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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษามหาโควินทสูตร ๒) เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตใน
มหาโควินทสูตร และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ เน้นวิจัยเอกสารเป็นหลัก โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและ
เอกสารทุติยภูมิ 

ผลการศึกษาพบว่า ๑) ปัญจสิขะคนธรรพบุตร กราบทูลต่อพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับโชติปาล
มาณพที่ได้รับแต่ตั้งเป็นปุโรหิตแทนบิดา ซึ่งโควินทะเป็นต าแหน่งหรือฐานันดรศักดิ์ของผู้ด ารง
ต าแหน่งปุโรหิตมีความสามารถในการดูทิศทางของแผ่นดินและอากาศ หลังจากได้บวชเป็นพระภิกษุ
พยายามศึกษา และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนถึงญาณสูงสุด และได้รับพุทธพยากรณ์จากพระกัสสป
พุทธเจ้า อนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคตมพุทธ พระสูตรนี้แสดงภูมิศาสตร์ของ
อินเดียสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือการแบ่งแคว้นต่าง ๆ ออกเป็น ๗ แคว้นและมหาโควินทพราหมณ์
ได้เจริญฌาน มีอัปปมัญญา ๔ เป็นอารมณ์ตายไปเกิดในพรหมโลก ๒) การด าเนินชีวิตในมหาโควินท
สูตร เป็นการด าเนินชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของอัปปมัญญา ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา และมรรคมีองค์ ๘ เป็นการปฏิบัติที่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายคลายก าหนัด เพ่ือความดับ 
สงบระงับ และนิพพาน และ ๓) หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร เป็นการด าเนินชีวิต
ตามหลักอัปปมัญญา ๔ คือ มีเมตตาปรารถนาให้มีความสุข ปราศจากทุกข์ มีความกรุณาต่อบุคคลที่
ตกทุกข์ ให้พ้นจากทุกข์ มีมุทิตา พลอยยินดีด้วยความสุขความเจริญ และมีอุเบกขา มีใจเป็นกลาง ไม่
ยินดีไม่ยินร้าย การด าเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ท าได้โดยอาศัยหลักอริยสัจ ๔  
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The objectives of this thesis were: 1) to study the Mahagovinda Sutta 

2) to study the lifestyle in the Mahagovinda Sutta, and 3) to analytical the 
problems of life in the Sunshine the Mahagovinda Sutta, The thesis was a 
qualitative study collecting the data from primary and secondary 
documents. 

The results of research were found that 1 )  Pancasikha, the son of 
heavenly musician, informed the Buddha about Jotipala who was 
appointed advisor to the king after his father to investigate direction of the 
earth and air. After being ordained as a monk, he intended to study and 
practice insight meditation so that he could attain the highest knowledge 
and he was predicted by Kassapa Buddha that he will be reborn as Lord 
Gautama Buddha. This sutta shows geography of India in the prehistoric 
period divided into seven states and Mahagovinda Brahman practiced the 
four ecstasies of loving-kindness, compassion, sympathetic joy and 
equanimity and then he was born in the Brahma world after death. 2) Living 
a life based on Brahmavihara Dhamma and the Eightfold Path is the 
practice leading to dispassion, detachment, extinction, peace and salvation. 
and 3) Problem solution in living a life according to the Mahagovinda Sutta 
is based on Brahmavihara Dhamma; care for yourself and others, having 
empathy to everyone, to be happy when seeing other happy, and the 
balance state of mind, and based on the principle of the Eightfold Path by 
using cause and result in the Four Noble Truths. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และให้ค า
ชี้แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกล่าวรายนามเพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณดังนี้ 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาพระศรีวินยาภรณ์ ดร. (สายรุ้ง อินฺทปญฺโ ) อาจารย์ที่
ปรึกษา และ รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม ที่ให้ค าแนะน าตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์มาโดยตลอดและ
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน คณาจารย์เจ้าหน้าที่ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัยทุกท่าน ทีเ่มตตาอ านวยความสะดวกให้บริการแนะน าด้วยดีเสมอมา 

ขอบคุณกัลยาณมิตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ทุกท่านที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนและค่อยให้ก าลังใจในการท างานวิจัยนี้เป็นอย่างดี รวมถึงท่านผู้เป็นเจ้าของผลงานวิชาการ
อันทรงคุณค่าทุกท่านที่ผู้วิจัยได้น าผลงานมาอ้างอิงในงานวิจัยฉบับนี้ 

ขอกราบขอบคุณคุณแม่ชีหนูเรือง สกุลคู คุณแม่ชีรินทร์ สกุลคู และญาติพ่ีน้องของข้าพเจ้า
ทุกท่านที่เมตตาช่วยเหลือเป็นก าลังใจตลอดถึงญาติธรรมกัลยาณมิตรที่ไม่ได้กล่าวนามก็ดี 

คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอยกคุณงามความดีเป็น
กตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และขออุทิศบุญอันเกิดจากการวิจัย
นี้แด่คุณพ่อค าปุ่น คุณแม่เที่ยง จริงวาจา ที่ล่วงลับไปแล้วขอบุญที่เป็นทิพย์สมบัติจงถึงท่านตามชั้นภูมิ
นั้น ๆ ด้วยเทอญ 

 
 
 

อชิรญา จริงวาจา 
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สารบัญค าย่อ 
 

พระไตรปิฎกท่ีใช้ศึกษาค้นคว้า ในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎกและอรรถ
กถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ชุด ๙๑ เล่ม ในการอ้างอิงโดยมีค า
เต็มและค าย่อเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
   

 ค าย่อ   ค าเต็ม 
วินัยปิฏก  
 วิ.ม. วินยปิฏก มหาวคฺค 
พระสุตตันตปิฎก  
 ที.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคคฺ 
 ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
 ม.มู. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
 ม.อุ. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
 ส .นิ. สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 
 องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
 ขุ.ธ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
อรรถกถา  
 ที.ม.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฏฺ กถา 
 ที.ปา.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี ปาฏิกวคฺคอฏฺ กถา 
 ม.มู.อ มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี มูลปณฺณาสกอฏฺ กถา 
 
ส าหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี้ 

๑. แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก เช่น  ขุ.ธ. ๒๕/๒๕/๔๒.  หมายถึง 
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท เล่มที ่๒๕ ข้อ ๒๕ หน้า ๔๒ เป็นต้น 

๒. แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใช้อ้างอิงอรรถกถา เช่น ม.มู.อ. ๓๕/๑๒๐. หมายถึง มชฺฌิมนิ-
กาย ปปญฺจสูทนี มูลปณฺณาสกอฏฺ กถา เล่มที ่๓๕ หน้า ๑๒๐ เป็นต้น 



 

สารบัญ 
  
 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 
ประกาศคุณูปการ ค 
สารบัญค าย่อ ง 
สารบัญ จ 
บทท่ี   

๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๒ 
 ๑.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๓ 
 ๑.๕ วิธีด าเนินการวิจัย ๓ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๗ 
 ๑.๘ นิยามศัพท์เฉพาะ ๗ 

๒ มหาโควินทสูตร  
 ๒.๑ มหาโควินทสูตรท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๘ 
  ๒.๑.๑ มหาโควินทสูตรในพระไตรปิฏก ๘ 
  ๒.๑.๒ มหาโควินทสูตรในคัมภีร์อรรถกถา ๒๘ 
 ๒.๒ หลักธรรมท่ีปรากฏในมหาโควินทสูตร ๔๙ 
  ๒.๒.๑  อัปมัญญา ๔ ๔๙ 
  ๒.๒.๒ อริยมรรคมีองค์ ๘ ๕๐ 
 ๒.๓ สรุปมหาโควินทสูตร ๕๑ 
  ๒.๓.๑ ความเป็นมาของโควินทะ ๕๑ 
  ๒.๓.๒ ประวัติของโชติปาลมานพ ๕๑ 
  ๒.๓.๓ ประวัติของปัญจสิกขะ ๕๓ 
  ๒.๓.๔ ความโดยย่อของมหาโควินทสูตร ๕๓ 
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สารบัญ (ต่อ) 
บทท่ี  หน้า 

๓ การด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร  
 ๓.๑ การด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท  ๕๖ 
  ๓.๑.๑ การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม ๕๗ 
  ๓.๑.๒ การด าเนินชีวิตตามหลักฆารวาสธรรม ๖๑ 
 ๓.๒ หลักธรรมในการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร ๖๓ 
  ๓.๒.๑ อัปปมัญญา ๔  ๖๓ 
  ๓.๒.๒ มรรคมีองค์ ๘ ๖๖ 
 ๓.๓ สรุปการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร ๖๙ 

๔ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร  
 ๔.๑ วิเคราะห์ความส าคัญของหลักการด าเนินชีวิต ๗๕ 
 ๔.๒ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอัปปมัญญา ๔ ๗๖ 
  ๔.๒.๑ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักเมตตา ๗๖ 
  ๔.๒.๒ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักกรุณา ๗๘ 
  ๔.๒.๓ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักมุทิตา ๗๙ 
  ๔.๒.๔ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอุเบกขา ๗๙ 
 ๔.๓ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ๘๑ 

 ๔.๔ สรุปวิเคราะห์หลักการด าเนนิชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร ๘๘ 
๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 ๕.๑ บทสรุป ๙๒ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๙๖ 
บรรณานุกรม ๙๗ 
ประวัติผู้วิจัย ๙๙ 
 



 

 

 
 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน และมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ

ต่อการด าเนินชีวิต พระพุทธศาสนาเป็นดุจดวงประทีปส่องน าทางในการด าเนินชีวิตของคนไทย สังคม
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมที่ เน้นความเจริญทางวัตถุภายนอกมิได้ให้
ความส าคัญต่อค่านิยมภายในจิตใจ ท าให้สังคมอ่อนแอ ขาดความรัก ความเมตตา สามัคคีต่อกัน เป็น
เหตุให้พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปมุ่งเน้นแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือสนองกิเลสของตนและพวก
พ้อง ก่อความแตกแยกขาดเสถียรภาพความมั่นคงของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมเพราะการ
กระท าที่เกิดจากความคิด กระท าโดยขาดสติ ยั้งคิดพิจารณา กลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็น
บุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล แม้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่พัฒนาการสมบูรณ์ทางร่างกายหากมนุษย์ยัง
เป็นสัตว์โลกที่ข้องติดอยู่ในโลกและไม่ได้โดดเดี่ยว ติดต่อสัมพันธ์เป็นชีวิต เกิดกระบวนการรับรู้และ
ตอบสนองความต้องการของตน ปัญหาในสังคมทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะขาดการพัฒนาจิตใจ ในการ
ด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจึงมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันไปตามอ านาจของกิเลส มนุษย์
จะท าดีหรือชั่ว ชีวิตมีความทุกข์หรือสุข ขึน้อยู่กับสภาพทางจิต เพราะภาวะจิตใจที่ดีจะเป็นตัวผลักดัน
ให้เกิดพฤติกรรมดีมีการด าเนินชีวิตที่ดีจึงจะเป็น การพัฒนาสังคมมนุษย์อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องพัฒนา
ด้านจิตใจจึงเป็นการสร้างสันติสุขส่วนตนและสันติภาพส่วนสังคม เพื่อพัฒนาจิตใจให้สร้างพฤติกรรมดี
ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าบุคคลใดจะมีการศึกษาอยู่ในระดับใดก็ตาม เช่น การไม่
ส ารวมกาย ไม่ส ารวมวาจา ไม่ส ารวมใจ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทุจริต เห็นแก่ตัว ขาดจิตส านึกบุญคุณ
ของผู้มีพระคุณซึ่งก าลังลุกลามเข้าสู่สังคมมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่องการฝึกพัฒนาจิตเพ่ือการด าเนินชีวิต
ที่สามารถพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  

ดังนั้น เมื่อมนุษย์มีการพัฒนาที่ดีและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและย่อมท าให้สังคมของ
มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่เกิดการแตกแยกในสังคม เพราะแนวคิดที่ต่างกันย่อมมีแนวทางใน
การด าเนินชีวิตในสังคมที่แตกต่างกัน และมีความสุขความทุกข์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่ละคน
จึงมีแนวทางการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป มีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันไป ในการด าเนินชีวิต 
พระไตรปิฏกเป็นการรวบรวมค าสอนของพระพุทธเจ้า ที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ชื่อว่ามหาโควินทสูตร (ที.ม. ๑๔/๒๐๙/๑) 



 
๒ 

 

มหาโควินทสูตรเป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ ปัญจสิขะคนธรรพบุตร ขณะ
ประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฎ กรุงราชคฤห์ โดยทรงปรารภค ากราบทูลของปัญจสิขะคนธรรพบุตร
เนื้อหาของพระสูตรแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนต้นเป็นค ากราบทูลของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร เรื่องมหาโค
วินทพราหมณ์ตามที่ได้ฟังจากสนังกุมารพรหม และตอนท้ายเป็นพระพุทธพจน์ที่ตรัสกับปัญจสิขะคน
ธรรพบุตร สนังกุมารพรหมเป็นผู้เล่าถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นมหาโควินท
พราหมณ์ และแนะน าข้อปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงพรหมโลกด้วย ในพระสูตรนี้เป็นที่น่าสังเกตคือข้อปฏิบัติใน
การเข้าถึงการเป็นพรหมที่สนังกุมารพรหมแนะน านั่นคืออัปปมัญญา ๔ ปัญจสิขะคนธรรพบุตรจบ
ค าถามพระพุทธเจ้าด้วยค าถามที่ว่า ยังทรงระลึกเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทรงตรัสตอบว่า ทรงระลึกได้ มหา
โควินทพราหมณ์ในสมัยนั้นคือพระองค์เองพรหมจรรย์นั้นไม่ได้เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายเพ่ือคลาย
ก าหนัด เพ่ือสงบ เพ่ือการตรัสรู้และเพ่ือนิพพานเป็นไปเพียงเพ่ือคลายก าหนัดเพ่ือความเบื่อหน่ายโดย
ส่วนเดียว ทรงอธิบายต่อว่าพรหมจรรย์นี้ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ในพระสูตรนี้ให้ความรู้และแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเป็นการเรียนรู้หลักภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาหรือพงศาวดารของอินเดียสมัยโบราณ ครั้งเป็นชมพูทวีปไว้ดีมาก โดยเฉพาะเรื่องความเป็นมา
ของรัฐทั้ง ๗ ตามการแบ่งของมหาโควินทพราหมณ์น่าศึกษามาก ปัจจุบันรัฐต่าง ๆ เพราะส่วนใหญ่
เป็นชื่อที่รู้จักกันดีที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน คือ อาณาเขต อยู่คู่กับค าว่าสินธุ แสดงว่ารัฐนี้อยู่แถบ
แม่น้ าสินธุนี้คือหลักฐานที่สามารถค้นพบได้ในเรื่อมหาโควินทสูตรในทางพุทธศาสนาเถรวาท  

จากการศึกษา ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท าให้ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา
หลักธรรมในมหาโควินทสูตร เพราะมีหลักธรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เช่น อริยมรรคมีองค์ ๘ 
และอัปปมัญญา ๔ (ที.ม. ๑๔/๒๐๙/๑) ที่ปัญจสิขะ คันธรรพบุตร ถามพระพุทธเจ้าว่าหลักธรรม
เหล่านั้นสามารถน ามาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการอยู่
ร่วมกันในสังคม และเพ่ือความสุข ความเจริญในสังคมนั้น ๆ ปัจจุบันสังคมวุ่นวาย เพราะขาด
หลักธรรมในการด าเนินชีวิตนั้นเอง 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษามหาโควินทสูตร 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร 
๑.๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร 
 
 
 
 



 
๓ 

 

๑.๓ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตรนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไว้ดังนี้  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฎในมหาโควินท

สูตร ผู้วิจัยใช้เอกสารปฐมภูมิ คือพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๗ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ชุด ๙๑ เล่ม ส่วนการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ คือเอกสารทางวิชาการที่นักวิชาการ
ทางพุทธศาสนาได้ให้ทัศนะไว้เกี่ยวกับมหาโควินทสูตร และการด าเนินชีวิตในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มหาโควินทสูตรในทางพุทธศาสนาเถรวาทเท่านั้น  

 

๑.๕ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเอกสาร มีวิธีการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ และวินิจฉัยจาก

แหล่งข้อมูล คือ ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือจากพระไตรปิฎกและ
อรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ชุด ๙๑ เล่ม และรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ศึกษาข้อมูลทั้งหลายแล้วก็น า

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตด้วยอัปป

มัญญา ๔ ในพุทธศาสนาเถรวาท 

๓. ผลการวิจัย 

๒. วิธีด าเนินการวิจัย 

ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักอัปป
มัญญา ๔ ที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร 

๑. ขั้นตอนการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ข้อมูลจากเอกสารและ
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์/วีดีทัศน์) 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตด้วยหลัก อัปปมัญญา ๔ ที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนาเถรวาท  



 
๔ 

 

ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนาแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องจากคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 

๑.๖ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก

พระไตรปิฏกและอรรถกถา ตลอดจนเอกสารและงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือสะดวกและง่ายแก่การศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพอสังเขปดังนี้ 

๑.๖.๑ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
พระไตรปิฏก มหาโควินทสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้า แสดงแก่ปัญจสิขะ คันธรรพบุตร 

โดยทรงปรารภค ากราบทูลของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร เนื้อหาของพระสูตรแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนต้น 
เป็นค ากราบทูลของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร เรื่องมหาโควินทพราหมณ์ตามที่ได้ฟังจากสนังกุมาร
พรหม และตอนท้าย เป็นพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบค าถามของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร มีหลักธรรม
ส าคัญที่น่าสนใจ คือ อัปมัญญา ๔ และอริยมรรคมีองค์ ๘ มีปรากฏอยู่ใน (ที.ม. ๑๔/๒๐๙/๑) 

พุทธทำสภิกขุ (๒๕๓๖, หน้า ๒๕๖) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ เรื่องการด าเนินชีวิต ว่าการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางของพุทธปรัชญา มีอยู่ ๒ ประเภทคือ การด าเนินชีวิตของผู้ครองเรือน ซึ่ง
หมายถึง ผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยบ้านเรือนมีครอบครัว และยังติดในความยินดีในปัจจัยเครื่องอยู่
อาศัย อีกประเภทคือการด าเนินชีวิตแบบนักบวช ในทางพุทธศาสนามุ่งที่จะสลัดให้หลุดพ้นจากการ
ยึดถือในลาภสักการะเครื่องอยู่อาศัยอันได้แก่ การยินดีในรูป เสียง และธรรมารมณ์ 

วศิน อินทสระ (๒๕๒๗, หน้า ๑) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง ธรรมและชีวิตว่า หลักการด าเนิน
ชีวิตตามแนวค าสอนของการประพฤติปฏิบัติต่อชีวิตของตนตามหลักค าสอนที่มีในพุทธศาสนา เช่น 
การด าเนินชีวิตตามหลักทิศ ๖ และการด าเนินชีวิตตามหลักมงคล ๓๘ ประการที่เป็นไปตามหลัก
ไตรสิกขา 

รำชบัณฑิตยสถำน (๒๕๕๒, หน้า ๓๖๕) การด าเนินชีวิตตามศาสนาแบบเทวนิยมจึงมีการ
ด าเนินชีวิตไปตาบัญชาของพระเจ้าเท่านั้น เพราะมีความเชื่อว่า พระเจ้าคือสิ่งที่ทรงปัญญาสูงสุดและ
มีอ านาจสูงสุด ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ ถ้าพระองค์ไม่ประสงค์ ศาสนิกต้องแสดงความรักหรือภักดีต่อพระ
เจ้าด้วยการสรรเสริญ ปฏิบัติตามที่พระองค์ประสงค์ท่ีได้ตรัสผ่านศาสนทูตของพระเจ้า อาจขอให้ทรง
ไถ่บาป อ้อนวอนให้ทรงประทานสิ่งที่ดีแก่ชีวิต เชื่อว่าเป็นพระผู้สร้าง สร้างสรรพสิ่ง ก าหนด
สภาวการณ์ที่เป็นไปของโลก แต่ทรงปล่อยให้มนุษย์เลือกทางแห่งตนเอง โดยจะทรงช่วยเมื่อมนุษย์ลง
มือกระท า ก่อนที่จะเชื่อให้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เมื่อเชื่อแล้วอย่าสงสัยเพราะพระเจ้าจะทรง
ทดสอบจิตใจในศรัทธา เมื่อถึงวันสิ้นโลกพระเจ้าจะท าลายทุกสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้น และจะชุบชีวิตทุก



 
๕ 

 

คนให้ฟ้ืนคืนชีพมารับฟังค าพิพากษา ผู้เชื่อจะรอด และอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ผู้ไม่เชื่อจะถูกลงทัณฑ์
ให้ตกนรกชั่วกาลให้วางใจในพระเจ้ารับพระองค์เข้าไว้ในใจจะพบแต่สันติสุข 

พวงผกำ ประเสริฐศิลป์ (๒๕๔๑ , หน้า ๒) มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใช้เพ่ือควบคุม
สภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมสังคม เพ่ือก่อให้เกิดผลดีต่อการ
ด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นั้นย่อมมาจากความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจาก
ประสบการณ์และปัญหาความรู้ความสามารถของตนเอง จึงท าให้เกิดวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแนวทางใน
การด ารงชีวิต สามารถน าไป แก้ปัญหาที่เกิดกับมนุษย์ และก็สามารถตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ได้เท่าที่ควรหรือถ้า แก้ปัญหาให้กับมนุษย์ไม่ได้และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ได้ 
ตามที่ตั้งความหวังไว้ มนุษย์ก็จะมีการพัฒนาหาทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เกิดความพอดีเหมาะสมแต่
ขณะเดียวกันก็ สามารถท าลายได้ ถ้ามนุษย์ไม่พอใจ และไม่ต้องการจึงท าให้เกิดวัฒนธรรมรูปแบบ
ใหม่ได้ เช่นเดียวกัน 

๑.๖.๒ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สรกฤช อยู่รอต (๒๕๕๗, หน้า ๓๖) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่อง

ก าเนิดชีวิตทางพุทธปรัชญากับทางวิทยาศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับก าเนิดชีวิต
ในทางวิทยาศาสตร์นั้น หากตรวจสอบอย่างละเอียด ถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า แนวคิดทั้งหลายที่หยิบยกมา
น าเสนอในงานวิจัยนี้ ต่างก็มีน้ าหนัก ในทางวิทยาศาสตร์จริง ๆ แต่แม้จะมีพัฒนาการในการค้นคว้า
และค้นพบสืบทอดกันมายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ในปัจจุบันนี้แนวคิดเหล่านั้นก็ยังคงจบลงในขั้นที่
เรียกได้ว่าเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น เพราะยังไม่มีแนวทางใดที่สามารถด าเนินไปได้ตลอดจนถึงที่สุด
โดยไม่มีข้อสงสัย หรือข้อโต้แย้งที่ยังหาค าตอบไม่ได้ 

พระครูปลัดจักรพล อำจำรสุโภ (เทพา) (๒๕๕๗, หน้า ๑๐) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การด าเนิน
ชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร” ผลการวิจัย พบว่า 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และ
การแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูกด าเนินเป็น 
อุปนิสัย เป็นวิธีประจ าที่กระท าสิ่งต่าง ๆ รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ 
ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการด าเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตา
หรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล 

พระครูวิจิตรธรรมำนนท์ (ฮงทอง) (๒๕๕๔, หน้า ๑๒๖) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตในสังคมตามหลักสัมมาอาชีวะของชุมชน เขตต าบลบก อ าเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัย พบว่า หลักการด าเนินชีวิตในสังคมตามหลักพุทธศาสนา หลักการ
ด าเนินชีวิตในสังคมตามหลักพุทธศาสนา คือ การประพฤติและ การปฏิบัติ ต่อชีวิตของตนตามหลักค า
สอนที่มีในพระพุทธศาสนา การด าเนินชีวิตจึงต้องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยคือกฎของ
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ความเป็นจริงต่าง ๆ หลักการด าเนินชีวิตในสังคมตาม หลักพุทธศาสนาจึงเป็นการควบคุมกายและจิต
ให้ด าเนินไปอย่างสอดคลองกับสภาวะความจริงของ ธรรมชาติที่มีอยู่เพราะเหตุว่าแต่ละส่วนของชีวิต 
หรือแต่ละส่วนในธรรมชาติทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งสิ้น กฎความจริง
ทั้งหลายในธรรมชาตินี้ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่แล้วแต่มนุษย์เองต่างหากท่ีไมเข้าใจกฎของความ
จริงใน 

โสภิตำ จิวะพงศ์ (๒๕๕๓, หน้า ๒๒๓) ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินชีวิตเชิง
พุทธของผู้น าในสังคมไทย” ผลการวิจัย พบว่า หลักการด าเนินชีวิตของผู้น าเชิงพุทธ ต้องเริ่มจากการ
เป็นคนดีที่ถึงพร้อมทั้งต่อตนเอ และสังคมโดยมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง คือนาถกรณธรรมฆราวาสธรรม 
สัปปุริสธรรม ๗ พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุธรรม การประพฤติตนเป็นผู้น าที่ดีโดยมีวิสัยทัศน์ 
กัลยาณมิตรและการบริหารปกครองที่ดีด้วยหลักธรรมคือ อปริหานิยธรรม อิทธิบาท ๔ อคติ ๔ และ
พละ ๔ ส าหรับหลักการของอริยสัจ ๔ และ โยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมส าหรับ ความเข้าใจใน
ธรรมชาติของชีวิต อันส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจของผู้น า โดยอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ
เพ่ือให้เกิดแนวทางน าไปสูความส าเร็จ มีคุณสมบัติของการครองตน ครองคน ครองงาน และครองใจ 
อันเป็นมาตรฐานของการเป็นผู้น าที่ด ี

พระครูพิสัยปริยัติกิจ (แกน อคฺควณฺโณ) (๒๕๕๔, หน้า ๒๓๖) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษา
วิเคราะห์วัฒนธรรมการให้เชิงพุทธในสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า การให้จัดเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะ
รองรับการท าความดีอ่ืน ๆ ที่จะตามมา เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งยัง ทรงสร้างบารมีนั้น
พระองค์ได้ทรงอาศัยการบ าเพ็ญทานบารมีเป็นจุดเริ่มต้นของการบ าเพ็ญบารมีขั้นสูง และในที่สุด
พระองค์ก็ทรงบรรลุความส าเร็จขั้นสูงสุดในชีวิต รูปแบบของการให้มีหลักอยู่ ๓ ประการ (๑) เขต
สมบัติ บุญเขตถึงพร้อม (๒) ไทยธรรมสมบัติ ไทยธรรมถึงพร้อม (๓) จิตตสมบัติเจตนาถึงพร้อม
ลักษณะของการให้ ก็จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในหลักของการให้มีเจตนาบริสุทธิ์
หรือไม่ เพราะบุคคลแม้จะให้ทานด้วยวัตถุมากมาย และมีราคาแพงแค่ไหนก็ตาม ทานนั้นไม่จัดว่า
ให้ผลมากกว่าทานที่ผู้ให้มีจิตประกอบด้วยเมตตา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวที่จะศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เท่านั้นที่ยกมาอ้างอิงสนับสนุนให้งานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถือ ในการอ้างอิงจะใช้พระไตรปิฏกและ
อรรถกถาเป็นหลัก ส่วนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นการน าเอาหลักและทฤษฎีที่ว่าด้วยการ
ด าเนินชีวิตและจะใช้วิจารญาณในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแนะน าควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นหลัก และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตตามกรอบแนวคิดการวิจัยสืบไป 
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๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบมหาโควินทสูตร 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร 
๑.๗.๓ ท าให้ทราบหลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร 
 

๑.๘ นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กำรวิเครำะห์ หมายถึง การน าข้อมูลจากการศึกษาในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฎในมหาโควินทสูตร  
กำรด ำเนินชีวิต หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติ กรรมต่าง ๆ 

จะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต แต่ละแบบและหมายถึงการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร 
มหำโควินทสูตร หมายถึง พระสูตรหนึ่งที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฏก ฑีฆนิกาย มหาวรรค 

เล่มที่ ๑๔ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๗ ชุด ๙๑ เล่ม ที่ว่าด้วยมหาโควินทพราหมณ์ ตั้งชื่อ
พระสูตรตามชื่อของบุคคลในเนื้อหาพระสูตร 



 
 

บทท่ี ๒ 
มหาโควินทสูตร 

 
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักค ำสั่งสอนของพระพุทธศำสนำไว้ทั้งหมด ท ำให้ชำว

พุทธทุกคน รวมทั้งคนในศำสนำอ่ืนได้ศึกษำควำมเป็นมำของพระพุทธศำสนำได้อย่ำงกว้ำงขวำงและ
เข้ำใจอย่ำงดียิ่งขึ้น แม้จะไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกำลก็ตำม และยังสำมำรถเชื่อได้สนิทใจว่ำค ำสอนที่
ปรำกฏในพระไตรปิฎกนั้นเป็นค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำผู้ตรัสรู้เองโดยชอบหนึ่งในพระสูตรนั้น คือ
มหำโควินทสูตร ในพระสูตรนี้ให้ควำมรู้และแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะให้
ควำมรู้หลักภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำหรือพงศำวดำรของอินเดียสมัยโบรำณ ผู้วิจัยจะ
ได้น ำเสนอในบทนี้โดยไม่ตัดต่อแต่งเติมเพ่ือคงควำมจริงที่เป็นไปตำมพระสูตรนี้เสียก่อนในตอนท้ำยจึง
จะเป็นกำรสรุปโดยย่อเพ่ือสะดวกแก่กำรศึกษำส ำหรับผู้ที่ไม่มีเวลำก็จะสำมำรถศึกษำโดยย่อได้ และ
ได้ตั้งขอบเขตของกำรวิจัยไว้ดังนี้ 

๒.๑ มหำโควินทสูตรที่ปรำกฏในคัมภีร์พระพุทธศำสนำเถรวำท 
๒.๒ หลักธรรมที่ปรำกฏในมหำโควินทสูตร 
๒.๓ สรุปมหำโควินทสูตร 

 

๒.๑ โควินทสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
ในมหำโควินทสูตรนี้มีปรำกฏเด่นชัดใน ๒ นิกำยคือในคัมภีร์พุทธศำสนำเถรวำทเรียกว่ำพระ

ไตรปิฏกใช้ค ำว่ำโควินทสูตร และมหำยำนจะสำมำรถค้นพบได้ในมหำวัสตุของฝ่ำยมหำยำน เป็นกำร
กล่ำวถึงเรื่องมหำโควินทะ (ใช้ค ำว่ำ โควินทียสูตร) ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันมำก ทั้งนี้ผู้วิจัยจ ำกัดขอบเขต
ในกำรศึกษำไว้เพียงคัมภีร์พุทธศำสนำเถรวำท ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎกและอรรถกถำ ฉบับมหำมกุฏรำช
วิทยำลัย พิมพ์ครั้งที่ ๗ พุทธศักรำช ๒๕๕๖ ชุด ๙๑ เล่ม (ที.ม. ๑๔/๑/๑) ดังนี้ 

๒.๒.๑ มหาโควินทสูตรในพระไตรปิฏก 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับที่เขำคิชฌกูฏใกล้กรุงรำชคฤห์ ครั้งนั้นแล ปัญจสิขคน

ธรรพ์บุตร เมื่อรำตรีก้ำวล่วงแล้ว มีรัศมีงดงำมยิ่งส่องเขำคิชฌกูฏให้สว่ำงไสว แล้วเข้ำไปเฝ้ำพระผู้มี
พระภำคเจ้ำถึงที่ประทับถวำยอภิวำท พระผู้มีพระภำคเจ้ำแล้วได้ยืนอยู่ ที่ส่วนข้ำงหนึ่ง ปัญจสิขคนธร
รพบุตรยืนแล้วแลที่ส่วนข้ำงหนึ่ง ไค้กรำบทูลค ำนี้กะพระผู้มีพระภำคเจ้ำว่ำ (ที.ม. ๑๔/๒๐๙/๑) 



 
๙ 

พระพุทธเจ้ำข้ำ ค ำใดที่ข้ำพระพุทธเจ้ำได้ฟังมำแล้วต่อหน้ำ ได้รับมำแล้วต่อหน้ำพวกเทวดำ
ชั้นดำวดึงส์ ข้ำพระพุทธเจ้ำขอกรำบทูลค ำนั้นแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ปัญจสิขะเธอจงบอกแก่เรำเถิด
พระพุทธเจ้ำข้ำ วันก่อน หลำยวันมำแล้วในวันอุโบสถที่ ๑๕ นั้น ในรำตรีวันเพ็ญแห่งปวำรณำเทพชั้น
ดำวดึงส์ทั้งสิ้นเป็นผู้นั่งประชุมพร้อมกัน ที่สุธรรมำสภำและทิพยบริษัทใหญ่เป็นผู้นั่งล้อมรอบ และ
มหำรำชทั้ง ๔ องค์ ต่ำงเป็นผู้นั่งประจ ำทิศทั้ง ๔ คือในทิศตะวันออกมหำรำชธตรัฐ อันพวกเทวดำ
แวดล้อมแล้ว นั่งหันหน้ำ ไปทำงทิศตะวันตก ในทิศใต้ มหำรำชวิรุฬหก อันพวกเทวดำแวดล้อมแล้วนั่ง
หันหน้ำไปทิศเหนือ ในทิศตะวันตก มหำรำชวิรูปักขะ อันพวกเทวดำแวดล้อมแล้ว นั่งหันหน้ำไปทิศ
ตะวันออก ในทิศเหนือ มหำรำชเวสวัณ อันเทวดำแวดล้อมแล้วนั่งหันหน้ำไปทิศใต้ พระพุทธเจ้ำข้ำก็
แหละในเวลำที่เทวดำชั้นดำวดึงส์ทั้งหมดด้วยกันเป็นผู้นั่งประชุมกันที่สุธรรมำสภำ ทิพยบริษัทใหญ่
เป็นผู้นั่งแล้วล้อมรอบ และมหำรำชทั้ง ๔ องค์ก็เป็นผู้นั่งประจ ำทิศทั้ง ๔ แล้ว อำสนะนี้เป็นของพวก
ท่ำน เหล่ำนั้น และอำสนะหลังเป็นของพวกเรำพระพุทธเจ้ำข้ำ พวกเทพเหล่ำใด ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภำคเจ้ำเข้ำถึงชั้นดำวดึงส์เมื่อไม่นำน เทพเหล่ำนั้น ย่อมรุ่งเรืองยิ่งเทพเหล่ำอ่ืน ทั้งด้วย
รัศมีทีเดียว ทั้งด้วยยศ เพรำะเหตุนั้น จึงเล่ำกันมำว่ำ พวกเทพชั้นดำวดึงส์จึงชื่นใจ บันเทิง เกิดปีติ
โสมนัสว่ำ โอหนอ ผู้เจริญ กำยทิพย์ย่อมบริบูรณ์กำยอสูรย่อมเสื่อม 

คาถาอนุโมทนา  
พระพุทธเจ้ำข้ำ ครั้งนั้นแล ท้ำวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทรำบควำมเลื่อมใส ของพวกเทพชั้น

ดำวดึงส์แล้ว ก็ทรงอนุโมทนำด้วยคำถำเหล่ำนี้ ว่ำ 
โอหนอ ผู้เจริญ พวกเทพชั้นดำวดึงส์ พร้อมกับพระอินทร์ ย่อมบันเทิงไหว้พระ ตถำคตและ

ควำมที่เป็นธรรมเป็นธรรมดี เห็นอยู่ซึ่งพวกเทพใหม่เทียว ผู้มีรัศมี มียศประพฤติพรหมจรรย์ในพระ
สุคตและมำในที่นี้ พวกเทพเหล่ำนั้นรุ่งเรืองล่วงเทพเหล่ำ อื่นโดยรัศมี โดยยศ โดยอำยุ เป็นสำวกของ
พระผู้มีปัญญำ เหมือนแผ่นดินบรรลุคุณวิเศษแล้วในสวรรค์ชั้นนี้ พวกเทพชั้นดำวดึงส์พร้อมทั้งพระ
อินทร์เห็นข้อนี้แล้วจึงต่ำงยินดี ไหว้อยู่ซึ่งrระตถำคต และควำมที่ธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐ (ที.ม. 
๑๔/๒๑๐/๒) 

พระพุทธเจ้ำข้ำ เพรำะเหตุนั้นจึงกล่ำวกันมำว่ำ พวกเทพชั้นดำวดึงส์จึงชื่นใจบันเทิงเกิดปีติ
โสมนัสโดยประมำณยิ่งว่ำ โอหนอผู้เจริญกำยทิพย์ย่อมบริบูรณ์ กำยอสูรย่อมเสื่อม ครั้งนั้นท้ำวสักกะ
จอมเทพ ทรงทรำบควำมเลื่อมใสพร้อมของทวยเทพชั้นดำวดึงส์แล้ว ก็ทรงเรียกทวยเทพชั้นดำวดึงส์
ว่ำ ท่ำนผู้นิรทุกข์พวกท่ำนอยำกจะฟังคุณตำมควำมเป็นจริงแปดอย่ำงของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น
หรือไม่ พวกข้ำพเจ้ำอยำกจะฟังพระคุณตำมควำมเป็นจริงแปดอย่ำงของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น ทีนั้น
ท้ำวสักกะจอมเทพจึงตรัสพระคุณตำมควำมเป็นจริงแปดอย่ำงของพระผู้มีพระภำคเจ้ำแก่พวกเทพชั้น
ดำวดึงส์ว่ำท่ำนผู้เจริญทั้งหลำยพวกเทพชั้นดำวดึงส์จะส ำคัญข้อควำมนั้นว่ำอย่ ำงไร (ที.ม. เล่ม ๑๔/
๒๑๑/๓) 



 
๑๐ 

ว่าด้วยพระคุณ ๘ ประการ 
๑. ก็พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นี้ ทรงปฏิบัติเพ่ือควำมเกื้อกูลแก่ชนจ ำนวนมำกเพ่ือ

ควำมสุขแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ืออนุเครำะห์แก่ชำวโลกเพ่ือประโยชน์ เพื่อควำมเกื้อกูล เพ่ือควำมสุขแก่
เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำยเรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำที่ปฏิบัติ เพ่ือควำมเกื้อกูลแก่ชนจ ำนวนมำกเพ่ือ
ควำมสุขแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ืออนุเครำะห์แก่ชำวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือควำมเก้ือกูลเพ่ือควำมสุขแก่
เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่ำในปัจจุบันนี้
นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๒. พระธรรมของพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่พึงเห็น
เอง ไม่ประกอบด้วยกำล เรียกให้มำดูได้ น้อมมำในตน พวกผู้รู้พึงทรำบเฉพำะตน เรำไม่พิจำรณำเห็น
ศำสดำผู้แสดงธรรมที่น้อมเอำมำใช้ได้อย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีตและ
ไม่ว่ำในปัจจุบันนี้ นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๓. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้แล้วอย่ำงดีว่ำ นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศลนี้เป็น
โทษ นี้ไม่มีโทษ นี้พึงเสพ นี้ไม่พึงเสพ นี้เลวนี้ประณีต นี้ด ำ ขำว มีส่วนคล้ำยกันเรำไม่พิจำรณำเห็น
ศำสดำที่บัญญัติธรรมที่เป็นกุศลอกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ พึงเสพ พึงไม่เสพ เลวประณีต ด ำ ขำวมีส่วน
คล้ำยกันอย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีต และไม่ว่ำในปัจจุบันนี้นอกจำก
พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๔. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติส ำหรับไปถึงพระนิพพำนแก่สำวก
ทั้งหลำย ทั้งพระนิพพำน ทั้งข้อปฏิบัติ ก็กลมกลืนกันไว้เป็นอย่ำงดีแล้ว น้ ำจำกแม่น้ ำคงคำกับน้ ำจำก
แม่น้ ำยมุนำ ย่อมกลมกลืนกัน เข้ำกันได้อย่ำงเรียบร้อย แม้ฉันใด พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นก็
ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติส ำหรับไปถึงพระนิพพำน แก่พระสำวกทั้งหลำย ทั้งพระนิพพำนทั้งข้อปฏิบัติก็
กลมกลืนกัน เป็นอย่ำงดีแล้ว ฉันนั้นนั่นเทียวเรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำเป็นผู้บัญญัติข้อปฏิบัติส ำหรับ
ไปถึงพระนิพพำนได้อย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่ำในปัจจุบันนี้
นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๕. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงได้พระสหำยแห่งข้อปฏิบัติของพระผู้ยังต้องศึกษำอีก
เทียว และพระผู้สิ้นอำสวะ อยู่จบวัตรแล้ว พระผู้มีพระภำคเจ้ำไม่ทรงติดด้วยข้อปฏิบัติและวัตรนั้น
ทรงตำมประกอบควำมเป็นผู้เดียว เป็นที่มำแห่งควำมยินดีอยู่เรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำที่ตำม
ประกอบควำมเป็นผู้ยินดีในควำมเป็นผู้เดียวอย่ำงนี้ ผู้ถึงพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีตและ
ไม่ว่ำในปัจจุบันนี้ นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๖. ลำภส ำเร็จอย่ำงยิ่ง ชื่อเสียงก็ส ำเร็จอย่ำงยิ่ง แด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นปำนกับ
พวกกษัตริย์ทรงพระศิริโฉม สง่ำ น่ำรักอยู่ ก็พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นแล ทรงปรำศจำกควำม
เมำ เสวยพระอำหำร เรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำที่ปรำศจำกควำมเมำบริโภคอำหำรอยู่อย่ำงนี้ผู้ถึง



 
๑๑ 

พร้อมด้วยองค์แม้นี้  ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีต และไม่ว่ำในปัจจุบันนี้ นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำ
พระองค์นั้น 

๗. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่ำงไรก็ทรงมีปกติท ำอย่ำงนั้นทรงมี
ปกติท ำอย่ำงไร ก็ทรงมีปกติตรัสอย่ำงนั้น ด้วยประกำรฉะนี้ ก็เป็นอันว่ำทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่ำงไร ก็
ทรงมีปกติท ำอย่ำงนั้นทรงมีปกติท ำอย่ำงไร ก็ทรงมีปกติตรัสอย่ำงนั้น เรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำที่
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่ำใน
ปัจจุบัน ยกเว้น แต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๘. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงข้ำมควำมสงสัยได้แล้วปรำศจำกควำมเคลือบแคลง
สิ้นสุดควำมด ำริ เกี่ยวกับอัชฌำสัย เกี่ยวกับข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เรำไม่
พิจำรณำเห็นศำสดำ ที่ข้ำมควำมสงสัยได้ ปรำศจำกควำมเคลือบแคลง สิ้นสุดควำมด ำริเกี่ยวกับ
อัชฌำสัยเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ 
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีต ไม่ว่ำในปัจจุบันนี้ ยกเว้นแต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นพระพุทธเจ้ำข้ำ 
ท้ำวสักกะจอมเทพได้ตรัสถึงพระคุณตำมที่เป็นจริง ๘ ประกำรของพระผู้มีพระภำคเจ้ำเหล่ำนี้แลแก่
ทวยเทพชั้นดำวดึงส์ 

เพรำะเหตุนั้น พระเจ้ำข้ำ จึงเล่ำกันมำว่ำ ทวยเทพชั้นดำวดึงส์จึงชื่นใจ บันเทิง เกิดปีติโสมนัส
เป็นอย่ำงยิ่ง ฟังพระคุณตำมที่เป็นจริงทั้งแปดประกำรของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ครั้งนั้นเทพบำงพวก 
กล่ำวอย่ำงนี้ว่ำ น่ำอัศจรรย์จริง ๆ หนอ ท่ำนผู้นิรทุกข์ท้ังหลำย พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๔ พระองค์ พึง
ทรงเกิดขึ้นในโลก และพึงทรงแสดงพระธรรมเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ข้อนั้นพึงเป็นไปเพ่ือ
ควำมเกื้อกูลแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ือควำมสุขแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ือควำมอนุเครำะห์แก่ชำวโลก เพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือควำมเกื้อกูล เพ่ือควำมสุขแก่เทวดำ และมนุษย์ทั้งหลำยเทพบำงพวกก็กล่ำวอย่ำงนี้ว่ำ
ท่ำนผู้นิรทุกข์ทั้งหลำย พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๔ พระองค์ ยกไว้ก่อนน่ำอัศจรรย์จริงหนอ เพ่ือน
ทั้งหลำย พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๓ พระองค์พึงทรงเกิดขึ้นในโลก และพึงทรงแสดงธรรม เช่น เดียวกับ
พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ข้อนั้น พึงเป็นไปเพ่ือควำมเกื้อกูลแก่ชนจ ำนวนมำกเพ่ือควำมสุขแก่ชนจ ำนวน
มำก เพ่ือควำมอนุเครำะห์แก่ชำวโลก เพ่ือประโยชน์เพ่ือควำมเกื้อกูล เพ่ือควำมสุขแก่เทวดำ และ
มนุษย์ทั้งหลำย เทพบำงพวกกล่ำวอย่ำงนี้ว่ำ เพ่ือนทั้งหลำยพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๓ พระองค์ ยกไว้
ก่อนน่ำอัศจรรย์จริงหนอ เพ่ือนทั้งหลำยพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๒ พระองค์ พึงทรงเกิดขึ้นในโลก และ
พึงทรงแสดงธรรม เช่นเดียวกับ พระผู้มีพระภำคเจ้ำข้อนั้น พึงเป็นไปเพ่ือควำมเกื้อกูลแก่ชนจ ำนวน
มำก เพ่ือควำมสุขแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ือควำมอนุเครำะห์แก่ชำวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือควำมเกื้อกูล
เพ่ือควำมสุขแก่เทวดำ และมนุษย์ทั้งหลำยเมื่อพวกเขำกล่ำวอย่ำงนี้แล้ว ท้ำวสักกะจอมเทพจึงได้ตรัส
ค ำนี้ กะพวกเทพชั้นดำวดึงส์ว่ำเพ่ือนทั้งหลำยข้อนั้น เป็นไปไม่ได้จริง ๆ ไม่ใช่โอกำสที่ในโลกธำตุหนึ่ง
พระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๒ พระองค์ พึงเกิดขึ้นไม่ก่อนไม่หลังกัน ฐำนะนี้มีไม่ได้ โอ้หนอ เพ่ือน



 
๑๒ 

ทั้งหลำย ขอให้พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นแหละ ทรงมีพระอำพำธน้อย ทรงมีพระโรคน้อยพึง
ทรงด ำรงยืนนำน สิ้นกำลนำนเถิด ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพ่ือควำมเกื้อกูลแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ือควำมสุข
แก่ชนจ ำนวนมำกเพ่ือควำมอนุเครำะห์แก่ชำวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือควำมเกื้อกูล เพ่ือควำมสุขแก่
เทวดำ และมนุษย์ทั้งหลำย ครั้งนั้น พวกเทพชั้นดำวดึงส์ที่มำนั่งประชุมพร้อมกันที่สุธรรมำสภำ เพ่ือ
ประโยชน์อันใดแม้มหำรำชทั้ง ๔ พระองค์ ก็พำกันคิดประโยชน์นั้นปรึกษำกันถึงประโยชน์นั้นตรัสแต่
ค ำที่กล่ำวถึงประโยชน์นั้น มหำรำชทั้ง ๔ พระองค์ ก็ตรัสพร่ ำสอนเฉพำะแต่เรื่องประโยชน์นั้นใน
เพรำะประโยชน์นั้น จึงประทับบนอำสนะของตน ๆ ไม่แยกย้ำย (ที.ม. ๑๔/๒๑๒/๗.) 

ท้ำวมหำรำชทั้ง ๔ เหล่ำนั้น ส ำรวมค ำพูด รับค ำพร่ ำสอน เป็นผู้มีจิตผ่องใสแล้ว ได้ประทับบน
อำสนะของตน (ที.ม. ๑๔/๒๑๓/๗) 

บุพนิมิตแห่งการปรากฏขึ้นของพรหม 
ครั้นนั้น ทำงทิศเหนือเกิดแสงสว่ำงอันอุฬำรอย่ำงเจิดจ้ำเป็นแสงที่ปรำกฏขึ้น ชนิดที่ก้ำวล่วง

เทวำนุภำพของทวยเทพทีเดียว ครั้งนั้นท้ำวสักกะจอมเทพ ทรงเรียกพวกเทพชั้นดำวดึงส์มำตรัสว่ำ
เพ่ือนทั้งหลำยนิมิตรทั้งหลำยย่อมปรำกฏ แสงสว่ำงอันอุฬำรเกิดขึ้นอย่ำงแจ่มจ้ำ รัศมีย่อมปรำกฏ
ขึ้นมำโดยประกำรใด พรหมก็จักปรำกฏขึ้นโดยประกำรนั้น เพรำะเกิดแสงสว่ำงอย่ำงเจิดจ้ำรัศมีก็
ปรำกฏขึ้นมำนี้ เป็นบุพนิมิตแห่งกำรปรำกฏของพรหม (ที.ม. ๑๔/๒๑๔/๗) 

นิมิตทั้งหลำย ย่อมปรำกฏโดยประกำรใด พรหมก็จักปรำกฏโดยประกำรนั้น เพรำะกำรที่
โอภำสอันไพบูลย์มำก ปรำกฏนี้เป็นบุพนิมิตของพรหม (ที.ม. ๑๔/๒๑๕/๗) 

ท่ำนผู้เจริญ ครั้งนั้น พระพุทธเจ้ำข้ำ พวกเทพชั้นดำวดึงส์นั่งบนอำสนะของตน ๆ แล้วพูดว่ำ
พวกเรำจักรู้แสงนั้น สิ่งใดจักเป็นวิบำกเรำท ำให้แจ้งสิ่งนั้นแล้วจึงจักไป แม้มหำรำชทั้ง ๔ พระองค์ก็
ประทับนั่งบนอำสนะของตน ๆ แล้วก็ตรัสว่ำ พวกเรำจักรู้แสงนั้น สิ่งใดจักเป็นวิบำก เรำท ำให้แจ้งสิ่ง
นั้นแล้ว จึงจักไป เมื่อฟังค ำนี้แล้ว พวกเทพชั้นดำวดึงส์ ท ำใจให้แน่วแน่ สงบอยู่ด้วยคิดว่ำ เรำจักรู้แสง
นั้น ผลจักเป็นอย่ำงไร เรำท ำให้แจ้งผลนั้นแล้ว จึงจักไป ตอนที่สนังกุมำรพรหมจะปรำกฏกำยแก่พวก
เทพชั้นดำวดึงส์ ท่ำนจ ำแลงอัตภำพชนิดหยำบแล้ว จึงปรำกฏ ก็แหละผิวพรรณโดยปกติของพรหม ไม่
พึงปรำกฏในสำยตำของพวกเทพชั้นดำวดึงส์ได้ ตอนที่สนังกุมำรพรหมจะปรำกฏกำยแก่พวกเทวดำชั้น
ดำวดึงส์ ท่ำนรุ่งเรืองยิ่งกว่ำหมู่เทพเหล่ำอ่ืนทั้งโดยรัศมี ทั้งโดยยศตอนที่สนังกุมำรพรหมปรำกฏกำย
แก่พวกเทวดำชั้นดำวดึงส์ ท่ำนรุ่งเรืองยิ่งกว่ำหมู่เทพเหล่ำอ่ืนทั้งโดยรัศมี ทั้งโดยยศ แม้ถ้ำจะเปรียบก็
เหมือนร่ำงทอง ย่อมรุ่งเรืองยิ่งกว่ำร่ำงที่เป็นของมนุษย์ ฉะนั้นแลตอนที่สนังกุมำรพรหมปรำกฏกำยแก่
พวกเทพชั้นดำวดึงส์ ในบริษัทนั้นไม่มีเทพองค์ใดอภิวำทลุกขึ้นรับ หรือเชื้อเชิญด้วยอำสนะเลย นิ่งกัน
หมดเทียว ประณมมือนั่งบนบัลลังก์ครำวนี้สนังกุมำรพรหมจักต้องกำรบัลลังก์ ของเทพองค์ใด ก็จักนั่ง
บนบัลลังก์ของเทพองค์นั้นก็สนังกุมำรพรหมนั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดแล เทพองค์นั้นก็ย่อมได้ รับ
ควำมยินดีอันยิ่งใหญ่ เทพองค์นั้นย่อมได้รับควำมดีใจอันยิ่งใหญ่สนังกุมำรพรหม นั่งบนบัลลังก์ของ



 
๑๓ 

เทพองค์ใด เทพองค์นั้นก็ย่อมได้รับควำมยินดีอันยิ่งใหญ่ เทพองค์นั้นย่อมได้รับควำมดีใจอันยิ่งใหญ่ 
ถ้ำจะเปรียบก็เหมือนพระรำชำผู้เป็นกษัตริย์ ได้รับมุรธำภิเษก ได้รับอภิเษกมำไม่นำนพระรำชำนั้น
ย่อมจะทรงได้รับควำมยินดีอันยิ่งใหญ่ พระรำชำนั้นย่อมจะทรงได้รับซึ่งควำมดีพระทัยยิ่งใหญ่ (ที.ม.  
๑๔/๒๑๖/๘) 

คาถาอนุโมทนาของสนังกุมารพรหม 
ครั้งนั้น สนังกุมำรพรหมทรำบ ควำมเลื่อมใสพร้อมของทวยเทพชั้นดำวดึงส์แล้ว ก็หำยไป 

อนุโมทนำด้วยคำถำเหล่ำนี้ว่ำ 
โอหนอ ท่ำนผู้เจริญ พวกเทพชั้นดำวดึงส์ พร้อมกับพระอินทร์ ย่อมบันเทิง ไหว้อยู่ซึ่งพระ

ตถำคต และควำมที่พระธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐ ดีเห็นอยู่ซึ่งพวกเทพรุ่นใหม่เทียว ผู้มี รัศมี มียศ 
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตแล้วมำในที่นี้ 

พวกเทพเหล่ำนั้นรุ่งเรืองยิ่งกว่ำพวก เทพเหล่ำอ่ืน โดยรัศมีโดยยศ โดยอำยุเป็นสำวกของพระ
ผู้มีปัญญำเหมือนแผ่นดิน บรรลุคุณวิเศษแล้วในสวรรค์ชั้นนี้พวกเทพชั้นดำวดึงส์ พร้อมทั้งพระอินทร์ 
เห็นข้อนี้แล้วจึงต่ำงยินดีไหว้อยู่ซึ่งพระตถำคต และควำมท่ีธรรมเป็นธรรมดี (ที.ม. ๑๔/๒๑๗/๙) 

เสียงของสนังกุมารพรหม  
สนังกุมำรพรหม ได้ภำษิตข้อควำมนี้แล้ว เมื่อสนังกุมำรพรหมก ำลังกล่ำวข้อควำมนี้อยู่ย่อมมี

น้ ำเสียงที่ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๘ คือ เสียงแจ่มใส ๑ เสียงเข้ำใจ (ง่ำย) ๑ เสียงไพเรำะ ๑ เสียงน่ำ
ฟัง ๑ เสียงหยดย้อย ๑ เสียงไม่แตกพร่ำ ๑ เสียงลึก ๑ เสียงกังวำน ๑ สนังกุมำรพรหมย่อมท ำให้
บริษัทเข้ำใจแจ่มแจ้งด้วยเสียง และเสียงของท่ำนไม่เปล่งก้องไปภำยนอกบริษัทเลย ก็ผู้ใดแลมีเสียงที่
ประกอบพร้อมด้วยองค์แปดอย่ำงนี้ ผู้นั้นท่ำนเรียกว่ำผู้มีเสียงเหมือนพรหม ครั้งนั้นแล พวกเทวดำชั้น
ดำวดึงส์ ได้กล่ำวค ำนี้กับสนังกุมำรพรหมว่ำ สำธุมหำพรหม พวกข้ำพเจ้ำพิจำรณำข้อนี้นั่นจึงโมทนำยัง
มีพระคุณตำมควำมเป็นจริง ๘ ประกำร ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำที่ท้ำวสักกะจอมทวยเทพได้ทรง
ภำษิตไว้แล้ว และพวกข้ำพเจ้ำก็ได้พิจำรณำถึงพระคุณเหล่ำนั้นแล้วจึงโมทนำครั้งนั้นแล สนังกุมำร
พรหมจึงได้ทูลค ำนี้กับท้ำวสักกะจอมทวยเทพว่ำ ดีละ จอมทวยเทพ แม้หม่อมฉันก็พึงฟังพระคุณ
ตำมที่เป็นจริง ๘ ประกำร ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นท้ำวสักกะจอมทวยเทพฟังเฉพำะค ำ
ของสนังกุมำรพรหมนั่นแลว่ำ อย่ำงนั้นท่ำนมหำพรหม แล้วจึงตรัสพระคุณตำมที่เป็นจริงแปดประกำร
ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำว่ำ ท่ำนมหำพรหมผู้เจริญจะส ำคัญควำมข้อนั้นเป็นไฉน (ที.ม. ๑๔/๒๑๖/๘)  

พระคุณ ๘ ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
๑. ก็พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นี้ ทรงปฏิบัติ เพ่ือควำมเกื้อกูลแก่ชนจ ำนวนมำกเพ่ือ

ควำมสุขแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ือควำมอนุเครำะห์แก่ชำวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือควำมเกื้อกูลเพ่ือ
ควำมสุขแก่เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย มำสักเพียงไร เรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำที่ปฏิบัติเพ่ือควำม
เกื้อกูลแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ือควำมสุขแก่ชนจ ำนวนมำก เพ่ือควำมอนุเครำะห์แก่ชำวโลกเพ่ือ



 
๑๔ 

ประโยชน์ เพ่ือควำมเกื้อกูล เพ่ือควำมสุขแก่เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำยอย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วย
องค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีต และไม่ว่ำในปัจจุบันนี้เลย นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๒. พระธรรมของพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่พึงเห็นเอง 
ไม่ประกอบด้วยกำล เรียกให้มำพิสูจน์ดูได้ น้อมเอำมำใช้ได้ พวกผู้รู้พึงทรำบเฉพำะตน เรำไม่พิจำรณำ
เห็นศำสดำที่แสดงธรรมที่น้อมเอำมำใช้ได้อย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีต
และไม่ว่ำในปัจจุบันนี้เลย นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๓. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงบัญญัติไว้แล้วเป็นอย่ำงดีว่ำ นี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้
มีโทษ นี้ไม่มีโทษ นี้พึงเสพ นี้ไม่พึงเสพ นี้เลว นี้ประณีต นี้ด ำ ขำว มีส่วนคล้ำยกันเรำไม่พิจำรณำเห็น
ศำสดำที่บัญญัติธรรมที่เป็นกุศลอกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ พึงเสพ ไม่พึงเสพ เลวประณีตด ำ ขำว มีส่วน
คล้ำยกันอย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีต หรือปัจจุบันนี้นอกจำกพระผู้มี
พระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๔. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติส ำหรับน ำไปถึงพระนิพพำนแก่พระ
สำวกทั้งหลำย ทั้งพระนิพพำน ทั้งข้อปฏิบัติ ก็กลมกลืนกัน เป็นอย่ำงดีแล้ว น้ ำจำกแม่น้ ำคงคำกับน้ ำ
จำกแม่น้ ำยมุนำ ย่อมกลมกลืนกัน เข้ำกันได้อย่ำงเรียบร้อย ชื่อแม้ฉันใด พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์
นั้น ก็ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติส ำหรับไปให้ถึงพระนิพพำนแก่พระสำวกทั้งหลำย ทั้งพระนิพพำนทั้งข้อ
ปฏิบัติก็กลมกลืนกัน เป็นอย่ำงดีแล้ว ฉันนั้นนั่นเทียว เรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำผู้ที่บัญญัติข้อปฏิบัติ
ส ำหรับไปให้ถึงพระนิพพำนได้อย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีต และไม่ว่ำ
ปัจจุบันนี้เลย นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๕. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงได้พระสหำยแห่งข้อปฏิบัติของพระผู้ยังต้องศึกษำอีก
เทียว และพระผู้สิ้นอำสวะ ผู้จบวัตรแล้ว พระผู้มีพระภำคเจ้ำไม่ทรงติดด้วยข้อปฏิบัติ และวัตรนั้น 
ทรงตำมประกอบควำมเป็นผู้เดียว เป็นที่มำแห่งควำมยินดีอยู่ เรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำที่ทรง
ประกอบควำมเป็นผู้ยินดีในควำมเป็นผู้เดียวอย่ำงนี้ ผู้ถึงควำมพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วน
อดีต และไม่ว่ำปัจจุบันนี้เลย นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๖. ลำภส ำเร็จอย่ำงยิ่ง ชื่อเสียงก็ส ำเร็จอย่ำงยิ่ง แด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นปำนกับ
พวกกษัตริย์ที่ทรงพระสิริโฉมสง่ำ น่ำรักอยู่ ก็พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นแล ทรงปรำศจำกควำม
เมำ เสวยพระอำหำรเรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำที่ปรำศจำกควำมเมำ บริโภคอำหำรอยู่อย่ำงนี้ผู้ถึง
พร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีต และไม่ว่ำปัจจุบันนี้เลย นอกจำกพระตถำคตเจ้ำพระองค์นั้น 

๗. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่ำงไรก็ทรงมีปกติท ำอย่ำงนั้นทรงมี
ปกติท ำอย่ำงไร ก็ทรงมีปกติตรัสอย่ำงนั้นด้วยประกำรฉะนี้ ก็เป็นอันว่ำ ทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่ำงไร ก็
ทรงมีปกติท ำอย่ำงนั้น ทรงมีปกติท ำอย่ำงไร ก็ทรงมีปกติตรัสอย่ำงนั้น เรำไม่พิจำรณำเห็นศำสดำที่



 
๑๕ 

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่ำในส่วนอดีตหรือในปัจจุบันนี้ 
ยกเว้นแต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

๘. พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงข้ำมควำมสงสัยได้แล้วปรำศจำกควำมเคลือบแคลง 
สิ้นสุดควำมด ำริเกี่ยวกับอัชฌำสัย เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เรำไม่
พิจำรณำเห็นศำสดำที่ข้ำมควำมสงสัยได้ ปรำศจำกควำมเคลือบแคลงสิ้นสุดควำมด ำริ เกี่ยวกับ
อัชฌำสัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อย่ำงนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่ำปัจจุบันนี้เลยยกเว้นแต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น 

พระพุทธเจ้ำข้ำ ท้ำวสักกะจอมทวยเทพ ได้ตรัสถึงพระคุณตำมที่เป็นจริง ๘ ประกำร เหล่ำนี้
แก่สนังกุมำรพรหม 

ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ เพรำะเหตุนั้น พระเจ้ำข้ำ จึงเล่ำกันมำว่ำสนังกุมำรพรหมจึ งชื่นใจ 
บันเทิงเกิดปีติโสมนัสเมื่อได้ฟังพระคุณตำมที่เป็นจริง ๘ ประกำร ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำแล้วครั้ง
นั้นสนังกุมำรพรหมนิมิตอัตภำพใหญ่ยิ่งเป็น เพศกุมำรไว้ผม ๕ จุกปรำกฏแก่ทวยเทพชั้นดำวดึงส์สนัง
กุมำรพรหมนั้นเหำะขึ้นสู่ฟ้ำนั่งโดยบัลลังก์ในอำกำศ บุรุษมีก ำลังพึงนั่งบนบัลลังก์ที่ปูลำดไว้เป็นอย่ำงดี 
หรือโดยบัลลังก์บนภำคพ้ืนที่เสมอแม้ฉันใด สนังกุมำรพรหมก็ ฉันนั้น เหำะขึ้นสู่ฟ้ำ นั่งโดยบัลลังก์ใน
อำกำศแล้ว เรียกพวกเทพชั้นดำวดึงส์ว่ำ ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำย พวกเทพชั้นดำวดึงส์จะส ำคัญข้อนั้น
เป็นไฉนว่ำ พระองค์นั้นทรงมีพระปัญญำยิ่งใหญ่มำตลอดกำลนำนเพียงไร (ที.ม. ๑๔/๒๑๙/๑๒) 

เรื่องพระเจ้าทิสัมบดี 
ท่ำนผู้เจริญ เคยมีพระรำชำพระนำมว่ำ ทิสัมบดีมำแล้ว พระเจ้ำทิสัมบดีได้ทรงมีพรำหมณ์ที่

ปรึกษำชื่อโควินทะ พระเจ้ำทิสัมบดี ทรงมีพระรำชบุตรพระนำมว่ำ เรณุกุมำร ส ำหรับโควินท
พรำหมณ์ได้มีบุตรชื่อ โชติบำลมำณพ ด้วยประกำรฉะนี้ จึงได้มีเพ่ือน ๘ คน คือเรณุรำชบุตร ๑ โชติ
บำลมำณพ ๑ และกษัตริย์ อื่นอีก ๖ องค์ ครั้งนั้นแล โดยกำลล่วงไปแห่งวันและคืน โควินทพรำหมณ์
ได้ท ำกำละแล้ว ครั้นโควินทพรำหมณ์ตำยแล้วพระเจ้ำทิสัมบดี ก็ทรงคร่ ำครวญว่ำ โอ้หนอในสมัยใด 
เรำมอบหมำยงำนทุกอย่ำงในโควินทพรำหมณ์อ่ิมเอิบสะพรั่งพร้อมไปด้วยกำมคุณทั้ง ๕ ให้เขำบ ำเรอ
อยู่ ก็ในสมัยนั้นแลโควินทพรำหมณ์ ตำยไปเสียแล้ว เมื่อพระเจ้ำทิสัมบดีตรัสอย่ำงนี้แล้ว เรณุรำชบุตร
ก็กรำบทูลค ำนี้ กับพระเจ้ำทิสัมบดีว่ำข้ำแต่เทวะ ขอพระองค์อย่ำทรงคร่ ำครวญในเพรำะโควินท
พรำหมณ์ตำยเลยลูกชำยของโควินทพรำหมณ์ชื่อโชติบำลยังมีอยู่ ฉลำดกว่ำบิดำเสียด้วย และสำมำรถ
มองเห็นอรรถกว่ำเสียด้วย บิดำของเขำพร่ ำสอนข้อควำมแม้เหล่ำใดข้อควำมแม้เหล่ำนั้นเขำก็พร่ ำสอน
แก่โชติบำลมำณพทั้งนั้น  

อย่ำงนั้นหรือพ่อกุมำร พระเจ้ำทิสัมบดีตรัสถำม อย่ำงนั้น เทวะ พระกุมำรกรำบทูล 
ครั้งนั้น พระเจ้ำทิสัมบดีจึงทรงเรียกบุรุษคนใดคนหนึ่งมำสั่งว่ำ นี่บุรุษ เธอมำนี่ เธอจงไปหำ

โชติบำลมำณพ แล้วจงกล่ำวกะโชติบำลมำณพอย่ำงนี้ว่ำ ขอควำมเจริญจงมีแก่โชติบำลมำณพผู้เจริญ 



 
๑๖ 

พระเจ้ำทิสัมบดีรับสั่งเรียกโชติบำลมำณพผู้เจริญ พระเจ้ำทิสัมบดีทรงใคร่จะทอดพระเนตรโชติบำล
มำณพผู้เจริญบุรุษนั้นรับ สนองพระรำชโองกำรของพระเจ้ำทิสัมบดีแล้ว ก็เข้ำไปหำโชติบำลมำณพ 
ครั้นเข้ำไปแล้วก็ได้กล่ำวค ำนี้กะโชติบำลมำณพว่ำ ขอควำมเจริญจงมีแก่ท่ำนโชติบำลมำณพ พระ
เจ้ำทิสัมบดีสั่งให้เรียกท่ำนโชติบำลมำณพ พระเจ้ำทิสัมบดีทรงใคร่จะทอดพระเนตรท่ำนโชติบำล
มำณพ โชติบำลมำณพสนองตอบแก่บุรุษนั้นแล้ว จึงเข้ำไปเฝ้ำพระเจ้ำทิสัมบดีบันเทิงเป็นอันดี กับพระ
เจ้ำทิสัมบดี ครั้นเสร็จสิ้นถ้อยค ำชื่นชมพอให้เกิดควำมคิดถึงกันแล้วจึงนั่งในที่ส่วนหนึ่ง พระเจ้ำทิสัมบ
ดีได้ตรัสค ำนี้กับโชติบำลมำณพ ผู้นั่งในที่ส่วนหนึ่งว่ำขอให้ท่ำนโชติบำลจงพร่ ำสอนพวกเรำเถิด ขอ
ท่ำนโชติบำลอย่ำท ำให้พวกเรำเสื่อมเสียจำกค ำพร่ ำสอนเลย เรำจะตั้งท่ำนในต ำแหน่งบิดำ เรำจัก
อภิเษกในต ำแหน่งท่ำนโควินทะ โชติบำลมำณพ รับสนองพระรำชโองกำรของพระเจ้ำทิสัมบดีว่ำอย่ำง
นั้น พระพุทธเจ้ำข้ำ ครั้งนั้นแล ท่ำนผู้เจริญ พระเจ้ำทิสัมบดีทรงอภิเษกโชติบำลมำณพในต ำแหน่ง
ท่ำนโควินทะ ตั้งไว้ในต ำแหน่งบิดำแล้ว 

ชื่อมหาโควินทะ 
โชติบำลมำณพได้รับอภิเษกในต ำแหน่งท่ำนโควินทะ ได้รับแต่งตั้งในต ำแหน่งบิดำแล้วบิดำ

พร่ ำสอนข้อควำมแม้เหล่ำใด แก่พระเจ้ำทิสัมบดีนั้นก็พร่ ำสอนข้อควำมแม้เหล่ำนั้นแม้ข้อควำมเหล่ำใด 
ที่บิดำมิได้พร่ ำสอนแด่พระเจ้ำทิสัมบดี ก็มิได้พร่ ำสอนข้อควำมแม้เหล่ำนั้น บิดำจัดกำรงำนแม้เหล่ำใด 
แด่พระเจ้ำทิสัมบดีนั้นก็จัดกำรงำนแม้เหล่ำนั้นบิดำมิได้จัดกำรงำนเหล่ำใดแก่พระเจ้ำทิสัมบดีก็ไม่
จัดกำรงำนเหล่ำนั้น คนทั้งหลำยกล่ำวขวัญถึงเขำอย่ำงนี้ว่ำ โควินทพรำหมณ์หนอ โควินทพรำหมณ์
หนอ ด้วยปริยำยอย่ำงนี้แล มหำโควินทะ ชื่อนี้จึงได้เกิดขึ้นแล้วแก่โชติบำลมำณพ 

เรื่องเรณุราชบุตร  
ครั้งนั้น มหำโควินทพรำหมณ์ เข้ำไปเฝ้ำกษัตริย์ ๖ พระองค์เหล่ำนั้นแล้ว ได้ทูลค ำนี้กับ

กษัตริย์ ๖ พระองค์เหล่ำนั้นว่ำ ข้ำแต่พระองค์ พระเจ้ำทิสัมบดีแล ทรงพระชรำแล้ว เป็นผู้เฒ่ำแล้ว
เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกำลผ่ำนวัยแล้ว ก็ใครเล่ำหนอจะรู้ชีวิต ข้อนี้ย่อมเป็นไปได้ทีเดียว คือข้อที่ว่ำ เมื่อพระ
เจ้ำทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแล้ว พวกข้ำรำชกำรก็จะพึงอภิเษกเจ้ำเรณุรำชบุตรในรำชสมบัติ มำเถิด
พระองค์ ขอให้พวกพระองค์เข้ำเฝ้ำเจ้ำเรณุผู้รำชบุตร ทูลอย่ำงนี้ว่ำ พวกข้ำพระพุทธเจ้ำแลเป็นพระ
สหำย ที่โปรดปรำนที่ชื่นพระทัยไม่เป็นที่สะอิดสะเอียนของพระองค์เรณุ ใต้ฝ่ำพระบำททรงมีควำมสุข
อย่ำงไร พวกข้ำพระพุทธเจ้ำก็มีควำมสุขอย่ำงนั้น ใต้ ฝ่ำพระบำททรงมีควำมทุกข์อย่ำงไรพวก
ข้ำพระพุทธเจ้ำก็มีควำมทุกข์อย่ำงนั้น พระเจ้ำทิสัมบดีแล ทรงพระชรำแล้ว เป็นผู้เฒ่ำแล้วเป็นผู้ใหญ่
ล่วงกำลผ่ำนวัยแล้ว ก็ใครเล่ำหนอจะรู้ชีวิต ข้อนี้ย่อมเป็นไปได้ทีเดียว คือข้อที่ว่ำ เมื่อพระเจ้ำทิสัมบดี
เสร็จสวรรคตแล้ว พวกข้ำรำชกำรก็จะพึงอภิเษกพระองค์เรณูในรำชสมบัติ ถ้ำพระองค์เรณุพึงทรงได้
รำชสมบัติ ก็จะพึงทรงแบ่งรำชสมบัติแก่พวกข้ำพระพุทธเจ้ำหกกษัตริย์เหล่ำนั้น ต่ำงทรงรับค ำของ
มหำโควินทพรำหมณ์แล้วทรงเข้ำไปเฝ้ำเจ้ำเรณุรำชบุตรแล้วได้กรำบทูลค ำนี้กะเจ้ำเรณุรำชบุตรว่ำพวก



 
๑๗ 

ข้ำพระพุทธเจ้ำแลเป็นพระสหำยที่โปรดปรำนที่ชื่นพระทัยไม่เป็นที่สะอิดสะเอียนของพระองค์เรณุใต้
ฝ่ำพระบำททรงมีควำมสุขอย่ำงไร พวกข้ำพระพุทธเจ้ำก็มีควำมสุขอย่ำงนั้น ใต้ฝ่ำพระบำททรงมีควำม
ทุกข์อย่ำงไร พวกข้ำพระพุทธเจ้ำก็มีควำมทุกข์อย่ำงนั้น พระเจ้ำทิสัมบดีแล ทรงพระชรำแล้ว เป็นผู้
เฒ่ำแล้ว เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกำลผ่ำนวัยแล้ว ก็ใครเล่ำหนอจะรู้ชีวิต ข้อนี้ย่อมเป็นไปทีเดียว คือข้อที่ว่ำเมื่อ
พระเจ้ำทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแล้ว พวกข้ำรำชกำรก็จะพึงอภิเษกพระองค์เรณุในรำชสมบัติ ถ้ำใต้ฝ่ำ
พระบำทพระองค์เรณุพึงทรงได้รำชสมบัติ ก็จะทรงแบ่งรำชสมบัติ แก่พวกข้ำพระพุทธเจ้ำด้วยเถิด 

เจ้ำเรณุรำชบุตรตรัสว่ำ ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำย คนอ่ืนใครเล่ำหนอ จะพึงมีควำมสุขในแว่น
แคว้นของหม่อมฉันนอกจำกพวกท่ำน ถ้ำหม่อมฉันจักได้รำชสมบัติ หม่อมฉันจักแบ่งรำชสมบัติแก่พวก
ท่ำน (ที.ม. ๑๔/๒๒๐/๑๕) 

พระเจ้าเรณุได้รับอภิเษก  
ครั้งนั้น โดยกำรล่วงไปแห่งวันและคืน พระเจ้ำทิสัมบดีก็เสด็จสวรรคตแล้ว เมื่อพระเจ้ำทิสัมบ

ดีเสด็จสวรรคตแล้ว พวกข้ำรำชกำรก็อภิเษกเจ้ำเรณุรำชบุตรในรำชสมบัติ เจ้ำเรณุได้รับอภิเษกแล้วก็
ทรงเอิบอ่ิมเพรียบพร้อมไปด้วยกำมคุณทั้ง ๕ ให้บ ำเรออยู่ ครั้นนั้น มหำโควินทพรำหมณ์ เข้ำไปเฝ้ำ
กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์นั้น แล้วได้กรำบทูลค ำนี้กับกษัตริย์ ๖ พระองค์นั้นว่ำพระเจ้ำทิสัมบดีสวรรคต
แล้วแล เจ้ำเรณุก็ได้รับอภิเษกด้วยรำชสมบัติทรงเอิบอิ่มเพียบพร้อมไปด้วยกำมคุณทั้ง ๕ ให้บ ำเรออยู่
ก็ใครเล่ำหนอ จะรู้ว่ำกำมทั้งหลำยเป็นที่ตั้งแห่งควำมมัวเมำ เชิญเถิดพระองค์ พวกพระองค์จงทรงเข้ำ
ไปเฝ้ำพระเจ้ำเรณุ แล้วกรำบทูลพระเจ้ำเรณุอย่ำงนี้ว่ำ ขอเดชะพระเจ้ำทิสัมบดีของใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำท ก็เสด็จสวรรคตไปแล้วพระองค์เรณุเล่ำก็ทรงได้รับอภิเษกด้วยรำชสมบัติแล้ว พระองค์ทรง
ระลึกถึงพระรำชด ำรัสนั้นได้อยู่หรือ ท่ำนหกกษัตริย์นั้นทรงตอบรับค ำของมหำโควินทพรำหมณ์แล้วจึง
พำกันเข้ำเฝ้ำพระเจ้ำเรณุแล้วได้กรำบทูลค ำนี้กะพระเจ้ำเรณุว่ำ ขอเดชะ พระเจ้ำทิสัมบดี ก็เสด็จ
สวรรคตไปแล้ว ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระองค์เรณุเล่ำ ก็ทรงได้รับอภิเษกด้วยรำชสมบัติแล้ว
พระองค์ยังทรงระลึกพระรำชด ำรัสนั้นได้อยู่หรือหม่อมฉันยังจ ำได้อยู่ท่ำน พระเจ้ำเรณุตอบแล้วตรัส
อีกว่ำ ใครเล่ำหนอจะสำมำรถแบ่งมหำปฐพีนี้ที่ยำวไปทำงเหนือและใต้เป็นเหมือนทำงเกวียนให้เป็น ๗ 
ส่วนเท่ำ ๆ กันได้เป็นอย่ำงดีละท่ำนคนอ่ืนนอกจำกมหำโควินทพรำหมณ์แล้ว ใครเล่ำหนอจะสำมำรถ 

ครั้งนั้น พระเจ้ำเรณุรับสั่งกับบุรุษคนใดคนหนึ่งว่ำ บุรุษ เธอมำนี่ เธอจงไปหำมหำโควินท
พรำหมณ์ แล้วกล่ำวกะมหำโควินทพรำหมณ์อย่ำงนี้ว่ำ พระเจ้ำเรณุรับสั่งเรียกใต้เท้ำ บุรุษนั้นรับสนอง
พระรำชโองกำรของพระเจ้ำเรณุว่ำขอรับใส่เกล้ำพระพุทธเจ้ำข้ำดังนี้แล้ว จึงไปหำมหำโควินท
พรำหมณ์แล้วได้กล่ำวค ำนี้กะมหำโควินทพรำหมณ์ว่ำ พระคุณท่ำน พระเจ้ำเวณุสั่งเรียกใต้เท้ำขอรับ
กระผม มหำโควินทพรำหมณ์ก็รับค ำของบุรุษนั้น แล้วจึงเข้ำเฝ้ำพระเจ้ำเรณุ แล้วกรำบทูลสนทนำ
สัมโมทนียกถำพอให้คิดถึงกันแล้วจึงนั่งที่ส่วนข้ำงหนึ่ง พระเจ้ำเรณุ ได้ทรงมีพระรำชด ำรัสนี้กับมหำโค
วินทพรำหมณ์ผู้นั่งแล้วที่ส่วนข้ำงหนึ่งนั่นแหละว่ำ ท่ำนโควินทะจงมำแบ่งมหำปฐพีนี้ที่ยำวไปทำง



 
๑๘ 

เหนือและทำงใต้เป็นเหมือนทำงเกวียนให้เป็น ๗ ส่วนอย่ำงดีเท่ำกัน ท่ำนมหำโควินทพรำหมณ์ รับ
สนองพระรำชบัญชำของพระเจ้ำเรณุ แล้วก็แบ่งชนิดแบ่งอย่ำงดีซึ่งมหำปฐพีนี้ ที่ยำวไปทำงเหนือและ
ทำงใต้เป็นเหมือนทำงเกวียนเป็น ๗ ส่วนเท่ำกัน คือทั้งทุกส่วนให้เหมือนทำงเกวียน เล่ำกันมำว่ำส่วน
ตรงท่ำมกลำงนั้นเป็นชนบทของพระเจ้ำเรณุ เมืองที่โควินทะสร้ำงไว้แล้วเหล่ำนี้  คือ ทันตปุระแห่ง
แคว้นกำลิงค์ ๑ โปตนะแห่งแคว้นอัสสกะ ๑ มำหิสสดี (มเหสัย) แห่งแคว้น อวันตี ๑ โรรุกะแห่ง
แคว้นโสจิระ (สะวีระ) ๑ มิถิลำแห่งแคว้นวิเทหะ ๑ สร้ำงเมืองจัมปำในแคว้นอังคะ ๑ และพำรำณสี
แห่งแคว้นกำสี ๑ (ที.ม. ๑๔/๒๒๑/๑๗) 

ครั้งนั้น กษัตริย์ ๖ พระองค์นั้นทรงเป็นผู้ชื่นใจ ทรงมีควำมด ำริเต็มที่แล้วด้วยลำภตำมที่เป็น
ของตน ทรงคิดว่ำ โอหนอ พวกเรำได้สิ่งที่เรำอยำกได้ สิ่งที่เรำหวัง สิ่งที่เรำประสงค์ สิ่งที่เรำปรำรถนำ
อย่ำงยิ่งแล้ว (ที.ม. ๑๔/๒๒๒/๑๗) มีมหำรำชผู้ทรงภำระ ๗ พระองค์คือ พระเจ้ำสัตตภู ๑ พระเจ้ำ
พรหมทัต ๑ พระเจ้ำเวสสภู ๑ พระเจ้ำภรตะ พระเจ้ำเรณุ ๑ พระเจ้ำธตรัฐอีก ๒ พระองค์ ดังนี้ (ที.ม. 
๑๔/๒๒๓/๑๗) 

เกียรติศัพท์อันงามของมหาโควินทะ 
ครั้งนั้น กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์นั้นเสด็จไปหำมหำโควินทพรำหมณ์แล้ว ได้ตรัสค ำนี้กะมหำโค

วินทพรำหมณ์ ว่ำ ท่ำนโควินทะ ผู้ เจริญ เป็นพระสหำยที่ โปรดปรำนที่ชอบพระทัยไม่ เป็นที่
สะอิดสะเอียนของพระเจ้ำเรณุฉันใดแล ท่ำนโควินทะผู้เจริญ ก็เป็นสหำย เป็นที่รัก เป็นที่ชื่นใจไม่เป็น
ที่รังเกียจแม้ของพวกเรำ ฉันนั้นเหมือนกัน ขอให้ท่ำนพรำหมณ์โควินทะผู้เจริญได้โปรดพร่ ำสอนพวก
เรำเถิด ขอท่ำนพรำหมณ์โควินทะอย่ำให้พวกเรำเสื่อมเสียจำกค ำพร่ ำสอน  

ท่ำนพรำหมณ์มหำโควินทะ ทูลสนองพระด ำรัสของกษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ ผู้ทรงได้รับมุรธำ
ภิเษก เสร็จแล้วเหล่ำนั้นว่ำ อย่ำงนั้น พระพุทธเจ้ำข้ำ ดังนี้แล ครั้งนั้นแล ท่ำนพรำหมณ์ มหำโควิ
นทะพร่ ำสอนพระรำชำ ๗ พระองค์ ผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมุรธำภิเษกด้วยรำชสมบัติแล้วด้วยอนุสำสนี
สอนพรำหมณ์มหำศำล ๗ คน และสอนมนต์แก่ข้ำบริวำร ๗๐๐ คน ครั้งนั้นแล โดยสมัยอื่นอีก เกียรติ
ศัพท์อันงำมอย่ำงนี้ของพรำหมณ์มหำโควินทะกระฉ่อนไปว่ำ พรำหมณ์มหำโควินทะอำจเห็นพรหม
พรำหมณ์มหำโควินทะอำจสำกัจฉำ สนทนำ ปรึกษำกันกับพรหม ครั้งนั้นแลควำมตรึกนี้ได้มีแล้วแก่
พรำหมณ์มหำโควินทะว่ำ เกียรติศัพท์อันงำมอย่ำงนี้ของเรำแล กระฉ่อนไปแล้วว่ำพรำหมณ์มหำโควิน
ทะอำจเห็นพรหม พรำหมณ์มหำโควินทะ อำจสำกัจฉำ สนทนำ ปรึกษำกับพรหม จึงคิดว่ำ ก็เรำเอง
ย่อมไม่เห็นพรหม ยังไม่สำกัจฉำกับพรหม ยังไม่สนทนำกับพรหม ยังไม่ปรึกษำกับพรหมเลย แต่เรำก็
ได้ฟังค ำนี้ของพวกพรำหมณ์ผู้เฒ่ำเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอำจำรย์ของอำจำรย์ กล่ำวว่ำ ผู้ใดหลีกเร้น ๔ 
เดือนในฤดูฝน เพ่งกรุณำอยู่ ผู้นั้นย่อมเห็นพรหมได้ ย่อมสำกัจฉำ สนทนำปรึกษำกับพรหมก็ได้เพรำะ
เหตุนั้น ถ้ำไฉนเรำพึงหลีกเร้น พึงเพ่งกรุณำฌำน ๔ เดือน ในฤดูฝน 



 
๑๙ 

ครั้งนั้น มหำโควินทพรำหมณ์จึงเข้ำเฝ้ำพระเจ้ำเรณุ แล้วกรำบทูลค ำนี้กับพระเจ้ำเรณุว่ำขอ
เดชะใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท เกียรติศัพท์อันงำมอย่ำงนี้  ของข้ำพระพุทธเจ้ำฟุ้งไปว่ำ มหำโควินท
พรำหมณ์อำจเห็นพรหมก็ได้มหำโควินทพรำหมณ์อำจจะสำกัจฉำ สนทนำปรึกษำกับพรหมได้ขอเดชะ
ข้ำพระพุทธเจ้ำเองเห็นพรหมไม่ได้เลย จะสำกัจฉำกับพรหมก็ไม่ได้จะสนทนำกับพรหมก็ไม่ได้จะ
ปรึกษำกับพรหมก็ไม่ได้ แต่ข้ำพระพุทธเจ้ำได้ฟังค ำนี้ ของพวกพรำหมณ์ผู้เฒ่ำ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็น
อำจำรย์ของอำจำรย์กล่ำวอยู่ว่ำ ผู้ใดหลีกเร้น ๔ เดือนในฤดูฝน เพ่งกรุณำอยู่ ผู้นั้นจะเห็นพรหมได้จะ
สำกัจฉำ จะสนทนำ จะปรึกษำกับพรหมก็ได้ เพรำะเหตุนั้น ข้ำพระพุทธเจ้ำจึงอยำกจะหลีกเร้นไป ๔ 
เดือนในฤดูฝน เพ่งกรุณำฌำน เป็นผู้อันใคร ๆ ไม่พึงเข้ำไปหำเลย ยกเว้นแต่ผู้น ำอำหำรคนเดียวพระ
เจ้ำเรณุตรัสว่ำบัดนี้ท่ำนโควินทะผู้เจริญ จงทรำบกำลอันสมควรเถิด 

มหาโควินทะเข้าเฝ้า ๖ กษัตริย ์
ครั้งนั้น มหำโควินทพรำหมณ์ จึงเข้ำไปเฝ้ำกษัตริย์ ๖ พระองค์นั้น แล้วได้กรำบทูลค ำนี้กะ

กษัตริย์ ๖ พระองค์นั้นว่ำ พระเจ้ำข้ำ เกียรติศัพท์อันงำมอย่ำงนี้ ของข้ำพระพุทธเจ้ำฟุ้งไปว่ำมหำโควิ
นทพรำหมณ์ อำจเห็นพรหมก็ได้ อำจจะสำกัจฉำ จะสนทนำ จะปรึกษำกับพรหมก็ได้ข้ำพระพุทธเจ้ำ
เอง เห็นพรหมไม่ได้เลย จะสำกัจฉำกับพรหมก็ไม่ได้ จะสนทนำกับพรหมก็ไม่ได้จะปรึกษำกับพรหมก็
ไม่ได้ แต่ข้ำพระพุทธเจ้ำได้ฟังค ำนี้ของพวกพรำหมณ์ผู้เฒ่ำเป็นผู้หลัก ผู้ใหญ่ เป็นอำจำรย์ ของอำจำรย์
พูดกันอยู่ว่ำ ผู้ใดหลีกเร้นอยู่  ๔ เดือนในฤดูฝน เพ่งกรุณำอยู่ผู้นั้นจะเห็นพรหมได้ จะสำกัจฉำจะ
สนทนำ จะปรึกษำกับพรหมก็ได้ เพรำะเหตุนั้น ข้ำพระพุทธเจ้ำอยำกจะหลีกเร้นอยู่ ๔ เดือนในฤดูฝน
เพ่งกรุณำฌำน เป็นผู้อันใคร ๆ ไม่พึงเข้ำไปหำเลย ยกเว้นแต่คนที่น ำอำหำร ไปส่งคนเดียว กษัตริย์ทั้ง
๖ พระองค์นั้น ก็ทรงอนุญำตว่ำ บัดนี้ ท่ำนโควินทะผู้เจริญ ย่อมส ำคัญเวลำอันสมควร 

ครั้งนั้น มหำโควินทพรำหมณ์ เข้ำไปหำพรำหมณ์มหำศำลทั้ง ๗ คน และข้ำบริวำร ๗๐๐ คน 
แล้วได้กล่ำวค ำนี้กะพรำหมณ์มหำศำล ๗ คน และข้ำบริวำร ๗๐๐ คนว่ำ เกียรติศัพท์อันงำมอย่ำงนี้ 
ของข้ำพเจ้ำฟุ้งขจรไปว่ำมหำโควินทพรำหมณ์ อำจเห็นพรหมก็ได้ มหำโควินทพรำหมณ์อำจจะ
สำกัจฉำจะสนทนำ จะปรึกษำกับพรหมก็ได้ ตัวข้ำพเจ้ำเองก็ไม่เห็นพรหมเลย จะสำกัจฉำกับพรหมก็
ไม่ได้ จะสนทนำกับพรหมก็ไม่ได้ จะปรึกษำกับพรหมก็ไม่ได้ แต่ข้ำพเจ้ำได้ฟังค ำนี้ของพวกพรำหมณ์ผู้
เฒ่ำเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นอำจำรย์ของอำจำรย์พูดกันอยู่ว่ำ ผู้ใดหลีกเร้นอยู่ ๔ เดือน ในฤดูฝน เพ่ง
กรุณำฌำนอยู่ ผู้นั้นจะเห็นพรหมได้ จะสำกัจฉำ จะสนทนำ จะปรึกษำกับพรหมก็ได้ถ้ำเช่นนั้น ขอให้
พวกท่ำนจงท ำสำธยำยมนต์ทั้งหลำยตำมที่ได้ฟังมำ ตำมที่ได้เรียนมำโดยพิสดำร จงสอนมนต์กันและ
กันเถิด ข้ำพเจ้ำอยำกจะหลีกเร้น ๔ เดือนในฤดูฝน เพ่งกรุณำฌำนเป็นผู้อันใคร ๆ ไม่พึงเข้ำไปหำเลย
ยกเว้นแต่คนส่งอำหำรคนเดียวคนเหล่ำนั้นกล่ำวว่ำบัดนี้ท่ำนโควินทะผู้เจริญ ย่อมส ำคัญเวลำอัน
สมควรเถิด 



 
๒๐ 

ครั้งนั้น มหำโควินทพรำหมณ์เข้ำไปหำภริยำ ๔๐ นำง ผู้เสมอกันแล้วก็ได้กล่ำวค ำนี้กะภรรยำ
ทั้ง ๔๐ นำงผู้เสมอกัน ว่ำ แนะนำงผู้เจริญ เกียรติศัพท์อันงำมอย่ำงนี้ ของฉันแล ฟุ้งขจรไปแล้วว่ำ 
มหำโควินทพรำหมณ์ อำจเห็นพรหมก็ได้ อำจจะสำกัจฉำ จะสนทนำ จะปรึกษำกับพรหมก็ได้ ฉันเอง
เห็นพรหมไม่ได้เลย จะสำกัจฉำกับพรหมก็ไม่ได้ จะสนทนำกับพรหมก็ไม่ได้ จะปรึกษำกับพรหมก็ไม่ได้ 
แต่ฉันได้ฟังค ำนี้ของพวกพรำหมณ์ผู้เฒ่ำ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นอำจำรย์ของอำจำรย์ พูดกันอยู่ว่ำผู้ใด
หลีกเร้นอยู่ ๔ เดือน ในฤดูฝน เพ่งกรุณำฌำนอยู่ ผู้นั้นจะเห็นพรหมก็ได้จะสำกัจฉำ จะสนทนำจะ
ปรึกษำกับพรหมก็ได้ เพรำะเหตุนั้น ฉันอยำกหลีกเร้น ๔ เดือนในฤดูฝนจะเพ่งกรุณำฌำน ใคร ๆ ไม่
พึงเข้ำไปหำยกเว้นแต่คนส่งอำหำรคนเดียว พวกนำงตอบว่ำ บัดนี้ ท่ำนโควินทะผู้เจริญย่อมส ำคัญ
เวลำอันสมควร 

ครั้งนั้น มหำโควินทพรำหมณ์ ให้สร้ำงสัณฐำคำรใหม่ทำงทิศตะวันออก แห่งพระนครนั่นเอง
แล้วก็หลีกเร้น ในฤดูฝนจนครบ ๔ เดือน เพ่งกรุณำฌำนแล้ว ไม่มีใครเข้ำไปหำท่ำนนอกจำกคนส่ง
อำหำรคนเดียว ครั้งนั้นแล โดยล่วงไป ๔ เดือน ควำมกระสันได้มีแล้วทีเดียว ควำมหวำดสะดุ้งก็ได้มี
แล้วแก่มหำโควินทพรำหมณ์ว่ำ ก็แหละเรำได้ฟังค ำนี้ของพรำหมณ์ผู้เฒ่ำเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นอำจำรย์
ของอำจำรย์ พูดกันอยู่ว่ำ ผู้ใดหลีกเร้นอยู่ตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน เพ่งกรุณำฌำนอยู่ ผู้นั้นจะเห็น
พรหมได้ จะสำกัจฉำ จะสนทนำ จะปรึกษำกับพรหมก็ได้ แต่ส่วนเรำเห็นพรหมไม่ได้เลย สำกัจฉำกับ
พรหมก็ไม่ได้ สนทนำกับพรหมก็ไม่ได้ ปรึกษำกับพรหมก็ไม่ได้  

การปรากฏของสนังกุมารพรหม  
ครั้งนั้น สนังกุมำรพรหมทรำบควำมด ำริทำงใจของมหำโควินทพรำหมณ์ด้วยใจแล้วก็หำยไป

ในพรหมโลก ได้ปรำกฏต่อหน้ำมหำโควินทพรำหมณ์เหมือนบุรุษผู้มีก ำลังพึงเหยียดแขนที่คู้หรือพึงคู้
แขนที่เหยียด ฉะนั้น ครั้งนั้น มหำโควินทพรำหมณ์มีควำมกลัว หวำดสะดุ้ง ขนพองสยองเกล้ำ เพรำะ
เห็นรูปอย่ำงที่ไม่เคยเห็นมำก่อน 

ปฏิปทาให้ถึงพรหมโลก 
ครั้งนั้น พรำหมณ์มหำโควินทะมีควำมกลัว ตัวสั่น ขนพองสยองเกล้ำ ได้กล่ำวกะสนังกุมำร

พรหมด้วยคำถำว่ำ 
ท่ำนผู้นิรทุกข์ ท่ำนเป็นใคร มีรัศมีมียศ มีสิริ พวกเรำไม่รู้จักท่ำน จึงขอถำมท่ำนท ำอย่ำงไร

พวกเรำจึงจะรู้จักท่ำนเล่ำพวกเทพทั้งปวงในพรหมโลกย่อมรู้จักเรำว่ำเป็นกุมำรมำนมนำนแล้วทวย
เทพทั้งหมดก็รู้จักเรำ โควินทะ ท่ำนจงรู้อย่ำงนี้ ที่นั่ง น้ ำน้ ำมันทำเท้ำและขนมสุกคลุกน้ ำผึ้ง ส ำหรับ
พรหม ขอเชิญท่ำนด้วยของควรค่ำ ขอท่ำนจงรับของควรค่ำของข้ำพเจ้ำเถิดโควินทะ ท่ำนพูดถึงของ
ควรค่ำใด เรำจะรับเอำของควรค่ำ(นั้น) ของท่ำน เรำเปิดโอกำสแล้ว ท่ำนจงถำมอะไร ๆ ที่ท่ำน
ปรำรถนำเป็นอย่ำงยิ่ง เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน และเพ่ือควำมสุขในเบื้องหน้ำ (ที.ม.  ๑๔/
๒๒๕/๒๒) 



 
๒๑ 

ครั้งนั้น ควำมคิดนี้ได้มีแก่มหำโควินทพรำหมณ์ว่ำ เรำเป็นผู้ที่สนังกุมำรพรหมเปิดโอกำสให้
แล้ว เรำพึงถำมอะไรหนอแล กับสนังกุมำรพรหม ประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์เบื้องหน้ำ ครั้งนั้น
แล ควำมคิดนี้ได้มีแล้วแก่มหำโควินทพรำหมณ์ว่ำ ส ำหรับประโยชน์ปัจจุบัน เรำเป็นผู้ฉลำดแลแม้คน
เหล่ำอ่ืนก็ย่อมถำมประโยชน์ปัจจุบันกะเรำ อย่ำกระนั้นเลยเรำพึงถำมประโยชน์ที่เป็นไปในภพเบื้อง
หน้ำเท่ำนั้นกะสนังกุมำรพรหม ครั้งนั้นแล มหำโควินทพรำหมณ์ จึงได้กล่ำวคำถำกับสนังกุมำรพรหม
ว่ำ (ที.ม. ๑๔/๒๒๖/๒๓) 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีควำมสงสัย ขอถำมท่ำนสนังกุมำรพรหมผู้ไม่มีควำมสงสัยในปัญหำที่พึงรู้อ่ืน 
สัตว์ตั้งอยู่ในอะไร และศึกษำอยู่ในอะไรจึงจะถึงพรหมโลกที่ไม่ตำยได้ 

สนังกุมำรพรหมณ์ตรัสตอบคำถำว่ำ 
พรำหมณ์ สัตว์ละควำมยึดถืออัตตำว่ำเป็นของเรำ ในสัตว์ทั้งหลำย ที่เกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้

เดียวโดดเด่น น้อมไปในกรุณำปรำศจำกกลิ่นเหม็น เว้นจำกเมถุน ตั้งอยู่ในธรรมนี้ และศึกษำอยู่ใน
ธรรมนี้จึงจะถึงพรหมโลกที่ไม่ตำยได้ (ที.ม. ๑๔/๒๒๗/๒๒)  

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำย่อมรู้ทั่วถึงจำกท่ำนว่ำ ละควำมยึดถือ
อัตตำเป็นของเรำได้แล้ว คนบำงคนโนโลกนี้ สละกองโภคะน้อย หรือสละกองโภคะมำกสละเครือญำติ
น้อย หรือสละเครือญำติมำก ปลงผม และหนวด นุ่งห่มผ้ำย้อมฝำด บวชเป็นบรรพชิตข้ำพเจ้ำย่อมรู้
ทั่วถึงจำกท่ำนว่ำ ละควำมยึดถืออัตตำเป็นเรำได้แล้ว ข้ำพเจ้ำย่อมรู้ทั่วถึงจำกท่ำนว่ำเป็นผู้เดียวโดด
เด่นคนบำงคนในโลนนี้ ใช้ที่นอนที่นั่งเงียบอยู่ หลีกเร้นอยู่ที่ป่ำ โคนไม้ ภูเขำซอกเขำถ้ ำเขำ ป่ำช้ำ รำว
ป่ำ กลำงแจ้ง ลอมฟำง หลีกเร้นอยู่ดังนี้ ชื่อว่ำอยู่โดดเดี่ยว ข้ำพเจ้ำทรำบจำกท่ำนดังนี้ 

ค ำของท่ำนที่ว่ำ น้อมไปในกรุณำข้ำพเจ้ำนั้นย่อมรู้ทั่วถึงจำกท่ำนว่ำ คนบำงคนในโลกนี้แผ่ไป
ตลอดทิศที่ ๑ มีโจสหรคตด้วยกรุณำอยู่ ทิศท่ี ๒ ก็อย่ำงนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่ำงนั้น ทิศที่ ๔ ก็อย่ำงนั้น แผ่
ไปด้วยใจที่สหรคตด้วยกรุณำ ไม่มีเวร ไม่มีควำมพยำบำทกว้ำงขวำง ถึงควำมเป็นใหญ่ ไม่มีจ ำกัด
ตลอดทิศทั้งเบื้องบน เบื้องล่ำงเบื้องขวำง ทุกแห่ง ตลอดโลกทั้งหมดอย่ำงทั่วถึงอยู่ ค ำของท่ำนที่ว่ำ 
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจดังว่ำมำนี้ อนึ่ง เมื่อท่ำนผู้เจริญกล่ำวถึงกลิ่นเหม็นคำวอยู่ ข้ำพเจ้ำไม่รู้จัก (กลิ่นเหม็น
คำวนั้น) (ที.ม. ๑๔/๒๒๘/๒๓) 

ข้ำแต่พรหม ในหมู่มนุษย์พวกไหนมีกลิ่นเหม็นคำว ข้ำพเจ้ำไม่รู้จักกลิ่นเหม็นคำวเหล่ำนั้น ขอ
ท่ำนผู้เป็นปรำชญ์จงบอกในที่นี้เถิด หมู่สัตว์อันอะไรร้อยรัดจึงมีกลิ่นเหม็นคำวฟุ้งไป ต้องไปเกิดใน
อบำย มีพรหมโลกอันปิดแล้ว  

สุนังกุมำรพรหมตรัสตอบด้วยคำถำว่ำ 
ควำมโกรธ ควำมเท็จ ควำมหลอกลวง ควำมประทุษร้ำยมิตร ควำมตระหนี่ควำมถือตัวจัด

ควำมริษยำ ควำมอยำก ควำมสงสัย ควำมเบียดเบียนผู้อ่ืน ควำมโลภ ควำมประทุษร้ำย ควำมมัวเมำ 



 
๒๒ 

และควำมหลง ผู้ประกอบในกิเลสเหล่ำนี้เป็นผู้ไม่ปรำศจำกกลิ่นเหม็นเน่ำ กลำยเป็นสัตว์อบำยมีพรหม
โลกอันปิดแล้ว (ที.ม. ๑๔/๒๒๙/๒๔) 

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ เมื่อท่ำนผู้เจริญตรัสบอกสภำวธรรมอันมีกลิ่นเหม็นคำวอยู่ 
ข้ำพเจ้ำก็เข้ำใจสภำวธรรมที่มีกลิ่นเหม็นคำวเหล่ำนั้น อันผู้อยู่ครองเรือนก ำจัดได้ไม่ยำกนักข้ำพเจ้ำจัก
บวชเป็นบรรพชิต สนังกุมำรพรหมตรัสว่ำ ท่ำนโควินทะผู้เจริญจงรู้กำลอันสมควรเถิด (ที.ม. ๑๔/
๒๓๐/๒๔) 

มหาโควินทะทูลลาบวช 
ครั้งนั้น มหำโควินทพรำหมณ์ก็เข้ำไปเฝ้ำพระเจ้ำเรณุ กรำบทูลค ำนี้กะพระเจ้ำเรณุว่ำ ขอ

พระองค์โปรดทรงแสวงหำที่ปรึกษำคนอ่ืน ผู้ที่จักพร่ ำสอนเกี่ยวกับรำชสมบัติของใต้ฝ่ำละอองธุลีพระ
บำทได้ ณ บัดนี้ ขอเดชะข้ำพระพุทธเจ้ำอยำกจะออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตตำมท่ีข้ำพระพุทธเจ้ำ
ได้ฟังค ำของพรหมกล่ำวถึงกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นเหล่ำนั้นอันผู้อยู่ครองเรือนจะพึงย่ ำยีไม่ได้ โดยง่ำย
เลย ขอเดชะ ข้ำพระพุทธเจ้ำจักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลด้วยคำถำว่ำ 
ข้ำพระพุทธเจ้ำขอกรำบทูลเชิญพระเจ้ำเรณุ ภูมิบดี ขอพระองค์โปรดทรงทรำบด้วยรำช

สมบัติ ข้ำพระพุทธเจ้ำไม่ยินดีในควำมเป็นปุโรหิต 
พระเจ้ำเรณุตรัสถำมว่ำ 
ถ้ำท่ำนยังพร่องด้วยสิ่งที่ต้องกำรอยู่ เรำจะเพ่ิมให้ท่ำนจนเต็มที่ ใครเบียดเบียนท่ำน เรำผู้เป็น

จอมทัพแห่งแผ่นดินจะป้องกันท่ำนเป็นเหมือนบิดำ เรำเป็นเหมือนบุตร ท่ำนโควินทะ อย่ำทิ้งพวกเรำ
ไปเลย 

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลด้วยคำถำว่ำ 
ข้ำพระพุทธเจ้ำ ไม่มีควำมพร่องด้วยสิ่งที่ต้องกำร ผู้เบียดเบียนข้ำพระพุทธเจ้ำก็ไม่มีแต่เพรำะ

ฟังค ำของอมนุษย์ ข้ำพระพุทธเจ้ำจึงไม่ยินดีในเรือน 
พระเจ้ำเรณุตรัสถำมว่ำ 
ท่ำนผู้ไม่ใช่มนุษย์มีวรรณะอย่ำงไร ได้กล่ำวข้อควำมอะไรกะท่ำน ซ่ึงท่ำนได้ฟังแล้ว จึงทิ้งพวก

เรำ ทิ้งเรือนของเรำ และท้ิงเรำทั้งหมด 
พระเจ้ำเรณุทูลว่ำ 
เมื่อก่อนข้ำพระพุทธเจ้ำ อยู่เพียงล ำพังมีประสงค์จะบูชำไฟ ได้สุมไฟให้ลุกโพลงขึ้นด้วย

ใบหน้ำคำ แต่นั้นพรหมองค์เก่ำแก่จำกพรหมโลกมำปรำกฏกำยแก่ข้ำพระพุทธเจ้ำแล้วพรหมนั้นได้
แก้ปัญหำของข้ำพระพุทธเจ้ำข้ำพระพุทธเจ้ำฟังค ำนั้นแล้ว จึงไม่ยินดีในเรือนโควินทะท่ำนกล่ำวค ำใด 
เรำเชื่อค ำนั้นของท่ำน ท่ำนฟังถ้อยค ำของอมนุษย์ จะเปลี่ยนเป็นอย่ำงอ่ืนได้อย่ำงไร พวกเรำจักคล้อย



 
๒๓ 

ตำมท่ำน โควินทะขอท่ำนจงเป็นครูของพวกเรำ มณี ไพฑูรย์ไม่ขุ่นมัว ปรำศจำกมลทินฉันใด พวกเรำ
ฟังแล้วจักประพฤติในค ำพร่ ำสอนของท่ำนโควินทะฉันนั้น (ที.ม. ๑๔/๒๓๑/๒๕) 

พระเจ้ำเรณุตรัสว่ำ ถ้ำท่ำนโควินทะผู้เจริญ ออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต แม้พวกเรำก็จัก
ออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต และคติของท่ำนก็จักเป็นคติของพวกเรำ ครั้งนั้นแล มหำโควินท
พรำหมณ์เข้ำเฝ้ำกษัตริย์ ๖ พระองค์นั้นแล้วได้ทูลค ำนี้กะกษัตริย์ ๖ พระองค์นั้นว่ำ ใต้ฝ่ำพระบำท
บัดนี้ ขอพระองค์โปรดแสวงหำคนอ่ืนผู้ที่จักพร่ ำสอนในเรื่องรำชสมบัติของพวกพระองค์มำเป็นที่
ปรึกษำเถิดข้ำพระพุทธเจ้ำอยำกจะออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตตำมค ำของพรหมผู้กล่ำวถึงกลิ่น
เหม็นที่ข้ำพระพุทธเจ้ำได้ฟังนั้นแล กลิ่นเหม็นเหล่ำนั้น อันผู้อยู่ครอบครองเรือนจะพึงย่ ำยีง่ำย ๆ ไม่ได้
ข้ำพระพุทธเจ้ำจักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต ครั้งนั้นแล กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์นั้นหลีกไปในที่
ส่วนหนึ่งแล้วปรึกษำกันว่ำ ขึ้นชื่อว่ำพรำหมณ์พวกนี้เป็นคนละโมบในทรัพย์อย่ำกระนั้นเลย พวกเรำ
พึงเกลี้ยกล่อมโควินทพรำหมณ์ด้วยทรัพย์ กษัตริย์เหล่ำนั้นเข้ำไปหำมหำโควินทพรำหมณ์แล้วตรัส
อย่ำงนี้ว่ำ ท่ำนผู้เจริญสมบัติในรำชสมบัติทั้ง ๗ นี้ มีอยู่เพียงพอจริง ๆ ท่ำนต้องกำรด้วยประมำณ
เท่ำไร ๆ จำกรำชสมบัติทั้ง ๗ นั้น เรำจักน ำมำให้จ ำนวนเท่ำนั้น  

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ อย่ำเลยใต้ฝ่ำพระบำทสมบัติแม้นี้ของข้ำพระองค์ก็มีพอแล้ว 
สมบัติของพวกพระองค์ก็อย่ำงนั้นเหมือนกัน ข้ำพระองค์จักสละทุกอย่ำงแล้วออกจำกเรือนบวชเป็น
บรรพชิต ตำมค ำของพรหมผู้กล่ำวถึงกลิ่นเหม็นที่ข้ำพระองค์ได้ฟังมำนั่นแลกลิ่นเหม็นทั้งหลำย
เหล่ำนั้นอันผู้อยู่ครอบครองเรือนจะพึงย่ ำยีอย่ำงง่ำย ๆ ไม่ได้ข้ำพระพุทธเจ้ำจักออกจำกเรือนบวชเป็น
บรรพชิต 

ครั้งนั้น เหล่ำ ๖ กษัตริย์นั้นหลีกไปในส่วนข้ำงหนึ่งแล้วช่วยกันคิดว่ำ ขึ้นชื่อว่ำพรำหมณ์พวกนี้
เป็นคนละโมบในสตรี อย่ำกระนั้นเลย พวกเรำพึงเกลี้ยกล่อมมหำโควินทะพรำหมณ์ด้วยพวกสตรี
กษัตริย์เหล่ำนั้นเข้ำไปหำมหำโควินทพรำหมณ์แล้วตรัสอย่ำงนี้ว่ำ ท่ำนผู้เจริญ พวกสตรีในรำชสมบัติ
ทั้ง ๗ นี้มีอยู่อย่ำงเหลือเฟือจริง ๆ ท่ำนต้องกำรพวกสตรีจ ำนวนเท่ำไร จำกรำชสมบัติทั้ง ๗ นั้น เรำจัก
น ำมำให้จ ำนวนเท่ำนั้น 

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ อย่ำเลย ใต้ฝ่ำพระบำท ภริยำของข้ำพระองค์มี ๔๐ นำงผู้
เสมอกันข้ำพระองค์จักสละนำงเหล่ำนั้นทั้งหมดออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตตำมค ำของพรหมผู้
กล่ำวถึงกลิ่นเหม็นเน่ำที่ข้ำพระองค์ได้ฟังมำนั่นแหละ กลิ่นที่เหม็นเน่ำเหล่ำนั้น อันผู้อยู่ครองเรือนจะ
พึงย่ ำยีอย่ำงง่ำย ๆ ไม่ได้ ข้ำพระองค์จักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต. ถ้ำท่ำนโควินทะผู้เจริญจัก
ออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต พวกเรำก็จักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตเหมือนกัน และอันใดเป็น
คติของท่ำน อันนั้นก็จักเป็นคติของพวกเรำ (ที.ม. ๑๔/๒๓๒/๒๖) 



 
๒๔ 

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ ถ้ำพวกพระองค์ละกำมทั้งหลำย ซึ่งเป็นแหล่งที่ปุถุชนข้อง
ได้แล้วจงปรำรภควำมเพียรมั่นคง เป็นผู้มีขันติเป็นก ำลังทั้งมีใจตั้งมั่นเถิด พระสัทธรรมอันพวกสัตบุรุษ
รักษำแล้วเพ่ือกำรเข้ำถึงพรหมโลก (ที.ม. ๑๔/๒๓๓/๒๘) 

การอ าลาของมหาโควินทะ 
กษัตริย์ทั้ง ๖ ตรัสว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้น ท่ำนโควินทะผู้เจริญ โปรดจงรอ ๗ ปี โดยล่วงไป ๗ ปี พวก

เรำก็จักบวชออกจำกเรือนเลิกเกี่ยวข้องกับกำรเรือนเหมือนกันและอันใดเป็นคติของท่ำนอันนั้นก็จัก
เป็นคติของพวกเรำ ใต้ฝ่ำพระบำท ๗ ปี นำนเกินไป ข้ำพระองค์ไม่สำมำรถรอพวกพระองค์ได้ตั้ง ๗ ปี 
ก็ใครเล่ำหนอจะรู้ชีวิตได้ ภพหน้ำจ ำต้องไป ต้องตัดสินใจให้เด็ดขำดลงไปด้วยควำมรู้ต้องท ำกุศล ต้อง
ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เกิดมำแล้วไม่ตำยไม่มี ก็อย่ำงค ำของพรหมผู้กล่ำวถึงกลิ่นเหม็นเน่ำที่ข้ำ
พระองค์ได้ฟังมำแล้วนั่นแหละ กลิ่นคำวเหล่ำนั้นอันผู้อยู่ครองเรือนจะพึงย่ ำยีอย่ำงง่ำย ๆ ไม่ได้ข้ำ
พระองค์จักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต  

กษัตริย์ทั้ง ๖ ตรัสว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นท่ำนโควินทะผู้เจริญโปรดจงรอ ๖ ปี ฯลฯ โปรดจงรอ ๕ ปี 
โปรดจงรอ ๔ ปี โปรดจงรอ ๓ ปี โปรดจงรอ ๒ ปี โปรดจงคอย ๑ ปี โดยล่วง ๑ ปีไป พวกเรำก็จัก
บวชออกจำกเรือนเลิกยุ่งเกี่ยวกับกำรเรือนและอันใดเป็นคติของท่ำน อันนั้นก็จักเป็นคติของพวกเรำ
(ที.ม. ๑๔/๒๓๔/๒๘.) 

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ ใต้ฝ่ำพระบำท ๑ ปี นำนเกินไป ข้ำพระองค์ไม่อำจคอยพวก
พระองค์ ๑ ปี ก็ใครเล่ำจะรู้ชีวิตได้ ภพหน้ำจ ำต้องไป ต้องใช้ควำมรู้ตัดสินใจให้เด็ดขำดลงไปต้องท ำ
กุศลไว้ ต้องประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เกิดมำแล้ว ไม่ตำยไม่มี ก็อย่ำงค ำของพรหมกล่ำวอยู่เกี่ยวกับกลิ่น
เหม็นเน่ำ ที่ข้ำพระองค์ได้ฟังมำแล้วนั่นแหละ กลิ่นเหม็นเหล่ำนั้น อันผู้อยู่ครองเรือนจะพึงย่ ำยีอย่ำง
ง่ำย ๆ ไม่ได้ ข้ำพระองค์จักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต  

กษัติย์ทั้ง ๖ ตรัสว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นท่ำนโควินทะผู้เจริญโปรดจงรอ ๗ เดือน โดยกำลล่วงไป ๗ 
เดือน พวกเรำก็จักบวชออกจำกเรือนเลิกยุ่งกับกำรเรือนเหมือนกันและอันใดเป็นคติของท่ำนอันนั้นก็
จักเป็นคติของพวกเรำ  

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ ใต้ฝ่ำพระบำท ๗ เดือนนำนเกินไป ข้ำพระองค์คอยพวก
พระองค์ ๗ เดือนไม่ได้ ใครเล่ำจะรู้ควำมเป็นอยู่ได้ ภพหน้ำจ ำต้องไป ต้องใช้ควำมรู้ตัดสินใจให้
เด็ดขำดลงไป ต้องสร้ำงกุศลไว้ ต้องประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เกิดมำไม่ตำยไม่มี ก็อย่ำงค ำของพรหม
กล่ำวอยู่เกี่ยวกับกลิ่นเหม็นเน่ำ ที่ข้ำพระองค์ได้ฟังมำแล้วนั่นแหละ กลิ่นเหม็นเน่ำเหล่ำนั้น อันผู้อยู่
ครองเรือนจะพึงย่ ำยีอย่ำงง่ำย ๆ ไม่ได้ ข้ำพระองค์จักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

กษัติย์ทั้ง ๖ ตรัสว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นท่ำนโควินทะผู้เจริญ โปรดจงคอย ๖ เดือน โปรดจงคอย ๕ 
เดือน โปรดจงคอย ๔ เดือนโปรดจงคอย ๓ เดือน โปรดจงคอย ๒ เดือน โปรดจงคอย ๑ เดือนโปรด



 
๒๕ 

จงคอยครึ่งเดือน โดยครึ่งเดือนล่วงไป พวกเรำก็จักบวชออกจำกเรือนเลิกยุ่งเกี่ยวกับกำรเรือนและคติ
ของท่ำนจักเป็นคติของพวกเรำ 

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ ใต้ฝ่ำพระบำท ครึ่งเดือนนำนเกินไป ข้ำพระองค์คอยพวก
พระองค์ถึงครึ่งเดือนไม่ได้ ก็ใครเล่ำจะรู้ชีวิตได้ ภพหน้ำจ ำต้องไป ต้องใช้ควำมรู้ตัดสินใจให้เด็ดขำดลง
ไป ต้องสร้ำงกุศลไว้ ต้องพฤติพรหมจรรย์ ผู้เกิดมำแล้วไม่ตำยไม่มี ก็อย่ำงค ำของพรหมกล่ำวอยู่ 
เกี่ยวกับกลิ่นเหม็นทั้งหลำย ที่ข้ำพระองค์ได้ฟังมำแล้วนั่นแหละ กลิ่นเหม็นเหล่ำนั้น อันผู้อยู่ครอง
เรือนจะพึงย่ ำยีเสียง่ำย ๆ ไม่ได้ ข้ำพระองค์จักบวชเป็นบรรพชิต 

กษัติย์ทั้ง ๖ ตรัสว่ำ ท่ำนโควินทะผู้เจริญโปรดจงรอ ๗ วัน กว่ำพวกเรำจักพร่ ำสอนลูกและพ่ี
น้องของตนในเรื่องรำชสมบัติเสร็จก่อนโดยล่วงไป ๗ วัน พวกเรำก็จักบวชเป็นบรรพชิตเหมือนกัน 
และอันใดเป็นคติของท่ำน อันนั้นจักเป็นคติของพวกเรำ 

มหำโควินทพรำหมณ์กรำบทูลว่ำ ใต้ฝ่ำพระบำท ๗ วัน ไม่นำนดอก ข้ำพระบำทจักคอยพวก
พระองค์ ๗ วัน ครั้งนั้นแล มหำโควินทพรำหมณ์ เข้ำไปหำพรำหมณ์มหำศำล ๗ คน และข้ำบริวำร
๗๐๐ คน แล้วได้กล่ำวค ำนี้กับพรำหมณ์มหำศำล ๗ คน และข้ำบริวำร ๗๐๐ คนว่ำ บัดนี้ขอให้ท่ำนจง
แสวงหำอำจำรย์คนอ่ืน ผู้ที่จักสอนมนต์แก่พวกท่ำน ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำอยำกจะออกจำกเรือนบวช
เป็นบรรพชิตก็อย่ำงค ำของพรหมผู้กล่ำวเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็น ที่ข้ำพเจ้ำได้ฟังมำแล้วนั่นแหละ กลิ่น
เหม็นเหล่ำนั้น อันผู้อยู่ครองเรือนจะพึงย่ ำยีเสียง่ำย ๆ ไม่ได้ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำจักออกจำกเรือนบวช
เป็นบรรพชิต 

พวกพรำหมณ์มหำศำลและบริวำรกล่ำวว่ำ ท่ำนโควินทะผู้เจริญ อย่ำบวชออกจำกเรือนไม่
เกี่ยวข้องกับเรือนเลยท่ำนผู้เจริญ กำรบวชมีศักดิ์น้อย และมีลำภน้อย ควำมเป็นพรำหมณ์มีศักดิ์ใหญ่มี
ลำภใหญ่ 

มหำโควินทพรำหมณ์กล่ำวว่ำ ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำย ท่ำนอย่ำได้กล่ำวอย่ำงนี้ ท่ำนผู้เจริญ
ทั้งหลำยพวกท่ำนอย่ำได้กล่ำวอย่ำงนี้ว่ำ กำรบวชมีศักดิ์น้อย และมีลำภน้อย ควำมเป็นพรำหมณ์มี
ศักดิ์ใหญ่ และมีลำภใหญ่ คนอ่ืนใครเล่ำที่มีศักดิ์มำกกว่ำ หรือมีลำภมำกกว่ำข้ำพเจ้ำ บัดนี้ข้ำพเจ้ำ
เหมือนรำชำของพระรำชำ เหมือนพรหม ของพรำหมณ์ทั้งหลำย เหมือนเทวดำของพวกคฤหบดี
ทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำจักสละ ควำมเป็นทั้งหมดนั้น ออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต ก็อย่ำงค ำของพรหม
กล่ำวอยู่เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็นเน่ำ ที่ข้ำพเจ้ำได้ฟังมำแล้วนั่นแหละ กลิ่นเน่ำเหม็นเหล่ำนั้นอันผู้ครอง
เรือนอยู่ จะพึงย่ ำยีเสียง่ำย ๆ ไม่ได้ ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำจักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

พวกพรำหมณ์มหำศำลและบริวำรกล่ำวว่ำ ถ้ำท่ำนโควินทะผู้เจริญจักออกจำกเรือน บวชเป็น
บรรพชิต พวกเรำก็จักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตเหมือนกัน และอันใดเป็นคติของท่ำนอันนั้นจัก
เป็นคติของพวกเรำ 



 
๒๖ 

ครั้งนั้นแล มหำโควินทพรำหมณ์ เข้ำไปหำพวกภริยำผู้เสมอกันแล้วได้กล่ำวค ำนี้กับพวกภริยำ
ผู้เสมอกันว่ำ แนะนำงผู้เจริญ ผู้ที่อยำกไปสู่ตระกูลญำติของตนนั้น ก็จงไปสู่ตระกูลของตนเถิด หรือจะ
หำสำมีตนอื่นก็ได้ ฉันอยำกออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต ก็อย่ำงค ำของพรหมกล่ำวอยู่เกี่ยวกับเรื่อง
กลิ่นเหม็นเน่ำ ที่ฉันได้ฟังมำแล้วนั่นแหละ กลิ่นเหม็นเน่ำเหล่ำนั้นอันผู้อยู่ครองเรือนจะพึงย่ ำยีเสีย
อย่ำงง่ำย ๆ ไม่ได้ ฉันจักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

พวกภริยำกล่ำวว่ำ ท่ำนเท่ำนั้นเป็นญำติของพวกดิฉัน ผู้ต้องกำรญำติ และท่ ำนเป็นภัสดำ 
ของพวกดิฉันผู้ต้องกำรภัสดำ ถ้ำท่ำนโควินทะผู้เจริญจักออกจำกเรือน บวชเป็นบรรพชิต พวกดิฉันก็
จักออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตเหมือนกัน อันใดเป็นคติของท่ำนอันนั้นก็จักเป็นคติของพวกดิฉัน 

การบวชของมหาโควินทะ 
ครั้งนั้น โดยล่วงไป ๗ วัน มหำโควินทพรำหมณ์ก็โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ำย้อมฝำดออกจำก

เรือน บวชเป็นบรรพชิตแล้ว ก็แหละ พระรำชำผู้เป็นกษัตริย์ซึ่งได้รับมุรธำภิเษกแล้ว ๗ พระองค์ 
พรำหมณ์มหำศำล ๗ คน ข้ำบริวำร ๗๐๐ คน พวกภริยำซึ่งมีวรรณะมีชำติเสมอกัน ๔๐ นำง พวก
กษัตริย์หลำยพัน พวกพรำหมณ์หลำยพัน พวกคฤหบดีหลำยพันและพวกนำงสนมอีกมิใช่น้อย พำกัน
โกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ำย้อมฝำด บวชตำมมหำโควินทพรำหมณ์เป็นบรรพชิตออกจำกเรือน เลิกยุ่ง
เกี่ยวกับกำรเรือนแล้ว เล่ำกันว่ำ ท่ำนมหำโควินทพรำหมณ์ อันบริษัทนั้นแวดล้อมแล้วย่อมเที่ยวจำริก
ไปในคำมนิคม และรำชธำนีทั้งหลำย ก็โดยสมัยนั้นท่ำนมหำโควินทพรำหมณ์เข้ำไปยังคำมนิคมใดแล 
ในคำมหรือนิคมนั้น เป็นเหมือนรำชำของพวกพระรำชำ เป็นเหมือนพรหมของพวกพรำหมณ์ เป็น
เหมือนเทวดำของพวกคฤหบดี ก็โดยสมัยนั้น พวกมนุษย์เหล่ำใดแลย่อมจำม หรือลื่นล้ม พวกมนุษย์
เหล่ำนั้น ได้กล่ำวอย่ำงนี้ว่ำ ขอนอบน้อมแด่ท่ำนมหำโควินทพรำหมณ์ ขอนอบน้อมแด่ท่ำนปุโรหิตของ
กษัตริย์ทั้ง ๗ พระองค ์

การเจริญอัปปมัญญา ๔ 
ท่ำนมหำโควินทพรำหมณ์ มีใจสหรคตด้วยเมตตำ ไม่มีเวร ไม่มีควำมพยำบำทแผ่ไปตลอดทิศ

หนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่ำงนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่ำงนั้น ทิศท่ี ๔ ก็อย่ำงนั้น มีใจสหรคตด้วยเมตตำ ไม่มีเวร ไม่
มีควำมพยำบำทกว้ำงขวำง ถึงควำมเป็นใหญ่ ไม่มีจ ำกัด แผ่ไปตลอดทิศทั้งเบื้องบน เบื้องล่ำง  เบื้อง
ขวำง ทุกแห่งตลอดโลกอย่ำงทั่วถึงอยู่ มีใจสหรคตด้วยกรุณำ ฯลฯ มีใจสหรคตด้วยมุทิตำฯลฯ มีใจ
ที่สหรคตด้วยอุเบกขำ ฯลฯ และแสดงทำงแห่งควำมเป็นสหำยแห่งพรหมโลกแก่สำวกทั้งหลำย ก็โดย
สมัยนั้น หมู่สำวกของท่ำนมหำโควินทพรำหมณ์เหล่ำใดแล รู้ทั่วถึงแล้วซึ่งค ำสั่งสอนทั้งหมดโดย
ประกำรทั้งปวง หมู่สำวกเหล่ำนั้น เบื้องหน้ำแต่ตำย เพรำะกำยแตก เข้ำถึงสุคติพรหมโลกแล้ว สำวก
เหล่ำใด ไม่รู้ทั่วถึงค ำสั่งสอนทั้งหมดอย่ำงทั่วถึง สำวกเหล่ำ นั้นเบื้องหน้ำแต่ตำยเพรำะกำยแตก บำง
พวกก็เข้ำถึงควำมเป็นสหำยแห่งหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดี บำงพวกก็เข้ำถึงควำมเป็นสหำยแห่งหมู่
เทพชั้นนิมมำนรดีบำงพวกก็เข้ำถึงควำมเป็นสหำยแห่งหมู่เทพชั้นดุสิตบำงพวกก็เข้ำถึงควำมเป็นสหำย



 
๒๗ 

แห่งหมู่เทพชั้นยำมำ บำงพวกก็เข้ำถึงควำมเป็นสหำยแห่งหมู่เทพชั้นดำวดึงส์ บำงพวกก็เข้ำถึงควำม
เป็นสหำยแห่งหมู่เทพชั้นจำตุมมหำรำชิกำแล้ว พวกท่ำนเหล่ำใดยังกำยที่เลวกว่ำเขำทั้งหมด ให้เต็ม
รอบแล้ว พวกท่ำนนั้นก็ยังกำยแห่งคนธรรพ์ให้บริบูรณ์แล้ว ด้วยประกำรฉะนั้นแล กำรบวชของ
กุลบุตรเหล่ำนั้นทั้งหมดทีเดียว เป็นของไม่เปล่ำ ไม่เป็นหมัน มีผล มีก ำไร ดังนี้  

ปัญจสิกขะคนธรรพบุตรกรำบทูลว่ำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำยังทรงระลึกถึงเรื่องนั้นได้อยู่หรือไม่ 
อัฏฐังคิกมรรค 
พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสตอบว่ำ ระลึกได้อยู่ ปัญจสิขะผู้เจริญสมัยนั้นเรำได้เป็นมหำโควินท

พรำหมณ์ เรำแสดงทำงนั้นเพ่ือควำมเป็นสหำยแห่ งพรหมโลกแก่หมู่สำวก ก็แต่ว่ำ ปัญจสิขะ 
พรหมจรรย์นั้นแลเป็นไปเพ่ือควำมเบื่อหน่ำยก็เปล่ำ เพ่ือคลำยก ำหนัดก็เปล่ำ เพ่ือดับโดยไม่เหลือก็
เปล่ำ เพ่ือเข้ำไปสงบก็เปล่ำ เพ่ือรู้ยิ่งก็เปล่ำ เพ่ือตรัสรู้ก็เปล่ำ เพ่ือพระนิพพำนก็เปล่ำ เพียงเพ่ือกำร
เกิดขึ้นในพรหมโลกเท่ำนั้นเอง ดูก่อนปัญจสิขะก็พรหมจรรย์ของเรำนี้แล จึงจะเป็นไปเพ่ือควำมเบื่อ
หน่ำยโดยส่วนเดียว เพ่ือคลำยก ำหนัด เพ่ือดับโดยไม่มีเหลือ เพ่ือเข้ำไปสงบ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือ
พระนิพพำน 

ก็แล พรหมจรรย์นั้นเป็นไปเพ่ือควำมเบื่อหน่ำยโดยส่วนเดียว เพื่อควำมคลำยก ำหนัด เพ่ือดับ
โดยไม่มีเหลือ เพ่ือเข้ำไปสงบ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพำนเป็นไฉน ทำงประกอบด้วยองค์แปด
อันประเสริฐนี้แล อันได้แก่ ควำมเห็นชอบ ควำมด ำริชอบ พูดจำชอบ กำรงำนชอบ อำชีพชอบ  
พยำยำมชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ก็นี้แล คือพรหมจรรย์นั้น ที่เป็นไป เพ่ือควำมเบื่อหน่ำยโดยส่วน
เดียว เพื่อคลำยก ำหนัด เพ่ือดับโดยไม่มีเหลือเพ่ือเข้ำไปสงบ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพำน 

ก็หมู่สำวกของเรำเหล่ำใดแล ย่อมรู้ทั่วถึงค ำสั่งสอนเจนจบ หมู่สำวกเหล่ำนั้น เพรำะสิ้นอำ
สวะทั้งหลำย ท ำเจโตวิมุติ ปัญญำวิมุตติ อันหำอำสวะมิได้ให้แจ่มแจ้งแล้วด้วยปัญญำอันยิ่งด้วยตนเอง
เข้ำถึงอยู่ในปัจจุบันเทียว หมู่สำวกเหล่ำใดไม่รู้ทั่วถึงค ำสั่งสอนหมดทุกแง่ทุกมุม หมู่สำวกเหล่ำนั้น
เพรำะสังโยชน์เบื้องต่ ำ ๕ อย่ำงสิ้นไป ย่อมเป็นโอปปำติกะ เป็นผู้ปรินิพพำนในโลกนั้นเป็นผู้ไม่กลับ
จำกโลกนั้นเป็นธรรมดำ หมู่สำวกเหล่ำใดยังไม่รู้ทั่วถึงค ำสั่งสอนหมดทุกแง่ทุกมุมบำงพวก เพรำะ
สังโยชน์ ๓ อย่ำงสิ้นไป เพรำะควำมที่รำคะ โทสะ และ โมหะเบำบำงลง ย่อมเป็นสกทำคำมี มำสู่โลก
นี้ครั้งเดียวเท่ำนั้น แล้วจักท ำที่สุดแห่งทุกข์ หมู่สำวกเหล่ำใด ยังไม่รู้ทั่วถึงค ำสั่งสอนหมดทุกแง่ทุกมุม
บำงพวกเพรำะสังโยชน์ ๓ อย่ำงสิ้นไป ย่อมเป็นโสดำบัน มีควำมไม่ตกต่ ำเป็นธรรมดำ แน่นอนมีควำม
ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้ำด้วยประกำรดังที่กล่ำวมำนี้ กำรบวชของกุลบุตรเหล่ำนี้ ทั้งหมดทีเดียว จึงเป็นกำร
บวชที่ไม่สูญเปล่ำ ไม่เป็นหมัน มีผล มีก ำไร ดังนี้แล 

พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้ว ปัญจสิขะคนธรรพบุตรมีใจเป็นของตน ชื่นชม 
ภำษิตของพระผู้มีพระภำคเจ้ำเป็นอย่ำงยิ่ง อนุโมทนำแล้วถวำยอภิวำทกระท ำประทักษิณพระผู้มีพระ
ภำคเจ้ำแล้ว ก็หำยไปในที่นั้นนั่นเทียว ดังนี้แล 



 
๒๘ 

๒.๑.๒ มหาโควินทสูตรในคัมภีร์อรรถกถา 
มหำโควินทสูตรขึ้นต้นว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ฟังมำแล้วอย่ำงนี้ (เอวมฺเมสุต ) 
ต่อไปนี้ เป็นค ำพรรณนำบทที่ยังไม่ตื้นในมหำโควินทสูตรนั้น ค ำว่ำ ปัญจสิขะ ควำมว่ำ มี ๕ 

จุก คือมี ๕ แหยม เล่ำกันมำว่ำ ปัญจสิขะ บุตรคนธรรพ์นั้น ในเวลำท ำกรรมที่เป็นบุญในถิ่นมนุษย์ยัง
เป็นหนุ่ม ในเวลำเป็นเด็กไว้จุก ๕ จุก เป็นหัวหน้ำเลี้ยงโค พำพวกเด็กแม้เหล่ำอ่ืนท ำศำลำในที่อันเป็น
ทำงสี่แยก ขุดสระบัว ผูกสะพำน ปรำบทำงขรุขระให้เรียบ ขนไม้มำท ำเพลำและไม้สอดเพลำของยำน
ทั้งหลำย เที่ยวท ำบุญแบบนี้ดังที่กล่ำวมำแล้ว ก็ตำยลงทั้งที่ยังเป็นหนุ่มร่ำงของเขำนั้นเป็นร่ำงที่น่ำรัก 
น่ำใคร ่น่ำชอบใจ ครั้นเขำตำยแล้ว ก็ไปเกิดในเทวโลกชั้นจำตุมมหำรำชิกำมีอำยุ ๙ ล้ำนปี ร่ำงของเขำ
คล้ำยกับกองทองมีขนำดเท่ำสำมคำวุต เขำประดับเครื่องประดับปริมำณ ๖๐ เล่มเกวียน พรมของ
หอมประมำณ ๙ หม้อทรงผ้ำทิพย์สีแดง ประดับดอกกรรณิกำร์ทองแดงมีแหยม ๕ แหยมห้อยอยู่ที่
เบื้องหลัง เที่ยวไปท ำนองเด็ก ๕ จุกนั่นแหละ พวกเทพจึงทรำบทั่วกัน ว่ำปัญจสิขะ ดังนี้แล (ที.ม.อ. 
๑๔/๓๕) 

ข้อว่ำ เม่ือราตรีก้าวล่วงไปแล้ว (อภิกนฺตาย รตฺติยา) คือรำตรีก้ำวล่วงไปแล้ว คือสิ้นไปแล้ว
หมำยควำมว่ำล่วงไปแล้วส่วนหนึ่ง ค ำว่ำ มีรัศมีงดงามยิ่ง (อภิกฺกนฺตวณฺโณ) คือมีรัศมีน่ำรัก น่ำใคร่
น่ำชอบใจอย่ำงยิ่ง ก็แม้โดยปกติเทพบุตรนั้นก็มีรัศมี (ผิวพรรณ) น่ำใคร่อยู่แล้ว แต่เมื่อเป็นผู้แต่ง
มำแล้วก็ยิ่งเป็นผู้มีผิวพรรณน่ำใคร่ยิ่งขึ้นอีก ค ำว่ำ ทั่ว (เกวลกปฺปํ) คือโดยรอบไม่มีเหลือ เกวล ศัพท์
ในที่นี้แปลว่ำไม่เหลือเหมือนในค ำนี้ว่ำ บริบูรณ์อย่ำงสิ้นเชิง กัปป ศัพท์ แปลว่ำ โดยรอบ เหมือนในค ำ
นี้ว่ำ ยังพระเชตะวันโดยรอบ (ให้สว่ำง) ค าว่า ส่องให้สว่าง (โอภาเสตฺวา) คือแผ่ไปด้วยแสง 
หมำยควำมว่ำ ท ำให้เป็นแสงล ำเดียว ให้เป็นประทีปดวงเดียว ดังดวงจันทร์และดังดวงอำทิตย์ 

ว่าด้วยการประชุมกันของเทวดา 
ค ำว่ำ ที่สุธรรมาสภา (สุธมฺมาย  สภาย ) คือที่สภำที่เกิดเพรำะผลแห่งไม้กรรณิกำร์ซึ่งพอ ๆ 

กับ แก้วของหญิงชื่อสุธรรมำ ดังได้ยินมำว่ำ พ้ืนของสุธรรมำสภำนั้นส ำเร็จด้วยแก้วผลึก ลิ่มสลักเอำ
แก้วมณีมำท ำ เสำส ำเร็จด้วยทองค ำ ของเชื่อมเสำ และเต้ำท ำจำกเงิน รูปสัตว์ร้ำยเอำแก้วประพำฬมำ
ท ำ จันทันเพดำนและขอบหน้ำมุขเอำแก้ว ๗ ชนิดมำสร้ำง กระเบื้องใช้ก้อนอิฐสีแก้วอินทนิลหลังคำ
เอำทองค ำมำท ำ โดมท ำด้วยเงิน โดยส่วนยำวและส่วนกว้ำง ข้ำงละ ๓๐๐ โยชน์โดยบริเวณรอบใน 
๙๐๐ โยชน์ โดยส่วนสูง ๕๐๐ โยชน์ สุธรรมำสภำเป็นเช่นนี้ (ที.ม.อ. ๑๔/๓๖) 

ในค ำเป็นต้นว่ำ ท้าวธตรฐ (ธตรฏฺโ ) พึงทรำบว่ำ ท้ำวธตรฐเป็นรำซำแห่งคนธรรพ์อันพวก
เทวดำนักฟ้อนแสนโกฏิแวดล้อมแล้วให้ถือเอำแผ่นกระดำนใหญ่ที่ท ำด้วยทองค ำแสนโกฏิและหอก
ทองค ำแล้วหันพระพักตร์ไปทิศตะวันตก เอำพวกเทวดำในเทวโลกทั้งสองไว้ข้ำงหน้ำแล้วประทับนั่ง
ทำงทิศตะวันออก นั่งหันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก 
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ท้ำววิรุฬหกเป็นรำชำแห่งกุมภัณฑ์ อันเหล่ำเทพพวกกุมภัณฑ์แสนโกฏิแวดล้อมแล้วให้ถือเอำ
แผ่นกระดำนใหญ่ที่ท ำด้วยเงินแสนโกฏิ และหอกทองค ำแล้วหันพระพักตร์ไปทิศเหนือเอำพวกเทวดำ
ในเทวโลกทั้งสองไว้ข้ำงหน้ำแล้วประทับนั่งทำงทิศใต้ นั่งหันหน้ำไปทำงทิศเหนือ 

ท้ำววิรูปักษ์เป็นรำชำแห่งนำค มีพวกนำคแสนโกฏิแวดล้อมให้ถือเอำกระดำนแผ่นใหญ่ส ำเร็จ
ด้วยมณีแสนโกฏิ และหอกทองค ำแล้วหันพระพักตร์ ไปทำงทิศตะวันออก เอำพวกเทวดำในเทวโลก
ทั้งสองไว้ข้ำงหน้ำแล้วประทับนั่งทำงทิศตะวันตก หันหน้ำไปทำงทิศตะวันออก 

ท้ำวเวสวัณเป็นรำชำแห่งยักษ์ มีพวกยักษ์แสนโกฏิแวดล้อมให้ถือเอำกระดำนแผ่นใหญ่ที่ท ำ
ด้วยแก้วประพำฬแสนโกฏิ และหอกทองค ำหันพระพักตร์ไปทำงทิศใต้ เอำพวกเทวดำในเทวโลกทั้ง
สองไว้ข้ำงหน้ำแล้วประทับนั่งทำงทิศเหนือ หันหน้ำไปทำงทิศใต้ 

ข้อว่ำ และข้างหลังเป็นอาสนะของพวกเรา (อถ ปจฺฉา อมฺหาก  อาสน  โหติ) คือ พวกเรำ 
ได้ที่นั่งด้ำนหลังของท่ำนทั้ง ๔ องค์นั้น ต่อจำกนั้นไป พวกเรำจะเข้ำก็ไม่ได้ หรือจะดูก็ไม่ได้ ส ำหรับใน
กรณีนี้ ท่ำนกล่ำวเหตุกำรประชุมกัน ๔ อย่ำงไว้ก่อนทีเดียว ในเหตุทั้ง ๔ อย่ำงนั้นกำรประมวลลงใน
วันเข้ำพรรษำท่ำนขยำยไว้ให้กว้ำงขวำงแล้ว จริงอยู่ เหตุในวันเข้ำพรรษำเป็นฉันใด ภิกษุทั้งหลำย
ประชุมกันในวันเพ็ญในวันมหำปวำรณำปรึกษำกันว่ำ วันนี้พวกเรำจักไปไหนแล้วปวำรณำในส ำนักใคร 
ก็ฉะนั้น ในที่ประชุมนั้นท้ำวสักกะ จอมทวยเทพโดยมำกจะทรงปวำรณำในปิยังคุทีปพระมหำวิหำร
นั่นเอง พวกเทพที่เหลือก็ถือเอำดอกไม้ทิพย์เช่นดอกปำริฉัตรเป็นต้น และผงจันทน์ทิพย์แล้วไปสู่ที่เป็น
ที่ชอบใจของตน ๆ แล้ว ปวำรณำกัน แบบนี้ชื่อว่ำ ย่อมประชุมกันเพ่ือประโยชน์แก่กำรสงเครำะห์
ปวำรณำ 

ก็ในเทวโลกมีเถำชื่ออำสำวดี ๑,๐๐๐ ปี พวกเทวดำคิดว่ำเถำนั้นจักออกดอกจึงไปสู่ที่บ ำรุง
ตลอดพันปี เมื่อต้นปำริฉัตรก ำลังออกดอกพวกเทวดำไปสู่ที่บ ำรุงตลอดหนึ่งปี เทวดำเหล่ำนั้นพำกันดี
ใจ ตั้งแต่ต้นไม้นั้นมีใบเหลืองเป็นต้นไป เหมือนอย่ำงที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสว่ำ ภิกษุทั้งหลำยใน
สมัยใดไม้ปำริฉัตร คือไม้ทองหลำง ของพวกเทพชำวดำวดึงส์ มีใบเหลือง ภิกษุทั้งหลำย ในสมัยนั้น 
พวกเทพชำวดำวดึงส์ก็พำกันดีใจว่ำ บัดนี้ ไม้ปำริฉัตรคือไม้ทองหลำง มีใบเหลืองแล ไม่นำนหรอกจัก
สลัดใบเหลืองทิ้ง ภิกษุทั้งหลำย ในสมัยใด ไม้ปำริฉัตร คือไม้ทองหลำง ของพวกเทพชำวดำวดึงส์สลัด
ใบเหลืองทิ้งแล้ว เริ่มเป็นตุ่มดอก เริ่มผลิดอก เป็นดอกดม เป็นดอกแย้ม ภิกษุทั้งหลำยในสมัยนั้น พวก
เทพชำวดำวดึงส์ ก็พำกันดีใจว่ำ บัดนี้ไม้ปำริฉัตร คือไม้ทองหลำง เป็นดอกแย้ม ไม่นำนหรอกจักบำน
สะพรั่งหมดก็แล ภิกษุทั้งหลำย รัศมีครอบคลุมไป ๕๐ โยชน์โดยรอบต้นปำริฉัตรคือไม้ทองหลำงที่บำน
สะพรั่ง กลิ่นพัดไปตำมลม ๑๐๐ โยชน์ นี้เป็นอำนุภำพแห่งต้นปำริฉัตร คือไม้ทองหลำง 

เมื่อไม้ปำริฉัตรบำนแล้ว กิจด้วยกำรพำดพะอง กิจด้วยกำรเอำขอเกี่ยวโน้มมำ หรือกิจด้วย
กำรเอำผอบไปรับเพ่ือน ำเอำดอกไม้มำไม่มี ลมที่ท ำหน้ำที่เด็ดตั้งขึ้นแล้วก็เด็ดดอกไม้จำกขั้วลมที่ท ำ
หน้ำที่รับก็รับไว้ ลมที่ท ำหน้ำที่หอบส่งก็ส่งเข้ำไปสู่สุธรรมำเทวสภำ ลมที่ท ำหน้ำที่กวำดก็กวำดเอำ
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ดอกไม้เก่ำทิ้ง ลมที่ท ำหน้ำที่ปูลำดก็จัดแจงปูลำดใบฝักและเกสร ที่ตรงกลำงมีธรรมำสน์มีบัลลังก์แก้ว
สูงขนำดโยชน์ มีเสวตฉัตรสูงสำมโยชน์กั้นไว้ข้ำงบนถัดจำกบัลลังก์นั้น ก็ปูอำสนะท้ำวสักกเทวรำช. ถัด
นั้นมำก็เป็นอำสนะของเทพบุตรอีกสำมสิบสำมองค์ ถัดนั้นมำก็เป็นอำสนะของเทพบุตรผู้มีศักดิ์ใหญ่ ๆ 
เหล่ำอ่ืน ส ำหรับ เทพเหล่ำอ่ืนก็ใช้ฝักดอกไม้เป็นอำสนะ พวกเทวดำเข้ำสู่เทวสภำเเล้วนั่งอยู่ เกลียว
ละอองดอกไม้ฟุ้งไปจรดฝักเบื้องบนแล้วตกมำท ำให้อัตภำพประมำณสำมคำวุตของเทวดำทั้งหลำย
เหมือนชโลมด้วยน้ ำครั่ง พวกเทวดำเหล่ำนั้นเล่นกีฬำนั้นสี่เดือนจึงสิ้นสุดลง พวกเทวดำย่อมประชุมกัน 
เพ่ือประโยชน์แก่กำรเสวย ปำริฉัตรตกกีฬำด้วยประกำรฉะนี้ 

ก็แหละ ในเทวโลก เทวดำโฆษณำกำรฟังธรรมใหญ่เดือนละ ๘ วัน ในวันทั้ง ๘ นั้น สนังกุมำร
มหำพรหม ท้ำวสักกะจอมทวยเทพ ภิกษุธรรมกถึกหรือไม่อย่ำงนั้นก็เทพบุตรธรรมกถึกองค์ใดองค์
หนึ่ง กล่ำวธรรมกถำในสุธรรมำเทวสภำ วัน ๘ ค่ ำ ของปักษ์ พวกอ ำมำตย์ของมหำรำชทั้ง ๔ องค์ใน
วัน ๑๔ ค่ ำ โอรสทั้งหลำย ในวัน ๑๕ ค่ ำ มหำรำชทั้ง ๔ องค์ เสด็จออกไปทรงถือแผ่นกระดำษทอง
และชำติหิงคุลก์ ท่องเที่ยวไปตำมคำมนิคมและรำชธำนีทั้งหลำย พระองค์ทรงบันทึกไว้ด้วยชำติ
หิงคุลก์บนแผ่นทองว่ำหญิงหรือชำยชื่อโน้นนั้น ถึงพระพุทธเจ้ำเป็นสรณะถึงธรรมเป็นสรณะ ถึง
พระสงฆ์เป็นสรณะ รักษำศีล ๕ กระท ำอุโบสถ ๘ ทุกเดือน บ ำเพ็ญกำรบ ำรุงมำรดำกำรบ ำรุงบิดำ 
กระท ำกำรบูชำด้วยดอกอุบล ๑๐๐ ก ำ บูชำด้วย แจกันดอกไม้ในที่โน้นตำมประทีป๑,๐๐๐ ดวง ท ำ
กำรฟังธรรมไม่เป็นเวลำสร้ำงฉัตรเวที มุทธิเวที กุจฉิเวที บัลลังก์สิงห์บันไดสิงห์บ ำเพ็ญสุจริต ๓ 
ประกำร ประพฤติยึดมั่นกุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำร แล้วน ำมำมอบให้ที่มือของปัญจสิขะ ปัญจสิขะก็
ให้ที่มือของมำตลี สำรถีมำตลีก็ถวำยแด่ท้ำวสักกเทวรำช 

เมื่อคนท ำบุญมีไม่มำก สมุดบัญชีก็น้อย พอพวกเทวดำได้เห็นบัญชีนั้น เท่ำนั้น ก็เสียใจว่ำ
เพ่ือนเอ๋ย มหำชนประมำทจริงหนอ อบำย ๔ จักเต็ม เทวโลก ๖ จักว่ำงเปล่ำ แต่ถ้ำบัญชีหนำ เมื่อ
พวกเทวดำได้เห็นมันเท่ำนั้น ก็พำกันดีใจว่ำ โอ เพ่ือเอ๋ย มหำชนมิได้ประมำท อบำย ๔ จักว่ำงเทวโลก 
๖ จักเต็ม พวกเรำจักได้ห้อมล้อมผู้มีบุญใหญ่ที่ได้ท ำบุญไว้ในพระพุทธศำสนำแล้วมำเล่นนักษัตร
ด้วยกัน ท้ำวสักกเทวรำชทรงถือบัญชีนั้นแล้วก็ทรงสั่งสอน โดยแบบปกติ เมื่อท้ำวสักกเทวรำชนั้น
ก ำลังตรัสพระสุรเสียงได้ยินไป ๑๒ โยชน์ เมื่อตรัสด้วยพระสุรเสียงดังพระสุรเสียงก็กลบเทวนครหมด
ทั้งหมื่นโยชน์ตั้งอยู่ อย่ำงที่กล่ำวมำนี้ เทวดำทั้งหลำยย่อมประชุม กันเพ่ือประโยชน์ฟังธรรม ก็ในที่นี้ 
พึงทรำบว่ำ พวกเทวดำประชุมกัน เพ่ือประโยชน์ปวำรณำ 

ค ำว่ำ นมัสการพระตถาคตอยู่ (ตถาคต  นมสฺสนฺตา) หมำยควำมว่ำ นมัสกำรอยู่ซึ่งพระ
ตถำคตด้วยเหตุ ๙ อย่ำง ใจควำมของบำทคำถำว่ำ และความที่พระธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐ 
(ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต ) เป็นต้น คือควำมที่พระธรรม ซึ่งต่ำงด้วยธรรมที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้ดีแล้ว 
เป็นต้น เป็นธรรมที่ดี และกำรปฏิบัติดีที่ต่ำงด้วยควำมเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นต้น 
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ว่าด้วยพระพุทธคุณ 
ค ำว่ำ ตามความเป็นจริง (ยถา ภุจฺเจ) คือตำมที่เป็นจริง ตำมภำวะของตน ค ำว่ำ พระคุณ 

(วณฺเณ) หมำยเอำพระคุณ ค ำว่ำ ได้กล่าวขึ้นแล้ว (ปยิรุทาหาสิ) หมำยควำมว่ำ พูดแล้ว ค ำว่ำ 
ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก (พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน) คือ ปฏิบัติอย่ำงไร ปฏิบัติอย่ำงนี้ (ที.ม.อ. 
๑๔/๔๐) 

พระผู้มีพระภำคเจ้ำ (ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์) แม้เมื่อทรงรวบรวมธรรม ๘ ประกำร น้อม(จิต) 
ไปเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้ำแทบพระบำทของพระทีปังกรแล้วบ ำเพ็ญพระอภินิหำร ชื่อว่ำ ทรงปฏิบัติเพ่ือ
เกื้อกูลแก่ชนมำก แม้เมื่อทรงบ ำเพ็ญพระบำรมี ๑๐ ทัศเหล่ำนี้ คือ ทำนบำรมี ศีลบำรมีเนกขัมมบำรมี 
ปัญญำบำรมี วิริยบำรมี ขันติบำรมี สัจจบำรมี อธิษฐำนบำรมี เมตตำบำรมี อุเบกขำบำรมี เป็นเวลำ ๔ 
อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป ก็ชื่อว่ำทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่ชนมำก ในครำวเป็นดำบสผู้ถือมั่นขันติ (ขันติ
วำที) ในครำวเป็นจูฬธัมมบำลกุมำร ในครำวเป็นพญำช้ำงฉัททันต์ในครำวเป็นพญำนำคภูริทัตต์จัมไปย
ยะและสังขบำล และในครำวเป็นมหำกปิ แม้ทรงกระท ำงำนที่ท ำได้ยำกเช่นนั้น ก็ชื่อว่ำทรงปฏิบัติเพ่ือ
เกื้อกูลแก่ชนมำก แม้เมื่อทรงด ำรงอัตภำพเป็นพระเวสสันดรทรงให้ทำนใหญ่ชนิดละร้อยรวม ๗ ชนิด 
ท ำให้แผ่นดินไหวใน ๗ สถำนแล้วทรงยึดเอำยอดพระบำรมี ก็ชื่อว่ำ ทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่ชนมำก
แม้ในอัตภำพถัดจำกอัตภำพเป็นพระเวสสันดรนั้น เสด็จด ำรงอยู่ในดุสิตบุรีตลอดพระชนมำยุ ก็ชื่อว่ำ
ทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่ชนอันมำก พระองค์ทรงเห็นบุพนิมิต ๕ อย่ำงในดุสิตบุรีนั้น ผู้อันพวกเทวดำ
ในหมื่น จักรวำลอ้อนวอนแล้วทรงตรวจดูมหำวิโลกนะ ๕ ประกำรแล้ว ประทำนปฏิญำณเพ่ือ
ประโยชน์แก่กำรสงเครำะห์พวกเทวดำ แล้วทรงจุติจำกดุสิตบุรีแม้ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์มำรดำ 
ก็ชื่อว่ำทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มำก  

เมื่อครำวเสด็จอยู่ในพระครรภ์พระมำรดำตลอด ๑๐ เดือนแล้ว ประสูติจำกพระครรภ์พระ
มำรดำที่ป่ำลุมพินีก็ดี ทรงครองเรือน ๒๙ พรรษำ เสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์ ทรงผนวชอยู่ที่ริมฝั่ง
แม่น้ ำอโนมำก็ดี ทรงท ำพระองค์ให้ล ำบำกด้วยควำมเพียรที่ยิ่งใหญ่ ตั้งหกปีแล้วเสด็จขึ้นสู่โพธิบัลลังก์
แล้วทรงแทงตลอดพระสัพพัญญุตญำนก็ดี ทรงยังพระอิริยำบถให้เป็นไปที่ควงไม้โพธิ์ตลอดเจ็ดสัปดำห์
ก็ดี เสด็จอำศัยป่ำอิสิปตนะแล้วทรงหมุนล้อธรรมอันยอดเยี่ยม ทรงกระท ำยมกปำฏิหำริย์ก็ดีเสด็จลง
จำกเทวโลกก็ดีทรงเป็นพระพุทธเจ้ำแล้วเสด็จด ำรงอยู่ ๔๕ พรรษำก็ดี ทรงปลงพระชนมำยุสังขำรก็ดี
เสด็จปรินิพพำนด้วยอนุปำทิเสสนิพพำนธำตุระหว่ำงคู่ไม้สำละก็ดี ก็ชื่อว่ำทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่ชน
หมู่มำก พึงทรำบว่ำ ทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่ชนหมู่มำกตลอดเวลำที่พระธำตุของพระองค์แม้เท่ำเม็ด
ผักกำดยังธ ำรงอยู่ บทที่เหลือก็เป็นค ำใช้แทนบทว่ำ ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก นี้ทั้งนั้น ใน
บทเหล่ำนั้น บทหลัง เป็นไขควำมของบทก่อน 

ในหลำยบทว่ำ ในส่วนอดีต เรายังมองไม่เห็นเลย และในบัดนี้ก็มองไม่เห็น (เนว อตีต เส สม
นุปสฺสาม น ปเนตรหิ) นี้หมำยควำมว่ำ แม้ในอดีต เรำก็มองไม่เห็น ในอนำคตก็มองไม่เห็นคนอ่ืน



 
๓๒ 

นอกจำกพระพุทธเจ้ำ ถึงในบัดนี้ก็มองไม่เห็นเพรำะไม่มีศำสดำอ่ืนเลย นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำ
พระองค์นั้น ถึงแม้ในอรรถกถำท่ำนก็วิจำรณ์ว่ำ พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยทั้งที่ล่วงแล้ว และที่ยังไม่มำถึง 
ต่ำงก็เหมือนพระศำสดำของพวกเรำทั้งนั้น แล้วท้ำวสักกะตรัสท ำไม แล้วกล่ำวว่ำ ในบัดนี้ พระศำสดำ
ทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่ชนหมู่มำก พ้นพระศำสดำของพวกเรำแล้ว ก็ไม่มีใครอ่ืน เพรำะฉะนั้น ท้ำว
สักกะ จึงตรัสว่ำ เรำมองไม่เห็น ก็ในบทนี้ฉันใด แม้ในบทเหล่ำอ่ืนจำกนี้ ก็พึงทรำบว่ำ มีใจควำมอย่ำง
เดียวกันนี้ ฉันนั้น 

ค ำทั้งหลำยมีค ำว่ำ เป็นธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น และค ำทั้งหลำยเป็นต้นว่ำนี้
เป็นกุศล มีใจควำมท่ีได้กล่ำวไว้แล้วทั้งนั้น 

สองบทว่ำ น้ าในน้ าแห่งแม่คงคา กับในแม่น้ ายมุนา (คงฺโคทก ยมุโนทเกน) ควำมว่ำน้ ำในที่
รวมแห่งแม่น้ ำคงคำกับแม่น้ ำยมุนำ ย่อมเข้ำกัน กลมกลืนกันได้ทั้งโดยสี ทั้งโดยกลิ่นทั้งโดยรส คือย่อม
เป็นเช่นเดียวกัน นั่นแหละ เหมือนทองที่หักตรงกลำงไม่ใช่แตกต่ำงกัน เหมือนเวลำที่คลุกเคล้ำเข้ำกัน
กับน้ ำของมหำสมุทร ปฏิปทำเพ่ือนิพพำนที่หมดจด จึงหมดจด. จริงอยู่ บุคคลท ำกำรงำนมีเวชชกรรม
เป็นต้น ในเวลำเป็นหนุ่มเที่ยวไปในอโคจร ก็ไม่อำจเห็นนิพพำนในเวลำเป็นคนแก่ได้ข้อปฏิบัติทที่ให้ถึง
พระนิพพำนควรจะเป็นข้อปฏิบัติที่หมดจดจริงๆเปรียบเหมือนอำกำศ จริงอย่ำงนั้นข้อปฏิบัติของภิกษุ
ผู้จะไปสู่พระนิพพำน ควรจะเปรียบด้วยอำกำศ ไม่ข้องไม่ติดในตระกูลหรือในหมู่คณะ เหมือนทำง
ด ำเนิน ซึ่งเป็นที่ต้องกำรปรำรถนำในอำกำศ ของพระจันทร์และพระอำทิตย์ที่ก ำลังไปสู่อำกำศ อัน
บริสุทธิ์ไม่มีอะไรติดขัด ฉะนั้น ก็แหละข้อปฏิบัตินี้นั้น คือ เช่นนั้นแหละ พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรง
บัญญัติ ตรัส คือทรงแสดงไว้แล้วเพรำะเหตุนั้น ท้ำวสักกะจึงตรัสว่ำ ทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติย่อม
เข้ากันได้ดังนี ้

ค ำว่ำ ผู้ยังปฏิบัติอยู่ (ปฏิปทาน ) คือ ของผู้ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติ ค ำว่ำ ผู้อยู่จบพรรมจรรย์แล้ว 
(วุสิตวต ) คือ ผู้พรหมจรรย์อันอยู่เสร็จ ค ำว่ำ มีทั้งพระเสขะ... เป็นสหาย (ลทฺธสหาโย) ควำมว่ำ ชื่อ
ว่ำสหำย เพรำะเป็นไปด้วยกันกับคนเหล่ำนี้ในที่นั่น ๆ ก็ค ำว่ำ ลทฺธสหาโย นั้นมีอธิบำยว่ำ ผู้ไม่มีใคร
เป็นที่สอง ไม่มีสหำย ไม่มีใครเปรียบเทียบเพรำะอรรถว่ำ ไม่มีใครเหมือนพระผู้มีพระภำคพระองค์นั้น 
ค ำว่ำ ไม่ทรงติดอยู่ (อปนุชฺช) ควำมว่ำ แม้ในท่ำมกลำงคนเหล่ำนี้ ก็ทรงอยู่ด้วยผลสมำบัติ มีพระทัย
ไม่ทรงติดคนเหล่ำนัน้ ทรงยึดปฏิปทำควำมเป็นผู้เดียวเป็นที่มำยินดีอยู่ 

ข้อว่ำ ลาภส าเร็จอย่างดียิ่งแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น (อภินิปฺผนฺโน โข ปน ตสฺส 
ภควโต ลาโภ) คือ ลำภอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่
เมื่อไร เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ตั้งแต่ทรงบรรลุอภิสัมโพธิแล้วทรงล่วงเจ็ดสัปดำห์ เสด็จหมุนล้อธรรมที่
อิสิปตนะทรงท ำกำรฝึกเทพและมนุษย์โดยล ำดับ ทรงให้สำมชฏิลบวช เสด็จกรุงรำชคฤห์และทรงฝึก
พระเจ้ำพิมพิสำร อย่ำงที่ท่ำนหมำยเอำกล่ำวไว้ว่ำ ก็แลโดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงเป็นผู้อัน
ชนท ำสักกำระแล้ว ท ำควำมเคำรพแล้ว นับถือแล้ว บูชำแล้ว นอบน้อมแล้ว ทรงเป็นผู้มีลำภด้วยจีวร 
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บิณฑบำต เสนำสนะ และบริขำรคือยำอันเป็นปัจจัยส ำหรับคนไข้ ลำภสักกำระเกิดขึ้นมำเหมือนห้วง
น้ ำใหญ่ท่วมท้นอยู่ เพรำะผลบุญอันหนำแน่นใน ๔ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป 

เล่ำกันมำว่ำ สมัยหนึ่งในกรุงรำชคฤห์ กรุงสำวัตถี กรุงสำเกต กรุงโกสัมพีกรุงพำรำณสีชื่อ
ว่ำปฏิปำฏิภัต (ภัตที่ให้ตำมล ำดับ) เกิดข้ึนแล้วแก่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ในกรุงเหล่ำนั้น คนหนึ่งจดบัญชี
ไว้ว่ำ ข้ำพเจ้ำจักสละทรัพย์ร้อยหนึ่งถวำยทำน แล้วก็ติดไว้ที่ประตูวิหำร คนอ่ืน ข้ำพเจ้ำสองร้อยคน
หนึ่ง ข้ำพเจ้ำห้ำร้อย คนอ่ืน ข้ำพเจ้ำพันหนึ่ง คนอ่ืน ข้ำพเจ้ำสองพัน คนอ่ืน ข้ำพเจ้ำห้ำสิบ ยี่สิบ ห้ำ
สิบ คนอื่น ข้ำพเจ้ำแสนหนึ่ง คนอื่น ข้ำพเจ้ำจักสละทรัพย์สองแสนถวำยทำน เขียนดังนี้แล้ว ก็ติดไว้ที่
ประตูวิหำร มหำชนคิดว่ำ ได้โอกำสข้ำพเจ้ำจักถวำย แล้วก็บรรทุกเต็มเกวียน ติดตำมภิกษุที่แม้ก ำลัง
เที่ยวไปสู่ชนบทที่เดียว. ดังที่ท่ำนกล่ำวไว้ว่ำก็โดยสมัยนั้นแล พวกชำวชนบท เอำเกลือบ้ำง น้ ำมันบ้ำง 
ข้ำวสำรบ้ำงของขบเคี้ยวบ้ำง เป็นอันมำกใส่ในเกวียนแล้วก็ติดตำมปฤษฎำงค์ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ
ด้วยคิดว่ำจักท ำภัตในที่ที่เรำจักได้ล ำดับ (วิ.ม. ๕/๖๑/๗๖) แม้เรื่องอ่ืน ๆ เป็นอันมำกทั้งในขันธกะทั้ง
ในพระวินัย ดังที่ว่ำมำนี้ ก็พึงทรำบไว้ก็แหละลำภนั่นถึงยอดแล้วในอสทิสทำน 

เล่ำกันมำว่ำ สมัยหนึ่ง ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จเที่ยวจำริกไปตำมชนบทแล้วทรง
มำถึงพระเชตวัน พระรำชำทรงนิมนต์มำถวำยทำน ในวันที่ ๒ พวกชำวกรุงถวำย พระรำชำทรงถวำย
ยิ่งกว่ำทำนของพวกชำวกรุงเหล่ำนั้นอีก พวกชำวกรุงก็ถวำยยิ่งกว่ำทำนของพระองค์ เป็นดังนี้ ครั้น
เมื่อล่วงไปหลำยวันอย่ำงนั้น พระรำชำทรงพระด ำริว่ำพวกชำวกรุงเหล่ำนั้น พำกันท ำยิ่งขึ้น ๆ ทุก ๆ 
วัน จักมีค ำครหำว่ำ เออ พวกชำวกรุงพิชิตพระรำชำผู้ใหญ่ในแผ่นดินได้ ทีนั้นพระนำงมัลลิกำได้กรำบ
ทูลอุบำยแด่พระองค ์

พระองค์ รับสั่งให้เอำกระดำนไม้สำละชนิดดีมำสร้ำงปะร ำ แล้วให้เอำดอกอุบลเขียวมำมุงรับ 
สั่งให้ปูที่นั่ง ๕๐๐ ที่ ทำงด้ำนหลังที่นั่งยืนช้ำงไว้ ๕๐๐ เชือก ให้ช้ำงแต่ละเชือก กั้นเศวตฉัตรให้ภิกษุ
แต่ละรูป ระหว่ำงที่นั่งแต่ละคู่ ๆ ธิดำกษัตริย์แต่ละนำง ๆ ตกแต่งด้วยเครื่องส ำอำงพร้อมสรรพบด
เครื่องหอมที่เกิดจำกไม้สี่ชนิด. ธิดำกษัตริย์นำงอ่ืนก็ใส่เครื่องหอมที่บดเสร็จแล้ว ๆ ในเรือชล่ำที่ส ำหรับ
ใส่ของหอมในที่ตรงกลำง ธิดำกษัตริย์อีกนำงหนึ่งก็เอำก ำอุบลเขียวโบกกระพือเครื่องหอมนั้น ด้วย
ประกำรฉะนี้ภิกษุแต่ละรูป ๆ ก็มีธิดำกษัตริย์สำมนำง ๆ เป็นบริวำร ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แต่ง
เครื่องส ำอำงพร้อมสรรพถือใบตำลพัด นำงอ่ืนเอำที่กรองน้ ำ หญิงอ่ืนน ำเอำน้ ำจำกบำตร ส ำหรับพระ
ผู้มีพระภำคเจ้ำ มีของสี่อย่ำงตีรำคำไม่ได้ ของสี่อย่ำงที่ตีรำคำไม่ได้เหล่ำนี้คือที่เช็ดพระบำท ที่รองของ 
กระดำนพิง มณีเชิงฉัตร ไทยธรรมส ำหรับภิกษุใหม่ในสงฆ์มีค่ำแสนหนึ่งก็แหละในกำรถวำยทำนนั้น 
พระองคุลิมำลเถระได้เป็นภิกษุใหม่ในสงฆ์ ใกล้ที่นั่งของท่ำน ช้ำงที่น ำมำ ๆ แล้วไม่สำมำรถเข้ำใกล้
ท่ำนได้ ล ำดับนั้น เจ้ำพนักงำนกรำบทูลพระรำชำ พระรำชำตรัสสั่งว่ำพวกท่ำนจงน ำเอำช้ำงเชือกอ่ืน
มำ ช้ำงที่น ำมำแล้ว น ำมำแล้วก็ไม่สำมำรถเลย พระรำชำตรัสว่ำไม่มีช้ำงเชือกอ่ืน เจ้ำพนักงำนกรำบ
ทูลว่ำ ยังมีช้ำงดุอยู่แต่น ำมำไม่ได้ พระรำชำทูลถำมพระตถำคตเจ้ำว่ำ พระเจ้ำข้ำรูปใดเป็นภิกษุใหม่ใน
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สงฆ์ พระตถำคตเจ้ำตรัสว่ำ องคุลิมำล มหำบพิตรเพรำะฉะนั้น ขอให้เจ้ำพนักงำนน ำเอำช้ำงดุมำเทียบ
ไว้เถิด มหำบพิตร พวกเจ้ำพนักงำนแต่งช้ำงดุแล้วก็น ำมำ ด้วยเดชของพระเถระ ช้ำงเชือกนั้น แม้สัก
ว่ำพ่นลมจมูก ก็ท ำไม่ได้ พระรำชำได้ทรงถวำยทำนติดต่อกันเจ็ดวันด้วยประกำรฉะนี้ ในวันที่ ๗ 
พระรำชำทรงถวำยบังคมแล้วกรำบทูลพระทศพลว่ำข้ำแต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ขอพระองค์โปรดแสดง
ธรรมแก่ข้ำพระองค์เถิด 

ก็แหละในบริษัทนั้น มีอ ำมำตย์ ๒ คน คือ กำฬะ และ ชุณหะ กำฬะ คิดว่ำ สมบัติของรำช
ตระกูลจะฉิบหำย พวกคนมีประมำณเท่ำนี้ จักท ำอะไรกินแล้วไปวัดแล้วก็จักนอนเท่ำนั้นเอง แต่รำช
บุรุษคนเดียวได้สิ่งนี้ จะไม่กระท ำหรือ โอ้สมบัติของในหลวงจะฉิบหำย ชุณหะคิดว่ำ ขึ้นชื่อว่ำควำม
เป็นพระรำชำนี้ยิ่งใหญ่ คนอ่ืนใดเล่ำจักท ำสิ่งนี้ได้ ขึ้นชื่อว่ำพระรำชำ คือผู้ที่แม้ด ำรงอยู่ในควำมเป็น
พระรำชำแล้วจะทรงให้ทำนเห็นปำนนั้นไม่ได้หรือ เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงตรวจดูอัธยำศัยของ
บริษัท ก็ทรงทรำบอัธยำศัยของคนทั้งสองนั้น จึงทรงพระด ำริว่ำ ถ้ำเรำจะแสดงธรรมตำมอัธยำศัยของ
ชุณหะในวันนี้ ศีรษะของกำฬะจักแตกเป็นเจ็ดเสี่ยง ก็เรำแลบ ำเพ็ญบำรมีก็ด้วยควำมสงสำรสัตว์ แม้
ในวันอ่ืนเมื่อเรำแสดงธรรม ชุณหะก็คงจักแทงตลอดมรรคผลส ำหรับครำวนี้เรำจักเห็นแก่กำฬะ แล้ว
ได้ตรัสคำถำ ๔ บำทเท่ำนั้นแก่พระรำชำว่ำ พวกคนตระหนี่ จะไปเทวโลกไม่ได้ พวกคนโง่ จะไม่
สรรเสริญทานเลย แต่นักปราชญ์ พลอยยินดีตามทาน เพราะเหตุ นั้นเอง เขาจึงมีความสุขในโลก
หน้า 

พระรำชำไม่ทรงพอพระรำชหฤทัยว่ำ เรำถวำยทำนเสียใหญ่โต แต่พระศำสดำ ทรงแสดง
ธรรมแก่เรำนิดเดียวแท้ ๆ เรำไม่สำมำรถจับพระหฤทัยของพระทศพลได้กระมัง เมื่อเสวยพระกระยำ
หำรเช้ำเสร็จแล้ว ท้ำวเธอก็เสด็จไปวัด ถวำยอภิวำทพระผู้มีพระภำคเจ้ำแล้ว ก็ทูลถำมว่ำพระเจ้ำข้ำ
หม่อมฉันถวำยทำนเสียใหญ่โต แต่พระองค์ทรงท ำอนุโมทนำ แก่หม่อมฉันไม่ใหญ่ หม่อมฉันมีผิดอะไร
หรือพระเจ้ำข้ำ มหำบพิตร พระองค์ไม่ทรงมีผิดอะไรแต่บริษัทไม่สะอำด เพรำะฉะนั้นอำตมภำพจึงไม่
แสดงธรรม เพรำะเหตุไรพระผู้มีพระภำคเจ้ำจึงทรงว่ำบริษัทไม่สะอำด พระศำสดำตรัสบอกปริวิตก
ของอ ำมำตย์ พระรำชำตรัสถำมกำฬะว่ำ อย่ำงนั้นหรือพ่อกำฬะ อย่ำงนั้นมหำรำชพระรำชำตรัสว่ำ 
เมื่อข้ำให้ทรัพย์ของข้ำ เธอจะเดือดร้อนอะไรเล่ำ ข้ำไม่อำจดูเธอได้ พวกเธอจงขับเขำจำกแว่นแคว้นข้ำ 
ต่อจำกนั้นตรัสสั่งเรียกชุณหะมำถำมว่ำ นัยว่ำพ่อคิดอย่ำงนั้นหรือ อย่ำงนั้นพระพุทธเจ้ำข้ำ  พระรำชำ
ตรัสว่ำ จงตำมใจเธอเถิด เธอจงนิมนต์ภิกษุ ๕๐๐ รูปมำนั่งบนที่นั่งที่ปูไว้ในปะร ำนั่นแล แล้วให้ธิดำ
กษัตริย์เหล่ำนั้นนั่นแหละแวดล้อม เอำทรัพย์จำกพระรำชวังมำถวำยทำนเจ็ดวันอย่ำงที่ข้ำถวำยทีเดียว
นะ เขำได้ท ำอย่ำงนั้นแล้ว ครั้นถวำยเสร็จแล้วในวันที่เจ็ด ก็กรำบทูลว่ำ ข้ำแต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำขอ
พระองค์โปรดแสดงธรรมแก่ข้ำพระพุทธเจ้ำเถิด พระศำสดำทรงกระท ำกำรอนุโมทนำทำนแม้ทั้งสอง
ให้เป็นอันเดียวกัน เหมือนทรงกระท ำแม่น้ ำใหญ่สองสำยให้เต็มด้วยห้วงน้ ำเดียวกัน ทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนำกัณฑ์ใหญ่ เมื่อทรงเทศน์จบ ชุณหะก็ได้เป็นพระโสดำบัน พระรำชำทรงเลื่อมใสทรงถวำย



 
๓๕ 

ผ้ำชื่อปำวำยแด่พระทศพล พึงทรำบว่ำ ก็ลำภส ำเร็จยิ่งแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นแล ด้วย
อำกำรอย่ำงนี้ 

ค ำว่ำ ชื่อเสียงส าเร็จอย่างยิ่ง (อภินิปฺผนฺโน สิโลโก) คือ กำรสรรเสริญถึงพระเกียรติคุณ
ถึงแม้พระเกียรตินั้นก็ส ำเร็จอย่ำงยิ่งแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ตั้งแต่ทรงหมุนล้อธรรมไปจริงอย่ำงนั้น
ตั้งแต่นั้นมำ พวกกษัตริย์ก็พูดถึงพระเกียรติของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ถึงพวกพรำหมณ์ พวกคหบดีพวก
นำค พวกครุฑ พวกคนธรรพ์ พวกเทวดำ พวกพรหม ต่ำงก็กล่ำวถึงพระเกียรติแล้วสรรเสริญด้วยค ำ
เป็นต้นว่ำ แม้เพรำะเหตุนี้ พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ถึงพวกเดียรถีย์ให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่วรโร
ชะแล้วส่งไปว่ำ เธอจงกล่ำวโทษพระสมณโคดม เขำรับทรัพย์พันหนึ่งแล้ว ก็ส ำรวจดูพระทศพลตั้งแต่
พ้ืนพระบำทจรดปลำยพระเกศำโทษสักลิกขำ (๑ ลิกฺขำ มำตรำชั่ง หนักเท่ำกับ ๑๒๙๖ อณู) ก็ไม่เห็นมี 
จึงคิดว่ำผู้ที่พลิกแพลงปำกพูดถึงโทษในอัตภำพที่หำโทษมิได้ ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยมหำปุริลลักษณะ 
๓๒ ประกำร ประดับด้วยอนุพยัญชนะ ๘๐ อย่ำง ห้อมล้อมไปด้วยรัศมีวำหนึ่งเช่นกับปำริฉัตรที่บำน
เต็มที่ ท้องฟ้ำที่โชติช่วงหมู่ดำวและนันทวันที่งดงำมไปด้วยดอกไม้อันวิจิตรเช่นนี้ หัวต้องแตกเป็นเจ็ด
เสี่ยงอุบำยที่จะกล่ำวติก็ไม่มี เรำจะกล่ำวชมเท่ำนั้น ดังนี้แล้วก็กล่ำวชมอย่ำงเดียว ตั้งแต่พ้ืนพระบำท
จนถึงปลำยพระเกศำ ด้วยถ้อยค ำพันกว่ำบท ก็ขึ้นชื่อว่ำพระเกียรตินั้น ถึงยอดในเรื่องยมกปำฏิหำริย์ 
พระเกียรติส ำเร็จเป็นอย่ำงยิ่งดังว่ำมำด้วยประกำรฉะนี้ 

ค ำว่ำ อาจเทียบกับพวกกษัติย์ (ยาว มญฺ ขตฺติยา) ควำมว่ำ แม้คนทั้งหมด คือพวกกษัตริย์
พวกพรำหมณ์ พวกแพทย์ พวกสูทร พวกนำค พวกครุฑ พวกอสูร พวกเทวดำ พวกพรหม ล้วนแต่เป็น
ผู้รักใคร่ ยินดี พอใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้น 

ค ำว่ำ ทรงปราศจากความเมา (วิคตมโท โข ปน) คือ ไม่ทรงเป็นผู้มัวเมำประมำทว่ำ พวก
ชนมีประมำณเท่ำนี้ เป็นผู้รักใคร่เรำ แล้วเสวยพระกระยำหำรด้วยสำมำรถกำรเล่นเป็นต้น แต่ที่แท้ 
พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นแลทรงปรำศจำกควำมเมำ เสวยพระกระยำหำร 

ข้อว่ำ มีปกติตรัส อย่างไร (ยถาวาที) ควำมว่ำ ตรัสค ำใดด้วยพระวำจำ พระกรณียกิจทำง
พระกำยของพระองค์ก็คล้อยตำมพระวำจำนั้นจริง ๆ และพระกรณียกิจที่ทรงกระท ำด้วยพระกำยพระ
กรณียกิจทำงพระวำจำของพระองค์ก็คล้อยตำมพระกำยโดยแท้ พระกำยไม่ก้ำวล่วงพระวำจำหรือ
พระวำจำก็ไม่ก้ำวล่วงพระกำย พระวำจำสมกับพระกำยและพระกำยก็สมกับพระวำจำเหมือนอย่ำงว่ำ 
ข้างซ้ายเป็นหมู ข้างขวาเป็นแพะ โดยเสียงเป็นแกะ โดยเสียงเป็นวัวแก่ ยักษ์ (แปลงเป็น) หมูนี้เมื่อ
เห็นฝูงหมู ก็แสดงด้ำนซ้ำยเหมือนหมูแล้วก็จับหมูเหล่ำนั้นกิน ครั้นเห็นฝูงแพะก็แสดงด้ำนขวำเหมือน
แพะนั้น แล้วก็จับแพะเหล่ำนั้นกิน ครั้นเห็นฝูงลูกแกะ ก็ร้องเป็นเสียงร้องของลูกแกะ แล้วก็จับลูกแกะ
เหล่ำนั้นกิน พอเห็นฝูงวัวก็นิรมิตเขำให้เหมือนเขำของพวกวัวเหล่ำนั้นดูแต่ไกลก็เห็นเหมือนวัวด้วย
ประกำรฉะนี้ ก็จับวัวเหล่ำนั้น ที่เข้ำมำใกล้อย่ำงนั้นกินฉันใด และเหมือนอย่ำงกำในชำดกกำทรงธรรม



 
๓๖ 

ที่พวกนกถำมก็บอกว่ำ ข้ำเป็นกำอ้ำปำกกินลม ยืนด้วยเท้ำข้ำงเดียวเท่ำนั้น เพรำะกลัวจะเหยียบสัตว์
ตำย เพรำะฉะนั้น แม้พวกท่ำน 

ขอจงประพฤติธรรม ขอความเจริญ จงมีแก่พวกท่าน ญาติทั้งหลาย ขอพวก  ท่านจง
ประพฤติธรรม ผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้วท ำให้พวก
นกตำยใจ ต่อจำกนั้น ก็กินหมู่นกที่มำถึงควำมตำยใจอย่ำงนี้ ว่ำ นกตัวนี้ช่างดีจริงหนอ นกตัวนี้ทรง
ธรรมอย่างย่ิง เอาเท้าข้างเดียวยืน ร้องว่า ธรรม ธรรม 

วำจำของยักษ์หมูและกำเหล่ำนั้น ไม่สมกับกำยและกำยก็ไม่สมกับวำจำฉันใดของพระผู้มีพระ
ภำคเจ้ำ หำเป็นฉันนั้น ไม่ ท่ำนแสดงว่ำ เพรำะพระวำจำของพระผู้มีพระภำคเจ้ำสมกับพระกำย และ
พระกำยก็สมกับ พระวำจำโดยแท้จริงดังนี้ 

ชื่อว่ำ ทรงล่วงความสงสัยได้ (ติณฺณวิจิกิจฺโฉ) เพรำะพระองค์ทรงล่วงคือทรงข้ำมควำม
สงสัยได้แล้ว ชื่อว่ำทรงปรำศจำกกำรถำมว่ำอย่ำงไร ๆ เพรำะพระองค์ปรำศจำกกำรถำมอย่ำง ไร ๆ 
เห็นปำนนี้ว่ำ นี้อย่ำงไร นี้อย่ำงไร. จริงอยู่ พระศำสดำไม่เหมือนคนจ ำนวนมำกที่ยังมีควำมสงสัยว่ำ
ต้นไม้นี้ ชื่อต้นอะไร ต ำบลนี้ (ชื่อต ำบลอะไร) อ ำเภอ (หรือจังหวัด) นี้ (ชื่ออ ำเภอหรือจังหวัดอะไร)
แคว้นนี้ชื่อแคว้นอะไร ท ำไมนะต้นไม้นี้จึงมีล ำต้นตรง ต้นไม้นี้มีล ำต้นคดท ำไมจึงมีหนำม บำงต้นตรง
บำงต้นคด บำงดอกกลิ่นหอม บำงดอกกลิ่นเหม็น บำงผลหวำน บำงผลไม่หวำน จริงอย่ำงนั้นพระ
ศำสดำทรงทรำบว่ำ เพรำะธำตุเหล่ำนี้หนำแน่น สิ่งนี้ จึงเป็นอย่ำงนี้ จึงทรงเป็นผู้ปรำศจำกกำรถำม
อย่ำงไร ๆ โดยแท้ และส ำหรับพระพุทธเจ้ำก็ไม่ทรงเหมือนผู้ที่ ได้ฌำนที่ ๑ เป็นต้น มีควำมสงสัยใน
ฌำนที่ ๒ เป็นต้น และถึงแม้พระปัจเจกพุทธเจ้ำ ก็ยังมีควำมสงสัยด้วยอ ำนำจโวหำรอยู่โดยแท้ เพรำะ
ยังไม่มีกำรตกลงใจตำมควำมเป็นจริงด้วยสัพพัญญุตญำณ ท้ำวสักกะท่ำนจึงทรงแสดงว่ำก็แลพระผู้มี
พระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงปรำศจำกกำรถำมว่ำอย่ำงไร ๆ ในทุกสิ่งทุกอย่ำงดังนี้ 

ค ำว่ำ สิ้นสุดความด าริแล้ว (ปริโยสิตสงฺกปฺโป) คือ พระศำสดำของเรำไม่เหมือนคนบำงคน
ที่ไปจบควำมคิด คือเต็มมโนรถเอำแค่ศีล บ้ำงก็แค่วิปัสสนำ บ้ำงก็แค่ฌำนที่ ๑ บ้ำงก็ด้วยเนวสัญญำนำ
สัญญำสมำบัติ บ้ำงก็แค่ควำมเป็นพระโสดำบัน บ้ำงด้วยอรหัตตมรรค บ้ำงด้วยสำวกบำรมีญำณบ้ำง
ด้วยปัจเจกโพธิญำณ ท้ำวสักกะทรงชี้ว่ำ ส่วนพระศำสดำของเรำ ทรงจบควำมคิดด้วยสัพพัญญุตญำณ 

ค ำว่ำ ส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อันเป็นที่อาศัยอย่างยิ่ง (อชฺฌาสย  อาทิพฺรหฺมจริย ) 
เป็นปฐมำวิภัติลงในอรรถแห่งตติยำวิภัติ อธิบำยว่ำ ทรงข้ำมควำมสงสัยได้ ทรงปรำศจำกกำรถำมว่ำ
อย่ำงไร ๆ ทรงสิ้นสุดควำมคิด ด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์ อันเป็นที่อำศัยอย่ำงยิ่งคือ
เป็นที่อำศัยชั้นสูงสุด และด้วยอริยมรรคอันเป็นพรหมจรรย์เก่ำแก่ แม้ควำมที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรง
จบควำมคิดชื่อว่ำส ำเร็จแล้วด้วยอริยมรรคนั่นแหละ เพรำะพระบำลีว่ำตรัสรู้สัจจะทั้งหลำยด้วย
พระองค์เองในสิ่งที่ไม่ทรงได้ฟังมำก่อน และทรงบรรลุควำมเป็นผู้ทรงรู้ทุกอย่ำงในสิ่งเหล่ำนั้น และ
ทรงบรรลุแม้ควำมเป็นผู้ช ำนิช ำนำญในธรรมอันเป็นก ำลังทั้งหลำย 



 
๓๗ 

ข้อว่ำ เช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้า (ยถาริว ภควา) คือ พระผู้มีพระภำคเจ้ำนั่นแลฉันใด 
คนทั้งหลำยหวังอยู่พูดว่ำ โอ้หนอพระชินเจ้ำ ๔ พระองค์พึงเที่ยวจำริกแสดงธรรมในทิศทั้ง ๔ บนพ้ืน
ชมพูทวีปเดียว ต่อมำคน พวกอ่ืน หวังกำรเสด็จท่องเที่ยวไปด้วยกัน ใน ๓ มณฑล ก็กล่ำวว่ำพระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๓ พระองค์ คนอีกพวกหนึ่งคิดอยู่ว่ำ กำรบ ำเพ็ญพระบำรมีจนครบ ๑๐ ประกำร
แล้ว เกิดพระพุทธเจ้ำ ๔ หรือ ๓ พระองค์ขึ้นมำยำกที่จะได้แต่ถ้ำพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำองค์เดียว พึง
ประทับประจ ำแสดงธรรม พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์เดียวเสด็จท่องเที่ยวไป แม้เมื่อเช่นนี้ ชมพู
ทวีป ก็จะพึงงดงำมและพึงบรรลุหิตสุขเป็นอันมำกด้วยเป็นแน่จึงกล่ำวว่ำ น่าอัศจรรย์จริง ท่านผู้นิร
ทุกข์ทั้งหลาย ดังนี้เป็นต้น 

พึงทรำบวินิจฉัยในบทว่ำ ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่โอกาส (อฏฺ าเนเมต  อนวกาโส ย )
ดังต่อไปนี้ ค ำทั้ง ๒ นี้คือ ฐำนะ อวกำส เป็นชื่อของกำรณ์นั่นแหละ จริงอยู่กำรณ์  (เหตุ) ชื่อว่ำฐำนะ 
เพรำะผลย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น เพรำะควำมที่ผลเป็นของเป็นไปเกี่ยวเนื่องกับเหตุนั้น และเหตุนั้นก็เป็น
เหมือนโอกำส จึงชื่อว่ำ อวกำส เพรำะควำมที่ผลนั้น เว้นโอกำสนั้นเสียไม่มีในที่อ่ืน ค ำว่ำ ย เป็นปฐมำ
วิภัติลงในอรรถตติยำวิภัติ มีค ำที่ท้ำวสักกะทรงอธิบำยไว้ดังนี้ว่ำ ในโลกธำตุเดียวพระพุทธเจ้ำสอง
พระองค์พึงทรงเกิดขึ้นพร้อมกัน ด้วยเหตุใด เหตุนั้นไม่มี และจักรวำลหนึ่งเท่ำนั้นชื่อว่ำหนึ่งโลกธำตุ 
ในคำถำนี้ว่ำ พระจันทร์และพระอาทิตย์โคจรส่องทิศให้สว่างไสวมีประมาณเท่าใด โลกตั้งพันก็
เท่านั้น อ านาจของพระองค์ย่อมเป็นไปในพันโลกนั้น พันจักรวำล ชื่อว่ำหนึ่งโลกธำตุในอนำคตสถำน
ว่ำ พันโลกธำตุได้หวั่นไหวแล้วติสหัสสีจักรวำล มหำสหัสสีจักรวำล ชื่อว่ำหนึ่งโลกธำตุในที่มำว่ำ 
อำนนท์ตถำคตเมื่อต้องกำรจะพึงใช้เสียงให้ติสหัสสีโลกธำตุ มหำสหัสสีโลกธำตุเข้ำใจก็ได้ และแผ่รัศมี
ไปก็ได้ หมื่นจักรวำลชื่อว่ำโลกธำตุในที่มำว่ำ และหมื่นโลกธำตุนี้ พระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น ทรงหมำยถึง
หมื่นโลกธำตุนั้น ตรัสว่ำ ในโลกธาตุหนึ่ง ดังนี้ ก็ที่เท่ำนี้ ชื่อว่ำเขตแห่งพระชำติ ถึงในเขตแห่งพระชำติ
นั้น ยกเว้นประเทศส่วนกลำงแห่งชมพูทวีปในจักรวำลนี้เสียแล้วในประเทศอ่ืนพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย
หำได้ทรงเกิดขึ้นไม่ ก็แหละพ้นจำกเขตแห่งพระชำติไป ไม่ปรำกฏที่เสด็จเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้ำ
ทั้งหลำยเลย 

ค ำว่ำ ด้วยประโยชน์อันใด (เยนตฺเถน) คือด้วยประโยชน์แห่งปวำรณำสงเครำะห์ใด 
ค ำว่ำ ทั้งด้วยรัศมีทีเดียวทั้งด้วยยศ (วณฺเณน เจว ยสสาจ) ควำมว่ำ ด้วยเครื่องแต่งตัวและ

บริวำร และด้วยบุญสิริ สาธุ ศัพท์เป็นไปในควำมเลื่อมใสในค ำนี้ว่ำ ขอโอกำสท่ำนมหำพรหม เป็นไป
ในควำมเลื่อมใส ค ำว่ำ ทราบแล้วย่อมเบิกบานใจ (สงฺขาย โมทาม) คือ รู้แล้วย่อมยินดี 

ว่าด้วยประวัติของท่านโควินทพราหมณ์ 
ใคร ๆ ไม่สำมำรถก ำหนดว่ำ เท่ำนี้ แล้ว กล่ำวได้ว่ำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้นทรง มี

พระปัญญำยิ่งใหญ่มำนำนเพียงไรแล้วเทียว ที่แท้พระผู้มีพระภำคเจ้ำของพวกเรำพระองค์นั้นทรงมี
พระปัญญำยิ่งใหญ่มำนำน คือนำนมำแล้ว เพรำะฉะนั้นพวกท่ำนจะส ำคัญอย่ำงไร สนังกุมำรพรหมมี



 
๓๘ 

ควำมประสงค์จะแก้ปัญหำนั้นด้วยพระองค์เองทีเดียว จึงตรัสว่ำท่ำนผู้นิรทุกข์ทั้งหลำย ไม่น่ำอัศจรรย์
เลย ข้อที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น ทรงบ ำเพ็ญพระบำรมีท ำลำยยอดมำรทั้งสำมที่โพธิบัลลังก์ 
ทรงมีพระญำณที่ไม่ทั่วไปซึ่งทรงแทงตลอดแล้ว พึงกลำยเป็นผู้ทรงมีพระปัญญำยิ่งใหญ่ในบัดนี้ 
อัศจรรย์อะไรในข้อนี้ แต่เพ่ือนเอ๋ย ข้ำพเจ้ำจักบอกพวกท่ำนถึงควำมที่พระองค์ยังด ำรงอยู่ในประเทศ
ญำณแห่งพระโพธิญำณที่ยังไม่แก่กล้ำก็ทรงมีพระปัญญำยิ่งใหญ่จริง ๆ แม้ในเวลำที่ยังทรงมีรำคะเป็น
ต้น เมื่อจะทรงน ำเอำเหตุกำรณ์ที่ถูกภพปิดมำแสดงจึงตรัสค ำเป็นต้นว่ำ ท่านผู้เจริญเตยมี (ภูคปุพฺพ  
โภ) ดังนี้ (ที.ม.อ. ๑๔/๕๒) 

ค ำว่ำ ปุโรหิต (ปุโรหิโต) ที่ปรึกษำส ำหรับพร่ ำสอนกิจทุกอย่ำง ค ำว่ำ โควินทะ (โควินฺโท) 
คือได้รับอภิเษกด้วยกำรอภิเษกให้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ก็โดยปกติเขำมีชื่อเป็นอย่ำงอ่ืนรับอภิเษกแล้ว 
จึงได้ชื่อว่ำโควินทะ ค ำว่ำ โชติบาล (โชติปาโล) คือชื่อว่ำ โชติบำล เพรำะรุ่งเรืองและเพรำะรักษำ 

ได้ยินมำว่ำ ในวันที่โชติบำลเกิดนั้น อำวุธทุกชนิดลุกโพลง แม้พระรำชำเมื่อทรงเห็นพระ
แสงมังคลำวุธของพระองค์ลุกโพลง ในเวลำใกล้สว่ำงก็ทรงกลัวประทับยืนแล้ว โควินทะไปเฝ้ำ
พระรำชำแต่เช้ำตรู่ กรำบทูลถำมกำรบรรทมเป็นสุข พระรำชำตรัสตอบว่ำ ท่ำนอำจำรย์ ฉันจะนอน
เป็นสุขแต่ที่ไหน แล้วก็ทรงบอกเหตุนั้น มหำรำช อย่ำทรงกลัวเลย ลูกชำยข้ำพระพุทธเจ้ำเกิดแล้วด้วย
อำนุภำพของเขำ อำวุธทั้งหลำย ลุกโพลง ทั่วทั้งพระนคร พระรำชำทรงคิดว่ำ เด็กนี้จะพึงเป็นศัตรูแก่
เรำหรือหนอแล้วก็ยิ่งทรงกลัว และเมื่อทรงถูกทูลถำมว่ำ มหำรำช พระองค์ทรงคิดอะไรก็ตรัสบอก
ข้อควำมนั้น ที่นั้นโควินทะได้กรำบทูลพระองค์ว่ำมหำรำช อย่ำทรงกลัวไปเลย เด็กนี้จักไม่ท ำร้ำย
พระองค์ แต่ว่ำในชมพูทวีปทั้งสิ้น จักไม่มีใครมีปัญญำเท่ำเขำ ควำมสงสัยของมหำชนจักขำดสิ้นเพรำะ
ค ำของลูกชำยของข้ำพระพุทธเจ้ำ และเขำจักพร่ ำสอนกิจทุกอย่ำงแด่พระองค์แล้วก็ปลอบโยน
พระองค์ พระรำชำทรงพอพระทัยตรัสว่ำ จงเป็นค่ำน้ ำนมของเด็ก แล้วพระรำชทำนทรัพย์พันหนึ่ง
ตรัสสั่งว่ำ จงแสดงเด็กแก่เรำ ในเวลำเป็นผู้ใหญ่ เด็กถึงควำมเติบโตโดยล ำดับเพรำะควำมที่เด็กนั้นเป็น
ผู้รุ่งเรืองและเป็นผู้สำมำรถในกำรรักษำ พ่อแม่จึงตั้งชื่อว่ำ โชติบำล เพรำะเหตุนั้น ท่ำนจึงกล่ำวว่ำโชติ
บำล เพรำะควำมรุ่งเรือง และเพรำะกำรรักษำดังนี้ 

ค ำว่ำ มอบ (สมฺมโวสฺสชฺชิตฺวา) คือ สละได้โดยชอบ หรือบำลีเป็น สมฺมา โวสฺสชฺชิตฺวา ก็มี 
ค ำว่ำ เป็นผู้สามารถมองเห็นอรรถว่า (อลมตฺถทสตโร) คือ เป็นผู้สำมำรถ อำจหำญ เป็นผู้เข้ำใจ
ข้อควำมจึงชื่อว่ำเป็นผู้สำมำรถเห็นข้อควำม ชื่อว่ำเป็นผู้สำมำรถเห็นและไตร่ตรองข้อควำม เพรำะ
ย่อมไตร่ตรองข้อควำมนั้น ด้วยข้อว่ำ เขาก็พร่ าสอนแก่โชติบาลมานพทั้งนั้น (โชติปาลสฺเสว มาณ
วสฺส อนุสฺสานียา) ท่ำนแสดงว่ำ แม้บิดำนั่นแล แล้วจึงสั่งสอน ค ำว่ำ ขอความเจริญจงมีกะโชติบาลผู้
เจริญ (ภวมตฺถุ ภวนฺต  โชติปาล ) ควำมว่ำ ควำมเป็นควำมเจริญ ควำมบรรลุคุณวิเศษ ควำมดีงำม
และมหำมงคลทั้งหมดจงมีแก่โชติบำลผู้เจริญ 



 
๓๙ 

ค ำว่ำ ถ้อยค าชื่นชม (สมฺโมทนีย  กถ ) คือ ค ำปฏิสันถำรอันเป็นเครื่องบรรเทำโศกเกี่ยวกับ
ควำมตำยโดยนัยเป็นต้นว่ำ อย่ำเลยมหำรำชอย่ำทรงคิดเลย นี่เป็นของแน่นอนส ำหรับสรรพสัตว์บทว่ำ 
โซติบำลผู้เจริญอย่ำให้เรำเสื่อมจำกค ำพร่ ำสอน ค ำว่ำ โชติบาลผู้เจริญ อย่าให้เราเสื่อมจากค าพร่ า
สอน (มาโน ภว  โชติปาโล อนุสาสนียา ปจฺจพฺยาหาสิ) ควำมว่ำ อย่ำให้ (พวกข้ำพเจ้ำ)เสื่อมเสียจำก
ค ำพร่ ำสอนด้วยพูดว่ำ ข้ำพเจ้ำจะไม่พร่ ำสอน ค ำว่ำ จัดแจง (อภิสมฺโภสิ) คือ จัดแจงแต่งตั้ง 

ข้อว่ำ คนทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ (มนุสฺสา เอวมาห สุ) ควำมว่ำ เมื่อพวกคนเห็นโชติบำลนั้นมี
ปัญญำมำกกว่ำพ่อ พร่ ำสอนกิจทุกชนิด จัดกำรงำนทุกอย่ำง ก็มีจิตยินดีกล่ำวอย่ำงนี้ว่ำ ท่ำนผู้เจริญโค
วินทพรำหมณ์หนอ ท่ำนผู้เจริญ มหำโควินทพรำหมณ์หนอ มีค ำที่ท่ำนอธิบำยอย่ำงนี้ว่ำท่ำนผู้เจริญโค
วินทพรำหมณ์เป็นบิดำของคนนี้ ส่วนคนนี้ เป็นมหำโควินทพรำหมณ์ 

ว่าด้วยการแบ่งราชสมบัติ 
ข้อว่ำ กษัตริย์ ๖ องค์นั้น (เยน เต ฉ ขตฺติยา) คือ กษัตริย์ ๖ องค์ที่ท่ำนกล่ำวว่ำ สหำย

เหล่ำนั้นใด เล่ำกันมำว่ำ กษัตริย์เหล่ำนั้น ร่วมพระบิดำกับเจ้ำชำยเรณุ ทรงเป็นน้อง เพรำะฉะนั้น 
มหำโควินทะจึงคิดว่ำ เจ้ำชำยเรณุนี้ 

ทรงได้รับอภิเษกแล้ว จะแบ่งหรือไม่แบ่งรำชสมบัติแก่กษัตริย์ทั้ง ๖ องค์นั้นถ้ำไฉนเรำต้องส่ง
กษัตริย์เหล่ำนั้น ไปสู่ส ำนักของเจ้ำชำยเรณุโดยทันทีแล้วท ำให้เจ้ำชำยเรณุ ทรงรับค ำมั่นให้ได้แล้ว จึง
เข้ำเฝ้ำกษัตริย์ทั้ง ๖ องค์นั้นยังที่ประทับ ค ำว่ำ พวกข้าราชการ (ราชกตฺตาโร) ได้แก่พวกข้ำรำชกำร 
คือพวกอ ำมำตย์ ค ำว่ำ กามท้ังหลายเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา (มทนียากามา) ควำมว่ำกำมท้ังหลำย
ท ำให้มัวเมำ ท ำให้ประมำท อธิบำยว่ำ เมื่อเวลำล่วงไป ๆ เจ้ำชำยเรณุนี้ จะไม่พึงสำมำรถแม้เพ่ือตำม
ระลึกถึง เพรำะฉะนั้น ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำยจึงมำ คือจงด ำเนินมำ ข้อว่ำ ท่านผู้เจริญทั้งหลาย หม่อม
ฉันจ าได้อยู่ (สรามห  โภ) คือ ได้ยินว่ำครั้งนั้นเป็นเวลำที่พวกคนชอบพูดควำมจริงกัน เพรำะฉะนั้น 
เจ้ำชำยเรณุจึงไม่ตรัสค ำไม่จริงว่ำ ข้ำพเจ้ำพูดเมื่อไร ใครได้เห็นใครได้ยิน (แต่) ตรัสว่ำ ท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย หม่อมฉันยังจ าได้อยู่  

ค ำว่ำ ถ้อยค าที่พึงบันเทิง (สมฺดมทนีย  กถ ) คือ ถ้อยค ำต้อนรับเห็นปำนนี้ว่ำมหำรำช เมื่อ
พระรำชำเสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์อย่ำไปทรงคิดอะไร นี่เป็นสิ่งแน่นอนของสรรพสัตว์ สังขำร
ทั้งหลำยเป็นอย่ำงนี้ ข้อว่ำ แบ่งปฐพีนี้...ที่เป็นเหมือนส่วนหน้าของเกวียน (สพฺพานิ สกฏมุขานิ ปฏฺ
เปสิ) คือ สถำปนำรัฐทั้ง ๖ ทุกรัฐ ให้มีลักษณะเหมือนส่วนหน้ำของเกวียน พระรำชำแต่ละองค์มีรำช

สมบัติ ๓๐๐ โยชน์ ประเทศที่เป็นที่รวมแห่งรำชสมบัติของพระเจ้ำเรณุสิบคำวุต ก็รำชสมบัติของพระ
เจ้ำเรณุอยู่ตรงกลำงเช่นกับเพดำนท ำไมจึงตั้งไว้อย่ำงนี้ กษัตริย์ทั้งหลำยเมื่อมำเฝ้ำพระรำชำเป็น
บำงครั้งบำงครำว จักไม่ทรงเบียดเบียนรำชสมบัติของกษัตริย์องค์อ่ืน ทรงมำและไปโดยประเทศของ
ตน ๆ เท่ำนั้น เพรำะเมื่อทรงหยั่งลงสู่รำชสมบัติขององค์อ่ืนแล้วตรัสอยู่ว่ำ พวกท่ำนจงให้อำหำร จงให้
โค พวกมนุษย์ก็จะยกโทษ พระรำชำเหล่ำนี้ไม่เสด็จไปทำงแว่นแคว้นของตน ย่อมทรงกระท ำกำร



 
๔๐ 

เบียดเบียนพวกเรำ แต่เมื่อเสด็จไปทำงแว่นแคว้นของตน พวกคนก็ย่อมไม่ส ำคัญกำรเบียดเบียนว่ำ
พระรำชองค์นี้จะต้องได้สิ่งนี้และสิ่งนี้ไปจำกส ำนักของพวกเรำทีเดียวมหำโควินทะค ำนึงถึงข้อนี้ จึงตั้ง
ไว้อย่ำงนี้ว่ำ เมื่อพวกพระรำชำทรงบันเทิงพร้อมกันจงครอบครองรำชสมบัติให้ยืนนำนเถิด ดังนี้ เมือง
เหล่ำนี้ คือ 

ทันตปุระ (เป็นมหานคร) แห่งแคว้นกลิงคะ ๑ โปตนะแห่งแคว้นอสัสกะ ๑ มาหิสสดีแห่ง
แคว้นอวันตี ๑ โรรุกะแห่งแคว้นโสจิระ ๑ มิถิลาแห่งแคว้นวิเทหะ ๑ สร้างจัมปาในแคว้นอังคะ ๑ 
และพาราณสีแห่งแคว้นกาสี ๑ เหล่านี้เป็นเมืองท่ีโควินทะสร้างไว้แล้ว  

นคร ๗ แห่งเหล่ำนี้ อันมหำโควินทะนั่นแหละสร้ำงไว้เพ่ือประโยชน์แก่พระรำชำเหล่ำนั้นพระ
นำมเหล่ำนี้คือ สัตตภู พรหมทัตต์ เวสสภู พร้อมกับภรตะ เรณุ และสองธตรฐะ ทั้ง ๗ องค์นี้ ได้เป็นผู้
ทรงภำระ 

ในครั้งนั้นเป็นพระนามแม้แห่งพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์เหล่านั้น จริงอยู่ใน ๗ พระองค์
เหล่านั้น ได้แก่องค์เหล่านี้ คือสัตภู ๑ พรหมทัตต์ ๑ เวสสภู ๑ พร้อมกับเวสสภูนั้นแล คือภรตะ ๑ 
เรณุ ๑ ส่วนธตรฐะมี ๗ พระองค์ ดังนี้แล 

พระนำมเหล่ำนี้เป็นพระนำมแห่งพระรำชำทั้ง ๗ องค์ (สตฺ ภารวา) คือ ทั้ง ๗ พระองค์ทรงมี
ภำระ คือ ทรงเป็นผู้มีพระภำระ ได้แก่ทรงเป็นมหำรำชในพ้ืนชมพูทวีป 

ว่าด้วยความฟุ้งขจรไปแห่งกิตติศัพท์ 
ค ำว่ำ เสด็จไปหา (อุปสงฺกมึสุ) พระรำชำทรงพระด ำริว่ำ สมบัติคือควำมเป็นใหญ่นี้ส ำเร็จ

แล้วแก่พวกเรำ ไม่ใช่ด้วยอำนุภำพแห่งคนอ่ืน แต่ด้วยอำนุภำพของมหำโควินทะ มหำโควินทะไคท ำให้
พวกเรำเหล่ำ ๗ รำชำพร้อมเพรียงกัน แต่งตั้งพวกเรำในพ้ืนชมพูทวีป ก็แล พวกเรำไม่ง่ำยที่จะท ำกำร
ตอบสนองแก่มหำโควินทะผู้เป็นบุรพูปกำรี มิใช่ง่ำย ขอมหำโควินทะนี้แลจงพร่ ำสอนพวกเรำแม้ทั้ง ๗ 
คน พวกเรำจะให้มหำโควินทะนี้แลเป็นแม่ทัพและเป็นที่ปรึกษำเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเรำคงจะมีควำม
เจริญแน่ แล้วก็เข้ำไปหำ ถึงมหำโควินทะก็คิดว่ำ เรำได้ท ำให้พระรำชำเหล่ำนี้สมัครสมำนกันแล้วหำ
กว่ำพระรำชำเหล่ำนี้จักมีคนอ่ืนเป็นแม่ทัพและเป็นที่ปรึกษำ แต่นั้นพระรำชำเหล่ำนั้นก็จักทรงถือ
ถ้อยค ำของแม่ทัพและที่ปรึกษำของตน ๆ แล้วแตกกัน เรำจะยอมรับทั้งต ำแหน่งแม่ทัพและต ำแหน่งที่
ปรึกษำของพระรำชำเหล่ำนี้แล้วรับว่ำ รับด้วยเกล้าพระพุทธเจ้าข้า (ที.ม.อ. ๑๔/๕๔) 

ค ำว่ำ สอนพราหมณ์มหาศาล ๗ คน (สตฺต จ พฺราหฺมณมหาสาเล) คือ มหำโควินทะมำคิด
ว่ำ เรำจะพึงอยู่เฉพำะพระพักตร์หรือไม่ก็ตำม ในที่ทุกแห่ง พระรำชำเหล่ำนี้จักทรงปฏิบัติหน้ำที่โดย
ประกำรที่เรำจักไม่อยู่เฉพำะพระพักตร์ได้ แล้วก็แต่งตั้งรองที่ปรึกษำไว้ ๗ คน ท่ำนหมำยเอำรองที่
ปรึกษำ ๗ คนนั้น จึงกล่ำวค ำนี้ว่ำ สอนพราหมณ์มหาศาล ๗ คน ดังนี้ ชื่อว่ำผู้อำบ เพรำะอำบน้ ำวัน
ละ ๓ ครั้ง หรืออำบในตอนเย็นและตอนเช้ำทุกวัน หรือชื่อว่ำอำบแล้วในเพรำะจบกำรพระพฤติพรต 
ชื่อว่ำผู้อำบ เพรำะตั้งแต่นั้น พวกพรำหมณ์ไม่กินไม่ดื่มร่วมกับพวกพรำหมณ์ด้วยกัน 



 
๔๑ 

ค ำว่ำ ฟุ้งไป (อพฺภุคฺคจฺฉิ) แปลว่ำ ขึ้นไปสูงอย่ำงยิ่ง เล่ำกันมำว่ำ ครั้งนั้นถ้อยค ำนี้แลเป็นไป
แล้วแก่คนทั้งหลำยในที่ที่นั่งแล้ว ๆ (ในที่นั่งทุกแห่ง) ว่ำคนเรำเมื่อได้ปรึกษำกับพรหมแล้วก็จะพร่ ำ
สอนได้หมดทั้งชมพูทวีป ค ำว่ำ แต่เราไม่...เลย (น โข ปนาห ) ควำมว่ำ ได้ยินว่ำ มหำบุรุษคิดว่ำ คุณที่
ไม่เป็นจริงนี้เกิดแก่เรำแล้ว ก็แลกำรเกิดคุณขึ้นไม่ใช่ของหนักหนำอะไร แต่กำรรักษำคุณที่เกิดขึ้นแล้ว
นั่นแล เป็นของหนัก อนึ่งทั้ง ๆ ที่เรำไม่ได้คิดไม่ได้ปรึกษำกระท ำอยู่ คุณนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเทียวก็เมื่อเรำ
คิดแล้วปรึกษำแล้วจึงท ำ คุณก็จักยิ่งกว้ำงใหญ่เป็นแน่ จึงแสวงหำอุบำยในกำรเห็นพรหม ครั้นได้พบ
พรหมนั้นแล้วก็ปริวิตกถึงข้อนี้เป็นต้นว่ำ แต่เราก็ได้ฟังค านี้ของพราหมหณ์... ค าว่า (สุต  โข ปน 
เมต ) ดังนี้ 

ข้อว่ำ จึงเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเรณุ (เยน เรณุ ราชา เตนุปสงฺกมิ) ควำมว่ำ ไม่ต้องกำรที่จะเฝ้ำ
หรือควำมต้องกำรที่จะสนทนำกันในระหว่ำงอย่ำงนั้นจักไม่มีเลยเพรำะเรำตัดควำมกังวลได้แล้ว จักอยู่
สบำยดังนี้จึงเข้ำเฝ้ำเพ่ือตัดควำมกังวลให้ขำดทุกแห่งนัยนี้ ค ำว่ำ ผู้มีฐานเสมอกัน (สาทิสิโย) คือหญิง
มีวรรณะเสมอกันมีชำติเสมอกัน 

ข้อว่ำ ให้สร้างสัณฐาคารหลังใหม่ (นว  สณฺ าคาร  การาเปตฺวา) คือ ให้สร้ำงที่อยู่อย่ำง
วิจิตรเอำต้นอ้อมำล้อมข้ำงนอกมีที่พักกลำงคืนที่พักกลำงวันและที่จงกรมพร้อมบริบูรณ์เหมำะส ำหรับ
อยู่ในฤดูฝน ๔ เดือน ข้อว่ำ เพ่งกรุณาฌาน (กรุณ  ฌาน  ฌายิ) คือ เพ่งฌำนทั้งหมวด ๓ และหมวด 
๔ แห่งกรุณำ ก็ในค ำว่ำ เพ่งกรุณาฌานนี้ พรหมวิหำรที่เหลืออีก ๓ ข้อท่ำนถือเอำแล้วเทียว ข้อว่ำ 
ความกระสัน ความสะดุ้งได้มีแล้ว (อุกฺกณฺ นา อหุ ปวิตสฺสนา) ควำมว่ำ เมื่ออยู่ในภูมิฌำนไม่ว่ำ
ควำมกระสันเพรำะควำมไม่ยินดี หรือควำมสะดุ้งเพรำะควำมกลัวย่อมไม่มีแต่ควำมต้องกำรให้พรหม
มำ ควำมอยำกให้พรหมเสด็จมำ 

ว่าด้วยพรหมุนาสากัจฉา 
ควำมกลัวเพรำะจิตสะดุ้งนั่นแหละ เรียกว่ำ ความกลัว (ภย ) ค ำว่ำ ไม่รู้อยู่ (กถ  ชาเนทุ) ไม่

ทรำบอยู่ ข้อว่ำ ท าอย่างไรเราจึงจะรู้จักท่าน (กถ  ชาเนมุ ต  มย ) ควำมว่ำ พวกเรำจะรู้จักท่ำนว่ำ
อย่ำงไร อธิบำยว่ำพวกเรำจะจ ำท่ำนด้วยอำกำรอะไรในอำกำรเป็นต้นว่ำ คนนี้อยู่ที่ไหน ชื่ออะไรโคตร
อะไร ข้อว่ำ ย่อมรู้จักเราว่าเป็นกุมาร (ม  เว กุมาร  ชานนฺติ) ควำมว่ำ คนทั้งหลำยรู้จักข้ำพเจ้ำนั่นแล
ว่ำเป็นกุมำรว่ำเป็นชำยหนุ่ม ค ำว่ำ ในพรหมโลก (พฺรหฺมโลเก) คือในโลกที่ประเสริฐสุด ค ำว่ำ 
นมนาน (สนนฺตน ) คือ เป็นของนมนำนเป็นของเก่ำแก่พรหมย่อมแสดงว่ำ ข้ำพเจ้ำนั้นเป็นกุมำรมำ
ก่อน ชื่อสนังกุมำรพรหม ข้อว่ำ โควินทะท่านจงรู้อย่างนี้ (เอว  โควินฺท ชานาหิ) ควำมว่ำ โควินทะผู้
เป็นบัณฑิตท่ำนจงรู้ข้ำพเจ้ำอย่ำงนี้คือจงจ ำข้ำพเจ้ำไว้อย่ำงนี้ (ที.ม.อ. ๑๔/๕๗) 

ของที่พึงน้อมไปเพ่ือแขก เรียกว่ำของรับแขก ในคำถำนี้ว่ำ ข้าพเจ้าถวายของมีค่าเหล่านี้คือ
อาสนะ น้ าดื่ม น้ ามันทาเท้า และผักนึ่งแด่พรหม (มีอยู่) ข้ำพเจ้ำขอต้อนรับผู้เจริญ ขอผู้เจริญจงรับ
ของควรค่ำของข้ำพเจ้ำมีค ำท่ีท่ำนอธิบำยไว้  



 
๔๒ 

ด้วยค ำว่ำ “ของรับแขก” นั้น พระโพธิสัตว์พูดว่ำ นี้ที่นั่งที่ปูไว้แล้ว เชิญนั่ งบนที่นั่งนี้ นี้น้ ำ
บริสุทธิ์ เชิญดื่มน้ ำ เชิญล้ำงเท้ำจำกน้ ำนี้นี้น้ ำมันทำเท้ำ ที่เอำน้ ำมันมำปรุงเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่เท้ำ 
เชิญทำเท้ำด้วยน้ ำมันนี้  ค ำนี้ว่ำ ผักนึ่งอย่างดี (มธุปาก ) คือ พรหมจรรย์ของพระโพธิสัตว์หำ
เหมือนกับพรหมจรรย์ของคนเหล่ำอ่ืนไม่ พระโพธิสัตว์นั้น ไม่ท ำกำรสะสมด้วยคิดว่ำ นี้ส ำหรับพรุ่งนี้ นี้
ส ำหรับวันที่ ๓ ก็ผักที่นึ่งด้วยน้ ำ มีรสหวำนไม่เค็ม ไม่ได้อบ ไม่เปรี้ยว (มีอยู่) พระโพธิสัตว์นั้นทรง
หมำยผักนึ่งนั้นเมื่อจะกล่ำวว่ำ เชิญเอำผักนึ่งนี้ไปบริโภค จึงกล่ำวค ำเป็นต้นว่ำ ข้ำพเจ้ำขอถำมผู้เจริญ
เกี่ยวกับของรับแขก ของรับแขกทั้งหมดนี้ มีไว้ส ำหรับพรหม ข้ำพเจ้ำขอถำมของรับแขกเหล่ำนั้นกับผู้
เจริญ ท่านผู้เจริญจงรับของมีค่าของข้าพเจ้าเถิด คือ ขอท่ำนผู้เจริญจงรับของรับแขกนี้ของข้ำพเจ้ำ
ผู้ถำมอยู่อย่ำงนี้  

ก็ท่ำนมหำโควินทะนี้ไม่ทรำบหรือว่ำ พรหมไม่บริโภคแต่สิ่ งเดียวจำกสิ่งนี้ ไม่ใช่ไม่ทรำบทั้งที่
ทรำบอยู่ก็ถำมด้วยมุ่งวัตรเป็นส ำคัญว่ำ ชื่อว่ำแขกที่มำสู่ส ำนักของตนเป็นผู้ที่ต้องถำม ที่นั้นแลพรหมก็
พิจำรณำดูว่ำ บัณฑิตรู้ว่ำเรำไม่มีกำรท ำกำรบริโภคแล้วจึงถำมหรือหนอ หรือว่ำ ตั้งอยู่ในควำม
หลอกลวงแล้วจึงถำม ทรำบว่ำ ตั้งอยู่ในวัตรเป็นส ำคัญจึงถำม จึงคิดว่ำ บัดนี้ เรำควรรับจึงกล่ำวว่ำ โค
วินทะ เรายอมรับของควรค่าของท่าน (มีค ำที่มหำพรหมอธิบำยว่ำ) โควินทะค ำที่ท่ำนกล่ำวเป็นต้น
ว่ำ นี้ที่นั่งที่ปูไว้แล้วเชิญนั่งบนที่นั่งนี้ ในสิ่งเหล่ำนั้น เรำนั้นชื่อว่ำเป็นผู้นั่งแล้วบนที่นั่ง ชื่อว่ำเป็นผู้ดื่ม
น้ ำแล้ว แม้เท้ำเรำก็ชื่อว่ำล้ำงแล้ว ชื่อว่ำทำน้ ำมันแล้ว ชื่อว่ำบริโภคผักนึ่งน้ ำแล้ว ตั้งแต่เวลำที่เรำรับ
ของที่ท่ำนให้ท่ำนพูดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอันว่ำ เรำได้รับเสร็จเรียบร้อยแล้วเพรำะเหตุนั้น ท่ำนจึงว่ำ โค
วินทะ ท่านพูดถึงของควรค่าใด เรายอมรับของควรค่านั้นของท่าน ก็แลครั้นรับของรับแขกแล้วเมื่อ
จะท ำโอกำสแห่งปัญหำ มหำพรหมจึงกล่ำวค ำเป็นต้นว่ำ เราเปิดโอกาสให้แล้ว ดังนี้ 

ข้อว่ำ (ข้ำพเจ้ำ) ผู้มีความสงสัย (ขอถำมท่ำน) ผู้ไม่สงสัย (ในปัญหำ) ที่พึงท าให้คนอ่ืนเข้าใจ 
(กงฺขี อกงฺขึ ปรเวทิเยสุ) ควำมว่ำ ข้ำพเจ้ำยังมีควำมสงสัย (ขอถำม) ท่ำนผู้เจริญ ที่ไม่มีควำมสงสัยใน
ปัญหำที่พึงท ำให้คนอ่ืนเข้ำใจ ควำมว่ำข้ำพเจ้ำยังมีควำมสงสัยในปัญหำที่พ่ึงให้คนอ่ืนเข้ำใจซึ่งปรำกฏก
แก่คนอ่ืน เพรำะควำมที่ถูกคนอ่ืนสร้ำงขึ้นมำเอง ค ำว่ำ ซึ่งปรำกฏแก่คนอ่ืนเพรำะควำมที่ถูกคนอ่ืน
สร้ำงขึ้นมำเอง ค ำว่ำ ละยึดถืออัตตาว่าเป็นของเรา (หิตฺวา มมตฺต ) คือละตัณหำที่เป็นเครื่องมือให้
ถือว่ำ นี้ของเรำ ของเรำนี้ ค ำว่ำ ที่เกิดเป็นมนุษย์ (มนุเชสุ) คือในหมู่สัตว์ อธิบำยว่ำ มนุษย์คนเรำละ
ควำมเป็นของเรำแล้ว ค ำว่ำ เป็นผู้โดดเดี่ยว (เอโกภูโต) คือ เป็นผู้เดียวคือ ยืนอยู่คนเดียว นั่งอยู่คน
เดียว ก็ในข้อนี้ มีใจควำมของค ำว่ำ ที่ชื่อว่ำ โดดเดี่ยว เพรำะเด่นขึ้นคือเป็นไปคนเดียวชื่อว่ำเป็นผู้โดด
เดี่ยวเพรำะเป็นผู้เช่นนั้น น้อมไปในความกรุณา (กรุณาธิมุตฺโธ) คือน้อมไปในฌำนที่ประกอบด้วย
ควำมสงสำร หมำยควำมว่ำ ท ำให้ฌำนนั้นเกิดขึ้น ค ำว่ำปราศจากกลิ่นเหม็น (นิรามคนฺโธ) คือ ไม่มี
กลิ่นเหม็น. ค ำว่ำ ตั้งอยู่ในธรรมนี้ (เอตฺถฏฺ โต) คือตั้งอยู่ในธรรมเหล่ำนี้ ข้อว่ำ และศึกษาในธรรมนี้ 



 
๔๓ 

(เอตฺถ จ สิกฺขมาโน) คือก ำลังศึกษำในธรรมนี้เป็นควำมย่อในเรื่องนี้ ส่วนควำมพิสดำร มหำโควินทะ
และพรหม ได้กล่ำวไว้ข้ำงบนเสร็จแล้วแล 

บรรดำค ำเหล่ำนั้น ค ำว่ำ ไม่รู้จักพวกที่มีกลิ่นเหม็นคาวเหล่านั้น (เอเต อวิทฺธา) มีควำมว่ำ 
ข้ำพเจ้ำไม่รู้ ไม่เข้ำใจกลิ่นสกปรกเหล่ำนี้ ข้อว่ำ ขอท่านเป็นผู้ปราชญ์จงบจอกในที่นี้เถิด (อธิ พฺรูหิ ธี
รา) ควำมว่ำ ธีระ คือ นักปรำชญ์ เพรำะเหตุนั้น ท่ำนจงกล่ำว คือจงบอกข้ำพเจ้ำในที่นี้ ข้อว่ำ หมู่สัตว์
อันอะไรร้อยรัดจึงมีกลิ่นเหม็นคาวฟุ้งไป (เกนาวุฏา วาติ ปชา กุรุรู) ควำมว่ำ สัตว์ถูกเครื่องกำงก้ัน 
คือกิเลสชนิดไหนห่อหุ้มไว้จึงเน่ำเหม็นฟุ้งไป ค ำว่ำ ต้องไปเกิดในอบาย (อปายิกา) ได้แก่สัตว์ที่เข้ำถึง
อบำย ค ำว่ำ มีพรหมโลกอันปิดแล้ว (นีวุตพฺรหฺมโลกา) คือ ชื่อว่ำปิดพรหมโลก แล้วเพรำะพรหมโลก
ของเขำถูกหุ้มไว้ คือถูกปิดแล้ว มหำโควินทะถำมว่ำ หมู่สัตว์ถูกกิเลสชนิดไหนห่อหุ้ม คือปิดได้แก่
ปกปิดทำงพรหมโลกเล่ำ มหำพรหมตอบว่ำ ควำมโกรธ กำรกล่ำวเท็จ ควำมหลอกลวง ควำม
ประทุษร้ำย เป็นต้น ควำมโกรธมีควำมฉุนเฉียวเป็นลักษณะ กำรกล่ำวเท็จมีกำรกล่ำวให้คลำดเคลื่อน
กับคนอ่ืนเป็นลักษณะ ควำมหลอกลวงมีกำรแสดงว่ำเป็นสิ่งที่เหมือนกันแล้วหลอกลวงเอำเป็นลักษณะ
และควำมประทุษร้ำยมีกำรท ำลำยมิตรเป็นลักษณะ ข้อว่ำ ความตระหนี่ความถือตัวจัด ความริษยา
(กทริยตา อติมาโน อุสฺสุยา) ควำมว่ำ ควำมตระหนี่มีควำมกระด้ำงและควำมเหนียวแน่นเป็นลักษณะ
ควำมถือตัวจัดมีกำรเหยียบย่ ำแล้วดูถูกเป็นลักษณะ และควำมริษยำมีควำมสิ้นไปแห่งสมบัติคนอื่นเป็น
ลักษณะ ข้อว่ำ ความอยาก ความสงสัย ความเบียดเบียนผู้อ่ืน (อิจฺฉา วิจิกิจฺฉา ปรเห นา) ควำม
ว่ำ ควำมอย่ำมีควำมทยำนอยำกเป็นลักษณะ ควำมห่วงแหนมีควำมตระหนี่เป็นลักษณะ ควำม
เบียดเบียนผู้อ่ืนมีกำรท ำให้ล ำบำกเป็นลักษณะข้อว่ำ ความโลภ ความประทุษร้าย ความมัวเมาและ
ความหลง (โลโภ จ โทโส จ มโห จ โมโห) คือ ควำมอยำกได้มีควำมโลภในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นลักษณะ
ควำมประทุษร้ำยมีควำมร้ำยกำจเป็นลักษณะ ควำมเมำมีควำมมัวเมำเป็นลักษณะ และควำมหลงมี
ควำมลุ่มหลงเป็นลักษณะ ข้อว่ำ ผู้ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ เป็นผู้ไม่ปราศจากกลิ่นเหม็นคาว (เอ
เจสุ ยุตฺตาอนิรามคนฺธา) ควำมว่ำ หมู่สัตว์ที่ประกอบในกิเลสทั้ง ๑๔ ข้อ เหล่ำนี้ ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีกลิ่น
สกปรก มหำพรหมกล่ำวว่ำ เป็นผู้มีกลิ่นสกปรก มีกลิ่นดุจกลิ่นศพ มีกลิ่นเน่ำเหม็นแท้ ๆ ข้อว่ำ ต้องไป
เกิดในอบายมีพรหมโลกอันปิดแล้ว (อาปายิกา นิวุตพฺรหฺมโลกา) มหำพรหมย่อมแสดงว่ำก็แหละ
หมู่สัตว์นี้เป็นผู้ไปอบำยและเป็นผู้ปิดทำงพรหมโลก ก็แล เมื่อพูดถึงสูตรนี้พึงพูดถึงอำมคันธสูตรแม้
อำมคันธสูตร ก็พึงพูดถึงด้วยสูตรนี้ด้วย 

ข้อว่ำ สภาวธรรมที่มีกลิ่นเหม็นคาวทั้งหลายทั้งหลายเหล่านั้นอันผู้ครองเรือนจะก าจัด
อย่างง่าย ๆ ไม่ได้ (เต น สุนิมฺมทยา) ควำมว่ำ กลิ่นเหม็น ๆ เหล่ำนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงก ำจัดเสีย
ได้โดยง่ำย คือ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงก ำจัดเสียได้อย่ำงสะดวก คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงละได้อย่ำงง่ำย ๆ 
หมำยควำมว่ำ ละยำก คือล ำบำกที่จะละ ข้อว่ำ บัดนี้ท่านโควินทะผู้เจริญจงรู้กาลอันสมควรเถิด 
(ยสฺสทานิ ภว  โควินฺโท กาล  มญฺ ติ) ควำมว่ำ โควินทะผู้เจริญย่อมส ำคัญเวลำเพ่ือกำรบวชใด กำร
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บวชนี้แหละจงมี เมื่อเป็นอย่ำงนั้น กำรที่เรำมำในส ำนักของท่ำนแม้ของเรำก็จักเป็นกำรมำดี ถ้อยค ำ
ในทำงธรรมที่กล่ำวแล้วก็จักเป็นอันกล่ำวดีแล้วพ่อ ท่ำนเป็นคนชั้นเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้น เป็นคนหนุ่ม
ยังอยู่ในวัยต้น ชื่อว่ำกำรละสมบัติและควำมโอ่อ่ำสวยสะอำดงำมอย่ำงนี้แล้วบวชย่อมชื่อว่ำเป็นคุณอัน
ยิ่งใหญ่ กำรบวชนี้เป็นแบบแผนของพระพุทธเจ้ำ เหมือนช้ำงตระกูลคันธะท ำลำยโซ่เหล็กหนีไปฉะนั้น 
ครั้นกระท ำมหำบุรุษให้หนักแน่นในกำรบวชครั้งนี้แล้วพรหมสกนังกุมำรก็ไปสู่พรหมโลกทันที 

ว่าด้วยเรื่องเรณุราชบุตร 
แม้มหำบุรุษมำคิดว่ำ “กำรที่เรำออกจำกที่นี้แลบวชไม่สมควร เรำพร่ ำสอนอรรถแก่รำช

ตระกูลอยู่ เพรำะฉะนั้น เรำจักกรำบทูลแด่พระรำชำ ถ้ำพระองค์จักทรงผนวชด้วยก็เป็นกำรดีแท้ถ้ำ
จักไม่ เรำจักไม่ทรงผนวชเรำจักเวนคืนต ำแหน่งที่ปรึกษำเสร็จแล้วจึงบวช” แล้วจึงเข้ำไปเฝ้ำพระรำชำ 
เพรำะเหตุนั้นท่ำนจึงกล่ำวว่ำ ครั้งนั้น มหาโควินทะเข้าเฝ้าพระเจ้าเรณุฯลฯข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดี
ในการเป็นปุโรหิต (อถโข โภ มหาโควินฺโท ฯปฯ นาห  โปโรหจฺเจ รเมติ) (ที.ม.อ. ๑๔/๖๓.) ดังนี้ 

บรรดำค ำเหล่ำนั้น ข้อว่ำ ขอพระองค์โปรดทรงทราบพระราชกิจเถิด (ตว  ปชานสฺสุ รชฺ-
เชน) ควำมว่ำ พระองค์นั่นแล จงทรงทรำบเฉพำะ (รับผิดชอบ) ด้วยรำชสมบัติของพระองค์ ข้อว่ำ 
ข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดีในความเป็นปุโรหิต (นาห  โปโรหจฺเจ รเม) ควำมว่ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำหำยินดี
ในควำมเป็นที่ปรึกษำไม่ ข้ำพระพุทธเจ้ำเบื่อหน่ำยแล้ว ขอพระองค์จงทรงหำคนอ่ืนมำเป็นผู้พร่ ำสอน
เถิด ข้ำพระพุทธเจ้ำไม่ยินดีในควำมเป็นที่ปรึกษำ ล ำดับนั้น พระรำชำทรงพระด ำริว่ำ โภคะในเรือน
ของพรำหมณ์ผู้หลีกเร้นตั้ง ๔ เดือนคงจะน้อยเป็นแน่ เมื่อทรงเชื้อเชิญด้วยทรัพย์ตรัสว่ำ ถ้ำท่ำนยัง
พร่องด้วยกำมทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำจะเติมให้ท่ำนจนเต็มแล้วทรงพระด ำริอีกว่ำเมื่อพรำหมณ์นี้อยู่คนเดียว
คงถูกใคร ๆ เบียดเบียนแน่นอนจึงตรัสถำมว่ำ ใครเบียดเบียนท่าน เราผู้เป็นจอมทัพแห่งแผ่นดินจะ
ปกป้องให้ท่านเป็นเหมือนบิดาเราเป็นเหมือนบุตรท่านโควินทะ ท่านอย่าทิ้งพวกเราไปเลย 

คำถำนั้นมีควำมว่ำ ข้ำพเจ้ำจะขัดขวำงผู้ที่เบียดเบียนท่ำน ขออย่ำงเดียวเพียงให้ท่ำนบอกว่ำ
คนโน้น ข้ำพเจ้ำจักทรำบสิ่งที่พึงกระท ำในกรณีนั้น ข้อว่ำ เราผู้เป็นจอมทัพแห่งแผ่นดิน (ภูมิ-เสนาป
ตี อห ) ควำมว่ำ อีกอย่ำงหนึ่ง ข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำแผ่นดิน ข้ำพเจ้ำนั้นจักให้ท่ำนเท่ำนั้นครอบครองรำช
สมบัตินี้ ข้อว่ำ ท่านเป็นเหมือนบิดา เราเป็นเหมือนบุตร (ตว  ปิตา อห  ปุตฺโต) ควำมว่ำท่ำนด ำรงอยู่
ในต ำแหน่งพ่อ ข้ำพเจ้ำในต ำแหน่งลูก ท่ำนนั้นได้น ำเอำใจของเรำไปเป้นของตนแล้วโควินทะ ขอท่ำน
อย่ำทอดทิ้งข้ำพเจ้ำ ท่ำนจงให้ประพฤติตำมท่ีท่ำนต้องกำรเถิด ส่วนข้ำพเจ้ำยอมคล้อยตำมใจของท่ำน
อย่ำงเดียว จะกินอำหำรที่ท่ำนให้ มีมือถือดำบและโล่รับใช้ท่ำน หรือขับรถให้ท่ำนโควินทะ ท่ำนอย่ำ
ทอดทิ้งข้ำพเจ้ำไปเลย บำลีว่ำ มา โน โควินฺท ปชหิ ก็มี บำลีนั้นมีควำมหมำยว่ำ ท่ำนจงด ำรงใน
ต ำแหน่งพ่อ ข้ำพเจ้ำจักด ำรงในต ำแหน่งลูก โควินทะ ท่ำนอย่ำงทอดทิ้ง คือสละข้ำพเจ้ำไปเลย 



 
๔๕ 

ครั้งนั้น เมื่อมหำบุรุษแสดงสิ่งที่พระรำชำทรงคิดว่ำไม่มีอยู่ในตน จึงกล่ำวว่ำข้าพระพุทธเจ้า
ไม่มีความพร่องด้วยด้วยสิ่งความต้องการ ผู้เบียดเบียนข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มี แต่เพราะฝังค าของผู้
ไม่ใช่มนุษย์ ข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีในเรือน 

ในค ำเหล่ำนั้น ค ำว่ำ น มตฺถิ คือ น เม อตฺถิ (ข้ำพระพุทธเจ้ำไม่มี) ค ำว่ำ คเห คือ เคเห (ใน
เรือน) ล ำดับนั้น พระรำชำตรัสถำมมหำโควินทะนั้นว่ำ ท่านผู้ไม่ใช่มนุษย์มีวรรณะอย่างไร ได้กล่าว
ข้อความอะไรแก่ท่าน ซึ่งท่านได้ฟังแล้วจึงทิ้งพวกเรา ทิ้งเรือนของเรา และท้ิงเราทั้งหมด 

ค ำเหล่ำนั้น ข้อว่ำ ทิ้งเรือนของพวกเราและทิ้งพวกเราทั้งหมดไป (ชหาสิ โน เคเห อมฺเห จ 
เกวเล) ควำมว่ำ พระรำชำเมื่อจะทรงกระท ำพระรำชวังของพระองค์โดยรวมเอำบ้ำนพรำหมณ์ที่
เพียบพร้อมด้วยสมบัติเข้ำไว้ด้วย จึงตรัสว่ำ ท่ำนได้ฟังเรื่องใดแล้ว ทิ้งเรือนของพวกเรำพวกเรำ ทิ้ง
พวกเรำ และชำวพูทวีปทั้งหมดทั้งสิ้น คือไม่มีเหลือไป 

ล ำดับนั้นเมื่อมหำบุรุษจะกรำบทูลแด่พระรำชำพระองค์นั้น จึงกล่ำว ค ำเป็นต้นว่ำ เม่ือก่อน
ข้าพระพุทธเจ้าอยู่ตามล าพัง (อุปวุฏฺ สฺส เม ปุพฺเพ) ดังนี้ 

บรรดำค ำเหล่ำนั้น ค ำว่ำ อยู่ (อุปวุฏฺ สฺส) ควำมว่ำ เข้ำไปถึงควำมเป็นผู้เดียวแล้วอยู่ตลอด 
๔ เดือน ค ำว่ำ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบูชาไฟ (ยิฏฺ กามสฺส เม สโต) ควำมว่ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำ
เป็นผู้ใคร่เพ่ือเซ่นสรวงข้อว่ำได้สุมไฟให้โพลงขึ้นด้วยใบหญ้า (อคฺคิ ปชฺชลิโต อาสิ กุสปฺตปริตฺถโฏ) 
คือ ควำมในข้อนี้ว่ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำยืนคิดอย่ำงนี้ว่ำ ไฟที่เอำใบหญ้ำคำมำเติมแล้วใส่เนยใส่นมส้มและ
น้ ำผึ้งเป็นต้นเข้ำไป ได้เริ่มลุกโชติช่วงแล้ว ครั้นก่อไฟให้ลุกโชติช่วงอย่ำงนั้นเสร็จแล้ว ข้ำพระพุทธเจ้ำ
จักให้ทำนแก่มหำชน 

ค ำว่ำ พรหมองค์เก่าแก่ (สนนฺตโน) ได้แก่ สนังกุมำรพรหม แต่นั้นแม้องค์พระรำชำเองก็มี
พระประสงค์จะทรงผนวช จึงตรัสค ำเป็นต้นว่ำ โควินทะ ท่านกล่าวค าใด บรรดำค ำเหล่ำนั้น ข้อว่ำจะ
เปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนได้อย่างไร (กถ  วตฺเตถ อญฺ ถา) ควำมว่ำ ท่ำนจักประพฤติโดยประกำรอ่ืนได้
อย่ำงไร ข้อว่ำ พวกเราจักคล้อยตามท่าน (เต ต  อนุวตฺติสฺสาม) ควำมว่ำ พวกเรำเหล่ำนั้นจัก
ประพฤติตำม คือจักบวชตำมท่ำนนั่นแล บำลีว่ำ อนุวชิสฺสาม ดังนี้ก็มี ใจควำมของบำลีนั้นว่ำจัก
ด ำเนินไปตำม ค ำว่ำ ไม่ขุ่นมัว (อกาโส) คือ ไม่มีกำรบกพร่อง ไม่หยำบ ค ำว่ำ ตามค าพร่ าสอนของ
ท่านโควินทะ (โควินฺทสฺสานุสาสนเน) คือในค ำสอนของท่ำนผู้ชื่อโควินทะ พระรำชำตรัสว่ำ พวกเรำ
จักจักประพฤติโดยถือท่ำนโควินทะผู้เจริญนั่นเองเป็นครู 

ว่าด้วยเรื่องมหาโควินทะเข้าเฝ้ากษัตริย์ 
ข้อว่ำ เข้าเฝ้ากษัตริย์ ๖ พระองค์นั้น (เยน เต ฉ ขตฺติยา เตนุปสงฺกมิ) ควำมว่ำ โควินทะ

สนับสนุนพระเจ้ำเรณุว่ำ ดีแล้วมหำรำช ในเมื่อพวกสัตว์ทั้งหลำยฆ่ำมำรดำบ้ำง บิดำบ้ำง พ่ีน้องชำย
บ้ำง พ่ีน้องหญิงเป็นต้นบ้ำง แล้วยึดรำชสมบัติ (แต่) มหำรำชซึ่งมีพะประสงค์ จะละรำชสมบัติและ
ควำมโอ่อ่ำอันยิ่งใหญ่ แล้วออกบวชเช่นนี้ (นับได้ว่ำ) ได้ทรงกระท ำกำรอันส ำคัญยิ่ง จึงเข้ำเฝ้ำเพ่ือท ำ



 
๔๖ 

อุตสำหะของพระองค์ให้มั่นคง ข้อว่ำ ทรงคิดกันว่า (เอว  สมจินฺเตสุ) ควำมว่ำ กษัตริย์ ๖ พระองค์
ทรงส ำคัญอยู่ว่ำบำงทีโภคะทั้งหลำยของพรำหมณ์จะสูญสิ้นไปหมดก็เป็นได้จึงทรงคิดพร้อมกันโดยนัย
ที่พระรำชำทรงคิด ข้อว่ำ พวกเราพึงเกลี้ยกล่อมทรัพย์ (ธเนน สิกฺเขยฺยาม) ค ำว่ำ พวกเรำพึง
ช่วยเหลือ พึงสงเครำะห์ ข้อว่ำ เราจักน ามาให้จ านวนเท่านั้น (ตาวตก  อาหริยต ) ควำมว่ำ พึงให้
น ำมำ คือพึงให้ถือเอำเท่ำนั้น มีค ำที่ท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ ท่ำนพึงถือเอำเท่ำจ ำนวนที่ท่ำนต้องกำร ค ำว่ำ 
สมบัติของพวกพระองค์ก็อย่างนั้นเหมือนกัน (ภวนฺตาน  เยว ตถา สาปเตยฺย ) ควำมว่ำ สมบัติมี
เพียงพอแล้ว เพรำะท่ำนทั้งหลำยเป็นเหตุ คือ เพรำะท่ำนทั้งหลำยให้แล้วนั่นเทียว (ที.ม.อ. ๑๔/๖๖) 

ข้อว่ำ ถ้าพระองค์ทั้งหลายจะทรงละสิ่งที่น่าปรารถนา (สเจ ปชหถ กามานิ) ควำมว่ำ ถ้ำ
พวกท่ำนละวัตถุกำมและกิเลสกำมได้ ข้อว่ำ อันเป็นที่ติดข้องอยู่ของปุถุชน (ยตฺถ สตฺโต ปุถุชฺชโน) 
ควำมว่ำ ปุถุชนข้องติด ได้แก่ ติดขัดในกำมเหล่ำใด ข้อว่ำ ทรงเจริญพลังคือขันติให้ถึงพร้อมเถิด (ขนฺ
ติพลสมาหิตา) โควินทะปลูกควำมอุตสำหะให้เกิดแก่พระรำชำทั้งหลำยว่ำ ขอให้พวกพระองค์จงเป็น
ผู้ถึงพร้อมด้วยก ำลังคือควำมอดทนเถิด 

ข้อว่ำ ทางนี้เป็นทางตรง (เอส มคฺโค อุชุมคฺโค) ควำมว่ำ ทำงแห่งฌำนที่ประกอบด้วยควำม
สงสำรนี้ ชื่อว่ำเป็นทำงตรง ข้อว่ำ ทางนี้เป็นทางยอดเยี่ยม (เอส มคฺโค อนุตฺตโร) ควำมว่ำ ทำงนี้
แหละชื่อว่ำเป็นทำงสูงสุดที่ไม่มีทำงอ่ืนเหมือน เพ่ือควำมเข้ำถึงพรหมโลก ข้อว่ำ พระสัทธรรมอัน
เหล่าสัตบุรุษรักษาแล้ว (สทฺธมฺโม สพฺภิ รกฺขิโต) ควำมว่ำ พระธรรมนั่นแลชื่อว่ำเป็นธรรมอัน
พระพุทธเจ้ำพระปัจเจกพุทธเจ้ำและพระสำวกชื่อว่ำเป็นสัตบุรุษรักษำแล้วโควินทะย่อมกระท ำ ค ำพูด
ให้เป็นกำรกระท ำที่มั่นคง เพ่ือประสงค์มิให้พระรำชำเหล่ำนั้นกลับใจแม้ด้วยกำรพรรณนำฌำนที่
ประกอบด้วยกรุณำ ด้วยประกำรฉะนี้ 

ข้อว่ำ ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ก็ใครเล่าจะนรู้ชีวิตได้ (โก นุ โข ปน โภ ชานาติ ชีวิตาน ) 
ควำมว่ำ ท่ำน ขึ้นชื่อว่ำชีวิต มันก็เหมือนกับฟองน้ ำ เหมือนหยำดน้ ำค้ำงบนยอดหญ้ำ มีกำรแตก
กระจำยในทันทีเป็นธรรมดำ ใครจะรู้คติของชีวิตนั้นได้ ชีวิตจักแตกสลำยในขณะ ข้อว่ำ บุคคลจ าต้อง
ไปปรโลก (คมนีโย สมุปราโย) ควำมว่ำ ก็บุคคลจ ำต้องไปสู่ปรโลกแน่นอนดดยแท้เพรำะฉะนั้น 
กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิต พึงรู้ด้วยควำมรู้ กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงปรึกษำ พึงเข้ำใจพึงไตร่ตรอง พึงรู้ด้วย
ปัญญำนั้น หรือค ำว่ำ มนฺตาย นั้น เป็นสัตตมีวิภัติลงในอรรถตติยำวิภัติ ข้อว่ำบัณฑิตควรก าหนดรู้
ด้วยปัญญา (มนฺตาย โวฏฺพฺพ ) ควำมว่ำ พึงเข้ำใจด้วยควำมรู้ อธิบำยว่ำพึงรู้ด้วยญำณ ถำมว่ำ พึง
เข้ำใจอะไร ตอบว่ำ พึงเข้ำใจควำมที่ชีวิตรู้ได้ยำกและบุคคลจ ำต้องไปสู่ปรโลกแน่นอน ก็แลครั้นเข้ำใจ
แล้ว ก็ต้องตัดอุปสรรคทุกอย่ำงแล้วท ำกุศลเพรำะผู้เกิดแล้วไม่ตำยย่อมไม่มี 

ว่าด้วยการปรึกษาพราหมณ์มหาศาลเป็นต้น 
ข้อว่ำ มีศักดิ์น้อย และมีลาภน้อย (อปฺเปสกฺขา จ อปฺปลาภา จ) คือว่ำ (พวกพรำหมณ์

มหำศำลและข้ำรำชบริพำรกล่ำวว่ำ) ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำย อันธรรมดำว่ำกำรบวช ชื่อว่ำมียศน้อย



 
๔๗ 

ทีเดียว เพรำะว่ำ คนทั้งหลำยกล่ำวกระทบเสียดสีผู้ที่สละรำชสมบัติแล้วออกไปบวชว่ำเป็นพวกเลว
ทรำม หำที่พ่ึงมิได้อยู่ร่ ำไปตั้งแต่เวลำที่บวชแล้ว และชื่อว่ำมีลำภน้อย เพรำะแม้เดินไปจนทั่วหมู่บ้ำนก็
หำอำหำรพอจะรับประทำนได้ยำกทีเดียว ส่วนควำมเป็นพรำหมณ์นี้ชื่อว่ำมีศักดิ์ใหญ่เพรำะควำมเป็น
ผู้มียศใหญ่ และชื่อว่ำมีลำภมำกเพรำะควำมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลำภและสักกำระเป็นอันมำก ในบัดนี้ 
ท่ำนผู้เจริญเป็นที่ปรึกษำชั้นยอดทั่วทั้งชมพูทวีป ย่อมได้แต่ที่นั่งประเสริฐ น้ ำที่เลิศ อำหำรยอด กลิ่นที่
เยี่ยม ระเบียบดอกไม้ที่เลิศ ในทุกหนทุกแห่ง (ที.ม.อ. ๑๔/๖๘) 

ข้อว่ำ เหมือนราชาของราชา (ราชาว รญฺ ) ควำมว่ำ ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพระพุทธเจ้ำแล บัดนี้ 
เหมือนพราหมณ์ของพราหมณ์ทั้งหลาย (พฺรหฺมา ว พฺราหฺมณาน )  ควำมว่ำ ในท่ำมกลำงหมู่
พระรำชำ บทว่ำ เหมือนพรหมแห่งหมู่พรำหมณ์ ควำมว่ำ เป็นเช่นกับมหำพรหมในท่ำมกลำงแห่ง
พรำหมณ์ท้ังหลำย ข้อว่ำ เหมือนเทวดาแห่งพวกคฤหบดีทั้งหลาย (เทวตาว คหปติกาน ) ควำมว่ำ ก็
แล ข้ำพระพุทธเจ้ำเป็นเช่นกับสักกะเทวรำชแห่งพวกคฤหบดีที่เหลือ 

ว่าด้วยการปรึกษาภรรยา 
ข้อว่ำ ภรรยา ๔๐ คน ผู้มีฐานะเสมอกัน (จตฺตาลีสา จ ภริยา สาทิสิโส) ควำมว่ำ พวก

ภรรยำที่มีชำติและวรรณะเช่นกัน ๔๐ นำงเท่ำนั้น แต่พวกหญิงระบ ำใน ๓ วัยเหล่ำอ่ืนของโควินทะ มี
มำกทีเดียว (ที.ม.อ. ๑๔/๖๙) 

ว่าด้วยการออกบวชของมหาโควินท์ 
ค ำว่ำ เที่ยวจาริก (จาริก  จรติ) ควำมว่ำ โควินทะท่องเที่ยวไปโดยล ำดับหมู่บ้ำนและต ำบลทุก 

สถำนที่ที่เขำไป ย่อมมีควำมโกลำหนดุจกำรโกรำหนในสมัยของพระพุทธเจ้ำ พวกคนได้ฟังว่ำ นัยว่ำ 
มหำโควินทะบัณฑิตก ำลังจะมำก็ให้สร้ำงประร ำคอยไว้ก่อน ให้ประดับประดำถนนหนทำง แล้วลุกขึ้น
ต้อนรับน ำมำ ลำภและสักกำระเป็นอันมำกเกิดขึ้นท่วมมันเหมือนห้วงน้ ำใหญ่ค ำว่ำ แด่ท่านปุโรหิต
ของกษัตริย์ทั้ง ๗ (สตฺตปุโรหิตสฺส) คือแต่ที่ปรึกษำของเหล่ำพระรำชำ ๗ พระองค์ ในครั้นนั้น พวก
คนทั้งหลำยกล่ำวว่ำ ขอควำมนอบน้อมจงมีแก่มหำโควินทพรำหมณ์ ขอควำมนอบน้อมจงมีแกที่
ปรึกษำของพระรำชำทั้ง ๗ เหมือนในบัดนี้ เมื่อทุกข์ไร ๆ เกิดในฐำนะเห็นปำนนี้ คนกล่ำวกล่ำวว่ำ ขอ
นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้ำ (ที.ม.อ. ๑๔/๖๙) ฉะนั้นด้วยประกำรฉะนี้ 

พรหมวิหำรในบำลีโดยนัยเป็นต้นว่ำ ไปด้วยกันกับควำมรักก็แลมหำบุรุษท ำสมำบัติ ๘ และ
อภิญญำ ๕ ให้เกิดจนครบแล้ว ข้อว่ำ และแสดงทางแห่งความเป็นเพื่อนในพรหมโลกแก่พวกสาวก
ทั้งหลาย (สาวกานญฺจ พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย มคฺค  เทเสสิ) ควำมว่ำบอกทำงแห่งควำมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับพรหมในพรหมโลก ข้อว่ำ หมดทั้งหมด (สพฺเพนสพฺพ ) ควำมว่ำ สำวกเหล่ำใดบ ำเพ็ญ
สมำบัติ ๘ และอภิญญำ ๕ ให้เกิดขึ้นแล้ว สาวกเหล่าใดไม่ทราบทั่วถึงค าสั่งสอน (เย น สพฺ
เพนสพฺพ  สาสน  อาชานึสุ) ค ำว่ำ สำวกเหล่ำใดไม่รู้ไม่อำจบ ำเพ็ญสมำบัติหนึ่งในสมำบัติ ๘เกิดขึ้น ค ำ
ว่ำ ไม่เป็นโมฆะ (อโมฆา) คือมีผล ค ำว่ำ ไม่เป็นหมัน (อวญฺฌา) ไม่ใช่เป็นหมัน  



 
๔๘ 

บำลีว่ำ สพฺพนิหีน  ปสวุ ก็มี หมำยควำมว่ำเข้ำถึงหมู่คนธรรพ์ ค ำว่ำ มีผล (สผลา) เป็นไปกับด้วยผล 
คือเป็นไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือกำรเข้ำถึงเทวโลกที่เหลือ ค ำว่ำ มีก าไร (สอุทฺรยา) ได้แก่เป็นไป
กับด้วยควำมเจริญเพื่อเข้ำถึงพรหมโลก 

ค ำว่ำ เรายังระลึกได้ (สรามห ) ควำมว่ำ ปัญจสิขะเรำยังจ ำได้ เล่ำกันว่ำเพรำะบทนี้ พระสูตร
นี้จึงกลำยเป็นพุทธภำษิตไป ค ำว่ำ ไม่ใช่เพื่อความเบื่อหน่าย (น นิพฺพิทาย) คือไม่ใช่เพ่ือประโยชน์
แก่ควำมเบื่อหน่ำยในวัฏฏะ ค ำว่ำ ไม่ใช่เพื่อความคลายก าหนัด (น วิราคาย) คือไม่ใช่เพ่ือประโยชน์
แก่ควำมคลำยก ำหนัดในวัฏฏะ ค ำว่ำ ไม่ใช่เพื่อความดับ (น นิโรธาย) คือไม่ใช่เพ่ือประโยชน์แก่ควำม
ดับวัฏฏะโดยไม่เหลือ ค ำว่ำ ไม่ใช่เพื่อความสงบ (น อุปสมาย) คือไม่ใช่เพ่ือเข้ำไปสงบร ำงับวัฏฏะ ค ำ
ว่ำ ไม่ใช่เพื่อความรู้ยิ่ง (น อภิญฺ าย) คือไม่ใช่เพื่อควำมรู้ยิ่งซึ่งวัฏฏะ 

ไม่ใช่เพื่อความตรัสรู้ (น สมฺโพธาย) คือไม่ใช่เพ่ือประโยชน์แก่ควำมตื่นจำกวัฏฏะเพรำะ
ปรำศจำกควำมหลับคือกิเลส ค ำว่ำ ไม่ใช่เพื่อพระนิพพาน (น นิพฺพานาย) คือไม่ใช่เพ่ือประโยชน์แก่
อมตมหำนิพพำน 

ค ำว่ำ เพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว (เอกนฺตนิพฺพิทาย) คือเพ่ือประโยชน์แก่ควำมเบื่อ
หน่ำยในวัฏฏะส่วนเดียวเท่ำนั้น ส ำหรับในที่นี้ค ำว่ำ เพื่อความเบื่อหน่าย (นิพฺพิทาย) ได้แก่ วิปัสสนำ 
ค ำว่ำ เพื่อคลายก าหนัด (วิราคาย) ได้แก่ มรรค ค ำว่ำ เพื่อความดับ เพื่อความสงบ  (นิโรธาย อุป
สมาย) ได้แก่ นิพพำน ค ำว่ำ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ (อภิญฺ าย สมฺโพธาย) ได้แก่มรรค ค ำว่ำ เพื่อ
พระนิพพาน (นิพฺพานาย) ก็คือนิพพำนนั่นเอง พึงทรำบกถำว่ำด้วยวิวัฏฏะ อย่ำงนี้ว่ำท่ำนกล่ำว
วิปัสสนำไว้ ๑ แห่ง กล่ำวมรรคไว้ ๓ แห่ง กล่ำวนิพพำนไว้ ๓ แห่ง โดยทำงออ้มค ำทั้งหมดนี้ใช้แทน
มรรคบ้ำง ค ำใช้แทนนิพพำนบ้ำง ค ำท่ีพึงกล่ำวในบทเป็นต้นว่ำ ความเห็นชอบ(สมฺมาทิฏฺ )  

ข้อว่ำ สาวกเหล่าใดไม่รู้ทั่วในค าสอนหมดทุกแง่ทุกมุม (เย น สพฺเพน สพฺพ ) ควำมว่ำ 
กุลบุตรเหล่ำใดไม่ทรำบ เพ่ือจะบ ำเพ็ญอริยมรรคทั้ง ๔ หรือท ำให้อริยมรรค ๓, ๒ หรือ ๑ เกิดขึ้นข้อ
ว่ำ ของพวกกุลบุตรทั้งหมดนี้ทีเดียว (สพฺเพสญฺเ ว อิเมส  กุลปุตตาน ) ควำมว่ำ ของกุลบุตรผู้
ประพฤติพรหมจรรย์ ข้อว่ำ ไม่เป็นโมฆะ ฯลฯ มีก าไร (อโมฆะ ฯเปฯ สอุทฺรยา) ควำมว่ำ พระผู้มี
พระภำคเจ้ำทรงยังธรรมเทศนำให้จบลงด้วยยอดคือพระอรหันต์ ข้อว่ำ อภิวาท กระท าประทักษิณ
พระพุทธเจ้า (ภควนฺต  อภิวาเทตวา ปทกฺขิณ  กตฺวา) ควำมว่ำ ปัญจสิขเทพบุตร น้อมรับพระธรรม
เทศนำของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ชื่นชม ยินดี อนุโมทนำ สรรเสริญอยู่ด้วยวำจำยกกระพุ่มมือใหญ่วำง
เหนือเศียร เข้ำไประหว่ำงข่ำยแห่งฉัพพัณรังสีของพระทศพลเจ้ำเหมือนด่ ำลงในน้ ำครั่งที่ใสไหว้ในที่ ๔ 
แห่ง แล้วท ำประทักษิณ ๓ รอบ พร่ ำสรรเสริญพระผู้มีพระภำคเจ้ำ แล้วหำยวับไปเฉพำะหน้ำพระ
ศำสดำ ได้มำสู่เทวโลกของตนแล้ว ด้วยประกำรฉะนี้แล 
 
 



 
๔๙ 

๒.๒ หลักธรรมที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร 
หลักธรรมที่ปรำกฏในมหำโควินทสูตรในคัมภีร์พุทธศำสนำเถรวำทที่ปรำกเด่นชัด คือ 

หลักอัปมัญญำ ๔ และมรรคมีองค์ ๘ ที่ผู้วิจัยน ำมำเสนอพอสังเขปดังนี้ 
๒.๒.๑ อัปมัญญา ๔ 
อัปปมัญญำ หมำยถึง กำรภำวนำอันมีสัตว์หำประมำณมิได้เป็นอำรมณ์ เป็นกำรแผ่ส่วนบุญ

กุศลหรือควำมปรำรณำดีที่ไม่เจำะจงตัวผู้รับ ไม่มีก ำหนดเขตแดน แต่แผ่ให้กับสรรพสัตว์ทุกทั่วหน้ำ
ทั่วไป มี ๔ อย่ำง คือ  

๑. เมตตำ หมำยถึง ควำมรักใคร่ที่ไม่มีควำมก ำหนัดเจือปน มีแต่ควำมปรำรถนำดีต่อผู้อื่นเป็น
ที่ตั้ง เป็นควำมรู้สึกที่ปรำศจำกควำมเห็นแก่ตัว ควำมล ำเอียงหรือควำมคิดร้ำย มีแต่ควำมรู้สึกมุ่งหวัง
ควำมสุขควำมเจริญต่อผู้อ่ืนอย่ำงเสมอภำคกัน เมตตำจึงมีลักษณะคิดน ำควำมสุขไปให้เขำส่วนเดียว มี
คุณสมบัติละควำมคิดร้ำยจองเวรผู้อ่ืน 

๒. กรุณำ หมำยถึง ควำมสงสำรคิดจะช่วยผู้อ่ืนให้พ้นจำกควำมทุกข์ มีควำมรู้สึกหวั่นไหวไม่
สบำยใจ เมื่อได้พบผู้อ่ืนได้รับควำมล ำบำก รู้สึกเห็นอกเห็นใจ พลอยวิตกกังวลไปกับเขำด้วย ไม่มี
ควำมรู้สึกเหยียบย่ ำซ้ ำเติม เป็นเหตุให้คิดหำหนทำงยื่นมือเข้ำไปช่วยเหลือทำงใดทำงหนึ่งเพ่ือให้เขำ
หลุดพ้นจำกสภำพนั้น กรุณำจึงมีลักษณะคิดขจัดทุกข์บ ำรุงสุขให้เขำอย่ำงเดียว มีคุณสมบัติละ
ควำมคิดท่ีจะเบียดเบียนผู้อ่ืน 

๓. มุทิตำ หมำยถึง ควำมยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี มีควำมรู้สึกชื่นชมยินดี พลอยดีใจไปกับเขำด้ วย
เมื่อผู้ อ่ืนได้ดี ได้รับผลส ำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นควำมรู้สึกที่ปรำศจำกควำมอิจฉำริษยำใน
ควำมส ำเร็จ หรือคุณควำมดีของผู้อื่น มุทิตำมีลักษณะพลอยอนุโมทนำต่อเขำโดยส่วนเดียวมีคุณสมบัติ
ละควำมอิจฉำตำร้อนต่อผู้อื่น 

๔. อุเบกขำ หมำยถึง ควำมวำงเฉย ควำมรู้สึกที่เป็นกลำง ไม่เอนเอียงเข้ำข้ำง มีควำมยุติธรรม 
เป็นควำมรู้สึกที่ปรำศจำกควำมคิดอคติ คือ ไม่เสียใจเมื่อคนรักพบควำมวิบัติ หรือไม่ดีใจเมื่อคนที่ตน
ไม่ชอบพบควำมพินำศ รวมถึงกำรวำงตัววำงใจให้เป็นกลำงได้ด้วยควำมรู้สึกท่ีว่ำ สัตว์ทั้งปวงย่อมเป็น
ผู้รับผลของกรรมที่ท ำมำแล้ว อุเบกขำมีลักษณะวำงเฉย ท ำใจให้เป็นกลำงในสัตว์ทุกหมู่เหล่ำ มี
คุณสมบัติละควำมดีใจ เสียใจ หรือ ควำมกระทบกระทั่งแห่งใจต่อผู้อ่ืน 

สรุปได้ว่ำ ผู้ด ำรงในอัปมัญญำ ๔ ย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลำยด้วยเมตตำกรุณำ และ
ย่อมรักษำธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขำ ดังนั้น แม้จะมีกรุณำท่ีจะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขำด้วยที่
จะมิให้เสียธรรม พรหมวิหำรนี้ บำงทีแปลว่ำ ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม , ธรรมเครื่องอยู่อย่ำงพรหม, 
ธรรมประจ ำใจที่ท ำให้เป็นพรหมหรือให้เสมอด้วยพรหม , หรือธรรมเครื่องอยู่ของท่ำนผู้มีคุณยิ่งใหญ่ 
อัปมัญญำ ๔ เรียกอีกอย่ำงว่ำ อัปปมัญญำ ๔ เพรำะแผ่สม่ ำเสมอโดยทั่วไปในมนุษย์สัตว์ทั้งหลำย ไม่มี
ประมำณ ไม่จ ำกัดขอบเขต พรหมวิหำรมีในผู้ใด ย่อมท ำให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน ด้วย



 
๕๐ 

สังคหวัตถุเป็นต้น ในกำรที่จะเข้ำใจและปฏิบัติอัปมัญญำ ๔ ให้ถูกต้อง ๔ ประกำร คือ (๑) เมตตำ 
ควำมรักใคร่ ปรำรถนำดีอยำกให้เขำมีควำมสุข (๒) กรุณำ ควำมสงสำร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ (๓) มุทิตำ 
ควำมยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง (๔) อุเบกขำ ควำมวำงใจเป็นกลำง อันจะให้ด ำรง
อยู่ในธรรมตำมที่พิจำรณำเห็นด้วยปัญญำ 

๒.๒.๒ อริยมรรคมีองค์ ๘ 
มรรค คือ หนทำงถึงควำมดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ (เรียกว่ำ มัคคสัจจ์ หรือ ทุกขนิ

โรธคำมินีปฏิปทำอริยสัจ) หรือกำรลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้พ้นจำกทุกข์ เป็นหลักธรรมส ำคัญใน
พระพุทธศำสนำ ประกอบด้วยแนวทำงกำรปฏิบัติ ๘ ประกำร เรียกว่ำ มรรคมีองค์ ๘ (ม.มู.อ. ๑๗/
๕๓๓) โดยควำมหมำยดังนี้ 

๑. สัมมำทิฏฐิ คือ ควำมเห็นที่ถูกต้อง หมำยถึง ควำมรู้ในทุกข์ ควำมรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์
ควำมรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ คือกำรรู้แจ้งในอริยสัจ ๔ ที่เป็นไปตำมหลักมหำสติปัฏฐำน 
(ม.มู., ๑๗/๑๔๙/๕๑๘) 

๒. สัมมำสังกัปปะ คือ ควำมคิดที่ถูกต้อง หมำยถึง ควำมด ำริออกจำกกำม ควำมด ำริในควำม
ไม่พยำบำท และกำรเบียดเบียน  

๓. สัมมำวำจำ คือ เจรจำที่ถูกต้อง หมำยถึง กำรงดเว้นจำกกำรพูดเท็จ หยำบคำย ส่อเสียด
และเพ้อเจ้อ 

๔. สัมมำกัมมันตะ คือ กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง หมำยถึง กำรงดเว้นจำกกำรล้ำงผลำญชีวิต งด
เว้นจำกกำรถือเอำของที่เขำไม่ให้ และงดเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม 

๕. สัมมำอำชีวะ คือ กำรหำเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง หมำยถึง ละเว้นจำกกำรเลี้ยงชีพที่ผิด ส ำเร็จ
ด้วยกำรเลี้ยงชีพที่ชอบ  

๖. สัมมำวำยำมะ คือ ควำมเพียรที่ถูกต้อง หมำยถึง ปรำรภควำมเพียรประคองจิตตั้งไว้เพ่ือมิ
ให้อกุศลธรรมอันลำมกที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ือละอกุศลธรรมอันลำมกที่เกิดขึ้น เพ่ือให้กุศลธรรมที่ยังไม่
เกิดบังเกิดขึ้น  

๗. สัมมำสติ คือ กำรมีสติที่ถูกต้อง หมำยถึง กำรพิจำรณำเห็นกำยในกำย มีควำมเพียร มี
สติสัมปชัญญะก ำจัดอภิชำและโทมนัส  

๘. สัมมำสมำธิ คือ กำรมีสมำธิที่ถูกต้อง หมำยถึง สงัดจำกกำม สงัดจำกอกุศลธรรม เข้ำถึง
ปฐมฌำน มีปีติ กำรฝึกกำยและอำรมณ์ให้สงบ  

สรุปได้ว่ำ อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ หนทำงถึงควำมดับทุกข์ ๘ ประกำร คือควำมเห็นที่ถูกต้อง
ตำมหลักอริยสัจ ๔ ควำมคิดที่ถูกต้อง กำรเจรจำชอบ กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง กำรหำเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง 
ควำมเพียรที่ถูกต้อง กำรมีสติที่ถูกต้อง และกำรมีสมำธิที่ถูกต้อง 

  



 
๕๑ 

๒.๓ สรุปมหาโควินทสูตร 
๒.๓.๑ ความเป็นมาของโควินทะ 
ค ำว่ำ โควินทะ ไม่ใช่ชื่อตัว เป็นต ำแหน่งหรือฐำนันดรศักดิ์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งปุโรหิตซึ่งใน

มหำโควินทะนี้ คือ โชติปำลมำณพ ที่ได้รับกำรแต่ตั้งจำกพระเจ้ำทิสัมบดี โดยรับสั่งเรียกรำชบุรุษคน
หนึ่งมำตรัสว่ำ มำนี่พ่อหนุ่ม เธอจงเข้ำไปหำโชติปำลมำณพถึงที่อยู่ บอกกับโชติปำลมำณพว่ำพระ
เจ้ำทิสัมบดี รับสั่งให้ท่ำนเข้ำเฝ้ำ พระเจ้ำทิสัมบดีมีพระรำชประสงค์จะพบท่ำนรำชบุรุษนั้นทูลรับ
สนองพระรำชด ำรัสแล้ว เข้ำไปหำโชติปำลมำณพถึงที่อยู่ บอกเขำว่ำ พระเจ้ำทิสัมบดีรับสั่งให้ท่ำนเข้ำ
เฝ้ำ พระเจ้ำทิสัมบดีมีพระรำชประสงค์จะพบท่ำน 

โชติปำลมำณพรับค ำแล้ว เข้ำไปเฝ้ำพระเจ้ำทิสัมบดีถึงที่ประทับ ได้กรำบทูลสนทนำปรำศรัย
พอเป็นที่บันเทิงใจแล้วจึงนั่งในที่สมควร พระเจ้ำทิสัมบดีได้ตรัสกับโชติปำลมำณพว่ำ “ท่ำนโชติปำล
มำณพ เรำจะแต่งตั้งท่ำนให้ ด ำรงต ำแหน่งแทนบิดำ จะท ำพิธีอภิเษกไว้ในต ำแหน่งโควินทพรำหมณ์” 
โชติปำลมำณพก็ทูลรับสนองพระรำชด ำรัส ล ำดับนั้น พระเจ้ำทิสัมบดีทรงประกอบพระรำชพิธีอภิเษก
โชติปำลมำณพไว้ ในต ำแหน่งโควินทะ ทรงแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทนบิดำ โชติปำลมำณพผู้ได้รับ
อภิเษก ชำวบ้ำนจึงเรียกโชติปำลมำณพว่ำ ท่ำนโควินทพรำหมณ์ผู้เจริญ ท่ำนโควินทพรำหมณ์ผู้เจริญ 
เพรำะเหตุนี้โชติปำลมำณพจึงเกิดมีสมญำว่ำ “โควินทะ มหำโควินทะ” นับตั้งแต่นั้นมำจึงมีค ำเรียกผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นปุโรหิตว่ำ โควินทพรำหมณ์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงน ำประวัติและควำมเป็นมำของโชติ
ปำลมำนพ  

๒.๓.๒ ประวัติของโชติปาลมานพ 
โชติปำลมำนพ เกิดในตระกูลพรำหมณ์ ในนิคมชื่อว่ำ เวภัลลิคะ เป็นผู้ที่มีรูปร่ำงหน้ำตำดี

ฐำนะบิดำมำรดำของโชติปำลก็อยู่ในขั้นเศรษฐี ในยุคนั้นพวกพรำหมณ์เป็นที่นับหน้ำถือตำยิ่งกว่ำ
วรรณะใดทั้งหมด บิดำมำรดำได้ส่งโชติปำลมำนพศึกเล่ำเรียนไตรเพทจนจบสมบูรณ์ โชติปำลมำนพมี
ควำมเชียวชำญในกำรดูทิศทำงของแผ่นดินและอำกำศ โชติปำลมำนพมีเพ่ือนที่วิ่งเล่นกันมำตั้งแต่เล็ก
คนหนึ่งชื่อว่ำ ฆะฏิมำนพ ฆะฏิมำนพมีวรรณะต่ ำกว่ำ แต่ทั้งสองเป็นเพ่ือนที่สนิทกันมำกจนกระทั้งโต
เป็นหนุ่ม และครอบครัวของฆะฏิมำนพมีฐำนะธรรมดำอยู่ในขั้นจนมีอำชีพท ำหม้อขำย และมีมำรดำ
บิดำที่แก่มำกและตำบอดที่ต้องดูแล 

ซึ่งขณะนั้นพระกัสสปพุทธเจ้ำได้บังเกิดขึ้นในโลก และฆะฏิมำนพ ก็ได้พบกับพระพุทธเจ้ำได้
ฟังธรรมจำกพระพุทธองค์ จนบรรลุเป็นพระอนำคำมี แต่ไม่สำมำรถบวชได้เพรำะมีหน้ำที่ดูแลเลี้ยงดู
มำรดำบิดำที่ตำบอด เมื่อฆะฏิมำนพบรรลุเป็นพระอนำคำมีแล้ว ก็ยังไปมำหำสู่กับโชติปำลมำนพอยู่ 
จึงประสงค์ที่จะชวนโชติปำลมำนพไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำเพ่ือฟังธรรม ฆะฏิมำนพเป็นถึงพระอนำคำ มี
ย่อมมีญำณทรำบอยู่ เมื่อฆะฏิมำนพได้เจอกับโชติปำลมำนพ จึงได้เอ่ยปำกชวนท ำนองว่ำ เพ่ือนโชติ



 
๕๒ 

ปำละ พระพุทธเจ้ำบังเกิดขึ้นในโลก เรำควรไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ และฟังธรรมจำกพระองค์ เพรำะกำร
ได้พบพระพุทธเจ้ำ เป็นสิ่งที่ดี 

โชติปำลมำนพเนื่องจำกมีญำณยังอ่อนจึงตอบเพ่ือนท ำนองว่ำ สมณหัวโล้นเป็นพระพุทธเจ้ำ
ได้อย่ำงไร กำรเป็นพระพุทธเจ้ำเป็นสิ่งที่ยำก เรำจะไปหำสมณนั้นเพ่ือประโยชน์อะไร ฆะฏิมำนพชวน
โชติปำละถึง ๓ ครั้ง โชติปำละก็ตอบท ำนองเดียวกันถึง ๓ ครั้ง  

ฆะฏิมำนพ จึงชวนโชติปำละไปอำบน้ ำกันในแม่น้ ำ โชติปำละก็ไปอำบน้ ำกับฆะฏิมำนพ 
ระหว่ำงเดินไปท่ำน้ ำ ฆะฏิมำนพได้เข้ำไปจับผ้ำชำยพกของโชติปำลมำนพแล้วกล่ำวชวนดังเดิมโชติ
ปำลมำนพสะบัดผ้ำชำยพกออกจำกมือ ฆะฏิมำนพ และปฏิเสธในท ำนองเดียวกัน ฆะฏิมำนพได้กล่ำว
ชวนอย่ำงนี้ถึง ๓ ครั้งก็ได้รับค ำปฏิเสธเหมือนเดิม 

หลังจำกนั้น ทั้งสองคนก็ลงอำบน้ ำและก ำลังอำบน้ ำอยู่  ฆะฏิมำนพก็คิดว่ำต้องชวนโชติปำล
มำนพไปในวันนี้ให้ได้ จึงย่อมผิดธรรมเนียมของวรรณะ จึงใช้มือจับผมหลังศีรษะของโชติปำลมำนพว่ำ 
เพ่ือนเอ๋ย พระพุทธเจ้ำ พระองค์อยู่ใกล้นี้เอง เรำไปเผ้ำพระพุทธเจ้ำกัน เพรำะกำรได้เผ้ำพระพุทธเจ้ำ
และฟังธรรมจำกพระองค์ถือว่ำเป็นกำรดี แทนที่โชติปำละจะโกรธเคืองกลับแปลกใจว่ำเพ่ือนเรำชวน
ทั้งหลำยครั้ง และยังย่อมผิดธรรมเนียมระหว่ำงวรรณะ ซึ่งก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดำ อีกอย่ำงก็เป็น
กำรรักษำน้ ำใจเพื่อน โชติปำละคิดได้ดังนี้จึงตอบตกลงว่ำ เรำจะไปด้วยกัน 

ทั้งสองจึงขึ้นจำกกำรอำบน้ ำแต่งตัวแล้วไปเผ้ำพระพุทธเจ้ำ พระพุทธองค์ทรงเทศนำให้ฆะฏิ
มำนพและโชติปำละฟัง ด้วยบำรมีของโชติปำละที่สร้ำงสมมำนำนนักหนำ ประกอบกำรเทศนำของ
พระพุทธองค์ประกอบด้วยเหตุและผลอันเป็นจริง โชติปำละจึงมีควำมศรัทธำเป็นอย่ำงมำก ได้แสดง
ขอบวชกับพระพุทธองค์ หลังจำกนั้นก็ได้บวชเป็นพระภิกษุ พยำยำมศึกษำเล่ำเรียนจนแม่นย ำ และ
ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนจนถึงญำณสูงสุดของโลกีย์ญำณ และได้รับพุทธพยำกรณ์จำกพระกัสสปพุทธ
เจ้ำว่ำ โชติปำลภิกษุนี้ในอนำคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้ำเป็นองค์ที่ ๔ ในภัทรกัปนี้ถัดจำกพระองค์ มี
พระนำมว่ำ พระโคตมพุทธเจ้ำ 

เมื่อโชติปำลภิกษุได้รับพุทธพยำกรณ์ได้เพียรสร้ำงบำรมีให้ยิ่งขึ้นไปโดยยึดพระพุทธเจ้ำเป็น
อำรมณ์ และได้ประกอบคุณงำมควำมดีท ำงำนพุทธศสำนำนั้นงดงำม ฝ่ำยฆะฏิมำนพก็ได้เป็นมหำ
อุปัฏฐำกพระกัสสปพุทธเจ้ำ เมื่อมำรดำบิดำได้สิ้นอำยุขัย ฆะฏิมำนพก็ได้บวชในศำสนำของพระกัสสป
พุทธเจ้ำ แต่ไม่ได้ท ำให้บรรลุถึงพระอรหันต์ ยังคงเป็นพระอนำคำมี เมื่อโชติปำละภิกษุและฆะฏิกำระ
ภิกษุสิ้นอำยุขัย โชติปำละก็ไปเกิดเป็นเทวดำบนชั้นดุสิต ส่วนฆะฏิภิกษุได้ไปเกิดเป็นพระพรหมอยู่ชั้น
สุทธำวำสพรหม อันเป็นชั้นพรหมเฉพำะพระอริยะอนำคำมีเท่ำนั้น 

ด้วยพระโพธิสัตว์ได้ท ำอกุศลกรรม โดยกล่ำวต ำหนิพระกัสสปพุทธเจ้ำ เป็นสิบครั้งในช่วงที่ฆฏิ
กำระชวนไปเฝ้ำพระกัสสปพุทธเจ้ำ โดยได้กล่ำวดังนี้ อย่ำเลยเพ่ือนฆฏิกำระจะมีประโยชน์อะไรด้วย
พระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เรำเห็นแล้วเล่ำ ด้วยกรรมนี้ ได้ส่งผลในพระชำติสุดท้ำยของมหำโพธิสัตว์



 
๕๓ 

เมื่อออกบวชเพ่ือตรัสรู้เป็นสัมมำสัมพุทธเจ้ำ นั้นเป็นไปได้ด้วยยำกและหลงทำง คือต้องหลงทำง
แสวงหำอำจำรย์ หลงทำงกำรบ ำเพ็ญเพียรด้วยทุกข์กริยำอย่ำงมำกมำย รวมเป็นเวลำถึง ๖ ปี จึงตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้ำ ทั้งที่พระพุทธเจ้ำในอดีตที่ผ่ำนมำทรงออกบวชและบ ำเพ็ญเพียรอย่ำงน้อยสุด ๗ วัน 
และอย่ำงมำกทีสุ่ด ๑๐ เดือน  

๒.๓.๓ ประวัติของปัญจสิกขะ 
ปัญจสิขะ เป็นบุตรของคนธรรพ์ ศำสนำฮินดู ศำสนำฮินดูเชื่อว่ำ คนธรรพ์มีก ำเนิดจำกพระ

พรหม แต่บำงทีก็ว่ำเป็นโอรสพระกัศยปฤๅษี ตำมปกติพวกคนธรรพ์มีบ้ำนเมืองของตนเองอยู่ระหว่ำง
สวรรค์และโลกมนุษย์ และกล่ำวว่ำเป็นพวกมีนิสัยเป็นเจ้ำชู้ มีเสน่ห์ท ำให้ผู้หญิงหลงรัก 

คนธรรพ์มีหน้ำที่ปรุงน้ ำโสม (เหล้ำเทวดำ) ส ำหรับเทวดำเสวย และพวกที่อยู่บนสวรรค์ของ
พระอินทร์มีหน้ำที่ขับร้องเล่นดนตรีบ ำเรอเทวดำ ดังนั้นวิชำดนตรีจึงได้ชื่อว่ำคนธรรพวิทยำ 

ในวรรณคดีสันสกฤตรุ่นหลังบำงทีก็เอำพวกคนธรรพ์ไปปนกับพวกกินนร ในต ำรำดนตรีของ
อินเดียว่ำกินนรมีหน้ำที่ท ำเพลงดนตรี คนธรรพ์เป็นผู้ร้องล ำน ำ และนำงอัปสรเป็นผู้ท ำระบ ำ รูปร่ำง
คนธรรพ์ของชำวฮินดู มีรูปตำมที่เขียนไว้ ตอนบนเป็นมนุษย์ตอนล่ำงเป็นนกคล้ำยรูปนำงกินนรของ
ไทย ส่วนรูปกินนรของฮินดู มีหน้ำเป็นม้ำตัวเป็นคน 

ในพุทธศำสนำถือว่ำคนธรรพ์เป็นเทพชั้นจำตุมหำรำชิกำจ ำพวกหนึ่ง คนธรรพ์ชั้นสูงอำศัยบน
สวรรค์ชั้นจำตุมหำรำชิกำ เช่น ปัญจสิขเทพบุตร ส่วนคนธรรพ์ชั้นล่ำงอำศัยบนโลกมนุษย์ โดยสถิตอยู่
ภำยในส่วนต่ำง ๆ ของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม แม้ต้นไม้นั้นจะถูกโค่นลงแล้ว คนธรรพ์ก็ยังสิงสถิตภำยในไม้
นั้นได้ เช่น นำงไม้ นำงตำนี แม่ย่ำนำง เป็นต้น คนธรรพ์ทั้งหมดเป็นบริวำรของท้ำวธตรฐผู้เป็น
โลกบำลประจ ำทิศตะวันออก  

ปัญจสิกขะ ในขณะที่สร้ำงบำรมีในถิ่นมนุษย์ ในเวลำเป็นเด็กไว้จุก ๕ จุก เป็นหัวหน้ำเลี้ยงโค 
พำพวกเด็กท ำศำลำในที่อันเป็นทำงสี่แยก ขุดสระบัว ผูกสะพำน ปรำบทำงขรุขระให้เรียบ ขนไม้มำท ำ
เพลำและไม้สอดเพลำของยำนทั้งหลำย เที่ยวท ำบุญดังที่กล่ำวมำแล้วพอตำยลงทั้งที่ยังเป็นหนุ่ม ครั้น
ตำยแล้วไปเกิดในเทวโลกชั้นจำตุมมหำรำชิกำ มีอำยุ ๙ ล้ำนปี ร่ำงของเขำคล้ำยกับกองทองมีขนำด
เท่ำสำมคำวุต เขำประดับเครื่องประดับ ๖๐ เล่มเกวียน พรมของหอม ๙ หม้อ ทรงผ้ำทิพย์สีแดง 
ประดับดอกกรรณิกำร์ทองแดง มีแหยม ๕ แหยมห้อยอยู่ที่เบื้องหลัง เทพจึงทรำบทั่วกันว่ำ ปัญจสิขะ 

๒.๓.๔ ความโดยย่อของมหาโควินทสูตร 
มหำโควินทสูตร แปลว่ำ พระสูตรว่ำด้วยโควินทพรำหมณ์ ชื่อนี้ตั้งตำมชื่อบุคคล เป็นพระสูตร

ที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงแสดงแก่ปัญจสิขะ คนธรรพบุตร ที่เขำคิชฌกูฎ กรุงรำชคฤห์ โดยทรงปรำรภ
กรำบทูลของปัญจสิขะ คนธรรพบุตร  

ควำมส ำคัญของพระสูตรนี้ คือ ในตอนต้นปัญจสิขะ คนธรรพบุตร เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งใน
คนธรรพ์ และเป็นเทพบริวำรของท้ำวธตรมหำรำชได้ลงมำกรำบทูลพระผู้มีพระภำคเจ้ำว่ำ เมื่อวัน



 
๕๔ 

อุโบสถข้ึน ๑๕ ค่ ำ เป็นวันปวำรณำได้มีกำรประชุมกันของพวกเทพชั้นดำวดึงส์ที่สุธัมมำเทวสภำมีท้ำว
สักกะจอมเทพ ทรงอนุโมทนำต่อพวกเทพผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภำคซึ่งเป็นพวกที่
เจริญรุ่งเรืองเหนือพวกจอมเทพพวกอ่ืน (ควำมตรงนี้เหมือนในชนวสภสูตรทุกประกำร) จำกนั้นได้ตรัส
สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ำตำมควำมเป็นจริง ๘ ประกำร ท ำให้เทพบำงองค์แสดงควำมปรำรถนำ
ว่ำ ขอให้มีพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำครำวเดียว ๔ พระองค์บ้ำง ๓ พระองค์บ้ำง ๒ พระองค์บ้ำง ท้ำว
สักกะจองเทพตรัสตอบว่ำ เป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้ำจะเสด็จอุบัติขึ้นครำวเดียวกัน ๒ พระองค์ ขอให้
พระผู้มีพระภำคพระองค์นั้นมีพระโรคำน้อย มีพระชนม์ยืนนำน 

ปัญจสิขะ คันธบุตร กรำบทูลต่อไปว่ำ ในขณะที่กำรประชุมของพวกจอมเทพชั้นดำวดึงเสร็จ
สิ้นลง แต่พวกเทพและท้ำวจำตุมหำรำชพร้อมพวกบริวำรยังไม่ทันกลับได้เกิดแสงสว่ำงเจิดจ้ำซึ่งเป็น
บุพนิมิตแห่งกำรปรำกฏของท้ำวมหำพรหมต่อไป จำกนั้นไม่นำนสนังกุมำรพรหมก็ปรำกฏองค์ขึ้น ทรง
อนุโมทนำต่อพวกเทพผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภำคท ำให้พวกเทพเบิกบำนใจ กรำบ
ทูลว่ำนี้เป็นควำมเบิกบำนใจครั้งที่ ๒ ในวันนั้น ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อได้ฟังท้ำวสักกะจองเทพตรัส
สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ำตำมควำมเป็นจริง ๘ ประกำร สนังกุมำรพรหมจึงตรัสขอให้ท้ำวสักกะ
จอมเทพตรัสสรรเสริญพระคุณนั้นให้ท่ำนสดับด้วย 

หลังจำกท้ำวสักกะจอมเทพ ตรัสสรรเสริญพระคุณนั้นจบลง สนังกุมำรพรหมทรงแสดงควำม
ยินดีแล้วทรงเล่ำเรื่องมหำโควินทพรำหมณ์ให้พวกเทพฟังเพ่ือสนับสนุนว่ำพระผู้มีพระภำคทรงเป็นผู้มี
ปัญญำมำก คือได้เป็นปุโรหิตของกษัตรำธิรำชได้รับมูรธำภิเษกแล้วถึง ๗ พระองค์ เป็นอำจำรย์ของ
พรำหมณ์มหำศำล ๗ คน และพรำหมณ์นหำดก ๗๐๐ คน (พรำหมณ์นหำดก หมำยถึงพรำหมณ์ที่
ส ำเร็จกำรศึกษำและได้ผ่ำนพิธีอำบน้ ำเสร็จแล้ว กล่ำวคือเป็นกำรพ้นจำกอำศมที่ ๑) ในครำวเดียวกัน 
เป็นผู้แบ่งชมพูซึ่งมีลักษณะตอนใต้สอบเข้ำ ตอนเหนือผำยออกเหมือนส่วนหน้ำของเกวียนให้เป็น
อำณำจักรที่มีเนื้อที่เท่ำ ๆ กัน ๗ อำณำจักร พร้อมกับสร้ำงเมืองและสิ่ง ส ำคัญ ๆ ของอำณำจักร
เหล่ำนั้น ต่อมำได้ลำพักเป็นเวลำ ๔ เดือน หลีกออกไปเจริญกรุณำฌำนเพ่ือให้พบพระพรหม ใน
ที่สุดสนังกุมำรพรหมมำปรำกฏได้สนทนำกัน และได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือไปเกิดใน
พรหมโลกตำมค ำแนะน ำของสนังกุมำรพรหม ได้สั่งสอนธรรมแก่คนทั้งหลำย หลังจำกถึงแก่มรณภำพ
แล้วได้ไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลก สำวกผู้รู้ทั่วถึงธรรมทั้งหมดก็ได้ไปเกิดในพรหมโลก ส่วนผู้ไม่รู้
ทั่วถึงแต่มีควำมเลื่อมใสได้ไปเกิดในภพภูมิต่ำง ๆ ของสวรรค์ ๖ ชั้น ลดหลั่นกันลงมำ อย่ำงต่ ำที่สุดได้
ไปเกิดในพวกคนธรรพ์  

ตอนท้ำย ปัญจสิขะ คนธรรพบุตร จบค ำกรำบทูลลงด้วยค ำถำมว่ำ พระผู้มีพระภำคทรงระลึก
ถึงเรื่องนั้นได้หรือไม่ พุทธองค์ทรงตรัสตอบว่ำ ระลึกได้ มหำโควินทพรำหมณ์ในสมัยนั้นคือ พระองค์
เอง แต่พรหมจรรย์นั้นไม่เป็นไปเพ่ือควำมเบื่อหน่ำย เพ่ือคลำยก ำหนัด เป็นไปเพียงเพ่ือไปเกิดใน



 
๕๕ 

พรหมโลกเท่ำนั้น ส่วนพรหมจรรย์ของพระองค์ในชำตินี้เป็นไปเพ่ือควำมเบื่อหน่ำยโดยส่วนเดียว เพ่ือ
คลำยก ำหนัด เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพำน คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 

ทรงแสดงผลแห่งพรหมจรรย์ต่อไปว่ำ สำวกของพระองค์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมทั้งหมดเป็นผู้ท ำให้แจ้ง
เจโตวิมุตติ ปัญญำวิมุตติอันไม่มีอำสวะ เพรำะอำสวะสิ้นไปด้วยปัญญำอันยิ่งเอง เหล่ำสำวกผู้ไม่รู้ทั่วถึง
ธรรมทั้งหมด บำงพวกเป็นพระอนำคำมี บำงพวกเป็นพระสกทำคำมี บำงพวกเป็นโสดำบัน กำรบวช
ประพฤติพรหมจรรย์ ของสำวกเหล่ำนั้นจึงไม่สูญเปล่ำ โดยหลักธรรมที่ส ำคัญและปรำกฏเด่นชัดใน
มหำโควินทสูตร คือ อัปมัญญำ ๔ และมรรคมีองค์ ๘ 



 
 

บทท่ี ๓ 
การด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร 

 
ในบทนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร โดย

การศึกษาหลักธรรมแล้วน าหลักธรรมที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรนั้นมาประยุกต์ใช้ เพ่ือผู้ที่ได้ศึกษาจะ
ได้น ามาเป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง และน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมทางพระพุทธศาสนา และต่อตนเองได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 
ดังนี้ 

๓.๑ การด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
๓.๒ หลักธรรมในการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร 
๓.๓ สรุปการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร 

 

๓.๑ การด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
เนื่องด้วยการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรนั้น ในตอนต้นเป็นการด าเนินชีวิตตาม

หลักอัปปมัญญา ๔ ที่เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือความก้าวล่วงสู่ความเป็นพรหมหรือหลักปฏิบัติ
ที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมมี ๔ คือเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา ส่วนในตอนท้ายเป็นการปฏิบัติที่
เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายคลายก าหนัด เพื่อดับ สงบ รู้ยิ่งและเพ่ือการตรัสรู้นั่นคือ มรรคมีองค์ ๘ ที่พุ
ทะองค์ได้ทรงแสดงแก่ปัญจสิกขะ คนธรรพบุตร ดังนั้นเพ่ือสะดวกและง่ายแก่การศึกษาผู้วิจัยจึง
ต้องการน าเสนอเก่ียวกับหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนาพอสังเขปดังนี้ 

การด าเนินชีวิตตามแนวพุทธ หมายถึง ความเป็นไปของชีวิต การประพฤติและการปฏิบัติอัน
ประกอบด้วยการปฏิบัติทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจต่อตนเองและผู้อ่ืน หรือต่อสิ่งอ่ืน ๆ ที่ชีวิต
เข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันด้วย ศาสนาทุกศาสนาเกิดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านจิตใจของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ โดยเริ่มที่การแสดงให้เห็นถึงชีวิตสภาพความเป็น
จริงว่าประกอบขึ้นจากขันธ์ ๕ จนถึงลักษณะที่แท้จริงของชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ดังที่ปรากฏให้
เห็นในค าสอนของพระพุทธศาสนานั่นคือ อริยสัจ ๔ อันเป็นหัวใจส าคัญของพุทธศาสนา โดยสอนให้รู้
ว่าความทุกข์มีสภาพเป็นอย่างไร มีทางใดบ้างในการดับทุกข์ และวิธีปฏิบัติถึงการดับทุกข์ได้ จึงถือได้
ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความสุข ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วย



 
๕๗ 

ใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วยเพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อ
หมุนตามรอยโคที่ลากเกวียนไป ฉันนั้น” (ขุ.ธ. ๔๐/๑๑/๑) 

ความสุขเป็นธรรมชาติทางจิตวิญญาณที่มนุษย์ทั่วไปต้องการ มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะมีชีวิต
อยู่อย่างสุขสบาย ปราศจากความทุกข์ ภัยพิบัติหรือเรื่องร้าย ๆ ทั้งหลาย เรื่องที่ยืนยันความจริงข้อนี้
ศึกษาได้จากหลักการแผ่เมตตาในระดับปัจเจกชนที่ต้องการให้ตนเองมีความสุข แต่การแสวงหา
ความสุขนั้นในทางพระพุทธศาสนามองว่า มนุษย์จะต้องมีหลักที่ใช้เป็นแนวทางการแสวงหาอย่าง
ถูกต้อง มิฉะนั้น จะท าให้เกิดผลกระทบที่น าความเสียหายมาสู่ตน ผู้อ่ืน และสังคมได้การด าเนินชีวิต
เป็นเรื่องที่ส าคัญ และเป็นงานใหญ่ของชีวิต ถ้าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน
ชีวิตก็จะประสบความทุกข์ ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้อง ชีวิตที่ประสบความส าเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับการด าเนิน
ชีวิตที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวประกอบ เช่น สติปัญญา ความกล้าหาญ และความอดทน
เป็นต้น  

ดังนั้น ในการด าเนินชีวิตในทางพุทธศาสนาเป็นการต้ังมั่นและเป็นไปด้วยความไม่ประมาท
หมายความว่า การด าเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ไม่ปล่อยชีวิตไปตามบงการของกิเลสตัณหา อันมีความ
โลภ ความโกรธ และความหลง เป็นต้น แต่ให้เป็นไปด้วยสติและปัญญา คือ มีความรู้ตัวก่อนท าว่าสิ่งที่
ตนท าหรือก าลังท าอยู่นั้นถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว มีคุณหรือมีโทษ เป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ จะ
ให้ผลเป็นความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อม แล้วเลือกท าสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีคุณประโยชน์
และจะให้ผลเป็นความสุขความเจริญไม่ท าสิ่งผิดชั่วมีโทษไม่เป็นประโยชน์ และจะให้ผลเป็นความทุกข์
ความเสื่อม 

การด าเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความสุขนั้น ต้องมีจุดมุ่งหมายปลายทาง เข้าใจชีวิตรู้วิธีการด าเนิน
ชีวิต และพยายามตรวจดูการด าเนินชีวิต คือ มีเป้าหมายและแนวทางด าเนินชีวิตที่ชัดเจนศึกษา
แนวทางด าเนินชีวิตไปสู่เป้าหมาย และรู้จักองค์ประกอบชีวิต  

สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตในทางพุทธศาสนา ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 
เพ่ือความสงบสุขของสังคมไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียดตนและผู้อ่ืน แต่การจะไปสู่เป้าหมายได้บุคคล
จะต้องพัฒนาคุณสมบัติอย่างน้อย ๖ ประการ คือ มีสุขภาพดี ความรู้ดี ความสามารถดีความประพฤติ
ดี จิตใจดี และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้นจะเห็นว่าการด าเนินชีวิตของบุคคลเกี่ยวข้องกับการฝึกฝน
พัฒนาตนในด้านต่าง ๆ และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นบุคคล วัตถุ และธรรมชาติ คน
อ่ืน สิ่งอื่น และธรรมชาติมีอิทธิพลต่อความสุขความทุกข์ของเราด้วย 

๓.๑.๑ การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม  
การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม (บรรพชิตหรือนักบวชผู้หลีกเร้นออกจากเรือน เช่นภิกษุ 

ภิกษุณี สามเณร สามเณรี และสิกขมานา) เป็นค าสอนที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ คือละเว้นการท าชั่ว 
ท าความดีและท าจิตให้ผ่องใส ที่พุทธองค์ทรงตรัสแสดงแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาประชุมกันในวันเพ็ญ



 
๕๘ 

เดือนมาฆะ หลังจากตรัสรู้ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต มีเพียงครั้งเดียว พระพุทธเจ้าประทานโอวาท
ปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาต ความอดทน อดกลั้น เป็นธรรมเผากิเลส ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระ
นิพพานว่าเป็นเยี่ยม ผู้ท าร้ายผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย ผู้เบียดเบียนผู้ อ่ืนอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
ความไม่ท าบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลให้ถึงพร้อม ความท าจิตของตนให้ผ่องใสนี้ เป็นค าสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ความกล่าวร้าย ความไม่ท าร้าย ความส ารวมในพระปาฏิโมกข์ ความเป็นผู้รู้
ประมาณในภัตตาหาร ที่นอนที่นั่ง อันสงัด ความประกอบโดยเอ้ือเฟ้ือในอธิจิต นี้เป็นค าสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย (ที.ม.อ. ๑๔/๑๘๙) 

โอวาทปาติโมกข์มักถูกกล่าวว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือหลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ 
และวิธีการ ๖ จากหลักการดังกล่าวพบว่า หลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลักการที่พระพุทธองค์ไดทรง
แสดงประกาศจุดยืนและแนวทางในการปฏิบัติตนของพระภิกษุ และข้อยึดถือปฏิบัติส าหรับคฤหัสถ์ไว
อย่างเด่นชัด (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๔, หนา ๑๐๑) ดังนี้ 

โดยคาถาแรกที่ทรงกล่าวถึงก็คือ อุดมการณ์อันสูงสุดของบรรพชิตในพุทธศาสนานี้อันมี
ลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอ่ืน อาจเรียกได้ว่าอุดมการณ์ ๔ ของพระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเป็น
แนวทางการด าเนินชีวิตของบรรพชิตที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาให้ถือประพฤติปฏิบัต ิได้แก่ 

๑. ความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนานี้พึงยึดถือและเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อประสบ
กับสิ่งที่ไม่ชอบใจทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตนักบวช เช่น ประสงค์ร้อนได้เย็น ประสงค์เย็นได้ร้อน 

๒. การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช  
๓. พระภิกษุหรือบรรพชิตในพระธรรมวินัยนี้ เช่นภิกษุณี สามเณร สามเณรี สิกขมานา ไม่พึง

ท าผู้อื่นให้ล าบากด้วยการเบียดเบียนท าความทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ 
๔. พึงเป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตกท้ังหลายมีความโลภ โกรธ หลง เป็นต้น 
พระพุทธพจน์คาถาที่สอง ทรงกล่าวถึง หลักการอันเป็นหัวใจส าคัญเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมายของ

พระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งปวงโดยย่อ หรือ หลักการ ๓ กล่าวกันเป็นเป็นการสรุปรวบยอด
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ท าบาปทั้งปวง การ
ท ากุศลให้ถึงพร้อม และการท าจิตใจให้บริสุทธิ์ พุทธพจน์คาถาที่สาม หมายถึง วิธีการที่ธรรมทูตผู้เผย
แผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกลยุทธ พระภิกษุที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีเป็นจ านวนมากให้ใช้
วิธีการเหมือนกันเพ่ือจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรม ได้แก่ วิธีการทั้ง ๖ ดังนี้ 

๑. การไม่กล่าวร้าย เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่กล่าวร้ายโจมตีดูถูกความเชื่อผู้อื่น 
๒. การไม่ท าร้าย เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่ใช้ก าลังบังคับข่มขู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
๓. ความส ารวมในปาติโมกข์ รักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส 
๔. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการบริโภค เสพปัจจัยสี่อย่างรู้ประมาณพอเพียง 
๕. ที่นั่งนอนอันสงัด สันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
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๖. ความเพียรในอธิจิต พัฒนาจิตใจเสมอบ าเพ็ญเพียรทางจิตอย่างเคร่งครัด 
สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ๑๓ ประการ ที่รวมเป็นหลักข้อปฏิบัติ ๓ 

ประการ คือ แนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อมและการท าจิต
ให้ผ่องใส ส่วนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความอดทน ความไม่เบียดเบียน ความ
สงบ และนิพพาน และแนวทางในการปฏิบัติส าหรับนักบวช ได้แก่ การไม่ว่าร้ายการไม่ท าร้าย การ
ส ารวมในปาฏิโมกข์ รู้จักประมาณ อยู่ในสถานที่ท่ีสงัด และฝึกหัดจิตใจให้สงบ  

ส่วนการด าเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขาและอธิ
ปัญญาสิกขา ไตรสิกขาเป็นธรรมเครื่องด าเนินชีวิตไตรสิกขามีรากศัพท์มาจากค าสองค า คือ (๑) ไตร 
หรือ ตรี เป็นภาษาสันสกฤต และตรงกับภาษาบาลีว่า ติ แปลว่า สาม และ (๒) ค าว่า สิกฺขา เป็นภาษา
บาลี หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรมปฏิบัติตนให้มีความประพฤติที่บริสุทธิ์ มีจุดมุ่งหมายสูงสุดใน
ระดับบรรลุธรรม (อง.ติก. ๓๔/๕๒๑/๔๕๗) 

ค าว่า สิกขา หมายถึง การเรียนรู้ ไตรสิกขา หมายถึง การเรียนรู้ในสามเรื่องไตรสิกขานั้นเป็น
ระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแง่ของการใช้งาน ซึ่งรับช่วงหลักการปฏิบัติมาจาก
มรรคไปกระจายออกสู่การปฏิบัติ การจะท าให้ไตรสิกขาบรรลุจุดมุ่งหมายยังต้องมีอีก ๒ ขั้นตอนของ
ไตรสิกขาที่นอกจากเหนือจากปัญญาสิกขานั้น คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา โดยที่อธิศีลสิกขา เป็นข้อ
ปฏิบัติเบื้องต้นในความประพฤติไม่ล่อล่วงความส ารวมระวังมีอินทรีย์สังวร เพ่ือความถึงพร้อมแห่ง
ธรรมที่เป็นกุศล มีสีลวิสุทธิ เป็นเกราะป้องกันกิเลสทั้งปวงส่วน อธิจิตสิกขา  เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือ
ฝึกอบรมจิตให้เกิดจิตวิสุทธิให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิ เมื่อศึกษาตามหลักการของสองขั้นตอน
นี้แล้วจะเป็นบาทฐานส าคัญให้สามารถศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย คือปัญญาสิกขา (อง.ติก. ๓๔/๕๒๔/
๔๖๒) 

พระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนดังกล่าวในลักษณะเปรียบเทียบว่าใน
การศึกษาโดยล าดับ การกระท าโดยล าดับและการปฏิบัติโดยล าดับธรรมวินัย ได้เปรียบเหมือนคนฝึก
ม้าผู้ช านาญ เมื่อได้ม้าอาชาไนยตัวงามมาแล้ว ย่อมฝึกให้คุ้นเคยกับการบังคับในบังเหียน ต่อมาจึงฝึ ก
ให้คุ้นยิ่งขึ้นไป 

นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงแนะน าขั้นตอนในการศึกษาและการปฏิบัติไว้ว่าขั้นที่ ๑ เป็นผู้
มีศีล ขั้นที่ ๒ เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ขั้นที่ ๓ เป็นผู้รู้จัก
ประมาณในการบริโภคอาหาร ขั้นที่ ๔ เป็นผู้ประกอบความเพียร ขั้นที่ ๕ จงเป็นผู้ประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ ขั้นที่ ๖ จงพักอยู่ ณ เสนาสนะอันเงียบสงัด เพ่ือช าระจิตให้บริสุทธิ์และขั้นที่ ๗ เมื่อละ
นิวรณ์ ได้ เข้าปฐมฌาน และล าดับฌานจนสามารถละสุขและทุกข์ได้ สามารถหลุดพ้นได้ จะเป็นไป
เพ่ือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพ่ือสติสัมปชัญญะแก่ตัวเองได้ และแนวทางการด าเนินชีวิตอัน
ประเสริฐจ าแนกเป็นสิกขา ๓ ประการ ดังนี้ 
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๑. อธิสีลสิกขา คือการศึกษาเรื่องศีลอบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม ให้ถูกต้องตามหลักจุลศีล 
มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก
อินทรีย์สังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษ 

๒. อธิจิตตสิกขา คือการศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิของผู้สมบูรณ์ด้วยอริ
ยศีลขันธ์จนได้บรรลุฌาน ๔ 

๓. อธิปัญญาสิกขา คือการศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่การ
บ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุวิชชา ๘ คือเป็นพระอรหันต์ (อง.ติก. ๓๔/
๕๒๖/๔๖๖) 

ความหมายของอธิปัญญาสิกขาปัญญาแปลว่า รู้ อธิ แปลว่า ยิ่ง ดังนั้นเมื่อรวมกันเข้าจึง
แปลว่าความรู้อันยิ่ง ส่วนปัญญาตามหลักไวยากรณ์ หมายถึง ธรรมชาติรู้ชัดหรือธรรมชาติเป็นเหตุรู้
ชัด ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ คือระดับข้ันโลกิยปัญญา และข้ันโลกุตตระปัญญา 

ความส าคัญของอธิปัญญาสิกขา คือ อธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้
เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง เป็นเหมือนเข็มทิศบอกทาง เหมือนไฟที่ให้แสงสว่าง เป็นเหมือนเกาะคุ้มกัน
อุปมาเหมือนภูมิคุ้มกันโรค เป็นเครื่องมือในการจัดการที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษา การเรียนรู้ การใช้ชีวิตได้ 

ประเภทของอธิปัญญาสิกขา เมื่อจ าแนกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับโลกิยปัญญา และระดับ
กับโลกุตตรปัญญา โลกิยปัญญาเป็นปัญญาที่เกี่ยวกับทางโลก และเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีพ 
ตลอดจนปัญญาที่เกิดจากความดีงาม แต่ไม่รวมไปถึงปัญญาในขณะบรรลุธรรมที่เรียกจิตขณะบรรลุ
นั้นว่ามรรคจิต และผลจิต และ โลกุตตรปัญญา เป็นปัญญาในขณะบรรลุธรรม เป็นความเห็นแจ้งตาม
สภาวะความเป็นจริงตามก าของธรรมชาติข้อนี้เป็นอธิปัญญา 

ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง มีความส าคัญต่อมนุษย์เพราะ
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถือเป็นเครื่องมือในการจัดการที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเรียนรู้ การใช้ชีวิต หากมนุษย์ด าเนินชีวิตอย่างขาดปัญญาจะท าให้พบ
กับปัญหาและความทุกข์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาที่ต้องคอยก ากับ  เป็น
เหมือนเกาะคุ้มกันไม่ให้เกิดอวิชชา เพราะอวิชชาเป็นมูลเหตุของความทุกข์เพราะอาสวะเกิด เหตุเกิด
แห่งอวิชชาจึงมี อวิชชาที่เกิดข้ึนก่อนโดยอุปนิสสยปัจจัย เรียกว่า อวิชชาสวะ การเกิดขึ้นแห่งอวิชชามี
เพราะการเกิดขึ้นแห่งอาสวะการเกิดขึ้นแห่งอาสวะก็มีเพราะการเกิดขึ้นแห่งอวิชชาถึงอวิชชาก็เป็น
ปัจจัยของอาสวะ การหมุนเวียนแบบนี้เรียกว่า วัฏฏะ จึงไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดปลาย  ดังปรากฏใน
อวิชชาสูตรว่า ภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่รู้ชัดซึ่งรูป ไม่รู้ชัดซึ่ งเหตุเกิดแห่งรูป ไม่รู้ชัดซึ่ง
ความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา ฯลฯ ไม่รู้ชัดซึ่ง สัญญา
ฯลฯ ไม่รู้ชัดซึ่งสังขาร ฯลฯ ไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณ ไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดวิญญาณ ไม่รู้ชัดซึ่งความดับวิญญาณ
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ไม่รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับวิญญาณ ภิกษุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วย
อวิชชาด้วยเหตุนี้  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๐, หน้า ๑๐) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ หัวใจ
พระพุทธศาสนาว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติหรือด้านการด าเนินชีวิต จึงต้องอาศัยปัญญาเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยมี “ลักษณะส าคัญของกระบวนการด าเนินชีวิตด้วยการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินชีวิต ให้สามารถอยู่รอดอย่างดีงาม มีความสุข” มีความเข้าใจในเหตุผล ดี ชั่ว รู้คิด 
รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะจัดการ อันใดเป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๑, หน้า ๓๔๘-๓๕๑) ได้กล่าวไว้ในหนังสือหลัก
พุทธธรรมว่า การเรียนรู้ เป็นความหมายหนึ่งของการศึกษา ที่จะฝึกตัวเองพัฒนาชีวิตตนเองให้มี
ความสามารถที่จะเป็นอยู่ได้อย่างดี ซึ่งชีวิตของมนุษย์นั้นโดยปกติจะสัมพันธ์กับโลกใน ๓ ด้าน คือ 
ด้านพฤติกรรม หมายถึง ความสัมพันธ์กับผู้คน เพ่ือนมนุษย์สรรพสัตว์ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
ด้านจิตใจ หมายถึง ความสัมพันธ์ในการแสดงออกทางกายและวาจาของตนเองและผู้อ่ืน และสุดท้าย
ทางด้านปัญญา เป็นการแสดงออกทางด้านความเห็น ความเข้าใจ การพิจารณาในเหตุผลซึ่งจะเห็นได้
ว่า ความสัมพันธ์ทั้ง ๓ ด้านนี้มีผลต่อเราทุกคนในการด าเนินชีวิต หากขาดปัญญาเสียแล้ว การเป็นอยู่
ที่ต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ ๓ ด้านก็อาจจะน ามาซึ่งความทุกข์ไม่สามารถ ควบคุม 
สติ สัมปชัญญะและอารมณ์ได้  

สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมของบรรพชิตหรือนักบวช คือการตั้งตนอยู่ด้วย
หลักโอวาทปาฏิโมกข์ ไม่ท าความชั่วทั้งปวง ท าความดี ท าจิตให้ผ่องใส และประการที่จะขาดไม่ได้คือ
การศึกษาในสิกขา ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือความรู้แจ้ง แล้วน ามาเผยแผ่แก่พุทธบริษัทผู้ใคร่ต่อความเจริญไพบูรณ์ดังนั้นการด าเนินชีวิต
จึงหมายถึง ความเป็นไปของชีวิต การประพฤติและการปฏิบัติต่อชีวิตประกอบด้วยการปฏิบัติทั้ง
ในทางกาย ทางวาจา และทางใจต่อตนเองและผู้อ่ืน หรือต่อสิ่งอื่น ๆ ที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันด้วย 

๓.๑.๒ การด าเนินชีวิตตามหลักฆารวาสธรรม 
พระพุทธศาสนา ได้วางหลักปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของ

ชีวิต คือนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาโดยมีหลักการ ๓ ระดับ คือ ศีล สมาธิ 
และปัญญา ซึ่งศีลเป็นเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญา นอกจากนี้ ศีล ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา และใจเป็นเหมือนเข็มทิศที่คอยชี้น าแนวทางการปฏิบัติเป็น
ข้อตกลงกันในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

พระมหาสมปอง มุทิโต (อภิธานวรรณนา, (๒๕๔๗, หน้า ๒๔๕) กล่าวไว้ว่า ศีล มีรูปศัพท์มา
จากค าว่า สีล  หมายถึงสภาพเดิม ลักษณะ ภาวะ ปรกติ ดังรูปวิเคราะห์ว่า จิตฺต  สีลติ สมาทหติ เอเต
นาติ สีล , สมาธินิโย สภาวะที่ท าให้จิตสงบชื่อว่า ศีล ได้แก่สมาธิ 
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กระทรวงวัฒธรรม (๒๕๕๐, หน้า ๑๐) ให้ความหมายว่า คุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติตน
และประพฤติตามศีลธรรมอันดี และยึดหลักจริยธรรมความถูกต้องและดีงาม ส่วนจริยธรรมหมายถึง 
กฎเกณท์ความประพฤติที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์เอง ได้แก่ความเป็นผู้มี
ปัญญา และรู้จักไตร่ตรองแยกแยะความดีความชั่ว ถูก-ผิด ควร-ไม่ควร เป็นการควบคุมตนเองและ
เป็นการควบคุมกันและกันในกลุ่มหรือเป็นศีลเฉพาะกลุ่ม เรียกว่า เบญจศีลเบญจธรรม 

๑. การด าเนินชีวิตตามหลักเบญจศีล เป็นข้อห้ามของมนุษย์ไม่ให้มีพฤติกรรมอย่างสัตว์โลก
ทั่วไปและเบญจธรรมเป็นหลักของการปฏิบัติส าหรับมนุษย์ มีดังนี้ 

๑) ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการท าลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 
๒) อทินนาทาน เวรมณี เว้นจากการลักทรัพย์ 
๓) กาเม สุมิจฉารารา เวรมณ ีเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
๔) มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง 
๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี มีเจตนาเว้นจากการดื่มน้ าเมา (ที.ปา. ๑๖/๒๘๖/

๑๙๒) 
๒. การด าเนินชีวิตตามหลักเบญจธรรม ที่เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อาศัยหลักของเบญจธรรมเป็นหลักการด าเนินชีวิตอันเป็น
พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตของคฤหัสถ์ ผู้ปฏิบัติธรรม ดังนี้ 

๑) การมีความเมตตาแก่ผู้อื่น 
๒) การรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นหรือการเสียสละส่วนของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓) มีความยินดีในสามีภรรยาของตน 
๔) รู้จักรักษาสัจจะของตนเองหรือมีสัจจะในค าพูดของตน 
๕) มีสติสัมปชัญญะในการครองตน  

๓. การด าเนินชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรื่อง ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตของชาวพุทธศาสนิกชนและที่ส่วนใหญ่มีความ
สงบสุขเพราะได้ยึดหลักของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง (ที.ปา.อ. ๑๖/๒๙๗) ดังนี้ 

๑) บุญส าเร็จด้วยการสละทรัพย์และสิ่งของเพ่ือช่วยคนในครอบครัว 
๒) บุญส าเร็จด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล ซึ่งเป็นการอบรมกายและวาจา ใจ

ให้มีความสงบเรียบร้อย เว้นจากการท าผิดทางกายและวาจา มีเว้นจากการฆ่าสัตว์และการพูดค าเท็จ 
เป็นต้น 

๓) บุญส าเร็จด้วยการอบรมและเจริญกรรมฐานหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การลงมือ
ประพฤติปฏิบัติในกิจการงาน ๆ และมีการพัฒนากายและวาจาและการงานนั้น ให้ดีขึ้น เช่น การลง
มือให้ทานหรือการลงมือท างานและพัฒนางานให้มันดีขึ้นตามล าดับ 
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๔) บุญส าเร็จด้วยการประพฤติปฏิบัติที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หรือการให้ความเคารพ
แก่ผู้มีอายุมากกว่าตนและผู้มีธรรมที่สูงส่ง 

๕) บุญส าเร็จด้วยการขวนขวายในกิจการที่ชอบเว้นจากงานที่เป็นทุจริตทางกายและวาจา 
๖) บุญส าเร็จด้วยการแบ่งความดีให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการท าความดีรู้จัก

ชักชวนคนในครอบครัวท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๗) บุญส าเร็จด้วยการมีความยินกับผู้ท าความดี รับรู้ความดีของคนอ่ืนหรือที่เรียกว่า การ

แสดงความยินดีกับผู้อื่น เมื่อเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กระท าความดีที่ทุกคนยอมรับ 
๘) บุญส าเร็จด้วยการตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพ ตามปกติผู้ฟังจะได้รับความรู้มากกว่า

ผู้พูดถ้ามีความตั้งใจฟังเป็นอย่างดีก็จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
๙) บุญส าเร็จด้วยการแนะทางให้กับผู้อื่น หรือการเทศนา 
๑๐) บุญส าเร็จด้วยการปรับแนวคิดให้ตรงกับสากลนิยมหรือเป็นการเปิดกว้างในทาง

ความคิด (กรมการศาสนา กองศาสนศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔, หน้า ๓๙) 
การด าเนินชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการนี้เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตเป็นความ

เชื่อตามหลักในทางพุทธศาสนามีความเชื่อว่าเมื่อประพฤติปฏิบัติลงไปจะท าให้เกิดความสุขแก่ผู้
ประพฤติตามหลักของความจริงในทางกุศลกรรม  

สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตตามหลักฆารวาสธรรม เป็นหลักธรรมของผู้อยู่ครองเรือนในการใช้
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการด าเนินชีวิตลักษณะนี้ส่วนมากเป็นการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้อง
ตระหนักว่าท าอย่างไรจะก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมนั้น ๆ มีการเคารพสิทธิในการอยู่ร่วมกันของ
กฎกติกาที่ชุมชนนั้น ๆ ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น ในส่วนของบ้านเมืองเรียกว่ากฎหมาย ในทางพุทธศาสนา
เรียกว่าเบญจศีล เบญจธรรม คิดดี ท าดี และพูดดี เสียสละช่วยเหลือละความชั่วทั้งปวง ท าความดีทั้ง
ปวง และท าจิตใจให้ผ่องใส นี่คือค าสอนทางพุทธศาสนา  

 

๓.๒ หลักธรรมในการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร 
การด าเนินชีวิต ในทางพุทธศาสนามีขอบเขตที่ชัดเจนบนพ้ืนฐานตามหลักพุทธธรรม เพ่ือเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวิตให้ส าเร็จประโยชน์ เช่นเดียวกับในมหาโควินทสูตรที่มีหลักการด าเนินชีวิตที่
ตั้งอยู่บนหลักอัปปมัญญา ๔ และมรรคมีองค์ ๘ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอดังนี้ 

๓.๒.๑ อัปปมัญญา ๔  
อัปปมัญญา ธรรมที่แผ่ไปไม่มีประมาณ หมายถึง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่แผ่ทั่วไปใน

มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางสม่ าเสมอกัน ไม่จ ากัดขอบเขต มี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา (ที.ปา. ๑๖/๒๓๔/๑๗๑) 
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มหาโควินทพราหมณ์  ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเรณุกราบทูลว่า เกียรติศัพท์ อันงามของ
ข้าพระพุทธเจ้าฟุ้งไปว่าอาจเห็นพรหมได้ อาจจะสากัจฉา สนทนา ปรึกษากับพรหมได้ แต่ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นพรหมเลย แม้แต่จะปรึกษากับพรหมก็ไม่ได้ แต่ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังค าของ
พวกพราหมณ์ผู้เฒ่า ผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์กล่าวว่า ผู้ใดหลีกเร้น ๔ เดือนในฤดูฝนเพ่งกรุณาอยู่ ผู้
นั้นจะเห็นพรหมได้จะสากัจฉา จะสนทนา ปรึกษากับพรหมได้ เพราะเหตุนั้นจึงอยากจะหลีกเร้นไปใน
ฤดูฝน และเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ ๖ พระองค์ พราหมณ์มหาศาลทั้ง ๗ และเข้าบริวาร ๗๐๐ คน และไปหา
ภริยา ๔๐ นาง ผู้เสมอกันแล้วก็ได้กล่าวค านี้กะภรรยาทั้ง ๔๐ นางผู้เสมอกันก็กล่าวเช่นเดียวกับพระ
เจ้าสิเรณุและทุกท่านก็อนุยาติ 

จากนั้น มหาโควินทพราหมณ์ จึงให้สร้างสัณฐาคารใหม่ทางทิศตะวันออก ของพระนครแล้ว
หลีกเร้น ในฤดูฝนจนครบ ๔ เดือน โดยไม่อนุยาติให้ใครเข้าไปหาท่านนอกจากคนส่งอาหารคนเดียว 
ครั้งนั้นล่วงไป ๔ เดือน ความกระสันได้มีแล้ว ความหวาดสะดุ้งก็ได้มีแล้ว มหาโควินทพราหมณ์กล่าว
ว่า ก็เราหลีกเร้นอยู่ตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน เพ่งกรุณาฌานอยู่ จะเห็นพรหมได้จะสากัจฉา สนทนา 
และปรึกษากับพรหมได้ แต่เราเห็นพรหมไม่ได้เลย แม้แต่จะปรึกษากับพรหมก็ไม่ได้ สนังกุมารพรหม
ทราบความด าริทางใจของมหาโควินทพราหมณ์แล้วก็หายไปในพรหมโลกได้ปรากฏต่อหน้ามหาโควิ
นทพราหมณ์เหมือนบุรุษผู้มีก าลังพึงเหยียดแขนที่คู้ หรือพึงคู้แขนที่เหยียด ครั้งนั้นมหาโควินท
พราหมณ์มีความกลัว เพราะเห็นรูปอย่างท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน 

มหาโควินทพราหมณ์ ได้กล่าวกับสนังกุมารพรหมว่า ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านเป็นใคร มีรัศมีมียศ 
มีสิริ พวกเราไม่รู้จักท่าน จึงขอถามท่านท าอย่างไร พวกเราจึงจะรู้จักท่านเล่าพวกเทพทั้งปวงในพรหม
โลกย่อมรู้จักเราว่าเป็นกุมารมานมนานแล้ว ทวยเทพทั้งหมดก็รู้จักเรา โควินทะเราเปิดโอกาสแล้ว 
ท่านจงถามอะไรที่ท่านปรารถนาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน และเพ่ือความสุขในเบื้องหน้า  

มหาโควินทพราหมณ์กล่าวว่า ประโยชน์ปัจจุบันเราเป็นผู้ฉลาดแล คนเหล่าอ่ืนก็ถาม
ประโยชน์ปัจจุบันกับเรา ฉะนั้นเราพึงถามประโยชน์ที่เป็นไปในภพเบื้องหน้า ดังนั้นมหาโควินท
พราหมณ์ จึงได้กล่าวกับสนังกุมารพรหมว่า สัตว์ตั้งอยู่ในอะไร และศึกษาอะไรจึงจะถึงพรหมโลกที่ไม่
ตายได้ สนังกุมารพรหมตอบว่า ดูก่อนพราหมณ์ สัตว์ละความยึดถืออัตตาว่าเป็นของเรา น้อมไปใน
กรุณาปราศจากกลิ่นเหม็น เว้นจากเมถุน ตั้งอยู่ในธรรมนี้ และศึกษาอยู่ในธรรม จึงจะถึงพรหมโลกที่
ไม่ตายได้ข้อปฏิบัติให้ถึงพรหมโลกละความยึดถืออัตตาเป็นของเราได้แล้ว คนบางคนโนโลกนี้ สละ
กองโภคะน้อย หรือกองโภคะมากสละเครือญาติน้อย หรือเครือญาติมาก ปลงผม และหนวด นุ่งห่มผ้า
ย้อมฝาด บวชเป็นบรรพชิต ละความยึดถืออัตตาเป็นเราได้แล้ว เป็นผู้เดียวโดดเด่นคนบางคนในโลกนี้ 
ใช้ที่นอนที่นั่งเงียบ หลีกเร้นอยู่ป่าบ้าง โคนไม้บ้าง ภูเขาซอกเขา ถ้ าเขา ป่าช้า ราวป่า กลางแจ้ง ลอม
ฟาง มีใจสหรคตด้วยเมตตา ด้วยกรุณา ไม่มีเวร ไม่มีความพยาบาทกว้างขวางถึงความเป็นใหญ่ ไม่มี
จ ากัด ตลอดทิศทั้งเบื้องบน เบื้องล่างเบื้องขวาง ทุกแห่ง ตลอดโลกทั้งหมดอย่างทั่วถึงอยู่  ด้วยมุทิตา 
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ไมม่ีเวร ไม่มีความพยาบาทกว้างขวางถึงความเป็นใหญ่ ไม่มีจ ากัด ตลอดทิศทั้งเบื้องบน เบื้องล่างเบื้อง
ขวาง ทุกแห่ง ตลอดโลกทั้งหมดอย่างทั่วถึงอยู่ ด้วยอุเบกขา ไม่มีเวร ไม่มีความพยาบาทกว้างขวางถึง
ความเป็นใหญ่ ไม่มีจ ากัด ตลอดทิศทั้งเบื้องบน เบื้องล่างเบื้องขวาง ทุกแห่ง ตลอดโลกทั้งหมดอย่าง
ทั่วถึงอยู่ ไม่มีเวร ไม่มีความพยาบาทกว้างขวางถึงความเป็นใหญ่ ไม่มีจ ากัด ตลอดทิศทั้งเบื้องบน 
เบื้องล่าง ทุกแห่ง ตลอดโลกทั้งหมดอย่างทั่วถึงอยู่ ดังที่ว่ามานี้ ข้าพเจ้านั้นย่อมรู้ทั่วถึงจากท่านว่าน้อม
ไปในกรุณา ข้าพเจ้าไม่รู้ทั่วถึงจากท่านผู้กล่าวถึงกลิ่นที่เหม็นคาว (ที.ม. ๑๔/๒๒๗/๒๔) 

ครั้งล่วงไป ๗ วัน มหาโควินทพราหมณ์ก็โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิตแล้ว กษัตริย์ ๗ พระองค์ พราหมณ์มหาศาล ๗ คน ข้าบริวาร ๗๐๐ คน ภริยาซึ่งมี
วรรณะมีชาติเสมอกัน ๔๐ นาง พวกกษัตริย์หลายพัน พราหมณ์หลายพัน คฤหบดีหลายพันและพวก
นางสนมพากันโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมฝาดบวชตามมหาโควินทพราหมณ์เป็นบรรพชิตออก
จากเรือน เลิกยุ่งเกี่ยวกับการเรือน สมัยนั้นท่านมหาโควินทพราหมณ์เข้าไปยังนิคมใด ในนิคมนั้นเป็น
เหมือนราชาของพวกพระราชา เป็นเหมือนพรหมของพวกพราหมณ์ เป็นเหมือนเทวดาของพวก
คฤหบดี พวกมนุษย์เหล่าใดจาม หรือลื่นล้ม พวกมนุษย์เหล่านั้น ได้กล่าวว่า ขอนอบน้อมแด่ท่านมหา
โควินทพราหมณ์ ขอนอบน้อมแด่ท่านปุโรหิตของกษัตริย์ทั้ง ๗ พระองค ์

สมัยนั้น สาวกของท่านมหาโควินทพราหมณ์เหล่าใดรู้ทั่วถึงซึ่งค าสั่งสอนทั้งหมด สาวก
เหล่านั้น เมื่อตายเข้าถึงสุคติพรหมโลก สาวกเหล่าใดไม่รู้ทั่วถึงค าสั่งสอนทั้งหมดอย่างทั่วถึงสาวก
เหล่านั้นเมื่อตาย บางพวกก็เข้าถึงความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดี บางพวกก็เข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นนิมมานรดี บางพวกก็เข้าถึงความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นดุสิต บาง
พวกก็เข้าถึงความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นยามา บางพวกก็เข้าถึงความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้น
ดาวดึงส์ บางพวกก็เข้าถึงความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชิกาด้วยการเจริญพรหมวิหาร 

อัปปมัญญา หมายถึง การภาวนาอันมีสัตว์หาประมาณมิได้เป็นอารมณ์ เป็นการแผ่ส่วนบุญ
กุศลหรือความปรารณาดีที่ไม่เจาะจงตัวผู้รับ ไม่มีก าหนดเขตแดน แต่แผ่ให้กับสรรพสัตว์ทุกทั่วหน้า
ทั่วไป เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้
ได้แก่ เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตา ความยินดี
เมื่อผู้อื่นได้ด ีอุเบกขา การรู้จักวางเฉย (ที.ปา. ๑๖/๒๓๔/๑๗๑) 

๑. เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนเป็นที่ตั้งมุ่งหวังความสุขความเจริญต่อ
ผู้อ่ืน เมตตาจึงมีลักษณะคิดน าความสุขไปให้เขาส่วนเดียว เช่น ในมหาโควินทะที่มีความเมตตามีไม่มี
เวร ไม่มีความพยาบาทแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศท่ี ๒ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ ก็อย่าง
นั้นมีใจสหรคตด้วยเมตตา ไม่มีเวร ไม่มีความพยาบาทกว้างขวาง ถึงความเป็นใหญ่ ไม่มีจ ากัดแผ่ไป
ตลอดทิศ ทุกแห่งตลอดโลกอย่างทั่วถึงอยู่ (ที.ปา. ๑๖/๒๓๔/๑๗๑) 
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๒. กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดช่วยผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ กรุณาจึงมีลักษณะคิดขจัดทุกข์บ ารุง
สุขให้เขาอย่างเดียว มีคุณสมบัติไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เช่นในมหาโควินทะที่มีใจสหรคตด้วยกรุณา ไม่มี
เวร ไม่มีความพยาบาทกว้างขวาง ถึงความเป็นใหญ่ ไม่มีจ ากัด แผ่ไปตลอดทิศทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง 
เบื้องขวาง ทุกแห่งตลอดโลกอย่างทั่วถึงอยู่ ฯลฯ (ที.ปา. ๑๖/๒๓๔/๑๗๑) 

๓. มุทิตา หมายถึง ความยินดี ชื่นชมยินดี เมื่อผู้อ่ืนได้ดี มุทิตามีลักษณะพลอยอนุโมทนาต่อ
เขาโดยส่วนเดียว มีคุณสมบัติละความอิจฉาต่อผู้อื่น เช่นในมหาโควินทะที่มีความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีเช่น
ดังมหาโควินทะที่มีใจสหรคตด้วยมุทิตาไม่มีเวร ไม่มีความพยาบาทกว้างขวาง ถึงความเป็นใหญ่ แผ่ไป
ตลอดทิศ ทุกแห่งตลอดโลกอย่างทั่วถึงอยู่ (ที.ปา. ๑๖/๒๓๔/๑๗๑) 

๔. อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉย เป็นกลาง มีความยุติธรรม ปราศจากความคิดอคติ
อุเบกขามีลักษณะวางเฉย ละความดีใจ เสียใจ หรือ ความกระทบกระทั่งแห่งใจต่อผู้อื่น มีใจที่สหรคต
ด้วยอุเบกขา และแสดงทางแห่งความเป็นสหายแห่งพรหมโลกแก่สาวกทั้งหลาย (ที.ปา. ๑๖/๒๓๔/
๑๗๑) 

สมัยนั้น หมู่สาวกของท่านมหาโควินทพราหมณ์เหล่าใดรู้ทั่วถึงแล้วซึ่งค าสั่งสอนทั้งหมดหมู่
สาวกเหล่านั้น เมื่อตายก็เข้าถึงสุคติพรหมโลก สาวกเหล่าใดไม่รู้ทั่วถึงค าสั่งสอนทั้งหมดเมื่อตายกาย
แตกดับบางพวกก็เข้าถึงความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดี  บางพวกก็เข้าถึงความเป็น
สหายแห่งหมู่เทพชั้นนิมมานรดี บางพวกถึงความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นดุสิต บางพวกเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นยามา บางพวกถึงความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นดาวดึงส์ บางพวกก็เข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชิกา พวกท่านเหล่าใดยังกายที่เลวกว่าเขาทั้งหมดให้เต็ม
รอบแล้ว พวกท่านก็ไปเกิดเป็นคนธรรพ์ การบวชของกุลบุตรเหล่านั้นไม่เป็นหมัน มีผล ก าไร 

สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตตามหลักอัปปมัญญา ๔ ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ในมหา
โควินทสูตรนั้น มี ๔ ประการคือ (๑) เมตตา ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข (๒) กรุณาความสงสาร
คิดช่วยผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ (๓) มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข (๔) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง
ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
ปราศจากความทุกข์ ภัยพิบัติหรือเรื่องร้าย ๆ ทั้งหลาย เรื่องที่ยืนยันความจริงข้อนี้ศึกษาได้จาก
หลักการแผ่เมตตาในระดับปัจเจกชนที่ต้องการให้ตนเองมีความสุข แต่การแสวงหาความสุขนั้นในทาง
พระพุทธศาสนามองว่า มนุษย์จะต้องมีหลักที่ใช้เป็นแนวทางการแสวงหาอย่างถูกต้องมิฉะนั้น จะท า
ให้เกิดผลกระทบที่น าความเสียหายมาสู่ตน ผู้อื่น และสังคมได้ 

๓.๒.๒ มรรคมีองค์ ๘ 
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึง ทางเดินของใจ เป็นการเดินจากความทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระ 

หลุดพ้นจากทุกข์ ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตนด้วยอ านาจของอวิชชา (ม.อุ. ๒๓/๖๕๖/
๓๐๐)  
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พระพุทธองค์ตรัสกับปัญจสิขะว่า สมัยนั้นเราได้เป็นมหาโควินทพราหมณ์ เราแสดงทางเพ่ือ
ความเป็นสหายแห่งพรหมโลกแก่หมู่สาวก พรหมจรรย์นั้นไม่ได้เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายคลาย
ก าหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือดับโดยไม่เหลือ ไม่เป็นไปเพ่ือเข้าไปสงบ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่
เป็นไปเพ่ือพระนิพพาน เป็นไปเพ่ือการเกิดขึ้นในพรหมโลกเท่านั้น ทรงตรัสว่า ดูก่อนปัญจสิขะก็
พรหมจรรย์ของเรานี้แล จึงจะเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายก าหนัด เพื่อดับโดย
ไม่มีเหลือ เพ่ือเข้าไปสงบ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพาน  

สาวกของเราเหล่าใดแล รู้ทั่วถึงค าสั่งสอน หมู่สาวกเหล่านั้น เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ท า
เจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ให้แจ่มแจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง เข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบันเทียว หมู่สาวกเหล่าใดไม่รู้ทั่วถึงค าสั่งสอนหมดทุกแง่ทุกมุม หมู่สาวกเหล่านั้น เพราะสังโยชน์
เบื้องต่ า ๕ อย่างสิ้นไป ย่อมเป็นโอปปาติกะ เป็นผู้ปรินิพพานในโลกนั้น เป็นผู้ไม่กลับจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดา หมู่สาวกเหล่าใดยังไม่รู้ทั่วถึงค าสั่งสอนหมดทุกแง่ทุกมุม บางพวก เพราะสังโยชน์ ๓ อย่างสิ้น
ไป เพราะความที่ราคะ โทสะ และ โมหะเบาบางลง ย่อมเป็นสกทาคามี  มาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้น
แล้วจักท าที่สุดแห่งทุกข์ หมู่สาวกเหล่าใด ยังไม่รู้ทั่วถึงค าสั่งสอนหมดทุกแง่ทุกมุม บางพวกเพราะ
สังโยชน์ ๓ อย่างสิ้นไป ย่อมเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ าเป็นธรรมดา แน่นอนมีความตรัสรู้เป็นเบื้อง
หน้าด้วยประการดังที่กล่าวมานี้ การบวชของกุลบุตรเหล่านี้ ทั้ งหมด จึงเป็นการบวชที่ไม่สูญเปล่าไม่
เป็นหมัน มีผล มีก าไร ดังนี้ 

อัฏฐังคิกมรรค หรือมรรคมีองค์ ๘ หมายถึง ทางสายเดียวมีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ ๘ 
อย่าง คือ ความเห็นดี ความคิดดี เจรจาดี การงานดี การเว้นมิจฉาชีพทุกรูปแบบ ความเพียรดี ความ
ระลึกดี และความตั้งใจดี เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ซึ่งการด าเนินชีวิตตามแนวทาง ๘ ประการนี้เรียกว่า
สัมมาทิฐิ เป็นหลักในการด าเนินชีวิตเป็นทางสายกลางที่จะน าพาชีวิตมุ่งสู่จุดหมายตามความประสงค์
คือ คือความเห็นชอบตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเป็นหนทางแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
(ส .นิ. ๒๖/๘๙/๑๔๙) 

๑. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ หมายถึง ความเห็นด้วยปัญญาตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎ
ธรรมชาติแห่งชีวิตมนุษย์พร้อมทั้งโลกและจัรกวาล ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต
ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงหรือรู้เข้าใจตามหลักธรรมชาติ เป็นความรู้ระดับเหนือโลกโดยไม่ขึ้นต่อ
โลกเรียกว่าความเห็นชอบระดับสภาวะธรรมชาติเป็นความรู้ในอริยสัจ ๔ รู้ชัดกุศลหรืออกุศล ความรู้
เห็นในกฎไตรลักษณ์ ในหลักปฏิจสมุปบาท เป็นต้น (ส .นิ. ๒๖/๔/๑๙) 

๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริชอบ หมายถึง ความคิดที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน าให้เห็นสรรพ
สิ่งตามสภาวะความเป็นจริงแล้วจึงมีความนึกคิดที่ปลอดโปร่ง เป็นอิสระปราศจากความโน้มน้าว



 
๖๘ 

จากอิทธพลของกามวิตก พยาบาทวิตก และอหิงสาวิตก ดังพุทธพจน์ที่ว่า ภิกษุทั้งหลาย สัมมา
สังกัปปะเป็นไฉน เนกขัมมสังกัปปะ อพยาบาท สังกัปปะ อวิหิงสาสังกัปปะนี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 

ดังนั้น สัมมาสังกัปปะ จึงเป็นความด าริเหนือความนึกคิดที่ปราศจาก โลภะหรือราคะ เรียกว่า 
เนกขัมมวิตก เป็นความคิดที่ไม่เคียดแค้น พยาบาท ชิงชัง โกรธเคือง เรียกว่า อพยาบาทวิตก และเป็น
ความด าริที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เรียกว่า อวิหิงสาวิตก (ม.อุ. ๒๓/๓๔๘/๑๙) 

๓. สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ หมายถึง การพูดด้วยวาจาสัตย์ ด้วยความจริง การพูดให้
เกิดความสมานสามัคคี พูดจาสุภาพอ่อนโยน และการพูดแต่ค าที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเว้นการพูด
ส่อเสียด เว้นพูดค าหยาบคายเพ้อเจ้อ รวมความว่าการเจรจาชอบนั้น คือการเว้นวจีทุจริต ๔  

๔. สัมมากัมมันตะ คือ การงานชอบ หมายถึง การกระท าที่เว้นจากการงดเว้นกายสุจริต ๓ 
คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักขโมย เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เพ่ือประกอบแต่กรรมดี 
เช่น การท าความเมตตาจิตเกื้อกูล การไม่ละเมิดในการครอบครองทรัพย์สอนของคนผู้อ่ืนและมีความ
สันโดษในภรรยาของตนเองเท่านั้น  

๕. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การพมีหน้าที่การงานเลี้ยงชีพอย่างสุจริต 
เว้นการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ แต่มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพสุจริตด้วยสัมมาชีพ เช่น 
การท างานไม่ค่ังค้างอากูลโดย ไม่มีการท างานที่มักอ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก เย็นแล้ว เป็นต้น 

๖. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ หมายถึง การสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นพร้อมกับการ
ปรารภความเพียรทางใจด้วยความก้าวหน้า บากบั่น ด้วยความอุสาหะไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่การงาน 
เช่น การเพียรพยายามป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่ให้เกิดขึ้น และมีความเพียรพยายาม
สร้างเสริมกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป องค์ธรรมคือ วิริยเจตสิก  

๗. สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ หมายถึง การระลึกอยู่เนื่อง ๆ ด้วยภาวะที่ระลึกถึงได้ทรงจ าได้
โดยไม่หลงลืมด้วยการมีสติปัฏฐาน คือ การมีสติเข้าไปตั้งอยู่หรือการมีสติเจตสิก ก ากับอยู่ตลอดเวลา
ในการพิจารณาย่อยรู้เท่าทันกายทุกอิริยาบถ ในการพิจารณาเวทนาย่อมรู้ว่าเป็นเวทนาทุกขเวทนา 
หรืออุเบกขา ในการพิจารณาจิตย่อมรู้เท่าทันในเมื่อจิตฟุ้ง.ซ่านหรือจิตสงบ และในการพิจารณาธรรม
ต่าง ๆ ก็รู้เท่าทัน เช่น มีการรู้ความจริงในนิวรณ์บ้าพง ในขันธ์ ๕ บ้าง ในอริยสัจ ๔ บ้าง เป็นต้น  

๘. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจมั่นชอบ หมายถึง ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนดมีอารมณ์เป็น
หนึ่งเดียว ที่เรียกว่า เอกัคตารมณ์ ซึ่งบมีภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกับกุศลธรรม โดยเป็นองค์
ปะกอบอยู่ในฌาณทั้ง ๕ เป็นต้น (ที.ปา. ๑๖/๔๑๘/๓๙๔)  

ค าว่า การด าเนินชีวิตทางสายกลาง มาจากภาษาบาลีว่า มชฺฌิมาปฏิปทา มคฺคา แปลตามรูป
ศัพท์ว่า หนทางปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ เพ่ือด าเนินไปให้ถึงความดับทุกข์หรือการดับปัญหาได้ด้วยปัญญา 
มัชฌิมาปฏิปทา จึงหมายถึง ทางด าเนินชีวิตที่ เป็นกลาง ๆ ตามธรรมชาติ เพ่ือให้ เกิดผลตาม
กระบวนการดับทุกข์ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจเรียกสั้น ๆ ว่า มรรค อันหมายถึง หนทางหรือวิธีปฏิบัติ



 
๖๙ 

ส าหรับการด าเนินชีวิตไปสู่ความดับทุกข์ และเป็นหนทางที่ท าให้ผู้ด าเนินชีวิตตามกลายเป็นพระ
อริยบุคคลได้  

สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ ๘ ในมหาโควินทสูตร เป็นการปฏิบัติที่เป็นไป
เพ่ือความเบื่อหน่ายคลายก าหนัด เพ่ือความดับโดยไม่มีเหลือ และพระนิพพานอันประเสริฐ ได้แก่ 
ความเห็นชอบ ความด าริชอบพูดจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งใจ
ชอบแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งละสังโยชน์เบื้องต่ าสิ้นไป การจัดไตรสิกขาในอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าใน
ขันธ์ ๓ ประการ คือ (๑) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะจัดเข้าในสีลขันธ์ (๒) 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จัดเข้าในสมาธิขันธ์ และ (๓) สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
จัดเข้าในปัญญาขันธ์ 
 

๓.๓ สรุปการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร 
ในมหาโควินทสูตร เป็นการด าเนินชีวิตตามหลักอัปมัญญา ๔ คือ ธรรมเครื่องอยู่อย่าง

ประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่จะต้องมีไว้เป็น
หลักของใจ และก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์
ทั้งหลายโดยชอบโดยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ  

อัปมัญญาทั้ง ๔ เมื่อพิจารณาเห็นว่ากรรมท่ีสัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว
ตามสมควรแก่เหตุที่ตนประกอบแล้ว พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉย
สงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง 
หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของผู้ด ารงในอัปปมัญญาย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์
ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือ
ปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม อัปมัญญา บางทีแปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่าง
พรหม ธรรมประจ าใจที่ท าให้เป็นพรหมหรือให้เสมอด้วยพรหม ๔ ประการ  

เมตตา ความปรารถนาดี ความรักใคร่ในสัตว์ทั้งหลาย เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจ มีสภาวะ
ปราศจากความโกรธในสัตว์ผู้เป็นที่รักท่ีชอบใจ น าความรู้สึกนี้มาเป็นอารมณ์ มีอยู่ด้วยกัน ๒ ประเภท 

๑. เป็นที่รักที่ชอบใจธรรมดา เช่น ญาติสนิทมิตรสหาย คนใกล้ชิด คนที่ถูกใจ 
๒. เป็นประเภทที่เกิดขึ้นได้ด้วยการเจริญภาวนา คือ ในขณะที่เจริญภาวนาด้วยการแผ่เมตตา

นั้นในระยะต้น ๆ จะกระท าได้เฉพาะคนที่รักท่ีชอบใจธรรมดา  
เมื่อเรานึกถึงหรือมองผู้ใดด้วยความรู้สึกประกอบด้วยเมตตาแล้ว จิตใจจะไม่มีความรู้สึก

เกลียดชังมีแต่ความรักใคร่ชื่นชม ความรักใคร่ชื่นชมนี้ยังแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด  
๑. เมตตาแท้ เป็นความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงโดยไม่ยึดถือว่าผู้ที่เรา

แผ่ความปรารถนาดีรักใคร่นั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเรา เช่น เป็นบิดา มารดาบุตร ธิดา ภรรยา 



 
๗๐ 

สามี ภรรยา ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้ร่วมงาน เป็นต้น เมื่อไม่มีการยึดถือ แม้เมื่อบุคคลเหล่านั้นจะห่างไกล
ไปจากเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน คงปรารถนาให้เขาอยู่ดีมีความสุข ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใด 

๒. เมตตาเทียม เป็นความปรารถนาดีเพราะมีความรักใคร่ และก าหนัดยินดีเป็นความรักใคร่
ชื่นชมที่มีการยึดถือว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นผู้ที่เรารักใคร่ และเป็นผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้กับ
เรา เมื่อต้องแยกจากกันจะรู้สึกเสียใจ ไม่สบายใจ สภาวะของจิตที่มีความรักใคร่แบบนี้ ไม่ใช่จิตใจที่มี
ความไม่โกรธ แต่เป็นจิตใจที่ประกอบด้วยโลภะ เมตตาชนิดตัณหาเปมะนี้ จึงไม่ใช่เมตตาบริสุทธิ์
เหมือนเมตตาอโทสะ เป็นเมตตาเทียม แต่อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นเมตตาเทียมก็มีประโยชน์ เมื่อปฏิบัติ
บ่อย ๆ ก็อุดหนุนให้เมตตาแท้เกิดข้ึนได้เหมือนกัน 

กรุณา ต้องแผ่ไปในสัตว์ที่ก าลังได้รับความทุกข์ เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความพินาศ ๕ อย่าง 
ความพินาศในทรัพย์ ยศ หมู่ญาติ สุขภาพ และคุณความดี อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
หรือที่จะต้องได้รับทุกข์นั้นในกาลข้างหน้าอันเป็นทุกข์ที่เห็นได้โดยง่าย ส่วนทุกข์ที่เห็นได้โดยยากคือ 
มีชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ สัตว์ทั้งหลายล้วนต้องเผชิญกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ได้รับความ
ทุกข์ชนิดใด ทุกข์จากความพินาศในทรัพย์ ยศ หมู่ญาติมิตร สุขภาพพลานามัย และคุณความดี หรือ
ทุกข์จากวัฏฏะก็สามารถน ามาเป็นอารมณ์ในการเจริญกัมมัฏฐานชนิดนี้ได้  

เมื่อจะท าการแผ่กรุณาให้ท าบุพกิจเบื้องต้นให้เสร็จเสียก่อน นับตั้งแต่ตัดปลิโพธความกังวล
ทั้ง 10 ประการ ตลอดถึงการนั่งบนอาสนะให้เรียบร้อย เหมือนที่ได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนา
จากนั้นให้พิจารณาถึงโทษของวิหิงสา คือ ความเบียดเบียนและอานิสงส์ของกรุณาเสียก่อน เมื่อเห็น
โทษและอานิสงส์อย่างเด่นชัดแล้ว จึงเริ่มเจริญกรุณาพรหมวิหารเป็นล าดับต่อไป 

๑. พิจารณาโทษของวิหิงสาและอานิสงส์ของกรุณา ในการพิจารณาให้เห็นโทษของวิหิงสาให้
พิจารณาอย่างนี้ว่า คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายมีทั้งการท าร้ายทุบตีด้วยมือ
ด้วยการใช้อาวุธประหัตประหาร หรือด้วยวิธีการอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นอย่างนั้น วิบากกรรม
อันเผ็ดร้อนรุนแรงย่อมตามสนองเขาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย เป็นความจริงที่ว่า 
ผู้ใดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยการท าให้สิ้นชีวิตบ้าง ด้วยการตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้ได้รับ
ความทุกข์ทรมานบ้าง ด้วยการท าให้เสียทรัพย์บ้าง ด้วยการท าให้เสื่อมลาภบ้าง ด้วยการท าให้พลัด
พรากจากคน สัตว์ สิ่งของ อันเป็นที่รักบ้าง ด้วยการท าให้เสื่อมจากยศบ้างด้วยการท าให้เก้อเขินในที่
ประชุมบ้าง แม้ที่สุดด้วยการคอยจ้องจับผิดตามความจริงในความประมาทพลาดพลั้งของผู้อ่ืนการ
กระท าทัง้หลายดังที่กล่าวมานี้ ย่อมส่งผลให้ ไม่ได้ลาภที่ยังไม่ได้ ลาภที่ได้มาแล้วก็เสื่อมไป ชื่อเสียงอัน
เลวทรามอันเกิดจากการเบียดเบียนคนอ่ืน สัตว์อ่ืน ย่อมแพร่สะพัดไปทั่วเมื่อเข้าสู่สมาคมจะไม่แกล้ว
กล้า ไม่สง่าผ่าเผย ครั้นเมื่อถึงคราวตายเขาจะเป็นคนหลงตาย และหลังจากตายไปแล้วก็มีทุคติภูมิเป็น
ที่ไป ภายหลังเมื่อพ้นจากการเสวยวิบากกรรมแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจะได้เกิดในตระกูล
ของคนชั้นต่ า จะต้องเป็นคนที่มีผิวพรรณทรามน่าเกลียดน่าชัง จะเป็นคนมีโรคมาก ตกทุกข์ได้ยากมี
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ข้าวปลาอาหารบกพร่อง เขาจะเป็นคนมีอายุสั้น มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นาน ผู้ปฏิบัติเมื่อได้พิจารณา
อย่างนี้ ก็จะเห็นโทษของวิหิงสา การเบียดเบียนคนอ่ืน สัตว์อ่ืนอย่างปราศจากความกรุณา ครั้นแล้วก็
จงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ของกรุณา คือ ความสงสาร โดยประการที่ตรงกันข้ามกับโทษของวิหิงสา
ตามท่ีได้พรรณนามาแล้ว เมื่อเห็นโทษและคุณชัดเจนแล้วจึงเริ่มลงมือเจริญกรุณากัมมัฏฐาน 

๒. บุคคลที่ควรเว้นในการเจริญเป็นอันดับแรก เมื่อจะเริ่มเจริญกรุณากัมมัฏฐานนั้น อย่าได้
เจริญไปในบุคคล ๕ จ าพวกนี้ เป็นอันดับแรก คือ คนที่รัก เพื่อนที่รักมาก คนที่รู้สึกเฉย ๆ คนที่เกลียด
ชัง คนคู่เวรเพราะว่าคนเป็นที่รักก็ย่อมตั้งอยู่ในฐานะคนเป็นที่รัก เพ่ือนที่รักมากก็ย่อมตั้งอยู่ในฐานะ
เพ่ือนที่รักมาก คนที่รู้สึกเฉย ๆ ก็ตั้งอยู่ในฐานะคนที่รู้สึกเฉย ๆ คนที่เกลียดชังก็ตั้งอยู่ในฐานะคนที่
เกลียดชัง และคนที่เป็น คู่เวรก็ตั้งอยู่ในฐานะคนที่เป็นคู่เวรอยู่อย่างเดิม ไม่อยู่ในวิสัยจะท าให้เกิด
ความกรุณาเป็นอันดับแรกได้นั่นคือเมื่อเจริญกรุณาไปในคนที่รักนั้น ภาวะแห่งความรักยังไม่ได้พราก
ออกไปจากใจ เมื่อความรักยังไม่พรากออกไป กรุณาก็ไม่สามารถแทรกเข้ามาในใจได้ แม้บุคคลจ าพวก
อ่ืนนอกจากนี้ก็ท านองเดียวกัน เพราะเหตุนั้น จึงห้ามไม่ให้เจริญกรุณาไปเป็นอันดับแรกในบุคคล ๕ 
จ าพวกดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนเพศตรงข้ามกับคนที่ตายไปแล้ว ไม่ควรน ามาเป็นอารมณ์ในการเจริญ
กรุณากัมมัฏฐาน ด้วยเหตุผลดังที่แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนา 

๓. คนที่ควรเจริญกรุณาอันดับแรก ผู้ประกอบด้วยความเพียรแผ่กรุณาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่
นั้นคือท าอย่างไร ภิกษุผู้มีปกติประกอบด้วยกรุณา ย่อมแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งปวงทุก ๆ จ าพวก 
เหมือนอย่างที่ได้เห็นบุคคลอ่ืน ซึ่งเข็ญใจได้ทุกข์ ซ้ าประกอบด้วยบาป กรรมท าชั่วคนหนึ่งแล้วพึงเกิด
ความกรุณาขึ้นฉะนั้น  

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นใครก็ตามที่เป็นคนที่น่าสงสารได้ประสบกับความทุกข์ความล าบาก
เป็นคนเข็ญใจตกทุกข์ได้ยาก ประกอบกรรมทุจริต เป็นคนก าพร้าขาดแคลนอาหารต้องเที่ยวขอทาน
เลี้ยงชีพนั่งอยู่ในโรงพักคนอนาถามีหมู่หนอนไต่ออกมาจากแผลที่มือและเท้า ส่งเสียงร้องไห้คร่ าครวญ
พร่ าพิไรร าพันอยู่อย่างน่าเวทนา เมื่อเห็นอย่างนั้น พึงยังกรุณาจิตให้เป็นไปในคนและสัตว์ผู้นี้ประสบ
ความล าบากแท้หนอ ขอจงพ้นจากทุกข์นี้เสียเถิดหนา ขอสัตว์ผู้นี้จงพ้นจากทุกข์เสียเถิด ขอสัตว์
ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์เสียเถิด ด้วยการภาวนาอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติจงพยายามภาวนา โดยส่งจิตอัน
ประกอบด้วยกรุณาไปพร้อมกับบทภาวนานั้น ๆ ท าซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนความกรุณาเกิดขึ้นในใจอย่าง
เด่นชัด จนสามารถท าให้ส าเร็จถึงขั้นอัปปนาสมาธิในที่สุด ท านองเดียวกับเมตตาภาวนาที่กล่าว
มาแล้วในตอนต้น 

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้พบเห็นคนเข็ญใจได้รับความทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์
ของกัมมัฏฐานเป็นอันดับแรก ก็ให้เจริญกรุณาไปแม้ในบุคคลผู้มีความสุขแต่ยังชอบท า บาปกรรมอยู่
โดยยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนที่ก าลังจะถูกประหารชีวิต พิจารณาว่า เจ้าหน้าที่จับโจรพร้อมของ
กลางได้แล้ว เมื่อมีค าสั่งให้ประหารชีวิตจึงมัดโจรนั้นแล้ว ลงแส้ครั้งละ ๔ เส้น จนถึงร้อยครั้ง แล้ว
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น าไปสู่ที่ประหารขณะนั้นคนทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ เห็นแล้วพากันให้ของเคี้ยวบ้าง อาหาร
อย่างอ่ืนบ้าง ให้ดอกไม้ของหอมเครื่องไล้ทาและหมากพลูบุหรี่บ้างแก่โจรนั้น แม้โจรนั้นจะเคี้ยวกินอยู่
บริโภคใช้สอยสิ่งของเหล่านั้นอยู่ ดูคล้าย ๆ คนก าลังมีความสุขที่เพียบพร้อม ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติ
แต่ไม่มีใครเลยที่จะรู้สึกว่า โจรนี้มีความสุขมีโภคทรัพย์มาก มีแต่ความกรุณาสงสารเขาแต่อย่างเดียว
ด้วยรู้ว่าเจ้าโจรนี้จะต้องตายในไม่ช้าแล้ว เพราะเขาใกล้ ความตายเข้าไปทุก ๆ ย่างก้าวที่เขาก้าวไปสู่ที่
ประหาร แม้ผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน พึงส่งกรุณาจิตไปยังคนที่มีความสุขแต่เป็นผู้ที่ชอบท าบาปท ากรรม
อย่างนี้ว่า คนผู้นี้ถึงแม้ขณะนี้เขาจะมีความสุขเพียบพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติก็ตามแต่เขาจะต้อง
ได้เสวยความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสในอบายภูมิทั้งหลาย เพราะเหตุที่เขาไม่ได้สร้างบุญกุศล
ด้วยกาย วาจา ใจ ไว้เลยแม้แต่อย่างเดียว เป็นอันว่า คนที่ควรเจริญภาวนาเป็นอันดับแรกนั้นมี ๒ 
จ าพวก คือ คนเข็ญใจได้ทุกข์และ คนที่ม่ังมีศรีสุขแต่ชอบท าบาปกรรม 

๔. คนที่ควรเจริญกรุณา เมื่อผู้ปฏิบัติได้เจริญกรุณาไปในบุคคลจ าพวกแรกแล้ว ต่อจากนั้นพึง
เจริญภาวนาไปในบุคคลตามล าดับดังนี้คือ คนที่รัก ถัดจากนั้น คนเป็นกลาง ๆ สุดท้ายคือ คนที่เป็น
ศัตรูหรือ คู่เวรกัน ในการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติพึงยกเอาแต่ส่วนที่เป็นความทุกข์ของคนที่เรารักซึ่งปรากฏให้
เห็นในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นแก่เขาในชาติต่อ ๆ ไป แล้วจึงเจริญกรุณาให้เป็นไปในคนที่เรารัก
ต่อจากนั้นจึงเลือกยกเอาส่วนที่เป็นความทุกข์ของคนที่เป็นกลาง ๆ ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะ
เกิดขึ้นในชาติต่อ ๆ ไป แล้วจึงเจริญกรุณาไปในคนที่เป็นกลาง ๆ ต่อจากนั้นจึงเลือกยกเอา แต่ส่วนที่
เป็นความทุกข์ของคนที่เป็นศัตรูที่เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นในชาติต่อ ๆ ไป แล้วจึงเจริญ
กรุณาไปยังคนที่เป็นศัตรู  

คน ๒ จ าพวก ที่ให้เจริญกรุณาเป็นอันดับแรกนั้นเพราะว่าท าให้กรุณาภาวนาส าเร็จได้
โดยง่าย แต่ไม่ใช่ว่าให้ผู้ปฏิบัติพึงพอใจเพียงแค่นั้น ต้องท ากรุณาภาวนาในคน ๒ จ าพวกนั้น ให้
คล่องแคล่วจนจิตอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก่อน คือ ท าให้ช านาญด้วยวสีทั้ง ๕ เสียก่อน ต่อจากนั้น 
ให้เจริญกรุณาไปในคนที่รัก จากนั้นในคนที่เป็นกลาง ๆ และสุดท้ายในคนที่เป็นศัตรู วิธีการเจริญ
กรุณาในบุคคลตามล าดับนั้น เป็นไปในท านองเดียวกับท่ีแสดงไว้ในเมตตากัมมัฏฐานทุกประการ 

ส่วนผู้ปฏิบัติที่ไม่มีคู่เวรหรือไม่ได้ผูกเวรกับใครก็ไม่มีคู่เวรที่ต้องแผ่ไปถึง จึงไม่จ าเป็น ต้องท า
ความขวนขวายว่า ตอนนี้จิตของเรานุ่มนวลควรแก่การงานแล้ว บัดนี้เราจะแผ่กรุณา ไปในคนคู่เวร
เฉพาะผู้ที่มีคู่เวรเท่านั้นที่ต้องท าอย่างนั้น ในการเจริญกรุณาไปในคนคู่เวร ถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นก็ให้
แก้ไขด้วยวิธีเดียวกับที่กล่าวไว้ในเมตตาภาวนา คือ ต้องท าความโกรธให้ระงับเสียก่อนด้วยอุบายวิธี
ต่าง ๆ เช่น ต้องหวนกลับไปเจริญกัมมัฏฐานในบุคคลจ าพวกต้น ๆ เสียใหม่ หรือพิจารณาถึงพระพุทธ
โอวาทต่าง ๆ เป็นต้น 

๕. เจริญกรุณาในคนที่ท าความดีและมีสุข การเจริญกรุณาที่ผ่านมา เป็นการเจริญไปในคนที่
ตกทุกข์ได้ยากในชาติปัจจุบัน และคนที่มีความสุขในปัจจุบันแต่ได้ประกอบเหตุที่ท าให้ต้องประสบ



 
๗๓ 

ทุกข์ในชาติหน้า ต่อไปนี้จะได้แสดงวิธีเจริญกรุณาไปในคนที่มีความสุขได้ท าความดีมาตลอดไม่ได้ท า
ความชั่วเลย ส าหรับคนที่เพียบพร้อมไปด้วยความสุขและท าความดีมาตลอดชีวิต เมื่อผู้ปฏิบัติได้เห็น
เขาประสบกับความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น สูญเสียญาติ หรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดความ
สูญเสียโภคทรัพย์เป็นต้น แม้ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็ตาม พึงเจริญกรุณาในคนคนนั้น
คลุม ๆ ไปว่า ท่านผู้นี้นับว่าเป็นคนมีทุกข์อยู่เหมือนกัน เพราะถึงแม้เขาจะไม่สูญเสียอะไร ๆ เลยสัก
อย่างเดียวแต่ก็ยังเป็นคนไม่ข้ามพ้นไปจากทุกข์ในวัฏฏสงสารอยู่  

มุทิตา การแผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายที่ก าลังมีความสุขอยู่หรือที่จะมีในเวลาข้างหน้า ในเบื้องต้น
ให้เตรียมท าบุพกิจให้เสร็จเสียก่อน นับตั้งแต่ตัดปลิโพธทั้ง ๑๐ ประการ จนไปถึงอาสนะที่เตรียมไว้
อย่างเรียบร้อย เหมือนอย่างท่ีแสดงไว้ในเมตตาภาวนา จากนั้นจึงเจริญมุทิตาภาวนา 

๑. บุคคลที่ควรเว้นในการเจริญมุทิตาเป็นอันดับแรก เมื่อจะเจริญมุทิตานั้น มีบุคคล ๓ 
จ าพวก ที่ท่านได้ห้ามเจริญไปถึงเป็นอันดับแรก คือ คนที่รัก คนเป็นกลาง ๆ คนคู่เวร เพราะว่า คนที่
รักไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในฐานของมุทิตาจิต เพียงแต่เป็นที่รักเท่านั้น นั่นคือคนที่เป็นที่รักกันอย่าง
ธรรมดาแต่ขาดคุณสมบัติพิเศษ เช่น ความเป็นผู้มีหน้าตาแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ เป็นผู้ฉลาดทักทาย
ก่อน ความเป็นคนพูดจาไพเราะ มีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยน และความสนุกสนานร่าเริงผู้ที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวแม้ว่านับเนื่องอยู่ในกลุ่มของคนที่รักนับถือก็ตาม ก็ไม่พอที่จะท าให้มุทิตาอัปป
มัญญาเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเป็นอันดับแรกได้ ยิ่งคนที่เป็นกลาง ๆ และคนคู่เวรด้วยแล้วยิ่งห่างไกลความ
เป็นที่ตั้งให้เกิดมุทติาภาวนา เช่นเดียวกับท่ีกล่าวไว้แล้วในเมตตาภาวนา 

๒. คนที่ควรเจริญมุทิตาเป็นอันดับแรก เมื่อจะท าการแผ่มุทิตา บุคคลที่เป็นที่ตั้งให้มุทิตา
เกิดขึ้นได้ในอันดับแรก คือ ผู้เป็นเพ่ือนที่รักมากหรือที่ในอรรถกถาเรียกว่าสหายนักเลง ซึ่งเป็นผู้ที่มี
อัธยาศัยสนุกสนานรื่นเริง พบกันก็ ยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดเสมอ ผู้ปฏิบัติสามารถแผ่มุทิตาให้สหายที่รัก
ยิ่งก่อนก็ได้ หรือได้ยินข่าวว่า คนที่รักได้รับความสุข ให้เจริญมุทิตาไปยังบุคคลเหล่านั้นก่อนที่จะเจริญ
ไปยังบุคลอ่ืน คือ พึงเจริญด้วยบทภาวนาว่า สัตว์ผู้นี้ร่าเริงจริงหนอขออนุโมทนาด้วยเถิดหนา หรืออีก
แบบหนึ่งว่า ขอสัตว์ผู้นี้จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันตน ได้แล้วเลย ถ้าตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ใช้บท
ภาวนาว่า ขอสัตว์เหล่านี้จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติอันได้แล้วเลย หรือว่าขอสัตว์ทั้งหลายจง
อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย ผู้ปฏิบัติพึงนึกในใจตามบทภาวนาอย่างนี้ ไปเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังมุทิตาปรากฏชัดขึ้นในใจและได้บรรลุอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตามล าดับ 

ในการเจริญมุทิตา ผู้มีจิตประกอบด้วยมุทิตา ย่อมแผ่มุทิตาจิตไปทางทิศ หนึ่งอยู่ นั้นคือท า
อย่างไร ภิกษุผู้ประกอบด้วยมุทิตาย่อมแผ่มุทิตาจิตไปยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เหมือนอย่างที่ได้เห็นคน
อ่ืนว่า ซึ่งถือเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจ คนหนึ่งแล้วพึงพลอยโมทนายินดีด้วยฉะนั้น ถ้าหากว่าสหายที่
รักยิ่งของผู้ปฏิบัติ เมื่อก่อนเขาเป็นคนมีความสมบูรณ์พูนสุข แต่ ตอนนี้ เขากลายเป็นคนตกทุกข์ได้
ยาก ก็ควรนึกถึงความสุขท่ีเขาได้รับในอดีต แล้วยึดเอา ความสุข ที่เขาได้รับในอดีตเป็นอารมณ์ในการ



 
๗๔ 

ท ามุทิตาให้เกิดขึ้น โดยพิจารณาว่า คนผู้นี้เมื่อครั้งในอดีตเขาเป็นคนมีทรัพย์มากมีบริวารมาก เป็นคน
สนุกสนานร่าเริงอยู่เสมอ ดังนี้แล้วเจริญมุทิตาให้เป็นไปในเขาคนนั้น แม้อาการในอนาคตก็ควรยกขึ้น
มาพิจารณาว่า ต่อไปในภายภาคหน้า เขาจะได้สมบัติเล่านั้นกลับคืนมาอีกครั้ง เขาจะได้บริโภคใช้สอย
ทรัพย์สมบัติอย่างมีความสุขเป็นแน่ แล้วเจริญมุทิตาไปยังบุคคลผู้นั้น 

๓. คนที่ควรเจริญมุทิตาเป็นอันดับต่อไป เมื่อได้เจริญมุทิตาไปยังบุคคลที่รักดังที่กล่าวมาแล้ว
ถัดจากนั้นให้เจริญไปยังบุคคลตามล าดับ คือ คนที่เป็นกลางๆและคนคู่เวร เมื่อได้เจริญมุทิตาให้เกิดมี
ในเพ่ือนที่รักมากหรือสหายนักเลงแล้ว พึงท าให้คล่องแคล่ว ให้อ่อนนิ่มนวลควรแก่การงานเสียก่อน
แล้วจึงเจริญมุทิตาไปยังคนที่รัก ครั้นคล่องแคล่วเชี่ยวชาญดีแล้วจึงเจริญมุทิตาไปในคนที่เป็นกลาง ๆ 
เมื่อท ากัมมัฏฐานในคนเป็นกลาง ๆ ได้คล่องแคล่วเชี่ยวชาญอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานดีแล้วถัด
จากนั้นจึงเจริญไปในคนที่เป็นคู่เวร ถ้าหากว่าในขณะเจริญมุทิตาไปในคนคู่เวร ความโกรธแค้นได้
เกิดขึ้น ก็ให้พยายามบรรเทาความโกรธแค้นนั้นด้วยวิธีการเช่นเดียวกับที่แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนา 
ความโกรธแค้นก็จะสงบระงับไป 

อุเบกขา หมายความว่า การมีใจวางเฉยในสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีอาการของเมตตา กรุณา มุทิตา
คือ ไม่น้อมไปในความปรารถนาดี ไม่น้อมไปในการบ าบัดทุกข์ ไม่น้อมไปในการชื่นชมยินดีในความสุข
ความเจริญของเหล่าสัตว์แต่อย่างใดทั้งสิ้น การเจริญอุเบกขา คือ การแผ่ความรู้สึกวางเฉยต่อสัตว์
ทั้งหลาย โดยมีจิตใจที่ปราศจากอาการทั้ง ๓ คือ ไม่น้อมไปในความปรารถนาดี ไม่น้อมไปในการ
บ าบัดทุกข์ และไม่น้อมไปในการชื่นชมยินดีในความสุขของเหล่าสัตว์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ผู้เจริญอุเบกขา
ภาวนา ผู้ที่เราไม่รู้สึกรักหรือชัง เป็นอารมณ์มี ๒ ประเภท ประเภทธรรมดา คือ คนที่เรารู้จักกัน
โดยทั่วไป คนที่ไม่ได้ให้คุณหรือให้โทษอะไรแก่เรา เราย่อมรู้สึกเฉย ๆ ไม่รักไม่ชัง และประเภทที่เกิด
จากอ านาจสมาธิ พวกนี้มีทั้งคนที่รักยิ่ง คนที่รัก และศัตรู บุคคลทั้งที่ก าลังสุขหรือก าลังทุกข์ เมื่อเจริญ
ภาวนาจนถึงภาวะอุเบกขานั้น จะรู้สึกวางเฉยต่อบุคคลที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดโดยเท่าเทียมกัน ไม่รัก
หรือเกลียดชัง ไม่ว่าบุคคลประเภทใด การวางเฉยต่อสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ ๒ อย่าง คือ 

๑. อุเบกขาแท้ เป็นการวางเฉยที่ประกอบด้วยปัญญา วางเฉยด้วยอ านาจของ ภาวนาสมาธิ 
สามารถวางเฉยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก และคนคู่เวรที่มีสุขหรือมีความทุกข์ได้ 

๒. อุเบกขาเทียม คือ การวางเฉยที่ปราศจากปัญญา เป็นไปด้วยอ านาจโมหะ เมื่อประสบกับ
สิ่งที่น่ารักก็ไม่รู้จักรัก พบกับสิ่งที่น่าขวนขวายน่าอยากได้ ก็ไม่มีการขวนขวายพยายามจะแสวงหา พบ
สิ่งที่น่าเคารพเลื่อมใสก็ไม่เคารพเลื่อมใส พบสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว ก็ไม่รู้จักเกลียดกลัว พบสิ่งที่ควร
แก้ไขปรับปรุงหรือสนับสนุนส่งเสริม ก็ไม่คิดกระท านิ่งเฉยเสียอุเบกขาที่ขาดปัญญานี้เป็นอุเบกขา
เทียม 

บุคคลผู้มีความปรารถนาจะเจริญอุเบกขานั้น ก่อนลงมือปฏิบัติจะต้องเข้าสู่ตติยฌานที่ ได้ท า
จนช านาญด้วยวสีทั้ง ๕ ซึ่งมาจากการเจริญเมตตา กรุณา หรือมุทิตาอย่างใดอย่างหนึ่ง   



 
 

บทท่ี ๔ 
วิเคราะหห์ลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร 

 
พระพุทธองค์ทรงทราบดีว่า ปัญหาสังคมคือภาวะหรือสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ไม่พึง

ปรารถนาที่ใคร ๆ ไม่อยากให้เกิดข้ึน เมื่อสิ่งนั้นเกิดข้ึนแล้ว คนในสังคมทุกคนไม่อาจจะทนอยู่ในสภาพ
เช่นนั้นได้ ต้องคิดหาวิธีการร่วมกันที่จะขจัดเสียซึ่งปัญหานั้นให้หมดไป การพิจารณาว่าปัญหาใดจะ
เป็นปัญหาสังคมหรือไม่นั้น ทางพระพุทธศาสนาจะค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ความ
ยุติธรรม มนุษย์ทุกคนสามารถเลือกทางเดินแห่งชีวิตหรือตัดสินอนาคตของตนเองได้และมนุษย์ทุก
ควรที่จะได้รับความสุขจากการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เท่าเทียบกันเป็นหลักส าคัญ ในบทนี้เป็นการ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

๔.๑ วิเคราะห์ความส าคัญของหลักการด าเนินชีวิต 
๔.๒ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอัปปมัญญา ๔  
๔.๓ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘  
๔.๔ สรุปวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร 
 

๔.๑ วิเคราะห์ความส าคัญของหลักการด าเนินชีวิต 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิต เพราะขาดการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรมการแสดงออกทาง

กายวาจาจึงแตกต่างกันไปตามอ านาจของกิเลส ดังนั้นมนุษย์จะท าดีหรือชั่วชีวิตมีความทุกข์ หรือสุข
ขึ้นอยู่กับสภาพทางจิต เพราะภาวะจิตใจที่ดีหรือไม่ดีนั้นจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมดีหรือไม่ดี
ตาม ดังค าพูดที่ว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุดส าเร็จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจอัน
โทษ ประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตาม ท าอยู่ก็ตามทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น เพราะทุจริต ๓ อย่างนั้น
เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้น (ขุ.ธ. ๔๐/๑๑/๑) การพัฒนาจิตใจมนุษย์จึง
เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับรู้ให้เป็นผู้มีสติ ปัญญา เพ่ือเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีชีวิตด้วย
ความปกติสุขร่วมกันในสังคมได้โดยการพัฒนาตัวเองสร้างศักยภาพการรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรม ให้
ได้รับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้ อ่ืนและประโยชน์ร่วมกันอย่างสันติ และสามารถบรรลุทั้งจุดหมาย
ปัจจุบันเบื้องหน้าและจุดหมายสูงสุดสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ 

สมัยนั้น ปัญจสิข คนธรรพ์บุตร กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีการประชุมกันของบรรดา
เทพทั้งหลายที่สุธัมมาเทวสภา ท้าวสักกะจอมเทพทรงพร้อมของทวยเทพชั้นดาวดึงส์ทรงเลื่อมใสใน



 
๗๖ 

พระคุณความจริง ๘ ประการ ทวยเทพชั้นดาวดึงส์เกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง ครั้งนั้นเทพบางพวก
กล่าวว่า น่าอัศจรรย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔ พระองค์ทรงเกิดขึ้นในโลก และพึงแสดงพระธรรม
เช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้า พึงเป็นไปเพื่อความเก้ือกูลแก่ชนจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่
เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย 

มหาโควินทสูตรเป็นการตรัสถึงความเป็นมาระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้ากับปัญจสิขะ 
คนธรรพ์บุตร ถึงการสร้างบารมีของมหาโควินทพราหมณ์ และได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้เป็นผู้แบ่ง
ราชสมบัติแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ ๖ พระองค์ ซึ่งท้ายที่สุดมหาโควินทพราหมณ์บวชเป็นบรรพชิต 
พราหมณ์มหาศาล ๗ คน ข้าบริวาร ๗๐๐ คน พวกภริยา ๔๐ นาง พวกกษัตริย์หลายพัน พวก
พราหมณ์หลายพัน พวกคฤหบดีหลายพันและพวกนางสนม พากันโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อม
ฝาด บวชตามมหาโควินทพราหมณ์เป็นบรรพชิตออกจากเรือน เลิกยุ่งเกี่ยวกับการเรือนแล้วทรงเจริญ
อัปปมัญญา ๔ และมรรคมีองค์ ๘ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะน าหลักธรรมทั้ง ๒ นั้นมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตสืบไป 
 

๔.๒ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอัปปมัญญา ๔  
อัปปมัญญา ๔ ที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรเป็นความตั้งใจของมหาโควินทที่ต้องการจะ

สนทนาปราศัยกับพรหม ตามค าพูดของผู้เฒ่าและครูอาจารย์ได้กล่าวไว้ ถ้าอยากจะเห็นและสนทนา
กับพรหมได้ จะต้องออกจากเรือนหลีกเร้นในช่วงฤดูฝน ๔ เดือน (ที่รู้จักกันในปัจจุบันคือการอยู่จ า
พรรษาของพระภิกษุนั่นเอง) ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าหลักธรรมในการประพฤติเพ่ือความเป็นพรหม หรือ
หลักธรรมเพ่ือความก้าวล่วงสู่สภาวะความประพฤติของพรหม เรียกว่า อัปปมัญญา ๔ ที่มหาโควินท
พราหมณ์สามารถน ามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

๔.๒.๑ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักเมตตา 
หลังจากมหาโควินทพราหมณ์ ได้หลีกเร้น ๔ เดือนในฤดูฝนเพ่ือต้องการจะสนทนากับพรหม

แล้ว ท าให้ท่านได้สนทนาธรรม และมองเห็นพรหมได้ทั้งยังได้รับความเมตตาจากสนังกุมารพรหมให้
ถามปัญหา มหาโควินทพราหมณ์เป็นผู้ฉลาดด้วยความมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์ จึงด าริว่าคนเหล่าอ่ืนก็
ถามประโยชน์ปัจจุบันกับเรามากมาย ดังนั้นเราพึงถามประโยชน์ที่เป็นไปในภพเบื้องหน้าว่า สัตว์
ตั้งอยู่ในอะไรและศึกษาอะไรจึงจะถึงพรหมโลกที่ไม่ตายได้ สนังกุมารพรหมกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายละ
ความยึดถืออัตตา เว้นจากเมถุน ตั้งอยู่ในธรรม และศึกษาธรรม จึงจะถึงพรหมโลกที่ไม่ตายได้ เป็นข้อ
ปฏิบัติให้ถึงพรหมโลกละความยึดถืออัตตา สละกองโภคะน้อยใหญ่ สละเครือญาติบวชเป็นบรรพชิตมี
ใจสหรคตด้วยเมตตา ด้วยกรุณา ด้วยมุทิตา ด้วยอุเบกขาไม่มีเวร ไม่มีความพยาบาทจึงจะเป็นการ
สร้างทางเพ่ือไปสู่ประโยชน์เบื้องหน้า 



 
๗๗ 

เมตตา แปลว่า ความรัก เป็นความรักที่ปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เมตตาในที่นี้ถ้า
หวังผลตอบแทนจะเป็นเมตตาที่เจือด้วยกิเลส ไม่ตรงต่อเมตตาในอัปปมัญญานี้ เช่นเดียวกับโควินทะที่
มีเมตตาต่อกษัตริย์ทั้งหลายและพวกพราหมณ์มหาสาร อยากรู้แนวทางในการปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์
เพ่ือน ามาสั่งสอนและบอกต่อแก่เพ่ือนเกิดแก่เจ็บตายนั้น 

ลักษณะของเมตตา เป็นการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเมตตาสงเคราะห์ เพ่ือนที่เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย จะไม่สร้างความล าบากให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย รักผู้อ่ืนเสมอด้วยตนเอง ในมหาโควินทสูตร
เรียกว่า การประพฤติพรหมจรรย์ ดังนี้ 

๑. แผ่จิตออกไปด้วยเมตตา ปรารถนาให้มีความสุข ปราศจากทุกข์  
๒. แผ่จิตออกไปด้วยกรุณา ปรารถนาให้สัตว์บุคคลที่ตกอยู่ในความทุกข์  
๓. แผ่จิตออกไปด้วยมุทิตา ความพลอยยินดีด้วยความสุขความเจริญ ปรารถนาไม่ให้พ้นไป

จากความสุขความเจริญ  
๔. แผ่จิตออกไปด้วยอุเบกขา มีจิตเป็นกลาง ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ปลงจิตลงไปในกรรม ว่าทุก

สัตว์บุคคลต่างมีกรรมเป็นของ ๆ ตน เป็นทายาทรับผลของกรรม โดยเจาะจง หรือโดยไม่เจาะจง 
การแผ่จิตออกไปอย่างนี้ เรียกว่า เป็นการปฏิบัติอันชื่อว่าพรหมวิหาร ชื่อว่าธรรมเป็นเครื่อง

อยู่ของพรหม พรหมโดยก าเนิด หมายถึง ผู้ที่เกิดในพรหมโลก  
ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงความเป็นพรหม ความก้าวล่วงถึงธรรมความเป็นพรหมนั้นต้อง

ปฏิบัติจนจิตได้สมาธิถึงอัปปนา คือแนบแน่นหรือแม้ไม่ถึงแนบแน่น เป็นสมาธิในขั้นขณิกสมาธิก็ดีอุป
จาระสมาธิเป็นสมาธิที่ใกล้จะแนบแน่น เข้าเขตที่จะแนบแน่นก็ดี ย่อมเป็นจิตที่บริสุทธิ์จากพยาบาท
และเสนหา ด้วยเมตตา เป็นจิตที่บริสุทธิ์จากวิหิงสา ความคิดเบียดเบียนและโทมนัสเสียใจเพราะ
ความทุกข์ของผู้อ่ืน ด้วยอ านาจกรุณา เป็นจิตที่บริสุทธิ์จากความริษยา และโสมนัสคือความดีใจ
ประกอบด้วยอิจฉา คือความปรารถนาใคร่ที่จะเป็นอย่างนั้นบ้าง เป็นความปรารถนาที่เป็นความ
ต้องการอยากได้ เป็นจิตที่บริสุทธิ์จากราคะ คือความติดใจยินดี ปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งและ
ความไม่รู้หมายความว่า อุเบกขาชนิดที่ไม่รู้ด้วยอ านาจของอุเบกขา และในวิธีที่คิดแผ่ออกไปนั้น เมื่อ
ได้คิดแผ่ออกไปโดยไม่เจาะจงโดยไม่มีประมาณ คือไม่มีขอบเขตด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาที่
ไพบูลย์ ที่กว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความทุกข์ ตลอดโลกทั้งหมด โดยความ
เป็นเหมือนอย่างอัตตา คือตัวตนเดียวกันกับตัวตนของเราทั้งหมด ไม่มีแบ่งแยกว่านี่เป็นมิตรนี่เป็นศัตรู
เป็นต้น มีจิตแผ่เสมอกันออกไปหมด ตลอดโลกทั้งสิ้นทั้งปวง ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น จงมีความสุข
ไม่มีความทุกข์ จงพ้นจากทุกข์ จงอย่าเสื่อมจากสมบัติที่ได้ และทั้งหมดต่างมีกรรมเป็นของ ๆ ตนเป็น
ทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นก าเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย จักท ากรรมอันใดไว้
ดีหรือชั่ว ก็จักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เมื่อคิดแผ่จิตออกไปดั่งนี้ จิตก็จะเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิ
บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงดังที่กล่าวนั้น 



 
๗๘ 

สรุปได้ว่า อัปปมัญญา ๔ เป็นความงามต่อสัตว์ทั้งปวงต่างด้วยอ านาจของเมตตา เพราะ
เมตตาที่แผ่จิตออกไปด้วยความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ท าให้เกิด
ความรู้สึกเห็นว่างามในสัตว์บุคคล ไม่มีปฏิกูลสัญญาความเห็นว่าไม่งดงาม  แต่ว่าความเห็นว่างามที่
เป็นยอดของเมตตาดังกล่าวนั้น ไม่เจือด้วยพยาบาท ไม่เจือด้วยราคะตัณหาเป็นความงามที่บริสุทธิ์ถ้า
ยังเจืออยู่ก็แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงความมีเมตตาที่แท้จริง โควินทพราหมณ์ไม่ยินดีในทรัพย์ ในนางสนม
ก านัล แม้แต่ยศสักการะก็ไม่ทรงปราถนาแต่ปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด ๔ เดือนใน
ฤดูฝน นี้คือความเมตตาที่มหาโควินทะได้แสดงออกถึงความมีเมตตาต้องการหาวิธีที่จะสนทนากับ
พรหมเพื่อหาทางสงเคราะห์เหล่าสัตให้พ้นจากวัฏฏะ 

๔.๒.๒ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักกรุณา 
มหาโควินทพราหมณ์หลีกเร้น ๔ เดือนในฤดูฝนด้วยหวังจะได้พบได้สนทนากับพรหมบ้างโดย

การเพ่งกรุณาฌานตลอด ๔ เดือน 
ฌาน คือสภาวะการเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ ภาวะจิตสงบประณีตมีสมาธิ

เป็นองค์ธรรมหลัก 
กรุณา ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ไม่หวังผลตอบแทน

เช่นเดียวกัน สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามก าลังกายก าลังปัญญาก าลังทรัพย์
ลักษณะของกรุณา การสงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ โดยธรรมว่าผู้ที่จะสงเคราะห์นั้นขัดข้องทางใด หรือ
ถ้าหาให้ไม่ได้ ก็ชี้ช่องบอกทาง  

กรุณานั้นสูงกว่ารูปฌาน เพราะในอากาศไม่มีอะไร ไม่มีรูปอะไรเป็นความว่าง ว่างจากรูป
ทั้งสิ้น กรุณานั้นมีอากาสานัญจายตนะ คืออรูปฌานที่ ๑ นี้เป็นยอด เพราะเมื่อแผ่จิตออกไปด้วย
กรุณาขอให้สัตว์ทั้งปวงพ้นจากทุกข์ นี้เรียกว่ากรุณาฌาน 

สรุปได้ว่า ความทุกข์ต่าง ๆ นั้นบังเกิดขึ้นที่รูป ปรากฏที่รูป เมื่อสัตว์ทั้งปวงจะพ้นจากทุกข์ก็
จะต้องพ้นจากรูป เมื่อไม่มีรูปนั่นแหละจึงจะพ้นจากทุกข์อันเกี่ยวกับรูปได้ เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติแผ่
จิตออกไปด้วยกรุณามาก ๆ จนจิตไม่เห็นทุกข์ในรูปของสัตว์ทั้งปวง ก็จะปรากฏเป็นอากาศคือความ
ว่างเปล่าไม่มีอะไร เมื่อไม่มีรูปทุกข์ของรูปก็ไม่มี ความเจ็บป่วยของรูปก็ไม่มี ก็พ้นจากทุกข์ได้ทั้งหมด
อันเกี่ยวกับรูป เพราะฉะนั้นกรุณานี้จึงน าให้ได้อรูปที่ ๑ อากาศไม่มีที่สิ้นสุด เพราะจะต้องไม่เห็นรูป
อะไร เป็นความว่างเปล่า จึงจะไม่เห็นทุกข์ของรูปทั้งหมด เป็นกรุณาอย่างยอดและยอดของกรุณานั้น
คือ อรูปที่ ๑ อรูปฌานที่ ๑ อากาสานัญจายตนะ ซึ่งอรูปฌานที่ ๑ นี้เป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิที่
สูงขึ้นไปกว่ารูปฌาน ในขั้นเมตตานั้น เมื่อได้อัปปนาสมาธิก็ยังเป็นขั้นรูปฌาน เพราะยังมีรูปเป็น
อารมณ์ แต่ว่าเป็นสมาธิที่เห็นในรูปว่าสมาธินั้นว่างาม โควินทพราหมณ์ไม่ยินดีในทรัพย์ ในนางสนม
ก านัล แม้แต่ยศสักการะต่าง ๆ ก็ไม่ทรงปรารถนา แต่ปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด ๔ 
เดือนในฤดูฝน ใคร ๆ ไม่พึงเข้าไปหาฉันยกเว้นคนที่น าอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้น 



 
๗๙ 

๔.๒.๓ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักมุทิตา 
มุทิตา แปลว่า มีจิตอ่อนโยน หมายถึง จิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณ์สดชื่น

แจ่มใสตลอดเวลา คิดอยู่เสมอว่า ถ้าคนทั้งโลกมีความโชคดีด้วยทรัพย์ มีปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกัน
ทุกคนแล้ว โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุข สงบ ปราศจากอันตรายทั้งปวง คิดยินดี โดยอารมณ์พลอย
ยินดีนี้ไม่เนื่องเพ่ือผลตอบแทน การแสดงออกถึงความยินดีในพรหมวิหาร คือไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

มุทิตานั้นได้แก่ วิญญานัญจายตนะ คืออรูปที่ ๒ ที่ก าหนดวิญญาณคือตัวความรู้ว่าไม่มีที่สุด
เพราะว่าวิญญาณนั้นคือความรู้ ย่อมเกี่ยวกับจิตที่ประกอบด้วยมุทิตา คือความที่จิตยินดีในความสุข
ความเจริญของใคร ๆ ทั้งโลก ไม่ริษยา ทั้งไม่โสมนัส คอยกระหยิ่มอยากได้ด้วย จึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์
และจิตที่บริสุทธิ์ดั่งนี้ย่อมเป็นตัวความรู้ที่บริสุทธิ์ เพราะถ้ายังมีรูปอยู่ สัตว์บุคคลนั้น  ๆ ก็จะต้องมี
ความเสื่อมสิ้นไปของสมบัติที่ได้เป็นธรรมดา ต้องมีความเสื่อมสิ้นไปของชีวิตร่างกายอันนี้ ต้องแก่ เจ็บ
ตายในที่สุด ฉะนั้นจะไม่ให้เสื่อมจากความสุขที่ได้นั้นก็เป็นไปไม่ได้ ในเมื่อยังเป็นโลกิยะสุขสมบัติ 

ฉะนั้นเมื่อ กรุณา น าให้ได้ถึงอรูปที่ ๑ คืออากาสานัญจายตนะ อากาศไม่มีที่สุด เป็นความว่าง
เปล่าไปทั้งหมด มุทิตา ก็ท าให้ได้วิญญาณัญจายตนะคือความรู้ อากาศไม่มีที่สุดเพียงไหนเพียงใด
ความรู้ก็ครอบคลุมไปถึงเพียงนั้น เพราะว่า ข้อว่าอากาศไม่มีที่สุดนั้น ก็ปรากฏอยู่ในตัววิญญาณคือ
ความรู้นี่เอง ความรู้ว่าอากาศไม่มีที่สุด เพราะฉะนั้น เมื่อก าหนดดูอากาศซึ่งเป็นวัตถุหรือเป็นอารมณ์
ของความรู้ สูงขึ้นมาจึงมาก าหนดตัวความรู้เอง ความรู้ในอากาศนั้น ว่าตัวความรู้เองก็ไม่มีที่สุดอันเป็น
ผลที่ได้จากมุทิตาคือจิตที่บริสุทธิ์ ก็ท าให้ความรู้แผ่ไปไม่มีที่สุด เป็นความรู้ที่ไม่มีอะไร คือไม่มีรูปอะไร
เป็นอารมณ์ทั้งหมด เป็นยอดของมุทิตา โควินทพราหมณ์ไม่ยินดีในทรัพย์ แต่ปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่ง
กรุณาฌานไม่พึงให้ใครเข้าไปหายกเว้นคนที่น าอาหารไปให้ 

๔.๒.๔ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอุเบกขา 
อุเบกขา แปลว่า ความวางเฉย นั่นคือ มีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบความวางเฉยใน

พรหมวิหารนี้ หมายถึง เฉยโดยธรรม คือทรงความยุติธรรมไม่ล าเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่ง 
อุเบกขา มีอากิญจัญญายตนะเป็นที่สุด หมายความว่าให้บรรลุถึงสมาธิที่สูงขึ้นไปกว่านั้นว่า

น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี เพราะว่าในตัวอากาศเองที่เป็นความว่าง ในตัวความรู้ในอากาศท่ีเป็นความว่าง
นั้น อากาศก็ว่าง ความรู้ก็ว่าง เพราะฉะนั้น ในความว่างนั้นเมื่อมาก าหนดให้ลึกซึ้งเข้าไปอีก ก็จะ
พบว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี คือไม่มีอะไรอยู่สักน้อยหนึ่งนิดหนึ่ง เพราะถ้ามีอยู่ก็ยังไม่ว่างจริง เมื่อว่าง
จริงคือเป็นอากาศที่ว่างจริง และเป็นวิญญาณคือความรู้ในความว่างที่ว่างจริง ก็จะต้องไม่มีอะไรสัก
น้อยหนึ่งนิดหนึ่ง ก็มาก าหนดดูว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนี้ก็เป็นอรูปที่ ๓ ซึ่งเป็นยอดของอุเบกขา 

เมื่อปฏิบัติในอุเบกขามีใจเป็นกลาง ไม่เอียงไปทางโน้น ไม่เอียงไปทางนี้ ถ้ายังเอียงไปทางโน้น
ทางนี้ หรือยังมีทางโน้นทางนี้ส าหรับให้เอียงไป ก็เป็นอุเบกขาที่เป็นยอดไม่ได้ เพราะยังมีน้อยหนึ่งนิด



 
๘๐ 

หนึ่งข้างนี้บ้างข้างนั้นบ้าง ส าหรับที่จะให้เอียงไป ไม่เป็นกลาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะเป็นกลางกันจริง ๆ 
ก็ต้องไม่มีอะไรต้องมัธยัสถ์เป็นกลางจริง ๆ 

ดังนั้น ยอดของเมตตาก็คือสุภะความงาม ไม่ปรากฏความปฏิกูล ไม่ปรากฏสิ่งที่จะท าให้จิตใจ
นี้เกลียดชัง เป็นความงามที่บริสุทธิ์ ไม่ปรากฏว่าน่าเกลียดชัง ถ้าน่าเกลียดชังอยู่ก็จะต้องมีความชัง ซึ่ง
สงเคราะห์ในกิเลสกองพยาบาท เมื่อเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์จริง ๆ แล้วจะต้องงามบริสุทธิ์ไม่มีน่าเกลียด
น่าชังแต่ว่ายังต้องอาศัยเกาะอยู่กับตัวรูป เพราะความงามนั้นปรากฏเกาะอยู่กับตัวรูป รูปของสัตว์
บุคคลนั้น ๆ ที่แผ่จิตออกไปถึง แต่เป็นความงามที่บริสุทธิ์ ไม่เจือด้วยความเกลียดความชัง หรือแม้
ด้วยความรัก เพราะเมื่อมีความรักที่เป็นตัวกามแล้ว ก็ยังเป็นความงามที่บริสุทธิ์ไม่ได้ ตามนัยนี้เมตตา
ก็ให้ถึงรูปฌาน ถึงขั้น ๔ ขั้น ๕ ได้ แต่กรุณาให้ถึงอรูปที่ ๑ ได้ มุทิตาให้ถึงอรูปที่ ๒ ได้ อุเบกขาให้ถึง
อรูปที่ ๓ ได ้

ด้วยเหตุนี้ อัปปมัญญา ๔ นี้ จึงเป็นกรรมฐานข้อทุกคนควรปฏิบัติ แต่การที่จะปฏิบัติให้ถึงขั้น
ยอดนี้เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก และหากปฏิบัติขึ้นมาโดยล าดับแล้ว เหมือนบันไดที่ขึ้นไปทีละขั้นก็ไม่ยากแม้
จะสูงมากแต่ว่ามีบันไดขึ้นไปตั้งร้อยขั้นสองร้อยขั้น ขึ้นไปทีละขั้นแล้วก็จะไม่ยาก แต่ว่าหากว่ายังไม่ได้
ขึ้นสักขั้นหนึ่ง แหงนคอดูขั้นร้อยขั้นสองร้อยข้างบนสุดโน่น ก็จะเห็นว่ายากขึ้นไม่ไหว เพราะจะข้ึนก้าว
เดียวขึ้นไปนั้นไม่ได้ แต่ถ้าเริ่มขึ้นไปทีละขั้นตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งแล้ว ขั้นที่สองก็ข้ึนง่ายไม่ยาก ขั้นที่สามก็ไม่
ยาก จนถึงขั้นที่ร้อยขั้นที่สองร้อยก็ไม่ยาก ไปโดยล าดับ จะคิดว่ายากไปไม่ได้ไม่ถึงเสียก่อนนั้น จึงไม่
ถูกต้อง เหมือนการขึ้นภูเขาสูง มีบันไดขึ้นไปสองร้อยขั้นสามร้อยขั้นคือบนยอดนั้นมีทรัพย์ที่มีค่า มีสิ่ง
ที่ประเสริฐอยู่ และมีบันไดขึ้นด้วย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานบันไดไว้ให้ ก็ขึ้นไปทีละขั้นคือปฏิบัติ
เริ่มต้นไปโดยล าดับ ดังนี้ก็ท าได้ แต่เมื่อยังไม่ได้ขึ้นเลย หรือขึ้นไปได้สองขั้นสามขั้น แหงนขึ้นไปดูถึง
ขั้นที่สูงสุด ขั้นที่ร้อยขั้นที่สองร้อย ก็บอกว่าท าไม่ได้เสียแล้วถ้าไม่ขึ้นไปก็ท าไม่ได้จริง แต่ถ้าขึ้นไปทีละ
ขั้นแล้วก็ท าได้แล้วก็ไม่ยาก หรือเรียกว่าก้าวไปทีละข้ันทีละก้าว ซึ่งการก้าวขึ้นไปทีละก้าวการสมาทาน
สิกขาบทก็เช่นกัน เราจะไม่ฆ่าสัตว์ จะไม่ลักทรัพย์ค าว่าสิกขาบทนี้  เป็นการก้าวก็ได้ แปลว่าถึงก็ได้ 
ศึกษาปฏิบัติไปทีละก้าว ทีละก้าวอย่างการรักษาศีล๕ นั้น จะให้เป็นศีล ๕ บริสุทธิ์จริง ๆ ต้องเป็นพระ
โสดาบัน แต่เมื่อยังเป็นผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงโสดาบันจะให้ศีล ๕ บริสุทธิ์จริง ๆ ก็ยาก เพราะฉะนั้นก็เม่ือไป
ดูถึงความบริบูรณ์สูงสุดแล้วบ่นว่ายาก ไม่ได้ดั่งนี้ก็เป็นความจริง ในเมื่อยังไม่ได้ก้าวไปทีละก้าว 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าให้สมาทานสิกขาบท คือให้สมาทานศึกษาไปทีละก้าวทีละก้าว
ว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้น และเมื่อได้สมาทานปฏิบัติไปดั่งนี้ ก้าวที่หนึ่ง ก้าวที่สองก็
จะต้องมีศีลขาดบ้าง ไม่ขาดบ้าง สมาทานกันใหม่บ้าง เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการสมาทานรับศีลกันอยู่
บ่อย ๆ ในเวลาที่จะท ากุศลทุกคราว ถ้าหากว่าบริบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องสมาทานกัน หนเดียวก็พอนี่ไม่ ๆ 
เช่นนั้น ก็เพราะว่าจะต้องปฏิบัติกันไปทีละก้าวทีละก้าว ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ถูกบ้างผิดบ้างก็แก้ไข
กันไปปฏิบัติกันไปโดยล าดับ 



 
๘๑ 

สรุปได้ว่า หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอุเบกขาอัปปมัญญานี้ ให้ค่อยเป็นค่อยเป็นไปตามนี้ก็
จะเป็นความบริบูรณ์ขึ้นทุกทีจนถึงยอดในที่สุด หัดปฏิบัติไปทีละก้าว ทีละครั้งทีละคราว ได้บ้างเสื่อม
บ้าง มีกิเลสเข้ามาบ้างดับกิเลสได้บ้างไม่ได้บ้าง เสียเมตตาไปบ้างท าขึ้นใหม่บ้างปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ ดั่งนี้ 
ก็จะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงยอดในที่สุดได้ คนที่มีอัปปมัญญา ๔ สมบูรณ์ ศีลย่อมบริสุทธิ์ ย่อมมีฌาณ
สมาบัติ และคนที่มอัีปปมัญญา ๔ สมบูรณ์ เพราะอาศัยใจเยือกเย็น ปัญญาก็เกิด  
 

๔.๓ วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘  
มหาโควินทวินพราหมณ์ หลังจากได้ออกจากเรือนบวชเป็นพรรพชิตแล้ว ทรงเจริญมรรคมี

องค์ ๘ นี้ เป็นอริยสัจข้อที่ ๔ และชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลางเพราะเป็นข้อปฏิบัติ
อันพอดีที่จะน าไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์ปลอดปัญหาไม่ติดข้องในที่สุดทั้ง
สอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค เป็นทางสายเดียวเหมือนเชือกเส้นเดียวมี ๘ 
เกลียว ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน จึงจะเกิดประโยชน์ที่สมบูรณ์ 

หลักธรรมที่กล่าวมาเป็นหลักศีลธรรมที่มหาโควินทะได้แสดงไว้เพ่ือพิจารณาตัดสินพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและหาแนวทางแก้ไขให้เบาลงจนหมดไปในที่สุดกล่าวคือ การน า
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมท าได้โดยอาศัยหลักอริสัจ ๔ 
คือ หลักความจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข ์สมุทัย นิโรธ และมรรค  

พระพุทธองค์ทรงค้นพบ อริยสัจ ๔ แล้วน ามาแก้ปัญหา ขจัดความทุกข์ให้หมดไปนับว่าเป็น
การปฏิบัติตามหลักการที่น่าสนใจของชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย
เหตุผล ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งขอบเขตการวิจัยหลักการด าเนินชีวิตอันเป็นทางสายกลาง ดังนี้ 

๑. ทุกข์ ปัญหาที่ท าให้เกิดความคับข้องใจนั้นคืออะไร 
๒. สมุทัย ต้นเหตุแห่งปัญหา หรือ ต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นได้แก่อะไร 
๓. นิโรธ การขจัดปัญหานั้นให้หมดไปท าได้อย่างไร 
๔. มรรค การแสวงหาแนวทางหรือวิธีการที่ท าให้ต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นหมดไป 

บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะห่างไกลจากชข้าศึกภายใน คือ กิเลสเครื่องเศร้าหมอง
คุณธรรมระดับสูง ได้แก่ อริยมรรค หมายถึง ทางอันประเสริฐ ทางของพระอริยะ หากผู้ใดประพฤติ
ปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ จิตใจของผู้นั้นจะหมดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเปลี่ยนแปลงสภาพปุถุชนไป
เป็นอริยชน เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย 

๑. ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ชาติ 
คือ การเกิด, ชรา คือ การแก่, มรณะ คือความตาย และการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัด
พรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้น กล่าวโดยย่อ ทุกข์ ที่เกิดนี้เพราะ
อุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ ๕ เป็นกองทุกข ์ 



 
๘๒ 

อุปาทานขันธ์ คือ ขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานได้แก่ขันธ์ ๕ ที่ประกอบด้วยอุปาทาน 
ประกอบเป็นตัวตนหรือชีวิตของตนอันประกอบด้วยฝ่ายรูปและฝ่ายนามที่แยกออกเป็น ๕ ขันธ์หรือ
กอง ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ที่ประกอบด้วยอาสวะ ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะ
ว่า รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญูปาทานขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทานขันธ์ 
ดังนั้น เมื่อบุคคลรู้ชัดและก าหนดรู้ในสภาวะที่ทนได้ยากสภาวะที่บีบคั้นได้ก็จะคลายความยึดมั่นถือ
มั่นลดมานะทิฏฐิลงได้ เช่น มหาโควินทะ ที่คลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปลาภรรยาทั้ง ๔๐ คน ออก
บวชและภรรยาทั้ง ๔๐ คนของมหาโควินทะก็ออกบวชตามคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้ 

๒. สมุทัย คือ เหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุ มีผลทั้งนั้น เหตุของทุกข์คือตัว
สมุทัย เช่น ความต้องการ อยากได้ อยากดี อยากเป็น แล้วขวนขวายหาก็ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ ได้
บ้างไม่ได้บ้าง ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง เศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวาย เรียกว่า การประสบเหตุที่ท าให้
เกิดทุกข์ คือความอยาก เรียกว่า ตัณหา คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ไม่นอกเหนือไปจาก
ตัณหา ๓ ประการนี้ 

๑) ความอยากได้ คนเกิดมาด้วยกาม กินอยู่ด้วยกาม นอนอยู่ในกาม นั่งอยู่ในกาม คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม่หนีไปจาก ๕ อย่างนี้ ใครเกิดมาต้องวุ่นวายอยู่กับของเหล่านี้แหละ 
เดือดร้อนอยู่กับของเหล่านี้ คือข้องมันติด ไปไม่หลุด ไปไม่พ้น เรียกว่า กามตัณหา 

๒) ความอยากเป็น อยากได้นั่นอยากได้นี่ ได้แล้วก็อยากได้อีกเป็นแล้วก็อยากเป็นอีกไม่
อ่ิมไม่พอ นี่ก็เป็นทุกข์เพราะความไม่อ่ิมไม่พอ เรียกว่า ภวตัณหา 

๓) ความไม่อยากเป็น ไม่อยากได้นั่น ไมอ่ยากได้นี่ ก็เป็นทุกข์ เพราะความไม่อยากจึงเป็น
เหตุให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ เรียกว่า วิภวตัณหา 

ขันธวิบากทุกข์ มีร่างกายนี้อยู่จึงจ าเป็นต้องเสวยทุกข์อยู่ด้วยกันทุกรูปทุกนาม ดังนั้นสมุทัยจึง
เป็นของควรละ ปล่อยวางเลย สละได้นั่นแหละสมุทัย คือ ตัณหา 

๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ความส ารอกออก สลัดทิ้ง ปลดปล่อย ไม่มีเยื่อใยสมุทัยอันเป็นบ่อ
เกิดทุกข์ได้สิ้นเชิง หมายถึง การท าลายสมุทัยและดับสมุทัยคือตัวตัณหาให้สิ้นไปจนไม่เกิดขึ้นได้อีก
เหมือนไฟที่สิ้นเชื้อ ด้วยอ านาจการด าเนินตามมรรคจนได้บรรลุมรรคนั้น ๆ ดังนี้ 

๑) การดับกิเลสของท่านผู้บ าเพ็ญฌาน ถึงปฐมฌานขึ้นไป ย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลา
ที่อยู่ในฌานนั้น 

๒) ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ หรือธรรมที่ตรงข้าม เช่น ดับด้วยความรู้ที่ก าหนดแยก
รูปนามออกได้ เป็นการดับชั่วคราวในกรณีนั้น ๆ 

๓) ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ด้วยโลกุตตรมรรค ในขณะแห่งมรรคนั้น ชื่อ สมุจเฉทนิโรธ 
๔) ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรค ดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตตรผล 

กิเลสเป็นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไม่ต้องขวนขวายเพื่อดับอีก ในขณะแห่งผลนั้นชื่อ ปฏิปัสสัทธินิโรธ 



 
๘๓ 

๕) นิสสรณนิโรธ ดับด้วยสลัดออกได้ หรือดับด้วยปลอดโปร่งไป คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นแล้ว 
ด ารงอยู่ในภาวะที่ดับกิเลสแล้วนั้น ยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้นชื่อนิสสรณนิโรธ ได้แก่อมตธาตุคือ 
นิพพาน 

๔. มรรค คือ แนวปฏิบัติที่น าไปสู่ความดับทุกข์ มีองค์ประกอบอยู่ ๘ ประการ คือ  
๑) มีความเห็นชอบ ความรู้อริยสัจ ๔ เห็นไตรลักษณ์ หรือรู้อกุศลและอกุศลมูลกับกุศล

และกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท ซึ่งปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เป็นทางเกิดแห่งแนวคิดท่ีถูกต้องของ
ความดีงามทั้งปวง มีการใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น คือกระท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่ง
ทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้น ๆ ปัญหานั้น ๆ ออก ให้เห็นตาม
สภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลและรากเหง้าของอกุศล
ถอนทิฏฐานุสัย และมานานุสัยละอวิชชา ยังวิชชาให้เกิด ย่อมกระท าที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบัน  อริย
สาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ 

๒) มีความด าริชอบ หรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้อง มีความด าริที่ปลอดจากโลภะ ปลอด
จากกาม ไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยาก ไม่พยาบาท ความด าริที่ไม่มีความเคียดแค้น
คือ มีเมตตา กรุณา ปรารถนาดี ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข และด าริในอันไม่เบียดเบียน คึกคะนองท า
โดยไม่มีความโลภหรือความโกรธมาเกี่ยวข้อง เข้าใจโลกตามความเป็นจริง มีสามัญส านึกในสิ่งที่
ถูกต้องดีงามเอง เป็นความนึกคิดท่ีปราศจากโมหะ  

ดังนั้น การด าเนินชีวิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสัมมาทิฏฐิ ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นความ
เข้าใจผิด ไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงท าให้เกิดมิจฉาสังกัปปะ คือด ารินึกคิดมีทัศนคติต่อ
สิ่งทั้งหลายผิดพลาด และมิจฉาสังกัปปะนี้ ก็ส่งผลสะท้อนให้เกิดมิจฉาทิฐิ จนเข้าใจและมองเห็นสิ่ง
ทั้งหลาย อย่างผิดพลาดยิ่งขึ้นไปอีก การมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง ตามที่มันเป็นได้นั้นจะต้อง
ใช้โยนิโสมนสิการ  

๓) งดเว้นจากการพูดเท็จ ส่อเสียด ค าหยาบ เพ้อเจ้อ การงดเว้นนี้เรียกว่า การกล่าวชอบ 
มีเจตนางดเว้นจากการกล่าวมิจฉาวาจา ถึงแม้ในบางโอกาสอยากจะพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ 
พูดเพ้อเจ้อ แต่มีความยับยั้งตนเองไว้ได้ ก็ถือว่าก าลังได้เจริญสัมมาวาจา สิ่งส าคัญในการเจริญ
สัมมาวาจา คือ เจตนางดเว้นวจีทุจริต จึงถือเป็นการรักษาศีลข้อ มุสาวาท ไม่ว่าจะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ 
หรือ ศีล ๑๐ ก็ควรงดเว้นมิจฉาวาจาอึก ๓ อย่างไปพร้อมกัน 

เมื่อผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา ระลึกรู้อยู่กับรูปนามทั้งหมดที่พบในขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น 
ลิ้มรส กระทบสัมผัส หรือคิดนึก แล้วหยั่งเห็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ทีบ่ังคับบัญชาไม่ได้ของสภาวะ
เหล่านั้น กิเลสที่เป็นเหตุให้กล่าวมิจฉาวาจาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เป็นการระงับอนุสัยกิเลสที่นอน
เนื่องอยู่ในจิตได้ชั่วขณะด้วยอ านาจของวิปัสสนา 



 
๘๔ 

เมื่อวิปัสสนาญาณ ได้พัฒนาแก่กล้าจนเต็มรอบ ผู้ปฏิบัติธรรม ก็จะเห็นประจักษ์พระ
นิพพานด้วยมรรคญาณ สามารถละมิจฉาวาจาได้โดยเด็ดขาด เป็นสมุทเฉทปหานด้วยสัมมาวาจา 

ดังนั้น ในการด าเนินชีวิตที่จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตนเองและสังคมจ าจึงเป็น
ต้องเว้น การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดค าหยาบ และการพูดเพ้อเจ้อ เป็นมิจฉาวาจาส่วนการงด
เว้นจากมิจฉาวาจา เป็นสัมมาวาจา เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ค าจริง เว้นขาดจากค าหยาบ กล่าว
แต่ค าที่ไม่มีโทษเพราะหู คนส่วนมากรักใคร่พอใจ เว้นขาดจากค าเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าที่เป็นจริง อิงอรรถ
อิงธรรม อิงวินัยพูดแต่ค ามีหลักฐานมีที่อ้างมีที่ก าหนดประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควรรู้จัก
มิจฉาวาจาว่ามิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจา ความรู้นั้น เป็นสัมมาทิฐิ 

๔. การกระท าอันพอดี ไม่ได้แปลว่าจะต้องท าอะไรที่เป็นความดีหรือท าผิดไม่ได้เลย หรือท า
แต่บุญ เพราะปกติจิตมนุษย์อุปมาเหมือนสายน าย่อมไหลลงเบื้องต่ า คนเราสามารถท าผิดพลาดกันได้ 
อาจจะมีการกระท าไม่ดี หรือท าผิดบ้าง ขอเพียงมีสติในการด าเนินไปมีปัญญาประกอบอยู่  
 ดังนั้น สัมมากัมมันตะ ไม่จ าเป็นต้องยึด มั่นถือมั่นสุดโต่งว่าจะต้องเป็นการกระท าที่ดีเกินจริง 
การกระท าที่ถูกต้องทั้งหมด การกระท าที่ไม่มีกรรมเลย หรือการกระท าที่มีแต่ธรรมตรงนิพพาน
ตลอดเวลา อย่างนั้นก็หาไม่ แบบนั้นยังสุดโต่งไม่พอดี ไม่ใช่ทางสายกลาง ตึงเกินไป หากไม่ยึดมั่น
สุดโต่งทางหนึ่งทางใดเกินไป แม้แต่พระอรหันต์ก็มีท าผิดกันได้ เช่น พระสุภััททะ หลังบรรลุอรหันต์ก็
ปรามาสพระธรรมวินัย แต่การท าผิดของพระอรหันต์นั้นไม่ได้มากเกินความพอดีของความเป็นพระ
อรหันต์ สามารถรับวิบากกรรมแล้วชดใช้ได้หมดในชาตินั้น ๆ ได ้

๕. การเลี้ยงชีพชอบ ท ามาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตฆราวาส เว้นมิจฉาอาชีวะ ได้แก่ การเลี้ยง
ชีพไม่ชอบ คือการแสวงหาปัจจัยมาบริโภคที่มิชอบ โกงหรือหลอกลวงเขามา เว้นการประจบสอพลอ
การแสวงหาลาภโดยไม่ประกอบด้วยความเพียร (สัมมาวายามะ) คือขี้เกียจ อยากได้มาง่าย  ๆ โดยไม่
อาศัยก าลังแห่งสติปัญญา โลภจนไม่ชอบธรรม เช่น เบียดเบียนลูกจ้าง และท าลายสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
อย่างได้มาก เสียให้น้อย ในการด าเนินชีวิตในข้อนี้จึงเป็นการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะ ๕ ประเภทนี้ 

๑) การขายอาวุธ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด อาวุธอ่ืน ๆ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้หากมี
เจตนาเพื่อท าร้ายกัน ก่อให้เกิดการท าลายล้างซึ่งกันและกันโลกจะไม่เกิดสันติสุข 

๒) การค้าขายมนุษย์ ได้แก่ การค้าขายเด็ก การค้าทาส ตลอดจนการใช้แรงงานเด็กและ
สตรีอย่างทารุณ รวมถึงการขายอขายบริการทางเพศทั้งของตัวเองและผู้อ่ืน 

๓) ค้าขายสัตว์เป็น ส าหรับฆ่าเพ่ือเป็นอาหารเป็นการส่งเสริมให้ท าผิดศีลข้อที่ ๑ คือการ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

๓) การค้าขายน้ าเมา ตลอดจนการค้าสารเสพติดทุกชนิดรวมถึงการเสพเอง 
๔) การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมทั้งเป็นอันตรายต่อสัตว์ 



 
๘๕ 

ดังนั้น การเลี้ยงชีพชอบ เป็นการบริโภคปัจจัยสี่ อย่างมักน้อย เท่าที่จ าเป็น ถ้าเป็นนักบวชที่
อยู่ด้วยการขอ ต้องรักษาปัจจัยสี่ของทายกอย่างดี เพ่ือให้คุ้มค่าต่อผู้ให้ ไม่เบียดเบียนและไม่เสพสิ่งที่
นอกเหนือจากปัจจัยสี่โดยไม่จ าเป็นเช่นกามคุณ ๕ เพราะแม้ไม่เสพกามคุณ มนุษย์ก็สามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้ สัมมาอาชีวะของผู้บวชคือไม่เสพบริโภคเกินจ าเป็น เช่น ดูการละเล่นแต่งตัว เป็นต้น 

๖. มีความเพียรชอบ มีฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว้ เพ่ือไม่ให้อกุศล
ธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว เพ่ือให้กุศลธรรมที่ยัง
ไม่เกิดบังเกิดขึ้น และเพ่ือความตั้งอยู่ไม่เลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย์ มีขึ้น เต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่
บังเกิดข้ึนแล้ว 

สัมมาวายามะนี้ เป็นส่วนงานของจิตใจ คือ อกุศล และกุศล ส ารวมระวัง ทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ไม่ประมาทเปิดช่องให้บาปอกุศลเกิด แต่หากเกิดขึ้นแล้วก็ประคองจิตให้ละเสีย เมื่อสังวร
ระวังจะไม่เกิดการท าทุจริต ๓ คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ในขั้นนี้จะสูงกว่าศีล มรรคองค์ที่ ๓ 
๔ และ ๕ เพราะเริ่มเข้าไปจัดการที่ต้นเหตุ คือจิตใจที่เป็นระดับการสั่งการ ท าไมท่านจึงไม่ให้ท าข้อนี้
เสียเลยตั้งแต่ต้น เพราะสัตว์โลกที่ยังพร่องในเรื่องของศีลระดับหยาบ จิตใจและสติจะยังไม่สามารถ
จัดการในระดับละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังไม่เห็นเหตุแห่งการท ากุศลหรืออกุศลนั้นว่า
เกิดมีข้ึนจากการมีเจตนาที่จิตเป็นตัวสั่งการ ตราบเมื่อมีเจตนาเป็นเครื่องละเว้นก็จะเห็นว่าการกระท า
ใด ๆ นั้นเริ่มต้นจากจิตใจภายในทั้งสิ้น เมื่อฝึกในการเว้นมาก ๆ เข้าจึงเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมา
จัดการดูแลในระดับละเอียดขึ้น 

ดังนั้น ในส่วนของกุศลจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้ท าให้เกิดขึ้น และเมื่อท าให้ตั้งขึ้นได้
แล้ว ก็ให้ท าให้มาก ท าให้งอกงามเจริญเต็มรอบ เมื่อเจริญเต็มรอบแล้ว กุศลก็จะอยู่ตัวจนเป็นกุศล
ตลอดเวลาได้เองไม่ต้องไปพยายามอีก จนท ากุศลโดยเป็นปรกติ ไม่ต้องมีเจตนาที่จะต้องท าอีกละ
อกุศลจนไม่มีอกุศลจะต้องละอีก อกุศลตั้งแต่หยาบ ๆ เช่น ความอาฆาตพยาบาท ความโกรธ ความ
หงุดหงิดร าคาญ จนระดับละเอียดเช่น การขยับแม้เพียงเล็กน้อยของจิตก็จะลดลงเรื่อย ๆ จนจิตเกิด
ความตั้งมั่นมาก จึงส่งผลให้มรรคองค์ที่ ๗ สัมมาสติเกิดขึ้นได้โดยง่าย เพราะมีมรรคองค์ที่ ๖ เป็นเหตุ
เป็นปัจจัย สรรพสิ่งล้วนเกิดดับ สิ่งเกิดดับเป็นทุกข์ สิ่งเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน มีเหตุให้เกิดก็เกิด หมดเหตุ
ก็ดับไป ก็จะหมดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนระดับต่าง ๆ ลง  

๗. ความระลึกชอบ มีสติก าหนดระลึกรู้อยู่เป็นนิจว่า ก าลังท าอะไรอยู่ ก าหนดรู้สภาวะที่
เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน สภาวะทั้ง ๔ เรียกว่า กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, 
และธัมมานุปัสสนา 

๑) กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน คือ การพิจารณาก าหนดรู้ รูป นามอาศัย เพียงการฟังธรรม
อย่างเดียวไม่ก าหนดรูป นาม ในขณะปัจจุบันย่อมไม่สามารถท าวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ



 
๘๖ 

ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้เป็นการก าหนดรู้ในอิริยาบถมียืน เดินนั่ง นอน เป็นอิริยาบถใหญ่ 
อิริยาบถหลักท่ีนักปฏิบัติหรือโยคีผู้ปฏิบัติพึ่งให้ความส าคัญ 

๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การเข้าไปรับรู้ มีสติก าหนดรู้ เมื่อเสวยสุขเวทนา ย่อมรู้
ชัดว่าเสวยสุขเวทนาอยู่ เมื่อเสวยทุกขเวทนา ย่อมรู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาอยู่ เมื่อเสวยอุเบกขาเวทนา
ย่อมรู้ชัดว่าเสวยอุเบกขาเวทนาอยู่ การพิจารณาเวทนามี ๓ อย่าง คือ (๑) ความสบายกาย ผู้ปฏิบัติ
ตามก าหนดรู้สุขเวทนาว่า สบายหนอ โล่งหนอ (๒) ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย ผู้ปฏิบัติตามก าหนดรู้
ทุกข์เวทนาว่า เจ็บหนอ ปวดหนอ (๓) ความรู้สึกเป็นกลาง ไม่สุข ไม่ทุกข์ เมื่ออุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นก็
รู้ว่าไม่สุข ไม่ทุกข์ ผู้ปฏิบัติตามก าหนดรู้ เฉยหนอ การพิจารณาเวทนาได้ ๕ อย่าง คือ (๑) ความรู้สึก
ทางกาย (๒) ความรู้สึกทุกข์ทางกาย (๓) ความรู้สึกทางใจ ความสบายใจ ความดีใจ เบิกบานใจ (๔) 
ความรู้สึกทางใจ คือ ความไม่สบายใจ ความเศร้าโศกเสียใจ กลัว ร้อนใจ วิตกกังวล (๕) อุเบกขา
เวทนาได้แก่ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เฉย ๆ ในกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส  

๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การเข้าไปรับรู้มีสติรู้ชัด จิตของเรามีราคะหรือรู้ชัดว่าจิต
ปราศจากราคะ จิตของเรามีโทสะเกิดขึ้น หรือจิตปราศจากโทสะ จิตของเรามีโมหะหรือจิตของเรา
ปราศจากโมหะ จิตของเราหดหู่และท้อถอย หรือจิตฟุ้งซ่าน จิตของเราเป็นมหัคคตะ หรือจิตไม่เป็น
มหัคคตะ จิตของเรามีจิตอ่ืนยิ่งกว่าหรือจิตของเราไม่มีจิตอื่นยิ่ง อนุตตรจิต หรือจิตสงบแล้วจิตของเรา
ไม่สงบ หรือจิตพ้นจากกิเลสแล้ว หรือจิตไม่พ้นจากกิเลส ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตพ้นจากกิเลส 

๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การน าสติตามก าหนดพิจารณา นิวรณธรรม คือ ธรรมที่
เป็นเครื่องกั้น เครื่องกั้นไม่ให้บรรลุกุศลธรรม ได้แก่ (๑) ความพอใจในกามคุณอารมณ์ (๒) ธรรมเป็น
เครื่องกั้นไม่ให้บรรลุกุศลธรรม ได้แก่ พยาบาท (๓) ธรรมเป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุกุศลธรรม มีอาการ
หดหู่และท้อถอยต่ออารมณ์ (๔) ธรรมเป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุกุศลธรรม ได้แก่ ความฟุ้งซ่านและ
ร าคาญในอารมณ์ (๕) ธรรมเป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุกุศลธรรม ได้แก่ ความสงสัย ลังเลใจ ในสิ่งที่ควร
เชื่อ เป็นต้น และเป็นการน าสติเข้าไปก าหนดรู้ในขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ของอุปาทาน ฉะนั้น จึงเรียกว่า 
อุปาทานขันธ์ ๕ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ในการก าหนดรู้สิ่งที่มา
กระทบมีอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖  

สามัญสติแตกต่างจากสัมมาสติ โดยสามัญสติ คือ สติที่ระลึกพร้อม ๆ กับความรู้สึกว่ามีตัวตน
คนสัตว์สิ่งของปรากฏอยู่ เป็นสติที่ฝึกกันอยู่ทั่วไป ส่วนสัมมาสติคือการระลึกชอบเท่านั้นคือระลึกว่า 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไร้ตัวไม่มีตนไร้สาระเป้นของหลอกลวง เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เป็นของว่างเปล่า ระลึก
ชอบหรือสัมมาสติมีการระลึกแบบนี้เท่านั้น การระลึกแตกต่างจากความคิด การระลึกจะรู้พร้อมใน
ขณะที่สัมผัสโดยมิได้มีเจตนาปรุงเป็นความคิดใด ๆ ขึ้นมา  

สติชอบต้องมีอาการและลักษณะเช่นนี้ เปรียบเทียบคล้าย ๆ กับว่า เมื่อเวลาเราพูดถึงเกลือ
หรือคิดถึงเกลือ เราจะมีการระลึกข้ึนมาภายในพร้อม ๆ กับค าพูดว่าเกลือคือระลึกถึงความเค็ม 



 
๘๗ 

ระลึกว่าเกลือมันเค็ม หรือเม่ือพูดถึงมะนาว เราจะระลึกข้ึนมาถึงความเปรี้ยว ระลึกข้ึนมาเองว่าเปรี้ยว
ว่าเค็ม นี่คือลักษณะและอาการของการระลึกท่ีไม่ใช่ความคิด ซึ่งเราพบเห็นในธรรมชาติ 

ระลึกชอบก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราสัมผัสสิ่งใดแล้วเราระลึกได้ว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
ของว่างเปล่า เป็นของไม่จริง ระลึกขึ้นมาเองเมื่อสัมผัสสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ได้อาศัยการคิด เห็นคนสัตว์
สิ่งของก็ระลึกแบบเห็นมะนาว เห็นมะนาวเราระลึกว่ามันเปรี้ยวขึ้นมาทันที เห็นคนสัตว์สิ่งของเราก็
ระลึกขึ้นมาได้ทันทีว่ามันของว่างเปล่า ผู้มีสัมมาสติต้องมีลักษณะและอาการระลึกได้แบบนี้ และใคร
อยากมีสัมมาสติก็ต้องฝึกให้เกิดอาการและลักษณะแบบนี้ในทุก ๆ สัมผัสจึงจะเรียกว่ามีสติชอบในองค์
มรรค หรือมีสัมมาสติอริยมรรค 

ผู้ฝึกสติชอบแบบนี้ จะมีสมาธิชอบตามมาเอง ไม่ต้องสร้างสมาธิชอบ มันก็เกิดของมันเอง 
และสัมมาญาณะ คือ ความรู้ชอบก็จะเกิดเอง โดยไม่ต้องไปสร้างไปคิด เมื่อมีสติชอบคือรู้ว่าว่างรู้ว่า
ของไม่จริง สัมมาญาณะมันจะสร้างความเห็นชอบขึ้นมาเองว่าธรรมชาติแท้ๆเป็นเช่นนี้ เมื่อสัมผัสสสิ่ง
ใดมันก็จะเลิกคิดผิดเลิกเห็นผิด เห็นว่ามันเป็นจริง หรือเห็นผิดเห็นเป็นตัวตนคนสัตว์สิ่งของมันเลิก
เห็นผิดเองโดยไม่ต้องคิดว่ามันไม่ใช่ตัวตน สัมผัสสิ่งไรมันก็เห็นก็รู้สึกรู้พร้อมไปเลยว่าว่าง แทนเห็นว่า
เป็นตัวตน พูดถึงสิ่งใดเห็นสิ่งใดมันระลึกว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าไม่จริงว่าว่างว่าไร้สาระ ระลึกเองไม่
ต้องมคีวามคิดปรุงข้ึนมาเหมือนเห็นมะนาวก็ระลึกได้ว่าเปรี้ยว เห็นเกลือก็ระลึกได้ว่าเค็ม 

สรุปได้ว่า สัมมาสติหากใครฝึกสติอยู่ควรพิจารณาว่าสติที่เราฝึกเป็นสามัญสติหรือเป็น
สัมมาสติ สัมมาสติเท่านั้นคือสติในอริยมรรค สติมีสองแบบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ต้องท าความ
เข้าใจให้ถี่ถ้วนการปฏิบัติจะได้ไม่หลงทาง สัมมาสติมี ๒ อย่าง คือ สัมมาสติที่ยังมีอาสวะ ซึ่งจัดเป็น
ฝ่ายบุญ อ านวยวิบากแก่ขันธ์ อย่างหนึ่ง กับสัมมาสติที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ และเป็น
องค์มรรค อย่างหนึ่ง 

๘. ความตั้งใจชอบ คือ ความตั้งใจมั่นโดยถูกทาง โดยการที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว
ความตั้งมั่นแห่งกุศลจิตในในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน เข้าถึงปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
และ จตุตถฌาน จิตตั้งมั่นในฌานทั้ง ๔ นี้ ส่วนอรูปฌานทั้ง ๔ จัดเข้าในจตุตถฌาน ตามอารมณ์ที่อรูป
ฌานมีเจตสิกที่เข้ามาประกอบในจิต คือ อุเบกขาเจตสิกและเอกัคคตาเจตสิก เช่นเดียวกับจตุตถฌาน
เรียกอีกชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง สรุปลงในไตรสิกขา คือ (๑) อธิสีลสิกขา ได้แก่
สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ (๒) อธิจิตสิกขา ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิและ (๓) อธิปัญญาสิกขา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 

สรุปได้ว่า หลักการด าเนินชีวิตของมหาโควินทที่พุทธองค์ทรงหยิบยกขึ้นมาแสดงให้ปัญจสิขะ
รู้ว่านี่คือทางที่พ้นทุกเป็นทางสายกลางนั้น เป็นการด าเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นไปตาม
กิจในอริยสัจทั้ง ๔ ได้แก่ (๑) ทุกข์ สิ่งควรรู้เข้าใจปัญหาหรือสภาวะที่เป็นทุกข์อย่างตรงไปตรงมาตาม
ความเป็นจริง เป็นการเผชิญหน้ากับปัญหา (๒) สมุทัย สิ่งควรละ คือการก าจัดสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ 



 
๘๘ 

เป็นการแก้ปัญหาที่เหตุต้นตอ (๓) นิโรธ สิ่งควรท าให้แจ้ง คือการเข้าถึงภาวะดับทุกข์ หมายถึงภาวะที่
ไร้ปัญหาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย (๔) มรรค สิ่งควรเจริญ คือการฝึกอบรมปฏิบัติตามทางเพ่ือให้ถึงความดับ
แห่งทุกข์ หมายถึงวิธีการหรือทางที่จะน าไปสู่จุดหมายที่ไร้ปัญหา กิจทั้ง ๔ นี้จะต้องปฏิบัติให้ตรงกับ
มรรคแต่ละข้อให้ถูกต้อง  

การรู้จักกิจในอริยสัจนี้เรียกว่ากิจญาณ กิจญาณเป็นส่วนหนึ่งของญาณ ๓ คือ (๑) สัจญาณ 
หยั่งรู้ความจริงว่า นี่คือทุกข ์นี่คือเหตุแห่งทุกข์ นี่คือความดับทุกข์ และนี่คือทางแห่งความดับทุกข์ (๒) 
กิจญาณ หยั่งรู้หน้าที่ต่ออริยสัจว่า ทุกข์ควรรู้ เหตุแห่งทุกข์ควรละ ความดับทุกข์ควรท าให้ประจักษ์
แจ้ง และทางแห่งความดับทุกข์ควรฝึกหัดให้เจริญขึ้น และ (๓) กตญาณ หยั่งรู้ว่าได้ท ากิจที่ควรท าได้
เสร็จสิ้นแล้ว ทุกข์ได้ก าหนดรู้แล้ว เหตุแห่งทุกข์ได้ละแล้ว ความดับทุกข์ได้ประจักษ์แจ้งแล้ว และทาง
แห่งความดับทุกข์ได้ปฏิบัติแล้ว สาวกเหล่าใดรู้ค าสั่งสอนทั่วทั้งหมด ท าให้แจ้ง เจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่ง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน สังโยชน์ ๓ ประการสิ้น
ไป ไม่มีตกต่ า มีโอกาสส าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า การบวชของมหาโควินทพราหมณ์นี้ จึงไม่เป็นโมฆะ
ด้วยประการฉะนี้ 
 

๔.๔ สรุปวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร 
ปัญจสิขะคนธรรพบุตร ทูลพระผู้มีพระภาคว่า มีการประชุมกันในสุธัมมาเทวสภา ท้าวสักกะ

จอมเทพทรงตรัสพระคุณความเป็นจริงของพระผู้มีพระภาคเจ้า ๘ ประการ  
พวกเทพชั้นดาวดึงส์ ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ๔ พระองค์บ้าง ๓ พระองค์ ๒ 

พระองค์บ้าง เพราะการอุบัติขึ้นและการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลแก่
คนหมู่มาก เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สนังกุมารพรหมทรงรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงส์
แล้วตรัสว่า พระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญามากเหมือนโควินทะ โชติปาละเป็นบุตรของโควินทพราหมณ์
เมื่อโควินทพราหมณ์ดับชีพ พระเจ้าทิสัมบดีทรงอภิเษกโชติปาละในต าแหน่งโควินทพราหมณ์ชาวบ้าน
จึงเรียกโชติปาลมาณพว่า โควินทพราหมณ์ ต่อมาได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ทั้ง ๖ ทูลว่าถ้าพระเจ้าทิสัมบดีทรง
สวรรคตขอท่านจงไปเข้าเฝ้าพระราชบุตรเรณุ พึงอภิเษกท่านเรณุเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราชย์ 

ครั้นนั้น ท่านเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็ทรงมีรับสั่งให้มหาโควินทพราหมณ์แบ่ง
มหาปฐพีเป็น ๗ ส่วนเท่า ๆ กัน มหาโควินทพราหมณ์ทูลรับสนองพระราชด ารัสแล้ว จึงให้สร้างกรุง
พาราณสีเป็นเมืองหลวงของรัฐกาสี จากนั้นกษัตริย์ ๖ ขอโควินทพราหมณ์ ถวายค าปรึกษาราชกิจแด่
กษัตราธิราชทั้ง ๗ ถวายค าปรึกษาและบอกมนตร์แก่ พราหมณ์มหาศาล ๗ คน และพราหมณ์นหาดก 
๗๐๐ คนด้วย 

กิตติศัพท์อันงามของมหาโควินทพราหมณ์ขจรไปว่าสามารถมองเห็น และสนทนาปราศรัย
ปรึกษากับพระพรหมได้ มหาโควินทพราหมณ์มีด าริว่าเราไม่เคยเห็น ทั้งไม่เคยสนทนาปราศรัยปรึกษา



 
๘๙ 

กับพระพรหมเลย แต่เราได้ฟังค าของพราหมณ์ผู้แก่ ผู้เฒ่า ผู้เป็นอาจารย์ พูดกันว่า ใครปรารถนาจะ
พบและปราศัยกับพรหม ต้องหลีกเร้นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอด ๔ เดือน เขาจึงจะเห็นและสนทนา
ปราศรัยกับพรหมได้ จากนั้นมหาโควินทพราหมณ์เข้าไปหาภรรยา ได้กล่าวถึงกิตติศัพท์ของตนให้
ภรรยาฟังตามที่ได้กล่าวกับพระเจ้าเรณุราชกุมาร ภรรยาเหล่านั้นกล่าวว่า ขอท่านจงก าหนดเวลาที่
สมควรเถิด จากนั้นจึงทรงให้สร้างสัณฐาคารหลังใหม่แล้วหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด ๔ เดือน
ห้ามไม่ให้ใครไปลบกวนเว้นคนส่งข้าวคนเดียว ล่วงพ้น ๔ เดือนแล้วท าให้มหาโควินทพราหมณ์เกิด
ความท้อแท้ว่า หลีกเร้นเพ่งกรุณาฌาณตลอด ๔ เดือนแล้วแต่เรายังไม่เห็นทั้งยังไม่ได้สนทนาปราศรัย
ปรึกษากับพรหมเลย 

ขณะนั้น สนังกุมารพรหม ทราบความคิดของมหาโควินทพราหมณ์ จึงปรากฏกายให้เห็นท า
ให้มหาโควินทพราหมณ์ เกิดความหวาดกลัวขนพองสยองเกล้า เพราะเห็นรูปที่ไม่เคยเห็น จากนั้นสนัง
กุมารพรหมให้โอกาสถามเรื่องใดก็ได้ที่ปรารถนา มหาโควินทพราหมณ์เป็นผู้ฉลาด จึงกราบว่า สัตว์ผู้
ตั้งอยู่ในธรรมอะไร ศึกษาอยู่ในธรรมอะไร จึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้ สนังกุมารพรหมตอบว่า 
ในหมู่มนุษย์ สัตว์ผู้ละความยึดถือว่าเป็นของเราน้อมใจไปในกรุณา เป็นผู้ไม่มีกลิ่นชั่วร้าย เว้นจาก
เมถุนธรรม สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี้ และศึกษาอยู่ในธรรมนี้ จึงจะถึงพรหมโลก 

ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ์กราบทูลว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่
ละเครือญาติ โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตละความยึดมั่น 
อาศัยป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้งลอมฟางเป็นผู้อยู่ผู้เดียวน้อมใจไปในกรุณามี
กรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ...ทิศท่ี ๒ ... ทิศที่ ๓ ...ทิศที่ ๔ ...ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไป
ตลอดโลกทุกหมู่เหล่า ด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความ
เบียดเบียนอยู่น้อมใจไปในกรุณา ส่วนความโกรธ การพูดเท็จ การโกง การประทุษร้ายมิตรความ
ตระหนี่ ความดูหมิ่น ความริษยา ความปรารถนา ความลังเลสงสัย การเบียดเบียนผู้อ่ืนคิดประทุษร้าย 
มัวเมา และความหลง สัตว์ผู้ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ จัดว่าเป็นผู้มีกลิ่นชั่วร้ายต้องไปอบายปิดพรหม
โลกแล้ว  

มหาโควินทพราหมณ์กราบทูลว่า กลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะก าจัดได้ง่าย
ข้าพเจ้าจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จากนั้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าเรณุได้กราบทูลว่าให้แสวงหา
ปุโรหิตคนอ่ืน ข้าพระองค์ปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ข้าพระองค์ไม่ยินดีในต าแหน่ง
ปุโรหิต พระเจ้าเรณุตรัสตอบว่า ถ้าท่านยังพร่องด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาเราจะเพ่ิมให้เต็ม หรือผู้ใด
เบียดเบียนท่านเราผู้เป็นเจ้าแผ่นดินจะห้ามผู้นั้นเอง มหาโควินทพราหมณ์ทูลตอบว่าข้าพระองค์ไม่
พร่องด้วยสิ่งที่น่าปรารถนา ไม่มีใครเบียดเบียนข้าพระองค์แต่เพราะได้ฟังค าของพรหม ข้าพระองค์จึง
ไม่ยินดีการอยู่ครองเรือน  



 
๙๐ 

พระเจ้าเรณุตรัสว่า ท่านโควินทะเป็นครูของเราพวกเราจะประพฤติให้บริสุทธิ์ตามค าสั่งสอน
ของท่านเหมือนแก้วไพฑูรย์ไม่มีฝ้า ถ้าท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เราก็จะออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิตบ้าง ท่านมีคติใดเราก็จะมีคตินั้นด้วย  

มหาโควินทพราหมณ์ เข้าไปเฝ้ากษัตริย์ ๖ กราบทูลขอให้แสวงหาปุโรหิตคนใหม่ ข้าพระองค์
จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต กษัตริย์ทั้ง ๖ ทรงคิดว่า ธรรมดาพราหมณ์เหล่านี้มักอยากได้ทรัพย์
มักอยากได้สตรี ทางที่ดีเราควรเกลี้ยกล่อมมหาโควินทพราหมณ์ด้วยทรัพย์ ด้วยสตรี แต่มหาโควินท
พราหมณ์กราบทูลว่า อย่าเลยพระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะทอดทิ้งทรัพย์และภรรยาทุก ๆ คน ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต หากพระองค์จะทรงละสิ่งที่น่าปรารถนาอันเป็นที่ข้องอยู่ของปุถุชน ขอจง
ปรารภความเพียร ไม่มีทางอ่ืน นี่เป็นพระสัทธรรมที่สัตบุรุษรักษาไว้เพ่ือไปเกิดในพรหมโลก  

กษัตริย์ทั้ง ๖ ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นท่านจงรอคอยสัก ๗ ปี ...๖ ปี ...๕ ปี ...๔ ปี ....๓ ปี ...๒ ปี ...
๑ ปี พวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ท่านมีคติใด พวกเราก็จะมีคตินั้นด้วย โควินท
พราหมณ์กราบทูลว่า นานเกินไป ข้าพระองค์ไม่อาจรอได้ บัณฑิตควรก าหนดรู้ด้วยปัญญาท ากุศล 
ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มี ข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  

กษัตริย์ทั้ง ๖ ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นท่านจงรอคอยสัก ๗ เดือน ...๖ เดือน ...๕ เดือน ...๔ เดือน 
...๓ เดือน ...๒ เดือน ...๑ เดือน ...กึ่งเดือน เมื่อเวลาล่วงไปพวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ท่านโควินทพราหมณ์กราบทูลว่า ๗ เดือน ...กึ่งเดือนนานเกินไป ถ้าเช่นนั้นท่านจงรอคอยสัก ๗ วัน 
พอให้พวกเราสั่งสอนเรื่องราชกิจกับบุตรและพ่ีชายน้องชายของตนเสียก่อน มหาโควินทพราหมณ์
ตอบว่า ๗ วันไม่นานเกินไปข้าพระองค์จักรอคอยสัก ๗ วัน  

มหาโควินทพราหมณ์เข้าไปหา พราหมณ์มหาศาล ๗ และพราหมณ์นหาดก ๗๐๐ คน แล้ว
บอกว่า เราปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต พวกพราหมณ์มหาศาลและพราหมณ์นหาดก
กล่าวว่า ท่านโควินทะ อย่าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเลย บรรพชามีศักดิ์น้อยและมีลาภน้อย
ความเป็นพราหมณ์มีศักดิ์ใหญ่และมีลาภมาก มหาโควินทพราหมณ์ตอบว่า ใครกันเล่าที่มีศักดิ์ใหญ่
กว่าหรือมีลาภมากกว่าเราเวลานี้เราเป็นเหมือนพระราชาของพระราชาทั้งหลาย เป็นเหมือนพรหม
ของพวกพราหมณ์ เป็นเหมือนเทวดาของพวกคหบดี เราจะทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิต  

พราหมณ์มหาศาลและพราหมณ์นหาดกกล่าวว่า ถ้าท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
พวกเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วย ต่อมามหาโควินทพราหมณ์เข้าไปหาภรรยาแล้วบอก
ว่าน้องหญิงคนใดปรารถนาจะกลับไปยังตระกูลของตนก็กลับได้ หรือจะหาสามีใหม่ก็ได้ พวกภรรยา
เหล่านั้นตอบว่าฉันปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อเวลาล่วงไป มหาโควินทพราหมณ์
โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ได้มีผู้โกนผมและหนวดนุ่ง
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตามอีก ได้แก่ กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว ๗ พระองค์ 



 
๙๑ 

พราหมณ์มหาศาล ๗ คน พราหมณ์นหาดก ๗๐๐ คน ภรรยา ๔๐ คนของมหาโควินทพราหมณ์ 
กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดีและหญิงรับใช้อีกหลายพันคน เวลาชาวบ้านผู้พลาดพลั้งหรือลื่นหกล้มพากัน
พูดว่า ขอนอบน้อมแด่ท่านมหาโควินทพราหมณ์ ขอนอบน้อมแด่ท่านปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินทั้ง ๗ 
พระองค์ มหาโควินทพราหมณ์มีเมตตาจิต... มีกรุณาจิต... มีมุทิตาจิต... และมีอุเบกขาจิต... เป็นมหัคค
ตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ทรงแสดงหนทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหม
ในพรหมโลกแก่เหล่าสาวก การบวชของกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดไม่เป็นโมฆะ ไม่เป็นหมัน มีผล มีก าไร  

ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงระลึกถึงเรื่องนั้นได้อยู่หรือ 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เรายังระลึกได้ สมัยนั้นเราเป็นมหาโควินทพราหมณ์ ได้แสดง

ทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมในพรหมโลกแก่สาวกเหล่านั้น แต่พรหมจรรย์นั้นไม่เป็นไปเพ่ือ
ความเบื่อหน่าย คลายก าหนัด เป็นไปเพียงเพ่ือไปเกิด ในพรหมโลกเท่านั้น ส่วนพรหมจรรย์ของเรานี้
เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายก าหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘  



 
 

บทท่ี ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร” มี

วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษามหาโควินทสูตร เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร และเพ่ือ
วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 

๕.๑ บทสรุป 
๕.๑.๑ จากการศึกษามหาโควินทสูตร พบว่า โควินทสูตร เป็นการทูลเรื่องราวของปุโรหิต

ท่านหนึ่งชื่อว่า โชติปาลมาณพที่ได้รับการอภิเษกในต าแหน่งโควินทพราหมณ์แทนบิดาของเขาที่
สิ้นชีพไป โดยปัญจสิขะ คันธรรพบุตร เป็นคนกราบทูลต่อพระพุทธเจ้า และท้ายสุดยังได้ทูลถามว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงระลึกถึงเรื่องนั้นอยู่หรือไม่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ปัญจสิขะ เรายังระลึกได้ 
สมัยนั้นเราเป็น มหาโควินทพราหมณ์ ได้แสดงทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมในพรหมโลกแก่
สาวกเหล่านั้นแต่พรหมจรรย์นั้นไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายก าหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบ
ระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน เป็นไปเพียงเพ่ือไปเกิด ในพรหมโลกเท่านั้น  

ส่วนพรหมจรรย์ของเรานี้ย่อมเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายก าหนัด เพ่ือ
ดับ เพ่ือสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรมีใจยินดี ชื่นชม อนุโมทนา
แล้ว ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระท าประทักษิณแล้วหายไป 

โควินทพราหมณ์ ไม่ใช่ชื่อตัว แต่เป็นต าแหน่งหรือฐานันดรศักดิ์ของผู้ด ารงต าแหน่งปุโรหิตซึ่ง
ในมหาโควินทสูตรนี้ คือโชติปาลมาณพที่ได้รับการแต่ตั้งจากพระเจ้าทิสัมบดี โชติปาลมานพ เกิดใน
ตระกูลพราหมณ์ มีความเชียวชาญในการดูทิศทางของแผ่นดินและอากาศ ได้ฟังธรรมจากพระกัสสป
พุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอนาคามี หลังจากได้บวชเป็นพระภิกษุพยายามศึกษา และปฏิบัติวิปัสสนา
จนถึงญาณสูงสุดของโลกีย์ญาณ และได้รับพุทธพยากรณ์จากพระกัสสปพุทธเจ้าว่าโชติปาลภิกษุนี้ใน
อนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๔ มีพระนามว่า พระโคตมพุทธเจ้า 

ส่วนปัญจสิกขะคนธรรพ เป็นบุตรของคนธรรพมีหน้าที่ปรุงน้ าโสมส าหรับเทวดาเสวย และ
พวกที่อยู่บนสวรรค์ของพระอินทร์มีหน้าที่ขับร้องเล่นดนตรีบ าเรอเทวดา ในทางพุทธศาสนาถือว่าคน
ธรรพเป็นเทพชั้นจาตุมหาราชิกาจ าพวกหนึ่ง คนธรรพชั้นสูงอาศัยบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เช่น 



 
๙๓ 

ปัญจสิขเทพบุตร ส่วนคนธรรพชั้นล่างอาศัยบนโลกมนุษย์ เช่น นางไม้ นางตานี แม่ย่านาง เป็นต้น คน
ธรรพทั้งหมดเป็นบริวารของท้าวธตรฐผู้เป็นโลกบาลประจ าทิศตะวันออก 

ปัญจสิกขะ ขณะที่สร้างบารมีในถิ่นมนุษย์ เป็นหัวหน้าเลี้ยงโค พอตายลงทั้งที่ยังเป็นหนุ่ม ไป
เกิดในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกา มีอายุ ๙ ล้านปี เขาประดับเครื่องประดับ ๖๐ เล่มเกวียน พรมของ
หอม ๙ หม้อ ทรงผ้าทิพย์สีแดง มีแหยม ๕ แหยมห้อยอยู่ที่เบื้องหลัง 

๕.๑.๒ จากการศึกษาการด าเนินชีวิตในมหาโควินทสูตร พบว่า เป็นการทูลเรื่องราวต่าง ๆ
แก่พระพุทะเจ้าจากปัญจสิกขะ ถึงการบ าเพ็ญบารมีของมหาโควินทพราหมณ์ทีม่ีกิตติศัพท์อันงามขจร
ไปว่าสามารถมองเห็น สนทนาปราศรัยกับพรหมได้ แต่ความเป็นจริงแล้วท่านไม่ได้มองเห็นหรือ
สนทนาปราศรัยได้เลย ท่านเคยได้สดับจากพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าที่เป็นอาจารย์ และผู้เป็นปาจารย์พูด
กันว่าผู้หลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน จะเห็นและสนทนาปราศรัยกับพระพรหมได้ 
จึงปรารถนาจะหลีกเร้น เพ่งกรุณาฌานตลอดฤดูฝน ได้ไปบอกกับกษัตริย์ทั้งหลายและภรรยา ๔๐ คน 
ถึงความปรารถนา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทรงให้สร้างสัณฐาคารหลังใหม่แล้วหลีกเร้นอยู่ตลอด ๔ 
เดือน ครั้นล่วง ๔ เดือนแล้วเกิดความระอาท้อแท้ว่า เรายังไม่เห็นและไม่ได้สนทนาปราศรัยปรึกษากับ
พระพรหมเลย 

ขณะนั้นพรหมทราบความคิดของมหาโควินทพราหมณ์ก็มาปรากฏกายท าให้โควินทพราหมณ์
เกิดความหวาดกลัวขนพองสยองเกล้าเพราะเห็นรูปที่ไม่เคยเห็น แล้วได้กราบทูลสนังกุมารพรหมว่า 
ท่านเป็นใคร สนังกุมารพรหมตรัสตอบว่า เทพทั้งปวงรู้จักเราดีว่าเป็นกุมารในพรหมโลก จากนั้นโควิ
นทพราหมณ์ถวายของมีค่าแด่พระพรหม พรหมตรัสว่า เรายอมรับของมีค่าของท่าน โควินทพราหมณ์
คิดว่า ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมให้โอกาสแก่โควินทพราหมณ์ได้ถามปัญหา โควินทพราหมณ์เป็นคน
ฉลาดจึงกราบทูลว่าสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมอะไร ศึกษาอยู่ในธรรมอะไรจึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้ 
สนังกุมารพรหมตรัสตอบว่า ในหมู่มนุษย์และสัตว์ผู้ละความยึดถือว่าผู้มียึดถือในอัตตา ผู้น้อมใจไปใน
กรุณา ไม่มีกลิ่นคาว เว้นจากเมถุนธรรม สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี้และศึกษาอยู่ในธรรมนี้ จึงจะถึงพรหม
โลกอันเป็นอมตะได้ อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือป่าไม้ โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง 
ลอมฟาง เป็นผู้อยู่ผู้เดียวจึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้ ผู้น้อมใจไปในกรุณา มีกรุณาจิตแผ่ไป
ตลอดทุกทิศด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต  

มหาโควินทพราหมณ์ทูลถามว่า บรรดามนุษย์พวกไหนมีกลิ่นคาว อะไรร้อยรัดหมู่สัตว์จึง
เหม็นเน่าคลุ้งต้องไปอบาย ปิดพรหมโลก สนังกุมารพรหมตรัสตอบว่า ความโกรธ การพูดเท็จ การโกง 
การประทุษร้ายมิตร ความตระหนี่ ความดูหมิ่น ความริษยา ความปรารถนา ความลังเลสงสัย การ
เบียดเบียนผู้อ่ืน ความอยากได้ ความคิดประทุษร้าย ความมัวเมา และความหลง สัตว์ผู้ประกอบด้วย
กิเลสเหล่านี้ จัดว่าเป็นผู้มีกลิ่นชั่วร้ายต้องไปอบาย ปิดพรหมโลกแล้ว มหาโควินทพราหมณ์กราบทูล



 
๙๔ 

ว่าเมื่อท่านผู้เจริญตรัสบอกกลิ่นชั่วร้าย ข้าพเจ้าจึงรู้จักกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะ
ก าจัดได้ง่ายนัก ข้าพเจ้าจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

จากนั้น มหาโควินทพราหมณ์ เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณุ และกษัตริย์ทั้ง ๖ ข้าพเจ้าจะออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต กษัตริย์ทั้ง ๖ ตรัสว่า ขอจงรอสัก ๗ ปี ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปีเถิดส่วน
มหาโควินทพราหมณ์กราบทูลว่า ๗ ปี ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี จนมาถึง ๑ ปี นานเกินไป ถ้าเช่นนั้น
ขอจงรอคอยสัก ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน จนถึงครึ่งเดือน ท่าน
โควินทพราหมณ์กราบทูลว่า ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน จนถึงครึ่ง
เดือนนานเกินไป ถ้าเช่นนั้น ท่านจงรอคอยสัก ๗ วัน มหาโควินทพราหมณ์ทูลว่า ๗ วันไม่นานเกินไป
พอรอได้แล้วเข้าไปหา พราหมณ์มหาศาล ๗ และพราหมณ์นหาดก ๗๐๐ คน กล่าวว่ามีความ
ปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต พวกพราหมณ์มหาศาลและพราหมณ์นหาดกกล่าวว่า 
อย่าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเลย บรรพชามีศักดิ์น้อยและมีลาภน้อย ความเป็นพราหมณ์มีศักดิ์
ใหญ่และมีลาภมาก 

มหาโควินทพราหมณ์ตอบว่า ใครกันเล่าที่มีศักดิ์ใหญ่กว่าหรือมีลาภมากกว่าเราเวลานี้ เราจะ
ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ต่อมาท่านมหาโควินทพราหมณ์เข้าไปหา
ภรรยาแล้วบอกว่า ใครปรารถนาจะกลับไปยังตระกูลของตนก็กลับได้ หรือจะหาสามีใหม่ก็ได้ ภรรยา
เหล่านั้นกล่าวว่าถ้าท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต พวกดิฉันก็จะออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิตด้วย เมื่อเวลาล่วงไปมหาโควินทพราหมณ์โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต กษัตริย์ ๗ พระองค์ พราหมณมหาศาล ๗ คน พราหมณ์นหาดก ๗๐๐ คน 
ภรรยา ๔๐ คน ได้ออกบวชบรรพชิตตาม ท้ายสุดแห่งพระสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สมัยนั้นเราเป็น 
มหาโควินทพราหมณ์ ได้แสดงทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมในพรหมโลกแก่สาวกเหล่านั้น แต่
พรหมจรรย์นั้นเป็นไปเพ่ือไปเกิดในพรหมโลกเท่านั้น ส่วนพรหมจรรย์ของเรานี้ย่อมเป็นไปเพ่ือความ
เบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายก าหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  

๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร พบว่า หลักการ
ด าเนินชีวิตตามหลักอัปปมัญญา ๔ คือ การด าเนินชีวิตที่ประกอบด้วย ความมีเมตตา กรุณา มุทิตา 
และอุเบกขา ดังนี้  

หลักการด าเนินชีวิตด้วยหลักเมตตา คือ ต้องมีความปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน เมตตาสงเคราะห์ ไม่สร้างความล าบากให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย รักผู้อ่ืนเสมอด้วยรัก
ตนเอง คือ (๑) มีจิตเมตตาแผ่ไปทุกทิศที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาให้มีความสุข ปราศจากทุกข์ 
ในสัตว์บุคคล (๒) มีจิตเมตตาแผ่ไปทุกทิศที่ประกอบด้วยกรุณา ปรารถนาให้สัตว์บุคคลที่ตกอยู่ในทุกข์ 
ให้พ้นจากทุกข์ (๓) มีจิตเมตตาแผ่ไปทุกทิศที่ประกอบด้วยมุทิตา ความพลอยยินดีด้วยความสุขความ
เจริญ คิดปรารถนาไม่ให้พ้นไปจากความสุขความเจริญ (๔) มีจิตเมตตาแผ่ไปทุกทิศที่ประกอบด้วย



 
๙๕ 

อุเบกขา มีใจเป็นกลาง ไม่ยินดีไม่ยินร้าย การแผ่จิตออกไปอย่างนี้ เรียกว่า เป็นการปฏิบัติอันชื่อว่า
การเจริญอัปปมัญาญธรรม เป็นความงามที่แผ่ไปโดยไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ ไม่เจือด้วยพยาบาท ไม่
เจือด้วยราคะตัณหา เป็นความงามที่บริสุทธิ์ 

หลักการด าเนินชีวิตด้วยหลักกรุณา ต้องเป็นไปเพ่ือความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ไม่หวัง
ผลตอบแทน มีความกรุณาแผ่ไปในทิศท้ังหลายทั่วทิศด้วยการสงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้พ้น
ทุกข ์

หลักการด าเนินชีวิตด้วยหลักมุทิตา คือ ต้อประกอบด้วยจิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปนแผ่
มุทิตาจิตไปในทั่วทิศทั้งหลายโดยไม่หวังผลตอบแทน 

หลักการด าเนินชีวิตด้วยหลักอุเบกขา คือ การวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบความวางเฉย
ในอัปปมัญญานี้ หมายถึง เฉยโดยธรรม คือทรงความยุติธรรมไม่ล าเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่ง 

หลักการด าเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ท าได้โดยอาศัยหลักอริสัจ ๔ คือ หลักความ
จริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ซึ่งหลักการด าเนินชีวิตด้วยมรรคมีองค์ ๘ ที่
ปรากฏในมหาโควินทสูตร ดังนี้ 

๑. มีความเห็นชอบยึดแนวคิดที่เป็นไปตามความเป็นจริงที่ถูกต้องของความดีงามทั้งปวงมีมี
ปัญญาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ  

๒. มีความด าริชอบ หลักการด าเนินชีวิตในข้อนี้เป็นการไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความด าริผิดมี ๓ 
อย่าง คือ กามวิตก พยาบาทวิตกและ วิหิงสาวิตก 

๓. การกล่าวชอบ หลักการด าเนินชีวิตในข้อนี้เป็นการงดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการ
พูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดค าหยาบ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ การงดเว้นดังกล่าวเรียกว่า การ
กล่าวชอบ  

๔. การกระท าชอบ เป็นการกระท าอันพอดี เป็นทางสายกลางตรงตามครรลองคลองธรรม  
๕. การเลี้ยงชีพชอบ หลักการด าเนินชีวิตในข้อนี้จึงเป็นการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะ ๕ 

ประเภท การขายอาวุธ การค้าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์ส าหรับฆ่าเพ่ือเป็นอาหาร การค้าขายน้ าเมา 
ตลอดจนการค้าสารเสพติดทุกชนิด การค้าขายยาพิษ บริโภคปัจจัย ๔ อย่างมักน้อย เท่าท่ีจ าเป็น  

๖. มีความเพียรชอบ หลักการด าเนินชีวิตในข้อนี้นี้เป็นการมีความพยายาม ปรารภความเพียร 
เพ่ือไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดข้ึนแล้ว เพื่อให้
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น และเพ่ือความตั้งอยู่ไม่เลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย์ เต็มเปี่ยมแห่งกุศล
ธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว 

๗. ความระลึกชอบ หลักการด าเนินชีวิตในข้อนี้ เป็นการมีสติก าหนดรู้ ก าลังท าอะไรอยู่รู้
สภาวะที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันขณะ ทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม เรียกว่าสติปัฏฐาน ๔  

๘. ความตั้งใจชอบ หลักการด าเนินชีวิตในข้อนี้ คือความตั้งมั่นแห่งกุศลจิตไม่ฟุ้งซ่าน 
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มรรคมีองค์ ๘ สรุปลงในไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาซึ่ง
หลักการด าเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์ ๘ คือการท าความเข้าใจปัญหาหรือสภาวะที่เป็นทุกข์ตาม
ความเป็นจริง เป็นการเผชิญหน้ากับปัญหา การก าจัดสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ เข้าถึงภาวะดับทุกข์ 
เพ่ือให้ถึงความดับแห่งทุกข์  

 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร” 

พบว่า มีหลักการด าเนินชีวิตที่ประกอบไปด้วยหลักธรรมส าคัญ คือ หลักอัปปมัญญา ๔ และมรรคมี
องค์ ๘ ที่ผู้วิจัยได้น ามาเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงตาม
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

๑. ผู้น าทางศาสนา หรือผู้บริหารสถาบันต่าง ๆ เมื่อศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่าหลักการด าเนิน
ชีวิตของมหาโควินทพราหมณ์ที่เป็นไปตามหลักอัปปมัญญา ๔ คือ เมตตาอัปปมัญญา กรุณาอัปป
มัญญา มุทิตาอัปปมัญญา และอุเบกขาอัปปมัญญา นั้นเป็นหัวใจหลักและหัวใจส าคัญในการบริหาร
คนเพ่ือเป็นการยึดเหนี่ยวน าใจในการอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

๒. ส านักปฏิบัติธรรมหรือสถาบันการศึกษา เมื่อได้ศึกษาแล้วซึ่งหลักมรรคมีองค์ ๘ สามารถ
ในไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันและส านักปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

๕.๒.๒ ข้อเสนแนะเพื่อการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักอัปปมัญญา ๔ และหลักมรรคมีองค์ ๘ มาเพียงบางส่วนที่

ส าคัญและสอดคล้องกับงานวิจัยนี้เท่านั้น ยังมีความส าคัญที่จ าเป็นต่อการศึกษาและวิจัยเพ่ือต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ตั้งหัวข้อไว้ดังนี้ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในอัคคัญญสูตรตามแนวพุทธศาสนา 
๒. การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักปฏิจจสมุปบาทตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
๓. ศึกษาเปรียบเทียบมหาโควินทสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน 
๔. เปรียบเทียบหลักอัปปมัญญา ๔ กับพรหมวิหาร ๔ ตามแนวพุทธศาสนา 
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