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คิริมานนทสูตร
เจาพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท)
ตนฉบับคิริมานนทสูตรนี้ อุบาสิกาทองดํากับอุบาสิกาทองยอย ไดไปฟงที่จังหวัด (คิดวาทางภาคเหนือ) มีความชอบใจจึง
ไดจางชางใหจารึกเปนหนังสือแปลรอย ๑๒ ผูก ฝากเขามาใหเจาคุณอุบาลี ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดบรมนิวาสในสมัยนั้น เจาคุณอุบาลี
ไดอานแลตรวจดูตลอดเห็นวาเปนสุภาษิตจับใจ จึงไดแปลงจากไทยเหนือเปนภาษาไทยกลาง เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ เพื่อจะ
ไดฟงทั่วกันใหเปนทาง รุงเรืองแหงปญญาตอไป
เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถียํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ตตฺร โข อายสฺมา คิริมานนฺโท อาพาธิโก โหตีติ

ความเปนมาของคิริมานนทสูตร
บัดนี้จักแสดงพระสูตรอันหนึ่ง อันโบราณาจารยเจาหากกําหนดไววา คิริมานนทสูตรอางเนื้อความวา ครั้งปฐมสังคายนา
พระมหาสังคาหกเถรเจาทั้งหลาย ๕๐๐ องค หยอนโอกาสไวใหพระอานนทองคหนึ่ง ไดเขามาสูที่ประชุมพรอมแลว คอยพระ
อานนทองคเดียวกําลังเจริญสมถวิปสสนาอยู ยังไมไดสําเร็จพระอรหันต ครั้นพระอานนทเถรเจาไดสําเร็จพระอรหันตแลวก็เขา
จตุตถฌาน เอาปฐวีกสิณเปนอารมณไปปรากฏบนอาสนะทามกลางสงฆใหพระสงฆสิ้นความสงสัยในอรหันตคุณที่ถ้ําสัตตบัณณ
คูหา ปฏิญานตนในอเสขภูมิดวยประการฉะนี้แลว พระมหาสังคาหกเถรเจาทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเปนประธาน จึงไดอาราธนา
เชื้อเชิญใหพระอานนทขึ้นนั่งเหนือธรรมาสนแสดง พระสุตตันตปฎก ยกคิริมานนทสูตรนี้ขึ้นเปนที่ตั้งลําดับไวอยางนี้ พระมหากัสส
ปะเถรเจาจึงถามพระอานนทวา อานนฺท ดูกรอานนท พระสูตรอันชื่อวาคิริมานนทสูตรนั้น พระพุทธเจาแสดงแกบุคคลผูใด แลตรัส
เทศนา ณ ที่ไหน ปรารภอะไรใหเปนเหตุจึงไดตรัสเทศนา มีวิตถารพิสดารอยางไร? ขอใหพระอานนทเจาจงแสดงตอไปในกาลบัดนี้

คิริมานนทอาพาธหนัก
ขอพระพุทธองคสงเคราะหใหทุกขเวทนาหาย
อถ โข อายสฺมา อานนทฺโท ลําดับนั้น พระอานนทเถรเจาผูนั่งอยูบนธรรมาสนไดโอกาส แตพระสงฆแลว จึงวิสัชนาพระ
สูตรนี้ มีคําปฏิญญาในเบื้องตนวา เอวมฺเม สุตํ ดังนี้ ขาพเจาผูมีชื่อวาอานนท หากไดสดับมาแตพระอบแกว กลาวคือ พระโอษฐ
แหงพระพุทธเจาดําเนินความวา เอกํ สมยํ สมัยกาลคาบหนึ่ง พระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จสําราญพระอิริยาบถอยู ณ
พระเชตะวันวิหาร อันเปนอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวายใกลกรุงสาวัตถี ในกาลครั้งนั้น พระผูเปนเจาชื่อวา คิริมานนท
เถระ ผูมีอายุ อาพาธิโก เกิดอาพาธหนัก เหลือกําลังที่จะอดกลั้น พระผูเปนเจาจึงใหเชิญขาพเจาผูชื่อวาอานนทเขาไปยังสํานักแหง
ตนแลวจึงกลาววา อานนฺท ดูกรอานนท ขาพเจาผูชื่อวาคิริมานนทนี้ บังเกิดอาพาธหนักเหลือกําลังที่จะพึงอดกลั้น ไมสามารถจะ
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาได ขอนิมนตทานอานนทนําเอาอาการอาพาธอันรายแรงแหงขาพเจาไปกราบทูลใหสมเด็จพระผู
มีพระภาคเจาทรงทราบ เพื่อทรงมหากรุณาสงเคราะหใหทุกขเวทนาเจ็บปวด ซึ่งเบียดเบียนอยูในรางกายของขาพเจาผูมี
ชื่อวาคิริมานนทนี้ระงับอันตรธานหายเถิด ขาพเจาผูมีชื่อวาอานนทรับเถรวาทีแลวก็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูล
อาการแหงอาพาธแลทุกขเวทนาตามคําสั่งของพระคิริมานนทใหทรงทราบทุกประการ

หลักคําสอนที่ ๑
ละรูปนามเพราะเปนของนอกกายและคุมไมได
อถ โข ในกาลครั้งนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมื่อไดทรงทราบอาการแหงพระผูเปนเจาคิริมานนทดังนี้แลวจึงตรัสแก
ขาฯ อานนทวา อานนฺท ดูกรอานนททาน จงกลับคืนไปสูสํานักของทานคิริมานนทโดยเร็ว แลวพระองคตรัสตอไปวา วิสุทฺธ จิตฺเต
อานนทฺ เทฺว สฺญา สุตฺวา โส อาพาโธ ฐานโส ปฏิปสฺสมฺเภยฺย ดังนี้ ดูกรอานนททาน เมื่อทานไปถึงสํานักพระคิริมานนทแลว
ทานจงไปบอก สัญญา ๒ ประการคือ รูปสัญญา ๑, นามสัญญา ๑, คือวารูปรางกาย ตัวตน ทั้งสิ้นก็ดี คือ นาม ไดแก จิต

เจตสิก ทั้งหลายก็ดี ก็ใหปลงลงธุระเสีย อยาถือวา รูป รางกาย จิตเจตสิก เปนตัวตน แลอยาเขาใจวา เปนของของตน
ทุกสิ่งทุกอยางความจริงหากเปนของภายนอกสิ้นทั้งนั้น
ดูกรอานนท ถาหากวารูปรางกายเปนตัวตนเราแท เมื่อเขาแกเฒาชราตามัว หูหนวก เนื้อหนังเหี่ยวแหง ฟนโยกคลอน
เจ็บปวดเหลานั้น เราก็จักบังคับไดตามประสงควา อยาเปนอยางนั้น อยาเปนอยางนี้ นี่เราบังคับไมไดตามประสงค เขาจะเจ็บ จะไข
จะแก จะตาย เขาก็เปนไปตามหนาที่ของเขา เราหมดอํานาจที่จะบังคับบัญชาได เมื่อตายเราก็จะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไมได ถา
เปนตัวตนของเราแลว เราก็คงจะพาเอาไปไดตามความปรารถนา ดูกรอานนท ถึงจิตเจตสิกเปนของเรา ก็ไมใชตัวตน ไมใชของของ
ตน หากวาจิตเจตสิกเปนเรา หรือเปนของเรา ก็จักบังคับไดตามประสงควา จิตของเราจงเปนอยางนี้ จงเปนอยางนั้น จงสุขสําราญ
ทุกเมื่อ อยาทุกขอยารอนเลย ดังนี้ ก็จักพึงไดตามความปรารถนา นี่หาเปนเชนนั้นไม เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไป เขาจะอยูจะไป ก็
ตามเรื่องของเขา เพราะเหตุรางกาย จิตใจเปนอนัตตา ไมใชตัวตน ไมใชของของตน ใหปลงธุระเสีย อยาเขาใจ ถือเอาวา
เปนตัวตน แลของของตนเถิด
ดูกรอานนท ทานจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการ คือ รูปแลนาม นี้เปนอนัตตา ไมใชตัวตน แลไมใชของของ
ตน ใหพระคิริมานนทแจงทุกประการ เมื่อพระคิริมานนทแจงแลว อาพาธ ความเจ็บปวด แลทุกขเวทนา ก็จักหายจาก
สรีระรางกาย แหงพระคิริมานนทสิ้นเสร็จหาเศษบมิได จักหายโดยรวดเร็วดวย ถนฺเต อริยกสฺสป ขาแตพระอริยกัสสปะผูเปน
ประธานในสงฆ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกขาฯ ผูชื่อวาอานนท ดวยประการดังนี้แล

หลักคําสอนที่ ๒
ละอัตตาดวยการพิจารณาอัฏฐิกสัญญา มรณสติ อสุภนุสสติ
ตทนสฺตรํ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเทศนาแกขาฯ สืบตอไปวา อานนฺท ดูกรอานนท ตัวตนเราก็ดี ตัวตนแหง
ผูอื่นก็ดี ตัวตนแหงสัตวดิรัจฉานทั้งหลายก็ดีก็มีอยูแตกองกระดูกสิ้นดวยกันเสมอกัน ทุกตัวคนแลสัตว จะหาสิ่งใด เปนแกว เปน
แหวน เปนแทงเงิน แทงทอง แตสักสิ่งสักอันก็หาไมได จะหาเอาอันใดเปนตัวเปนตน เปนจิตเปนเจตสิก แหงบุคคลผูใดสักอันหนึ่ง
ก็ไมมี ลวนเปนอนัตตาหาแกนสารมิได บุคคลหญิงชายคฤหัสถ นักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจงชัดในรูปนาม จิตเจตสิก โดย
เปนอนัตตาดังนี้แลว ก็จักมีอานิสงส ไมมีสวนที่จะพึงประมาณได เหมือนดังสุภัททสามเณร ทานพิจารณาแตคําวา อฏฐิมิฺชํ ทาน
ถือเอาเยื่อในกระดูกเทานั้น หรืออัฏฐิกสัญญาอยางเดียวเปนอารมณ ก็ผองใส รุงเรือง เห็นแจงในรางกายของตน จนไดบรรลุธรรม
วิเศษ เหตุถือเอาอัฏฐิกสัญญาเปนอารมณ เห็นอนัตตาแจมแจงดวยประการดังนี้
ดูกรอานนท มรณสัญญา พิจารณาความตายก็ดี อัฏฐิกสัญญา พิจารณากองกระดูกก็ดี ปฏิกูลสัญญา พิจารณารางกาย
นี้โดยเปนของพึงนาเกลียด สะอิดสะเอียน เต็มไปดวยหมูหนอนแลสัตวทั้งหลายเปนอันมาก ตามลําไสนอยไสใหญ ตามเสนเอ็น
ทั่วไปในรางกาย แลเต็มไปดวยเครื่องเนาของเหม็นมีอยูในรางกายนี้ ทุกสิ่งทุกอยางในรางกายนี้นับวาเปนของเปลา ไมมีอะไรเปน
ของเราสักสิ่งสักอัน เกิดมาสําคัญวาเปนสุข ความจริงก็หาสุขอยางนั้นเอง ถาจะใหถูกแทตองกลาววาเกิดมาเพื่อทุกข เกิดมาเจ็บ
เกิดมาไข เกิดมาเปนพยาธิเจ็บปวด เกิดมาแก เกิดมาตาย เกิดมาพลัดพรากจากกัน เกิดมาหาความสุขมิได ความสุขนั้นถา
พิจารณา ดูใหละเอียดแลว มีนอยเหลือประมาณไมพอแกความทุกข นอนหลับนั้นแลนับวาเปนความสุข แตเมื่อพิจารณาดูให
ละเอียดแลว ซ้ําเปนทุกขไปเสียอีก ถาผูใดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้ เปนนิมิตอันหนึ่ง ครั้นจดจําไดแนนอนในตน
แลว ก็เปนเหตุใหไดมรรคผลนิพพานในปจจุบันนี้โดยไมตองสงสัย
ดูกรอานนท นักปราชญทั้งหลายผูฉลาดดวยปญญา ทานบําเพ็ญอสุภานุสสติกรรมฐาน ปรารถนาเอาพระ
นิพพานเปนที่ตั้งนั้น ทานยอมถือเอาอสุภะในตัว เปนอารมณของกรรมฐาน ถายังเอาอสุภะภายนอกเปนอารมณอยูแลว
ยังไมเต็มทางปญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู ถาเอาอสุภะในตัวเปนอารมณของกรรมฐานได จึงเปนที่สุดแหงทางปญญา
เปนตัววิปสสนาญาณได ดูกรอานนท บุคคลผูใดปรารถนาพระนิพพานจงยังอสุภกรรมฐานในตนใหเห็นแจงชัดเถิด ครั้นไมเห็นก็
ใหพิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนวา แมตัวของเรานี้ ถึงยังมีชีวิตอยูก็หากเปนของนาพึงเกลียด พึงเบื่อหนายยิ่งนัก ถาหากวาไมมี
หนังหุมหอไวแลว ก็จะพึงเปนของนาเกลียดเหมือนอสุภแท หากมีหนังหุมหอไวจึงพอดูได อันที่แทตัวตนแหงเรานี้ จะตั้งอยูไดก็
ดวยลมอัสสาสะ ปสสาสะเทานั้น ถาขาดลมหายใจเขาออกแลว ตัวนี้ก็จักเนาเปอยผุพังไป แตนั้นก็จักเปนอาหารแหงสัตวทั้งหลาย
มีหนอน เปนตน จักมาเจาะไชกิน
สวนลมหายใจเขาออกซึ่งเปนเจาชีวิตนั้นเลา ก็เปนอนัตตาไมใชตัว ไมใชของของตัว เขาอยากอยู เขาก็อยู เขาอยากดับ
เขาก็ดับ เราจะบังคับบัญชาไมไดตามปรารถนา ถาขาดลมหายใจเขาออกแลว ความสวยงามในตน แลความสวยความงามภายนอก

คือ บุตรภรรยาแลขาวของเงินทอง และเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ยอมหายไปสิ้นดวยกันทั้งนั้น เหลียวซายแลขวา จะไดเห็น
บุตรภรรยาแลนัดดาหามิได ตองอยูคนเดียวในปาชา หาผูใดจักเปนเพื่อนมิได
ดูกรอานนท บุคคลผูใดมาพิจารณาเปนอสุภกรรมฐาน ๓๒ โกฏฐาสเห็นซากผีดิบในตนเชื่อวา ไดถือเอาความสุขในทาง
พระนิพพาน
วิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลําดับ คือ
ใหปลงจิตลงในเกสา ใหเห็นเปนอสุภะ แลวใหสําคัญในเกสานั้นวาเปนอนัตตา
แลวใหเอาโลมาตั้งลง ปลงจิตใหเห็นเปนอสุภะ เปนอนัตตา
แลวเอานขา ทันตา ตั้งลงปลงจิตใหเห็นเปนอสุภะ เปนอนัตตา
แลวใหเอาตโจตั้งลงตามลําดับไป จนถึงมัตถเก มัตถลุงคังเปนที่สุด พิจารณาใหเห็นเปนอสุภะ เปนอนัตตาโดยนัย
เดียวกัน
ดูกรอานนท เราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดาร ใหกวางขวางทั้งเบื้องตนแลเบื้องปลาย แทจริงบุคคลผูมีปญญารูแลว ก็ให
สงเคราะหลงในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เทานั้น บุคคลผูมีปญญาจะเจริญอสุภกรรมฐาน ทานมิไดเจริญแตตนลําดับไปจนถึง
ปลาย เพราะเปนการเนิ่นชา ทานยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นพิจารณาสงเคราะหลงในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทานก็ยอม
ไดถงึ มรรคผลนิพพานโดยสะดวก
เจริญอสุภกรรมฐาน เพื่อพนจากกิเลสตัณหา
การที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้ ก็เพื่อจะใหเบื่อหนายในรางกายของตน อันเห็นวาเปนของสวยของงาม ทั้งวัตถุภายนอกแล
ภายในใหเห็นเปนของเปอยเนาผุพัง จะไดยกตนใหพนจากกิเลสตัณหา ผูมีปญ
 ญารูแลวไมควรชื่นชมยินดีในรูปตนแลรูปผูอื่น ทั้งรูป
หญิงรูปชาย ทั้งวัตถุขาวของดีงามประณีตบรรจงอยางใดอยางหนึ่งเลย เพราะวาความรักทั้งปวงนั้นเปนกองกิเลสทั้งสิ้น ถาหามใจ
ใหหางจากกองกิเลสได จึงจะไดรับความสุขทั้งชาตินี้แลชาติหนา ถาหากใจยังพัวพันอยูในกองกิเลสแลว ถึงแมจะไดรับ
ความสุขสบายก็เพียงชาตินี้เทานั้น เบื้องหนาตอไปไมมีทางที่จะไดเสวยสุข มีแตไดเสวยทุกขโดยถายเดียว ผูมีปญญาเมื่อไดเจริญ
อสุภานุสสติกรรมฐาน เอาวัตติงสาการ ๓๒ เปนอารมณ ก็ควรละกองกิเลสตัณหาใหขาดสูญ เมื่อรูแลวปฏิบัติตาม จึงจะเปนผลเปน
กุศลตอไป เมื่อรูแลวไมปฏิบัติตามก็หาผลอานิสงสมิได เพราะละกิเลสตัณหามิได เปรียบเหมือนบุคคลผูตกเขาไปในกองเพลิง เมื่อรู
วาเปนกองเพลิงก็รีบหลีกหนีออก จึงจะพนความรอน ถารูวาตัวตกเขาอยูในกองเพลิงแตมิไดพยายามที่จะหลีกหนี จะพนจากความ
รอนความไหมอยางไรได ขออุปมานี้ฉันใด บุคคลผูรูแลววาสิ่งนี้เปนโทษ แตมิไดละเสียก็มิไดพนจากโทษ เหมือนกับผูไมพน
จากกองเพลิงฉะนั้น
ดูกรอานนท ผูรูแลวและมิไดทําตามนั้น จะนับวาเปนคนรูไมได เพราะไมเกิดมรรคเกิดผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเราตถาคต
อนุญาตตั้งศาสนธรรมคําสอนไวนี้ ก็เพื่อวาเมื่อรูแลววาสิ่งใดเปนโทษใหละเสีย มิไดตั้งไวเพื่ออานเลน ฟงเลน พูดเลน เทานั้นเลย
บุคคลทั้งหลายไดเสวยทุกขในมนุษยแลในอบายภูมินั้น ไมใชสิ่งอื่นเลย เปนเพราะกิเลส ราคะ ตัณหา นั้นอยางเดียว ถาบุคคลผูยัง
ไมพนจากกิเลส ราคะ ตัณหา ไดตราบใด ก็ยังไมเปนผูพนจากอบายทุกขไดจนตราบนั้น บุคคลผูมิไดพนจากกิเลสราคะตัณหา
นั้น จะทําบุญใหทานสรางกุศลอยางแข็งแรงเทาใดก็ดี ก็จักไดเสวยความสุขในมนุษยโลก แลเทวดาโลกเพียงเทานั้น ที่จะ
ไดเสวยสุขในพระนิพพานนั้นเปนอันไมไดเลย ถาประสงคตอพระนิพพานแท ใหโกนเกลาเขาบวชในพระศาสนา ไมวา
บุรุษหญิงชาย
ถาทําไดอยางนี้ ชื่อวาปฏิบัติใกลตอพระนิพพาน เพราะวาเมืองนิพพานนั้นปราศจากกิเลสตัณหา เมืองมนุษยแลเมือง
สวรรคเปนที่ทรงไวซึ่งกิเลส ตัณหา ไมเหมือนเมืองพระนิพพาน ผูมีปญญาเมื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพาน จงออกบวชใน
พระพุทธศาสนา แลวตั้งใจเจริญสมถวิปสสนา อยาใหหลงโลกหลงทาง ถาไมรูทางพระนิพพาน มีแตตั้งหนาปรารถนาเอาเทานั้น ก็
จักหลงขึ้นไปในอรูปพรหม ชื่อวาหลงโลกหลงทางไปในภพตางๆ ใหหางจากพระนิพพานไป การทําบุญกุศลทั้งหลายนั้น มิใชวาจะ
ทําใหบุญนั้นพาไปในที่อื่น ทําเพื่อระงับกิเลสอยางเดียว อยาเขาใจวาทําบุญกุศลแลว บุญกุศลนั้นจักยกเอาตัวนําเขาไปสูพระ
นิพพานเชนนั้นหามิได ทําเพื่อระงับกิเลสตัณหา แลวจึงจักไปพระนิพพานได กิเลสตัณหานั้นมีอยูที่ตัวของเรา ถาเราไม
ทําใหดับ ใครจะมาชวยดับได ตนเหงาเคามูลของกิเลสตัณหาอยูที่เรา ถาเราดับไมได ก็ไมถึงซึ่งความสุขในพระนิพพาน
เทานั้น

หลักคําสอนที่ ๓
ศีล สมาธิ ปญญา เปนทางไปพระนิพพาน
ตทนนฺตรํ ในลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท นิพฺพานํ นครํ นาม อันชื่อวาเมืองพระ
นิพพานยอมตั้งอยูในที่สุดแหงโลก โลกมีที่สุดเพียงใด พระนิพพานก็ตั้งอยูที่สุดเพียงนั้น พระนิพพานเปนพระมหานครอันใหญ เปน
ที่บรมสุข หาที่เปรียบมิได คําวาที่สุดแหงโลกนั้น จะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเปนประมาณนั้นมิได อากาศโลกแลจักรวาล
โลกนั้นมีที่สุดเบื้องต่ําก็เพียงใตแผนดิน แผนดินนี้มีน้ํารอง ใตน้ํานั้นมีลม ลมนั้นหนาได ๙ แสน ๔ หมื่นโยชนสําหรับรองน้ําไว ใต
ลมนั้นลงไปเปนอากาศหาที่สุดมิได ที่สุดโลกเบื้องต่ําก็เพียงลมเทานั้น อันวาที่สุดแหงจักรวาลโลกเบื้องขวางนั้น มีอนันตจักรวาล
เปนเขต นอกอนันตจักรวาลออกไปก็เปนอากาศวาง อยู จึงวาโดยขวางมีอนันตจักรวาลเปนที่สุด
อันวาที่สุดแหงจักรวาลโลกเบื้องบนนั้นมีอรูปพรหมเปนเขต เพราะอรูปพรหม ๔ ชั้นนั้น พระพุทธเจาตรัสวาเปนนิพพาน
พรหมหรือนิพพานโลก นิพพานโลกนี้เปนที่ไมสิ้นสุด สวนวานิพพานของพระพุทธเจา ซึ่งมีนามวา โลกุตรนิพพาน เปน
นิพพานที่สุดที่แลว ตออรูปพรหม ๔ ชั้นขึ้นไปก็เปนแตอากาศวางๆ อยู จึงวาที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปพรหมเทานั้น จะเขาใจเอา
เองวา ลมรองน้ํา แลอนันตจักรวาลแลอรูปพรหมเปนที่สุดของโลก เมืองพระนิพพานคงตั้งอยูในที่สุดของโลกเหลานั้น ดังนี้
พระพุทธเจาตรัสหามเสียวา อยาพึงเขาใจอยางนั้นเลย ที่ทั้งหลายเหลานั้น ใครๆ ก็ไมสามารถจักไปถึง ดวยกําลังกายหรือดวย
กําลังพาหนะ มียานชาง ยานมาได อยาเขาใจวา เมืองนิพพานตั้งอยูในที่สุดของโลกเหลานั้น หรือตั้งอยูในที่แหงนั้นแหงนี้ อยา
เขาใจวาตั้งอยูในที่ใดที่หนึ่งเลย แตวา พระนิพพานนั้น หากมีอยูในที่สุดของโลก เปนของจริงไมตองสงสัย ใหทานทั้งหลาย
ศึกษาใหเห็นโลก รูโลกเสียใหชัดเจนก็จักเห็นพระนิพพาน พระนิพพานตั้งอยูในที่สุดแหงโลกนั้นเอง
การถึงพระนิพพาน คือการพนทุกข
ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลก ออกจากโลกไดแลว จึงชื่อวา ถึงพระนิพพาน แลรูตนวาเปนผูพนทุกข
แลว แลอยูสุขสําราญบานใจทุกเมื่อ หาความเรารอนโศกเศราเสียใจมิได ถาผูใดยังไมถึงที่สุดโลก ยังออกจากโลกไมไดตราบ
ใด ก็ชื่อวายังไมถึงพระนิพพาน จะตองทนทุกขนอยใหญทั้งหลาย เกิดๆ ตายๆ กลับไปกลับมาหาที่สุดมิไดอยูตราบนั้น บุคคล
ทั้งหลายเปนผูตองการพระนิพพาน แตหารูไมวาพระนิพพานนั้นเปนอยางไร อยูที่ไหน ชั้นแตทาน ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนทางจะ
ไปสูพระนิพพานก็ไมเขาใจ เมื่อไมรูไมเห็นไมเขาใจแลว จักไปสูพระนิพพานนั้นก็เปนการลําบากยิ่งนักหนา เปรียบเหมือนคน ๒
คน ผูหนึ่งตาบอด ผูหนึ่งตาดี จะวายขามน้ํามหานทีอันกวางใหญ ในคนทั้ง ๒ นั้นผูใดจักถึงฝงขางโนนกอน คนผูตาดีตองถึงกอน
สวนคนผูตาบอดนั้นจะวายขามไปถึงฝงฟากโนนไดแสนยากแสนลําบาก บางทีจะตายเสียในทามกลางแมน้ํา เพราะไมรูไมเห็นวาฝง
อยูที่ไหน ขออุปมานี้ฉันใด คนไมรูไมแจงวาพระนิพพานอยูที่ไหน เปนอยางไร ทางจะไปก็ไมเขาใจ เปนแตอยากได อยากไป อยาก
ถึงพระนิพพาน เมื่อเปนเชนนั้น การไดการถึงของผูนั้นก็ตองเปนของลําบากยากแคนอยูเปนธรรมดา บางทีจะตายเสียเปลา จัก
ไมไดเห็นเงื่อนเคาของพระนิพพานเลย ผูศึกษาพึงเขาใจวาพระนิพพานอยูที่สุดของโลก ศีล สมาธิ ปญญา เปนทางไปพระ
นิพพาน ถารูอยางนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานไดบาง แมเมื่อรูแลวอยางนั้น ก็จําตองพากเพียรพยายามเต็มที่ จึงจะถึงเหมือน
คนตาดีวายขามน้ํา ก็ตองพยายามจนสุดกําลังจึงจะขามพนได มีอุปไมยเหมือนกันฉะนั้น
ผูปรารถนาพระนิพพาน ตองศึกษาใหรูแจง
ดูกรอานนท บุคคลทั้งลายผูปรารถนาพระนิพพาน ควรศึกษาใหรูแจง ครั้นรูแจงแลวจักถึงก็ตาม ไมถึงก็ตาม ก็
ไมเปนทุกขแกใจ ถาไมรูแตอยากไดยอมเปนทุกขมากนัก เปรียบเหมือนบุคคลอยากไดวัตถุสิ่งหนึ่ง แตหากไมรูจักวัตถุสิ่งนั้น
ถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยูในที่จําเพราะหนา ก็ไมอาจถือเอาได เพราะไมรู ถึงจะมีอยู ก็มีเปลาๆ สวนตัวก็ไมหายความอยากได จึงเปน
ทุกขยิ่งนัก ผูปรารถนาพระนิพพาน แตไมรูจักพระนิพพานก็เปนทุกขเชนนั้น จะถือเสียวาไมรูก็ชางเถอะ เราปรารถนาเอาคงจะ
ได คิดอยางนั้นก็ผิดไป ใชไมได แมแตผูรูแลวตั้งหนาบากบั่นขวนขวายจะใหได ใหถึง ก็ยังเปนการยากลําบากอยางยิ่ง บุคคลผู
ไมรูไมเห็นพระนิพพานและจะถึงพระนิพพาน จักมีมาแตที่ไหน อยาวาแตพระนิพพานเลย แมจะกระทําการสิ่งใดก็ดี เปนตนวา ชาง
เงิน ชางทอง ชางเหล็ก ชางไม ชางวาดเขียนตางๆ เปนตน ตองรูดวยใจหรือเห็นดวยตาเสียกอน จึงจะทําสิ่งนั้นใหสําเร็จ
ได ผูปรารถนาพระนิพพานก็ตองศึกษาใหรูจักพระนิพพานไวกอนจึงจะได จะมาตั้งหนาปรารถนาเอาโดยความไมรูนั้น
จะมีทางไดมาแตที่ไหน

ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายควรจะศึกษาใหรูแจงคลองแหงพระนิพพานไวใหชัดเจนแลว ไมควรประมาท แม
ปรารถนาจะไปก็ไป แมไมปรารถนาจะไป ก็อยาไป ครั้งเห็นดีแลว จิตประสงคแลว ก็ใหปฏิบัติในคลองแหงพระนิพพาน
ดวยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจักสําเร็จ ไมสําเร็จก็จักเปนอุปนิสัยปจจัยตอไป ผูที่ไมรู แมปรารถนาจะไปหรือไมไป อยูใกลที่นั้น
บอยๆ ก็ไมอาจถึง เพราะเขาใจผิดคิดวาอยูที่นั้นที่นี้ ก็เลยผิดไปจากจิตที่คดิ หลงไปหลงมาอยูในวัฏสงสาร ไมมีวันที่จะถึงพระ
นิพพานได
ผูไมรูแจงในพระนิพพาน ไมควรสั่งสอนพระนิพพานแกผูอื่น
ดูกรอานนท บุคคลผูไมรู ไมแจง ไมเขาใจในพระนิพพาน ไมควรจะสั่งสอนพระนิพพานแกทานผูอื่น ถาขืนสั่ง
สอนก็จะพาทานหลงหนทาง จักเปนบาปเปนกรรมแกตน ควรจะสั่งสอนแตเพียงคลองแหงทางมนุษยสุคติ สวรรคสุคติ เปนตน
วาสอนใหรูจักทาน ใหรูจักศีล ๕ ศีล ๘ ใหรูคลองแหงกุศลกรรมบถ ใหรูจักปฏิบัติมารดาบิดา ใหรูจักอุปชฌายอาจารย ใหรูจัก
กอสรางบุญกุศลตางๆ ที่เปนประโยชนแกตนและผูอื่น เพียงเทานี้ก็อาจจะไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ พอสมควรอยูแลว สวน
ความสุขในโลกุตรนิพพานนั้น ผูใดตองการจริง ตองรักษา ศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีลปาติโมกขเสียกอน จึงชื่อวาเขาใกลทาง มี
โอกาสที่จักไดถึงโลกุตรธรรมนิพพานโดยแท แมผูเจริญคลองพระนิพพานนั้น ก็ใหรูจักทานผูเปนครูวา รูแจงทางพระนิพพาน
จริง จึงไปอยูเลาเรียน ถาไปอยูเลาเรียนในสํานักของทานผูไมรูแจง ก็จักไมสําเร็จโลกุตรนิพพานได เพราะวาคลองแหงโลกุตรธรรม
นิพพานนี้ เลาเรียนไดโดยยากยิ่งนัก ดวยเหตุสัตวยินดีอยูในกามคุณอันเปนขาศึกแหงพระนิพพานโดยมาก ภนฺเต อริยกสฺสป ขา
แตพระอริยกัสสปะ ผูมีอายุ พระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดวยประการดังนี้ ขอใหพระสงฆทั้งหลายจงทราบดวยพล
ญาณแหงตน ดังแสดงมานี้เถิด
ผูปรารถนาพระนิพพาน ตองแสวงหาครูที่ดีที่รูแจงพระนิพพานจริง
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท อันวาบุคคลทั้งหลายผูปรารถนาซึ่งพระ
นิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดี ที่อยูเปนสุขสําราญ มิไดประมาทเพราะพระนิพพานไมเหมือนของสิ่งอื่น อันของสิ่งอื่นนั้น เมื่อผิดไป
แลวก็มีทางแกตัวได หรือไมสูเปนอะไรนัก เพราะไมละเอียดสุขุมมาก สวนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมที่สุด ถาผิดแลวก็เปนเหตุ
ใหไดรับทุกขเปนหนักหนา ทําใหหลงโลก หลงทาง หางจากความสุข ทําใหเสียประโยชนเพราะอาจารย ถาไดอาจารยที่
ถูกที่ดี ก็จะไดรับผลที่ถูกที่ดี ถาไดอาจารยที่ไมรูไมดีไมถูกตอง ก็จักไดรับผลที่ผิด เปนทุกข พาใหหลงโลกหลงทาง พาให
เวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารสิ้นกาลนาน เปรียบเหมือนผูจะพาเราไปที่ตําบลใดตําบลหนึ่ง แตผูนั้นไมรูจักตําบลนั้น แมเรา
เองก็ไมรู เมื่อกระนั้น ไฉนเขาจึงจะพาเราไปใหถึงตําบลนั้นไดเลา ขออุปมานี้ฉันใด อาจารยผูไมรูพระนิพพานและจะพาเราไปพระ
นิพพานนั้น ก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปๆ มาๆ ตายๆ เกิดๆ อยูในวัฏสงสาร ไมอาจจะถึงพระนิพพานได เหมือนคนที่ไมรูจัก
ตําบลที่จะไปและเปนผูพาไปก็ไมอาจจะถึงได มีอุปไมยฉะนั้น ผูคบครูบาอาจารยที่ไมรดู ีและไดผลที่ไมดี มีในโลกมิใชนอย
เหมือนดังพระองคุลิมาลเถระไปเรียนวิชาในสํานักครูผูมีทิฏฐิอันผิด ไดรับผลที่ผิด คือเปนมหาโจร ฆาคนลมตายเสียนับ
ดวยพัน หากเราตถาคตรูเห็น มีความเวทนาสงสารมาของอยูในขายสยัมภูญาณ จึงไดไปโปรดทรมานใหละเสียซึ่งพยศอันราย เปน
การลําบากมิใชนอย ถาไมไดพระตถาคตแลว พระองคุลิมาลก็จักไดเสวยทุกขอยูในวัฏสงสารสิ้นชาติเปนอันมาก
บุคคลไมรูพระนิพพานไมควรเปนครูสั่งสอนผูอื่นจะเปนบาปหนัก
ดูกรอานนท บุคคลผูไมรูพระนิพพาน ไมควรเปนครูสั่งสอนทานผูอื่นในทางพระนิพพานเลย ตางวาจะสั่งสอนเขา
จะสั่งสอนวากระไร เพราะตัวไมรู เปรียบเหมือนบุคคลไมเคยเปน ชางวาด ชางเขียน หรือชางตางๆ มากอนแลว และอยากเปนครู
สั่งสอนเขา จะบอกแกเขาวากระไร เพราะตัวเองก็ไมรูไมเขาใจ จะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขา จะเอาแตคําพูดเปนครู ทําตัวอยางให
เขาเห็นเชนนั้นไมไดจะใหเขาเลาเรียนอยางไร เพราะไมมีตัวอยางใหเขาเห็นดวยตา ใหรูดวยใจ เขาจะทําตามอยางไรได ตัวผูเปน
ครูนั้นแลตองทํากอน ถาทําไมไดก็ไมควรเปนครูสอนเขา ถาขืนเปนครู ก็จักพากันฉิบหาย หลงโลกหลงทาง เปนบาป
เปนกรรมแกตัวหนักหนาทีเดียว พระพุทธเจาตรัสแกขาฯ อานนทดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท อันวา บุคคลผูจะสอนพระนิพพานนั้น
ตองใหรูแจงประจักษชัดเจนวา พระนิพพานมีอยูในที่นั้นๆ มีลักษณะอาการอยางนั้นๆ ตองใหรูแจงชัด จะกลาวแตเพียงวาจาวา
นิพพานๆ ดวยปาก

แตใจไมรูแจงชัดเชนนั้น ไมควรเชื่อถือเลย ตองใหรูแจงชัดในใจกอนจึงควรเปนครูเปนอาจารยสอนทาน ผูอื่นตอไป จะเปน
เด็กก็ตาม ผูใหญก็ตาม ถารูแจงชัดซึ่งพระนิพพานแลว ก็ควรเปนครูเปนอาจารย แลควรนับถือเปนครูเปนอาจารยได
แมจะเปนผูใหญสูงศักดิ์ สักปานใดก็ตาม ถาไมรูไมเขาใจแลวไมควรนับถือเปนครูเปนอาจารยเลย
ผูรูกับไมรู ไดรับทุกขเหมือนกัน หากทําบาป สวนผูจะไดสุขในนิพพาน ตองรูเทานั้น
ดูกรอานนท ถาอยากไดสุขอันใด ก็ควรรูจักสุขอันนั้นกอนจึงจะได เมื่ออยากไดสุขในพระนิพพาน ก็ควรรูจักสุขในพระ
นิพพาน อยากไดสุขในมนุษยแลสวรรค ก็ใหรูจักสุขในมนุษยแลสวรรคนั้นเสียกอนจึงจะได ถาไมรูจักสุขอันใด ก็ไมอาจยังความสุข
อันนั้นใหเกิดขึ้นได ไมเหมือนทุกขในนรก อันทุกขในนรกนั้นจะรูก็ตาม ไมรูกต็ าม ถาทํากรรมที่เปนบาปแลว ผูที่รูหรือผูที่
ไมรูนรกเหมือนกัน ถาไมรูจักนรกก็ยิ่งไมมีเวลาพนจากนรกได ถึงจะทําบุญใหทานสักปานใดก็ไมอาจพนจากนรกได แตมิใชวา
ทําบุญใหทานไมไดบุญ ความสุขที่ไดแตการทําบุญนั้นมีอยู แตวาเปนความสุขที่ยังไมพนจากทุกขในนรก เมื่อยังไมรูไมเห็นนรก
ตราบใด ก็ยังไมพนจากนรกอยูตราบนั้น ครั้นไดเขาถึงนรกแลว เมื่อไดรูทางออกจากนรกไดแลว ปรารถนาจักพนจากนรกก็พนได
เมื่อไมอยากพนก็ไมอาจพนได ตองรูจักแจงชัดวา นรกอยูในที่นั้นๆ มีลักษณะอาการอยางนั้นๆ แลควรรูจักทางออกจากนรกใหแจง
ชัด ทางออกจากนรกนั้นคือ ศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีลพระปาติโมกข นั่นเอง เมื่อรูแลวอยากจะออกใหพนก็ออกได ไมอยากจะออกให
พนก็พนไมได ผูท่รี ูกับผูที่ไมรู ยอมไดรับทุกขในนรกเหมือนกัน สวนความสุขในมนุษยแลสวรรค แลพระนิพพานนั้นตองรูจัก
จึงจะได ถาไมรู ไมเขาใจ ไมไดเลย มีอาการตางกันอยางนี้
การรูจัก นรก สวรรค แลพระนิพพาน ควรรูในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู
ดูกรอานนท เมื่ออยากรูจักนรก สวรรค และพระนิพพาน ก็ควรใหรูเสียในเวลากอนที่ยังมีชีวิตอยู เมื่ออยากพน
ทุกขในนรก ก็รีบออกใหพนเสียแตเมื่อยังไมตาย เมื่ออยากไดสุขในมนุษยหรือในสวรรคหรือในนิพพาน ก็ใหรีบขวนขวายหาสุข
เหลานั้นไว แตเมื่อยังไมตาย จะถือวาตายแลวจึงจักพนทุกขในนรก ตายแลวจึงจักไปสวรรค ไปพระนิพพานดังนี้ เปนอันใชไมได
เสียประโยชนเปลา อยาเขาใจวาเมื่อมีชีวิตอยู สุขอยางหนึ่ง เมื่อตายไปแลว มีสุขอีกอยางหนึ่ง เชนนี้เปนความที่เขาใจผิดโดยแท
เพราะจิตมีดวงเดียว เมื่อมีชีวิตอยูก็จิตดวงนี้ เมื่อตายไปแลวก็จิตดวงนี้ เมื่อยังมีชีวิตอยูไดรับทุกขฉันใด แมเมื่อตายไป
แลวไดรับทุกขฉันนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยูมีความสุขฉันใด แมเมื่อตายไปแลวก็ไดรับความสุขฉันนั้น ไมตองสงสัย เมื่อยังมี
ชีวิตอยูยังไมรูไมเห็นซึ่งความทุกขแลความสุขมีสภาวะปานดังนี้ เมื่อตายไปแลว ยิ่งจะซ้ําราย จะมีทางรูทางเห็นดวยอาการอยางไร
พระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดวยประการฉะนี้
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท
บุคคลผูใดมิไดทําบุญ ใหทาน รักษาศีล เปนตน ไวสําหรับตัวเสียกอนแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ผูนั้นก็เปนคนหลง
บุคคลผูใดอยากไดความสุข แตมิไดกระทําตนใหไดรับความสุขไวกอนแตเมื่อยังมีชีวิตอยู เขาใจเสียวาตายไปแลวภาย
หนาจึงจักไดรับความสุข เชนนี้ผูนั้นก็เปนคนหลง
บุคคลผูใดอยากใหตนพนทุกข แตไมไดกระทําตนใหพนทุกขเสียแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ขาใจเสียวาตายไปแลวจึงจักพน
ทุกขดังนี้ ผูนั้นก็เปนคงหลง
บุคคลผูใดที่ทําความเขาใจวา เมื่อยังมีชีวิตอยูนี้เปนอยางหนึ่ง ตายไปแลวเปนอีกอยางหนึ่ง บุคคลผูนั้นก็เปนคนหลง
บุคคลผูใดเขาใจเสียวา เมื่อยังเปนคนมีชีวิตอยูนี้ ไมรู ไมเห็น ไมได ไมเปน ก็ชางเถิดไมเปนไร ตายไปแลวภายหนา หาก
จักรู จักเห็นจักได จักเปน ผูนั้นก็เปนคนหลง
บุคคลผูใดเขาใจวา เมื่อยังเปนคนมีชีวิตอยูนี้ สุขก็ชางเถิด ตายไปแลวหากจักไดสุข ผูนั้นก็เปนคนหลง
บุคคลผูใดถือเสียวาเมื่อยังมีชีวิตอยูนี้ ทุกขก็ชางเถิดไมเปนไรตายไปแลวหากจักไดสุข ผูนั้นก็เปนคนหลง
บุคคลผูใดถือเสียวาเมื่อยังเปนคนมีชีวิตอยูนี้ จะทุกขก็ดี จะสุขก็ดี จะชั่วก็ดี ก็ชางเถิด ตายไปแลวจักไปเปนอะไรก็ชาง
เถิด ใครจักตามไปรูไปเห็น ผูนั้นก็เปนคงหลง
บุคคลที่ปรารถนาพนทุกข ไดสุข หรือพระนิพพาน ควรใหไดเมื่อยังมีชีวิตอยู
ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพนทุกข หรือปรารถนาอยากไดสุขประการใด ก็ควรใหไดถึงเสียแตในชาตินี้
ถาถือเอาภายหนาเปนประมาณแลว ชื่อวาเปนคนหลงทั้งสิ้น แมความสุขอยางสูงคือพระนิพพาน ผูปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให

ไดใหถึงเสีย แตเมื่อเปนคนมีชีวิตอยูนี้ ดูกรอานนท อันวาความสุขในพระนิพพานนั้นมี ๒ ประเภท คือ ดิบ ๑ สุก ๑ ไดความ
วา เมื่อยังเปนคนมีชีวิตอยู ไดเสวยสุขในพระนิพพานนั้น ไดชื่อวาพระนิพพานดิบ เมื่อตายไปแลวไดเสวยสุขในพระ
นิพพานนั้น ไดชื่อวาพระนิพพานสุก พระนิพพานมี ๒ ประการเทานี้ นิพพานโลกีย นิพพานพรหม เปนนิพพานหลง ไม
นับเขาไปในที่นี้ พระนิพพานดิบนั้นเปนของสําคัญ ควรใหรู ใหเห็น ใหได ใหถึงเสียกอนตาย ถาไมไดพระนิพพานดิบนี้แลว ตาย
ไปจักไดพระนิพพานสุกนั้นไมมีเลย ถาไมรูไมเขาใจก็ยิ่งไมมีทางได แตรูแลว เห็นแลว พยายามจะใหได ใหถึงก็แสนยากแสน
ลําบากยิ่งนักหนา ผูใดเห็นวาพระนิพพานมีอยางเดียว ตายแลวจึงจะได ผูนั้นชื่อวาคนหลง สวนพระนิพพานดิบนั้น จักจัดเอา
ความสุขอยางละเอียดเหมือนอยางพระนิพพานสุกนั้นไมได แตก็เปนความสุขอันละเอียดสุขุม หาสิ่งใดเปรียบมิไดอยูแลว แตหาก
ยังมีกลิ่นรสแหงทุกขกระทบถูกตองอยู จึงไมละเอียดเหมือนพระนิพพานสุก เพราะพระนิพพานสุก ไมมีกลิ่นรสแหงทุกขจะมากล้ํา
กราย ปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวง แตพระนิพพานดิบนั้นตองใหไดไวกอนตาย
ทําตัวเราใหเหมือนแผนดินหรือปลอยวาง จึงไดชื่อวาถึงพระนิพพานดิบ
ดูกรอานนท อันวาพระนิพพานนั้น พึงใหดูอยางแผนดิน พระธรณี มีลักษณะอาการฉันใด ก็ใหตัวเรามีลักษณะ
อาการฉันนั้น ถาทําไดเชนนั้น ก็ไดชื่อวาถึงพระนิพพานดิบ ถาทําไมได แตพูดวาอยากได จะพูดมากมายเทาไรๆ ก็ตาม ก็ไม
อาจที่จะไดจะถึงเลย ถาปรารถนาจักถึงพระนิพพานแลว ตองทําจิตใจของตนใหเหมือนแผนดินเสียกอน ไมใชเปนของทําไดดวย
งาย ตองพากเพียรลําบากยากยิ่งนักจึงจักได จะเขาใจวาปรารถนาเอาดวยปากก็คงจักได อยางนี้เปนคนหลงไป ใชไมได ตองทําตัว
ทําใจใหเปนเหมือนแผนดินใหจงได ลักษณะของแผนดินนั้นคนแลสัตวทั้งหลายจะทํารายทําดี กลาวรายกลาวดีประการใด
มหาปฐพี นั้นก็มิไดรูโกรธ รูเคือง ที่วาทําใจใหเหมือนแผนดินนั้น คือวาใหวางใจเสีย อยาเอื้อเฟออาลัยวาใจของตน ให
ระลึกอยูวา ตัวมาอาศัยอยูไปชั่วคราวเทานั้น เขาจะนึกคิดอะไรก็อยาตามเขาไป ใหเขาใจอยูวา เราอยูไปคอยวันตาย
เทานั้น ประโยชนอะไรกับวัตถุขาวของและตัวตน อันเปนของภายนอก แตใจซึ่งเปนของภายในและเปนของสําคัญ ก็ยัง
ตองใหปลอย ใหวาง อยาถือเอาวาเปนของๆ ตัว กลาวไวแตพอใหเขาใจเพียงเทานี้โดยสังเขป
การปลอยวางจิต คือ ใหละโลภ โกรธ หลง
ดูกรอานนท คําที่วาใหปลอยวางจิตใจนั้น คือวาใหละความโลภ ความโกรธ ความหลง ปลงเสีย ซึ่งการรายและ
การดีที่บุคคลนํามากลาว มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข อยายินดี อยายินราย แมปจจัย
เครื่องบริโภค เปนตนวา อาหารการกิน ผาผอน เครื่องนุงหม แลที่อยูที่นอน เภสัชสําหรับแกโรค ก็ใหละความโลภ ความหลงใน
ปจจัยเหลานั้นเสีย ใหมีความมักนอยในปจจัย แตมิใชวาจะหามเสียวา ไมใหกิน ไมใหนุงหม ไมใหอาศัยในสถานที่ ไมใหกินหยูก
กินยา เชนนั้นก็หามิได คือ ใหละความโลเลในปจจัยเทานั้น คือวา เมื่อไดอยางดีอยางประณีต ก็ใหบริโภคอยางดีอยาง
ประณีต ไดอยางเลวทรามต่ําชา ก็ใหบริโภคอยางเลวทรามต่ําชา ตามมีตามได ไมใหใจขุนมัวดวยความโลภ ความโกรธ
ความหลง อยางนี้แล ชื่อวาปลอยวางใจเสียได ถายังเลือกปจจัยอยู คือ ปลอยใหความโลภ ความโกรธ ความหลงเขาครอบงํา
เพราะเหตุแหงปจจัย ๔ อยางใดอยางหนึ่งอยู ชื่อวายังถือจิตใจอยู ยังไมถึงพระนิพพานไดเลย ถาละความโลภ โกรธ หลง ใน
ปจจัยนั้นไดแลว จึงชื่อวาทําตัวใหเปนเหมือนแผนดิน เปนอันถึงพระนิพพานไดโดยแท มีคําสอดเขามาในนี้วาเหตุไฉนจึงมิให
ถือใจเมื่อไมใหถือเชนนั้น จะใหเอาใจไปไวที่ไหน เพราะไมใชใจของคนอื่น เปนใจของตัวแทๆ ที่จะเปนอยูไดทุกวันนี้ ก็เพราะมีใจนี้
เอง ถาไมมีใจนี้แลวก็ตายเทานั้น จะใหวางใจเสียแลว จะรูจะเห็นอะไร?
จิตใจไมใชของเรา ถาถึงพระนิพพานแลว ตองวางจิตใจคืนไวใหแกโลกตามเดิม
มีคําวิสัชนาไววา ผูที่เขาใจวา ใจนั้นเปนของๆ ตัวจริง ผูนั้นก็เปนคนหลง ความจริงไมใชจิตของเราแท ถาหากเปนจิตใจ
ของเราแทก็คงบังคับไดตามประสงควา อยาใหแก อยาใหตาย ก็คงจะไดสักอยาง เพราะเปนของตัว อันที่แทจิตใจนั้นหากเปนลมอัน
เกิดอยูสําหรับโลก ไมใชจิตใจของเรา โลกเขาตั้งแตงไวกอนเรา เราจึงเขามาอาศัยอยูกับลม จิตใจ ณ กาลภายหลัง ถาหากวา เปน
จิตใจของเรา เราพาเอามาเกิด ครั้น เกิดขึ้นแลวจิตใจนั้นก็หมดไป ใครจะเกิดขึ้นมาไดอีก นี่ไมใชจิตใจของใครสักคน เปนของมีอยู
สําหรับโลก ผูใดจะเกิดก็ถือเอาลมนั้นเกิดขึ้น ครั้นไดแลว ก็เปนจิตของตน ที่จริงเปนของสําหรับโลกทั้งสิ้น ที่วาจิตใจของตนนั้นก็
เพียงใหรูซึ่งการบุญ การกุศล การบาป การอกุศล และเพียงใหรูทุกข สุข สวรรค แลพระนิพพาน ถือไวใหถึงที่สุดเพียง
พระนิพพานเทานั้น ถาถึงพระนิพพานแลว ตองวางจิตใจคืนไวแกโลกตามเดิมเสียกอน ถาวางไมได เปนโทษ ไมอาจถึง
พระนิพพานได มีคําแกไวอยางนี้

ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดใน
อรูปพรหมอันปราศจากความรูนั้น ก็ลวนแตบุคคลผูปรารถนาพระนิพพาน แตไมรูจักวางใจใหสิ้นใหหมดทุกขนั้นเอง ไม
รูจักวางจิตวิญญาณอันตนเขามาอาศัยอยูดวยกับลมของโลก ทําความเขาใจวาเปนจิตของตัว แลเขาใจวาพระนิพพานมีอยูในเบื้อง
บนนั้น ตัวก็นึกเขาใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเปนสุขอยูในที่นั้น ครั้นตายแลว ก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยูในที่อันไมมีรูป ตามที่จิตตนนึกไว
นั้น
ดูกรอานนท ผูที่หลงขึ้นไปอยูในรูปพรหมแลว แลจักไดถึงโลกุตรนิพพานนั้นชานานยิ่งนักเพราะวาอายุของอรูป
พรหมนั้นยืนนัก จะนับวาเทานั้นเทานี้มิอาจนับได จึงชื่อวานิพพานโลกียตางกัน แตมิไดดับวิญญาณเทานั้น ถาหากดับวิญญาณ
ก็เปนพระนิพพานโลกุตรได สวนความสุขความสําราญในพระนิพพานทั้ง ๒ นั้น ก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไมตางกัน แต
นิพพานโลกียเปนนิพพานที่ไมสิ้นสุดเทานั้น เมื่อสิ้นอํานาจของฌาณแลว ยังตองมีเกิด แก เจ็บ ตาย รายแลดี คุณแล
โทษสุขแลทุกข ยังมีอยูเต็มที่ เพราะเหตุนั้น ผูใดผูหนึ่งซึ่งจะปรารถนานิพพานพรหมไมมีเลย ยอมมุงตอโลกุตรนิพพานดวยกัน
ทั้งนั้น แตไมรูจักปลอยวาง วิญญาณจึงหลงไปเกิดเปนอรูปพรหม สวนโลกุตรนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณ วิญญาณยังมีที่ใด
ความเกิด แก เจ็บ ตาย ก็มีอยูในที่นั้น โลกุตตรนิพพานปราศจากวิญญาณ จึงไมมีเกิด ไมมแี ก ไมมีเจ็บ ไมมีตาย มีแตความสุข
สบายปราศจากอามิส หาความสุขอันใดจะมาเปรียบดวยพระนิพพานไมมี ขึ้นชื่อวา ความเกิด ความตาย ความราย ความดี บาป
บุญ คุณ โทษ สุข ทุกข ความทุกขยาก ลําบาก เข็ญใจ ทุกข โศก โรค ภัย ไข เจ็บ สิ่งหนึ่งสิ่งใดไมมีในพระนิพพานเลย
พระพุทธเจาตรัสแกขาฯ อานนท ดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลผูปรารถนาพระนิพพานแตยัง
ปลอยวางใจไมได ยังอาลัยถึงความสุขอยู คิดวาพระนิพพานอยูที่นั้นที่นี้ จะเอาจิตแหงตนไปเปนสุขในที่แหงนั้น ครั้นจักปลอย
วางใจเสียก็กลัววาจะไมมีอันใดนําไปใหเปนสุข ถือใจอาลัยสุข เหตุนั้นจึงมิไดพนพระนิพพานพรหม ดูกรอานนท เราตถาคตแสดง
วาใหปลงใจ ใหวางใจนั้น เราชี้ขอสําคัญเอาที่สุดมาแสดงเพื่อใหรูใหเขาใจไดงาย การวางใจ ปลงใจนั้นคือ วางสุข วางทุกข วาง
บาป บุญ คุณ โทษ วางโลภ โกรธ หลง วางลาภยศ นินทา สรรเสริญ ทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนดังไมมีหัวใจ จึงชื่อวาทําให
เหมือนแผนดิน ถายังทําไมได อยาหวังวาจักไดโลกุตรนิพพานเลย ถาทําตัวใหเหมือนแผนดินไดในกาลใด พึงหวังเถิดซึ่งโล
กุตรนิพพาน คงไดคงถึงในกาลนั้น โดยไมตองสงสัย พระนิพพานเปนของไดดวยยากยิ่งนัก แสนคนจะไดแตละคนก็ทั้งยาก
ผูปฏิบัติอริยมรรคใหเต็มที่ จึงจะวางใจใหเหมือนแผนดินได
ดูกรอานนท ผูมิไดกระทําอริยมรรคปฏิปทาใหเต็มที่ ยังเปนปุถุชนหนาไปดวยกิเลส หาปญญามิได แลจักวางใจทําตัวให
เปนเหมือนแผนดินนั้นไมอาจทําไดเลย เหตุที่เขาวางใจไมได ก็เพราะเขายังถือตัว ถือใจอยูวาเปนของๆ ตัวแท จึงตองทรมานทน
ทุกขอยูในโลก เวียนวายตายเกิดแลวๆ เลาๆ ไมมีสิ้นสุด ดูกรอานนท ผูที่วางใจทําตัวใหเปนเหมือนแผนดินไดนั้น มีแตบุคคล
ผูเปนนักปราชญ และเปนสัตบุรุษจําพวกเดียวเทานั้น เพราะทานไมถือตนถือตัว ทานวางใจเปนเปนเหมือนแผนดินได
ทานจึงถึงพระนิพพาน สวนผูที่ถือตัวถือใจปลอยวางมิไดนั้น ลวนแตเปนคนโงเขลาสิ้นเทานั้น บุคคลที่เปนสัตบุรุษ ทานเห็นแจง
ชัดซึ่งอนัตตา ทานถือใจของทานไว ก็เพียงแตใหรูบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน แลไมใชประโยชน รูศีล ทาน การกุศล แลอกุศล รู
ทางสุข ทางทุกข ในมนุษย และสวรรค และพระนิพพานเทานั้น ครั้นถึงที่สุด ทานก็ปลอยวางเสียตามสภาวะแหงอนัตตา สวนคน
โงเขลานั้นถือตนถือตัว ถือวารางกายเปนอัตตาตัวตน จึงปลอยวางมิได
ดูกรอานนท อันวาบุคคลที่ถือใจนั้น ยอมเปนคนมักโลภ มักโกรธ มักหลง บุคคลจําพวกใดที่ตกอยูในอํานาจแหง
ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น จะเปนนักบวชก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม ก็หาความสุขมิได เบื้องหนาแตตายไป ก็หา
ความสุขในมนุษยแลสวรรคมิไดเลย ยอมมีอบายเปนที่ไป ณ เบื้องหนาโดยแท ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลาย ผูปรารถนาเขาสู
พระนิพพาน จงวางเสียซึ่งใจ อยาอาลัยความสุข การวางใจก็คือการวางสุข วางทุกข แลบาป บุญ คุณ โทษ ราย ดี ซึ่งเปนของ
สําหรับโลกนี้เสียใหสิ้น สิ่งเหลานี้สรางไวสําหรับโลกนี้เทานั้น เมื่อตองการพระนิพพานแลว ตองปลอยวางไวในโลกนี้สิ้นทั้งนั้น จึงจะ
ไดความสุขในพระนิพพานแลว ตองปลอยวางไวในโลกนี้สิ้นทั้งนั้น จึงจะไดความสุขในพระนิพพาน ซึ่งเปนความสุขอยางยิ่ง เปน
ความสุขอันหาสวนเปรียบมิได

ผูจะถือเอาความสุขในนิพพาน ตองวางความสุขในโลกียใหหมด
ดูกรอานนท เมื่อจะถือเอาความสุขในพระนิพพานแลว ก็ใหวางใจในโลกียนี้เสียใหหมดสิ้น อันวาความสุขในโลกียก็มีอยู
แตอินทรียทั้ง ๖ นี้เทานั้น ในอินทรียทั้ง ๖ นั้นยกเอาใจไวเปนเจา เอาประสาททั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย นั้นเปนกามคุณทั้ง ๕
ประสาททั้ง ๕ นี้เองเปนผูแตงความสุขใหแกเจาพระยาจิตตราช
ประสาทตานั้น เขาไดเห็น ไดดู รูปวัตถุสิ่งของอันดีงามตางๆ ก็นําความสุขไปใหแกเจาพระยาจิตตราช
ประสาทหูนั้น เมื่อเขาไดยินไดฟงศัพทสําเนียงเสียงที่ไพเราะ เปนที่ชื่นชมทั้งปวง ก็นําความสุขสนุกสนานไปใหแกเจาพระยาจิต
ตราช
ประสาทจมูกนั้น เมื่อเขาไดจูบชมดมกลิ่นสุคันธรสของหอมตางๆ ก็นําความสุขไปใหแกเจาพระยาจิตตราช
ประสาทลิ้นนั้น เมื่อเขาบริโภคอาหารอันโอชารสวิเศษตางๆ ก็นําความสุขสนุกสนานไปใหแกเจาพระยาจิตตราช
ประสาทกายนั้น เมื่อเขาไดถูกตองฟูกเบาะเมาะหมอนแลนุงหมประดับประดาเครื่องกกุธภัณฑอันสวยงาม แลบริโภคกามคุณ ก็นํา
ความสุขสนุกสนานไปใหแกพระยาจิตตราช
เจาพระยาจิตตราชนั้นก็คือใจนั้นเอง
สวนใจนั้นเปนใหญ เปนผูคอยรับความสุขสนุกสนานอยางเดียวเทานั้น สวนประสาททั้ง ๕ เปนผูสําหรับนํา
ความสุขไปใหแกใจ ประสาททั้ง ๕ จึงชื่อวากามคุณ สวนความสุขในโลกนี้ มีแตกามคุณทั้ง ๕ นี้เทานั้น จะเปนเจา
ประเทศราชในบานนอยเมืองใหญ ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลก ก็มีแตกามคุณทั้ง ๕ เทานั้น
ดูกรอานนท ผูที่จะนําตนไปใหเปนสุขในพระนิพพาน ตองวางเสียซึ่งความสุขในโลกีย ถาวางไมไดก็ไมได
ความสุขในพระนิพพานเลย ถาวางสุขในโลกียมิไดก็ไมพนทุกข ดวยความสุขในโลกียเปนความสุขที่เจืออยูดวยทุกข ครั้น
เมื่อถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกขนั้นเอง ครั้นไมวางสุขก็คือไมวางทุกขนั้นเอง จะเขาใจวาเราจะถือเอาแตสุข ทุกขไมตองการดังนี้ไมได
เลย เพราะสุขทุกขเปนของเนื่องอยูดวยกัน ถาไมวางสุขเสียก็เปนอันไมพนทุกข
ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายผูที่จะรูวาสุขทุกขติดกันอยูนั้นหายากยิ่งนัก มีแตเราตถาคตผูประกอบดวยทศพลญาณนี้
เทานั้น บุคคลทั้งหลายที่ยังเปนปุถุชนคนโงเขลานั้น ทําความเขาใจวา สุขก็มีอยูตางหาก ทุกขก็มีอยูตางหาก ครั้นเราถือเอาสุข เรา
ก็ไดสุข เราก็ไมถือเอาทุกข ทุกขก็ไมมี ดังนี้ เพราะเหตุที่เขาไมรูวาสุขกับทุกขติดกันอยู เขาจึงไมพนทุกข เมื่อผูใดอยากพนทุกขก็
ใหวางสุขเสีย ก็เปนอันละทุกขวางทุกขดวยเหมือนกัน ใครเลาจะมีความสามารถพรากสุขทุกขออกจากกันได แมแต

เราตถาคตก็ไมมีอํานาจวิเศษที่จะพรากจากกันได ถาหากเราตถาคตพรากสุขแลทุกขออกจากกันได เรา
จะปรารถนาเขาสูพระนิพพานทําไม เราจะถือเอาแตสุขอยางเดียว เสวยแตความสุขอยูในโลกเทานั้น ก็
เปนอันสุขสบายพออยูแลว นี่ไมเปนเชนนั้น เราแสวงหาความสุขโดยสวนเดียวไมมีทางที่จะพึงได เราจึง
วางสุขเสีย ครั้นวางสุขแลว ทุกขไมตองวาง ก็หายไปเอง อยูกับเราไมได เราจึงสําเร็จพระนิพพาน พนจาก
กองทุกข ดวยประการดังนี้
ดูกรอานนท อันสุขในโลกียนั้น ถาตรวจตรองใหแนนอนแลวก็เปนกองแหงทุกขนั้นเอง เขาหากเกิด
มาเปนมิตรติดกันอยู ไมมีผูใดจักพรากออกจากกันได เราตถาคตกลัวทุกขเปนอยางยิ่ง หาทางชนะทุกข
มิได จึงปรารถนาเขาพระนิพพาน เพราะเหตุกลัวทุกขนั้นอยางเดียว พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้
แล
ผูจะถึงพระนิพพาน ตองพนจากกุศลธรรมและอกุศลธรรม
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาสืบตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท กุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้น
ไดแกกองกิเลส ๑,๕๐๐ นั้นเอง อัพยากฤตธรรมนั้น คือ องคพระนิพพาน ครั้งพนจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้น
แลว จึงเปนองคแหงพระอรหํ และพระนิพพานโดยแท ถายังไมพนจากกุศลแลอกุศลตราบใด ก็ยังไมเปนอัพยากฤตตราบนั้น
คือยังไมเปนองคพระอรหํ ยังไมเปนองคพระนิพพานได ดูกรอานนท กุศลนั้นไดกองสุข อกุศลนั้นไดแกกองทุกข กองสุขแลกอง
ทุกขนั้น หากเปนของเกิดติดเนื่องอยูดวยกัน ไมมีใครจักพรากใหแตกออกจากกันได ครั้นถือเอากุศลคือกองสุขแลวสวนอกุศลคือ
กองทุกขนั้น แมไมถือเอาก็เปนอันไดอยูเอง

ดูกรอานนท เมื่อบุคคลตองการพระนิพพาน ก็ใหวางเสียซึ่งความสุขนั้นกอน ความสุขในโลกียนั้นเอง ชื่อวากุศล
จึงจักถึงพระนิพพาน ถาหากวาไมมีความสามารถ คือไมอาจทําพระนิพพานใหแจงได ก็ใหยึดเอากุศลนั้นไวกอน พอให
ไดความสุขในมนุษยแลสวรรค แตจะใหพนทุกขนั้นไมได เมื่อรูอยูวาตนจักพนทุกขไมได ก็ใหยึดเอากุศลนั้นไวเปนสะพาน
สําหรับไตไปสูความสุข ถารูวาตนยังไมพนทุกขซ้ํามาวางกุศลเสียก็ยิ่งซ้ําราย เพราะเมื่อวางกุศลเสียแลว ตนก็จักเขาไปกองอกุศล
คือกองบาปเทานั้น เมื่อตกเขาไปในกองอกุศล อกุศลนั้นก็จักนําตัวไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้ง ๔ หาความสุขในโลกมิไดเลย
เพราะเหตุนั้นเมื่อตนยังไมถึงพระนิพพานก็ใหบําเพ็ญบุญกุศลไวพอจะไดอาศัยเปนสุขสบายไปในชาตินี้แลชาติหนา ภนฺเต ขาแต
พระอริยกัสสปะ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้
จิตและตัณหาเปนที่มาของสุขและทุกข ซึ่งตองวางใหหมดจึงจะถึงนิพพานได
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท เราตถาคตจักแสดงในขออันเปนที่
สุดแตโดยยอๆ พอใหเขาใจงาย ที่สุดนั้นก็คือ จิตกับตัณหา จิตนั้นจําแนกออกไปเรียกวากองกุศลคือกองสุข ตัณหานั้น
จําแนกออกไปเรียกวา กองอกุศลคือกองทุกข ตนเหงาเคามูลแหงกองทุกขนั้น ก็คือจิตแลตัณหานั้นเอง จิตเปนผูคิดให
ไดเปนดีมีสุขขึ้น สวนตัณหานั้นก็ใหเกิดตามเห็นตาม จิตมีความสุขมากขึ้นเทาใด ตัณหานั้นก็ใหเกิดทุกขตามมากขึ้นไป
เทานั้น ดูกรอานนท แตเบื้องตนเมื่อเราตถาคตยังไมรูแจงวา สุขแลทุกขอยูติดดวยกัน เราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียวหมายจักใหเปน
สุขอยูทุกเมื่อ สวนทุกขจักไมใหมา ก็ตั้งหนาบําเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไป เมื่อไดสุขเทาใด ทุกขพลอยเกิดมีเทานั้น ครั้นภายหลังเรา
พิจารณาดวยญาณจักษุปญญา แลเห็นแจงชัดวาสุขแลทุกขติดอยูดวยกัน ครั้นรูแจงแลวก็ตรึกตรองหาอุบายที่จะกําจัดสุขแลทุกขให
พรากออกจากันนั้น แสนยากแสนลําบากเหลือกําลัง จนสิ้นปญญา หาทางไปทางมาไมได เราตถาคตจึงวางเสียซึ่งสุขคืนใหแกทุกข
คือวางใจใหแกตัณหา
ครั้นเราวางใจใหแกตัณหาแลวความสุขในพระนิพพานก็เลยเขามารับเราใหถึงนิพพานดิบใน
ขณะนั้น พรอมกับดวยเราวางใจไวใหแกตัณหา ดูกรอานนท เมื่อวางใจไดจึงเปนอัพยากฤต จึงเรียกชื่อวาถือเอาอัพยากฤตเปน
อารมณ เปนองคพระอรหํ คือไดเขาตั้งอยูในพระนิพพานดวยอาการดังนี้
อรหันตหรือการเขาถึงพระนิพพาน เปนของมีไวสําหรับโลก
ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาแกขาฯ อานนทสืบตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท อันวาอรหํนั้น จะไดมีจํา
เพราะแตเราตถาคตพระองคเดียวก็หามิได ยอมมีเปนของสําหรับโลก สําหรับไวโปรดสัตวโลกทั่วไปไมใชของแหงเรา
ตถาคตแลของผูหนึ่งผูใดเลย ดูกรอานนท เราตถาคตเปนผูไกลจากกิเลสแลว จึงไดซึ่งพระอรหํ บุคคลผูใดปราศจากกิเลสแลว
บุคคลผูนั้นก็เปนผูไดพระอรหํเสมอกันทุกคน บุคคลผูใดที่ยังไมปราศจากกิเลส ถึงแมจักออนวอนเราตถาคตวา อรหํ อรหํ ดังนี้
จนถึงวันตาย ก็ไมอาจไดซึ่งพระอรหํเลย เปนแตกลาวดวยปากเปลาๆ เทานั้น แลมาเขาใจวา การละกิเลสไดหรือไมไดนั้นไมเปน
ประมาณ เมื่อไดออนวอนหาซึ่งองคพระอรหํเจาดวยปากดวยใจแลว พระอรหํเจาก็จักนําตนใหเขาสูพระนิพพาน เขาใจเสียอยางนี้
ชื่อวาเปนคนหลงแท แมเมื่อตนยังไมพนลามกมลทินแหงกิเลส แลวไปออนวอนพระอรหํที่หมดมลทินกิเลสใหมาตั้งอยูในตัวตนอัน
แปดเปอนดวยลามกมลทินแหงกิเลส จักมีทางไดมาแตไหน เปรียบเหมือนดังมีสระอยูสระหนึ่ง เต็มไปดวยของเนาของเหม็นสารพัด
ทั้งปวงเปนสระมีน้ําเนาเหม็นสาบเหม็นคาวนาเกลียดยิ่งนัก และมีบุรุษคนหนึ่งตกอยูในสระนั้น หากวาบุรุษคนนั้นรองเรียกให
อานนทลงไปอยูในสระน้ําเนากับเขาดวย อานนทจักไปอยูดวยกับเขาหรือ ดูกรอานนท เราจักบอกใหสิ้นเชิง ถาอานนทลงไปอยูใน
สระกับบุรุษผูแปดเปอนดวยน้ําเนา ไดดังนั้น องคพระอรหํเจาก็อาจไปตั้งอยูกับบุรุษผูแปดเปอนดวยกิเลสไดเหมือนกัน ถาอานนท
ลงไปอยูกับบุรุษแปดเปอนไมได องคพระอรหํเจาก็ไมอาจไปตั้งอยูกับบุคคลผูแปดเปอนดวยราคะกิเลสไดเหมือนกันเชนนั้น
ดูกรอานนท ทานจะลงไปอยูกับดวยบุรุษแปดเปอนไดหรือไม มีพุทธฎีกาตรัสถาม ฉะนี้ ขาฯ อานนทจึงกราบทูลวา ลงไป
อยูดวยไมได ถาทานไมลงไป บุรุษผูนั้นก็กลาววิงวอนทานอยูร่ําไป จะสําเร็จหรือไม ขาแตพระองคผูเจริญ ถาขาพระองคไมลงไป
บุรุษผูนั้นก็ทําอะไรแกขาพระองคไมได ความปรารถนาก็ไมสําเร็จ เปนแตวิงวอนอยูเปลาๆ เทานั้นเอง ดูกรอานนท ขออุปมานี้ฉัน
ใด บุรุษผูจมอยูในน้ํานั้นเปรียบเหมือนบุคคลผูไมปราศจากมลทินลามกแหงกิเลส พระอรหํนั้นเปรียบเหมือนตัวของอานนท อานนท
ไมลงไปอยูกับดวยบุรุษแปดเปอนฉันใด พระอรหํทานก็ไมไปอยูกับบุคคลผูแปดเปอนดวยกิเลสฉันนั้น แมจักวิงวอนดวยปากดวยใจ
สักเทาไรก็ไมสําเร็จ พระอรหํทานเปนผูบริสุทธิ์ เปนผูพนทุกขแลว ทานไมนอมเขาไปหาบุคคลผูใดผูหนึ่งเลย ครั้นบุคคล
ผูใดปรารถนาความสุขแลวจงนอมตัวเขาไปหาทาน ทานก็โปรดใหไดความสุขทุกคน จะเขาใจวาพระอรหํทานเลือกหนา
เลือกบุคคล จักติเตียนอยางนั้นไมควร ถาแลผูใดพนกิเลสกามแลพัสดุกามไดแลว ชื่อวานอมตัวเขาไปหาทาน ทานก็โปรด

นําเขาสูพระนิพพานเสวยสุขอยูดวย ทานไมเลือกหนาเลือกบุคคลเลย เปนแตผูจมอยูดวยกิเลสมาก ละกิเลสไมได ชื่อวาไมนอมตัว
เขาไปหาทานเอง
ดูกรอานนท ถึงตัวเราตถาคตก็ตองนอมตัวเขาไปหาทาน ทานจึงโปรดใหตถาคตนี้ไดเปนครูแกโลกเห็นปานดังนี้ เพราะวา
พระอรหํทานเปนผูดี แลจักใหทานเขาไปคบหาคนชั่วนั้นเปนไปไมได แลผิดธรรมเนียมดวย สมควรแกผูเลวทรามต่ําชาจะเขาไปหา
ทานผูดีผูสูงศักดิ์โดยสวนเดียว ขาแตพระมหากัสสปะผูมีอายุ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาสืบไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลผูปรารถนาซึ่งพระอรหํ ก็พึง
ยกตัวแลหามใจใหหางไกลจากกองกิเลส เพราะพระอรหํทานเปนผูไกลจากกิเลส จะบริกรรมแตดวยปากดวยใจวา อรหํๆ แลว
เขาใจวาตนไดพระอรหํ เห็นวาเปนบุญเปนกุศล จักไดความสุขในมนุษยแลสวรรคแลพระนิพพานจะทําความเขาใจอยางนี้ไมสมควร
พระนามชื่อวาพระอรหํนี้ เราบอกไวใหรูวาผูไกลจากกิเลส จะถือเอาแตพระนามวาอรหํๆ แลวเขาใจวาตนไดสําเร็จเชนนี้ไมควร
เพราะคําวาอรหํ ใครๆ ก็กลาวได จะมิเปนพระอรหํกันเต็มโลกหรือ ดูกรอานนท พระอรหํก็คือเราตถาคตนี้เอง เหตุที่เราปราศจาก
กิเลส ละกิเลสสิ้นแลว เราจึงไดถึงที่สุดแหงพระอรหํ องคพระอรหํกับเราตถาคตก็หากเปนอันเดียวกัน จะรองเรียกพระอรหํ วาเปน
เราตถาคตก็ไมผิด หรือจะรองเรียกเราพระตถาคตเปนพระอรหํก็ไมผิด ผูใดละกิเลสไดสิ้นเชิงแลว ผูนั้นก็ไดชื่อวาถึงที่สุดแหงพระ
อรหํสิ้นดวยกัน จะไดถึงพระอรหํแตเราตถาคตองคเดียวหามิได จงเขาใจองคแหงพระอรหํ ดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิด ขาแตพระ
มหากัสสปะผูมีอายุ พระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้แล
กิเลสและตัณหาลอลวงใหจิตไมหลุดพนจากวัฏสงสาร
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเขาจึงตรัสเทศนาสืบไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท สิ่งที่ใหสัตวโลกเวียนวายตายเกิดอยู
ในวัฏสงสารทรมานทุกขอยูในนรกแลกําเนิดสัตวดิรัจฉานแลวๆ เลาๆ ไมรูสิ้นสุดนี้ มิใชสิ่งอื่น คือตัวกิเลสแลตัณหา
ลอลวงใหดวงจิตของสัตวทั้งหลาย มิใหพนทุกขภัยในวัฏสงสาร แลมิไดถึงพระนิพพานได ถาผูใดมิไดรูกองแหงกิเลสแลว ผูนั้นก็จัก
ประสบภัย ไดรับทุกขในอบายภูมิทั้ง ๔ มิไดมีเวลาสิ้นสุด ดูกรอานนท จงจับตัวตัณหาใหได ถาจับไดแลว เมื่อตัวตองทุกข ก็
จักเห็นไดวาตัวเปนอนัตตา ถาจับไมไดก็เห็นตัวเปนอนัตตาไมได บุคคลทั้งหลายที่มาเปนสานุศิษยแหงพระตถาคตนี้ ก็มี
ความประสงคดวยพระนิพพาน การที่เราจะรูวาดีหรือชั่วกวากัน ก็แลวแตกิเลสเปนผูตัดสิน ดวยวาพระนิพพานเปนที่ปราศจาก
กิเลสตัณหา ถาผูใดเบาบางจากกิเลสตัณหา ผูนั้นก็เปนผูดียิ่งกวา ผูยังหนาอยูดวยกิเลสตัณหา ผูใดตั้งอยูในนิจศีล คือศีล ๕ ผู
นั้นชื่อวายังหนาอยูดวยกิเลส แตไดชื่อวาเปนผูบางจากกิเลสไดชั้นหนึ่ง ถาตั้งอยูในอุโบสถศีล คือศีล ๘ ไดชื่อวาบางจาก
กิเลสได ๒ ชั้น ถามาตั้งอยูในทศศีล คือศีล ๑๐ ผูนั้นก็ไดชื่อวาบางจากกิเสสได ๓ ชั้น ผูเขามาตั้งอยูในศีลพระปาติโมกข
คือศีล ๒๒๗ ผูนั้นไดชื่อวาบางจากกิเลสได ๔ ชั้น ผลอานิสงสก็มีเปนลําดับขึ้นไปตามศีลนั้น ผูที่มีศีลนอย อานิสงสก็นอย ผูที่มี
ศีลมาก อานิสงสก็มากขึ้นไปตามสวนของศีล บุคคลผูที่มิไดตั้งอยูในศีล ๕ ถึงจะมีความรูความฉลาดมากมายสักเทาใดก็ดี ก็ไมควร
จะกลาวคําประมาทแกผูที่มีศีล ๕ ผูมีศีล ๕ ก็ควรยินดีแตเพียงชั้นศีลของตน ไมควรที่จะกลาวคําประมาทในทานผูที่มีศีล ๘ ผูที่มีศีล
๘ ก็ควรยินดีแตเพียงศีลของตนไมควรที่จะกลาวคําประมาทในทานที่มีศีล ๑๐ ผูที่มีศีล ๑๐ ก็ควรยินดีอยูในชั้นศีลของตน ไมควรจะ
กลาวคําประมาทในทานที่มีศีลพระปาติโมกข ถาขืนกลาวโทษติเตียนทานที่มีศีลยิ่งกวาตน ชื่อวาเปนคนหลง เปนคนหางจากทาง
สุขในมนุษยแลสวรรค และพระนิพพานแท
ผูมีความรูความฉลาดสักปานใด ไมควรถือตัววาเปนผูยิ่งกวาผูมีศีล
ดูกรอานนท บุคคลผูไมมีศีล ปราศจากการรักษาศีล ไมควรกลาวซึ่งคําประมาทแกทานผูมีศีล ตัวตั้งอยูภายนอกศีล แลว
มาเขาใจวา ตัวเปนผูดีกวาทานผูมีศีล แลวกลาวคําสบประมาทดูหมิ่นในทานผูมีศีล บุคคลจําพวกนั้นชื่อวาเปนเจามิจฉาทิฏฐิใหญ
ชื่อวาเปนคนหลงทาง เปนผูหางจากความสุขในมนุษย และสวรรค ดูกรอานนท บุคคลผูต้งั อยูภายนอกศีลนั้นไดชื่อวา เปนผูตั้งอยู
ในระหวางกองกิเลส ยังเปนผูหนาแนนอยูดวยกิเลส แมจะเปนผูมีความรูความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตาม ก็ไมควรจะถือ
ตัววาเปนผูยิ่งกวาผูมีศีล เหตุวาผูที่ไมมีศีลนั้นยังหางจากพระนิพพานมาก ผูที่มีศีลชื่อวาใกลตอพระนิพพานอยูแลว ถึงจะไมรู
อะไร รูแตเพียงถือศีลเทานั้น ก็ยังดีกวาผูไมมีศีลอยูนั้นเอง เพราะทานเปนผูบางจากกิเลส บุคคลผูที่หนาแนนไปดวยกิเลส แมจะ
เปนผูรูมากแตกฉานในขออรรถแลขอธรรมประการใดก็ตาม ก็ควรจะทําความเคารพยําเกรงในทานที่มีศีล จึงจะถูกตองตามคลอง
ธรรมที่เปนทางพระนิพพาน ถาใหผูมีศีลเคารพยําเกรงในผูที่ไมมีศีลแลเปนผูหนาแนนดวยกิเลส เปนความผิด หางจากทางพระ
นิพพานยิ่งนัก ดูกรอานนท จะถือเอาความรูแลความไมรูเปนประมาณทีเดียวไมได ตองถือเอาการละกิเลสไดเปน
ประมาณ เพราะวาผูจะถึงพระนิพพานตองอาศัยการละกิเลสโดยสวนเดียว เมื่อละกิเลสไดแลว แมไมมีความรูมาก รูแต

เพียงการละกิเลสไดเทานั้น ก็อาจถึงพระนิพพานได อันจักพนทุกขในนรก แลไดเสวยสุขในสวรรค และพระนิพพาน ก็เพราะละ
เสียไดซึ่งกิเลสอยางเดียว สิ่งที่ใหคนเราไดรับสุขแลทุกขอยูทุกวันนี้ก็เพราะกิเลส ครั้นระงับดับกิเลสไดแลว เปนเหตุใหไดประสบสุข
แลพนจากทุกข เมื่อละกิเลสไมได สุขก็ไมได ทุกขก็ไมพน
การที่จะถึงพระนิพพาน ตองละกิเลสเสียใหสิ้น
ดูกรอานนท การที่จะไดประสบสุขก็เพราะละกิเลสตางหาก ที่มีความรูแตมิไดละเสียซึ่งกิเลสยอมไมเปนประโยชนแมแตสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง แกผูมีความรูนั้น แมจะรูมากแสนพระคัมภีรหรือมีความรูหาที่สุดมิไดก็ตามก็รูอยูเปลาๆ จะเอาประโยชนอันใดอันหนึ่ง
ไมได แลจะใหเปนบุญเปนกุศล แลไดเสวยความสุขเพราะความรูนั้นไมมี เราตถาคตไมสรรเสริญผูที่มีความรูมากแตไมมีศีล ผู
ที่มีความรูนอยแตเปนผูตั้งอยูในศีล เราสรรเสริญแลนับถือผูนั้นวาเปนเปนคนดี ถาผูใดนับถือผูมีกิเลสวาดีกวาผูไมมีกิเลส
บุคคลผูนั้นชื่อวาถือศีลเอาตนเปนปลาย เอาปลายเปนตน เอาสูงเปนต่ํา เอาต่ําเปนสูง ถาถืออยางนี้ผิดทางแหงพระนิพพาน เปนคน
มิจฉาทิฏฐิ การที่นับถือบุคคลผูหนาไปดวยกิเลสดีกวาผูปราศจากกิเลส เราตถาคตไมสรรเสริญเลย บุคคลจําพวกที่บาง
เบาจากกิเลสใกลตอพระนิพพาน เราตถาคตสรรเสริญ แลอนุญาตใหเคารพนับถือ การที่ทําบุญทําทาน ทํากุศล
ปรารถนาเพื่อจะใหบุญกุศลนั้นพาตนเขาสูพระนิพพาน ถาไมรูวาบําเพ็ญบุญกุศลเพื่อใหชวยระงับดับกิเลส ก็เปนอัน
บําเพ็ญเสียเปลา ไดชื่อวาเปนคงหลงโลก หลงทางแหงพระนิพพาน การที่จะถึงพระนิพพานตองละกิเลสเสียใหส้นิ ถายังละ
มิไดก็ไมถึงพระนิพพานถึงจะรูมากสักเทาใดก็ตาม ถายังละกิเลสไมได ก็รูเสียเปลาๆ เราตถาคตตั้งศาสนาไวไมไดหวังเพื่อให
บุคคลผูใดผูหนึ่งบําเพ็ญหาประโยชนอยางอื่น ตั้งไวเพื่อประสงคจะใหบุคคลบําเพ็ญภาวนา เพื่อใหระงับดับกิเลสตัณหา
เทานั้น การบําเพ็ญภาวนาเมื่อไมคิดวาจะใหระงับดับกิเลสตัณหาแหงตนก็ไดชื่อวาเปนคนหลงโลกหลงทาง
การรักษาศีล บําเพ็ญภาวนา จะเกิดอานิสงสจริง เมื่อจะยกตนใหพนจากกิเลส
สวนกุศลที่เกิดจากการบําเพ็ญภาวนานั้น จะวาไมไดไมมีเชนนัน้ ก็หาไม อันที่จริงเปนบุญเปนกุศลโดยแท แตวาเปนทาง
หลงจากพระนิพพานเทานั้น การกระทําความเพียร บําเพ็ญภาวนา ทําบุญ ทํากุศล อยางใดอยางหนึ่งมากนอยเทาใดก็ตาม
ก็ใหรูวาบําเพ็ญบุญกุศลแลเจริญภาวนาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาของตนใหนอยลงใหพนจากกองกิเลสนั้น เชนนี้ชื่อวา
เดินถูกทางพระนิพพานแท ดูกรอานนท จงพากันประพฤติตามคําสอนที่เราแสดงไวนี้ ถาผูใดมิไดประพฤติตามก็พึง
เขาใจวา ผูนั้นเปนคนนอกพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสแกขาฯ อานนทดังนี้แลว จึงทรงแสดงตอไปอีกวา ดูกรอานนท เรา
ตถาคตบัญญัติศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลพระปาติโมกขไวหลายประเภทนั้น ก็เพราะอยากใหสัตวยกตนออกจากกองกิเลส ถาบุคคล
จําพวกใดตั้งอยูในศีล ๕ บุคคลจําพวกนั้นก็บางจากกิเลสชั้นหนึ่ง ตั้งอยูในศีล ๘ ก็บางจากกิเลส ๒ ชั้น ตั้งอยูในศีล ๑๐ ก็บางจาก
กิเลส ๓ ชั้น ผูต ั้งอยูในพระปาติโมกข ก็บางจากกิเลส ๔ ชั้น ดูกรอานนท บุคคลผูบําเพ็ญศีลนอยศีลมากประเภทใดประเภท
หนึ่ง ก็เพื่อใหรูซึ่งการละกิเลสแลยกตนใหพนจากกิเลส เมื่อไมรูเชนนั้นไดชื่อวาเปนคนหลง สวนผลอานิสงสที่ไดบําเพ็ญศีล
นั้น เราตถาคตไดกลาวอยูวามีผลอานิสงสจริงแตวามีอานิสงสนอยแลผิดจากทางพระนิพพาน ถาเขาใจวาการรักษาศีลเพื่อจะยก
ตนใหพนจากกิเลส รักษาศีล ๕ ไดแลว จงเพียรพยายามรักษาศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลพระปาติโมกขเปนลําดับไป เพื่อจะยกตน
ใหพนจากกองกิเลสทีละเล็กทีละนอยตามลําดับ เมื่อเราตั้งอยูในศีลประเภทใดก็ตั้งใจรักษาโดยเต็มความสามารถ รูดังนี้
จึงมีผลอานิสงสมาก ไมเปนคนหลง แลตรงตอทางพระนิพพานโดยแท
ดูกรอานนท กุลบุตรผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเปนศิษยแหงเราตถาคตนี้ ก็หวังเพื่อความระงับดับกิเลส ไมอยากเกิด
ในโลกสืบตอไป เพราะกิเลสนั้นเปนเชื้อสายสืบโลก บันดลบันดาลใจใหยินดีไปในทางโลก ครั้นเกิดมาแลวก็ใหเจ็บ ไข แก ตาย แล
ใหฉิบหาย พลัดพรากจากกัน ใหรัก ใหชัง ใหอด ใหดี ใหดา ใหอยาก ใหทุกข ใหยากเข็ญใจ อาการกิริยาแหงกิเลสเปนเชนนี้ เรา
ตถาคตจึงทรงอนุญาตใหบวช เพื่อความระงับดับกิเลส ไมใหเกิดมีเปนเชื้อสายสืบโลกตอไป เมื่อรูอยางนี้แลว ตั้งใจรักษาศีล
เพื่อใหดับกิเลส แลตรึกตรองหาอุบายเพื่อทําลายกิเลสอันเปนตนเคาใหขาดสูญ การรักษาศีลพระปาติโมกขก็ดี การรักษาขอวัตรใน
ธุดงค ๑๓ นั้นก็ดี ก็เปนอันประมวลลงในศีลนั้นทุกอยาง มิใชวาจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอยางจนสิ้นจนหมดหามิได รักษาศีล
พระปาติโมกขก็ดี รักษาธุดงควัตร ๑๓ ก็ดี ก็ไมมีเพื่อประโยชนอยางอื่น เพื่อความระงับดับกิเลสอยางเดียวเทานั้น เมื่อรูวากิเลส
เปนเคาเงื่อนแหงกองทุกข กองโทษ กองบาป กองกรรม เชนนั้นแลว ขอวัตรอันใดที่เปนไปเพื่อจะยกตนออกจากกิเลสได ก็จง
กระทําขอวัตรนั้นใหบริบูรณเถิด

การบวชเพื่อระงับกิเลสเทานั้น จึงจะเปนทางสูพระนิพพาน
การรักษาศีลพระปาติโมกข แลรักษาธุดงควัตรทุกอยาง เมื่อมิไดเขาใจวา เพื่อความระงับดับกิเลส ก็ชื่อวาเปน
การรักษาเปลาๆ เมื่อเรารูวารักษาเพื่อระงับดับกิเลส ไมไดรักษาเพื่ออยางอื่นแลว แมจะรักษาแตเล็กแตนอยโดยเอกเทศ ไมครบ
ตามจํานวนในพระปาติโมกข ในจํานวนแหงธุดงควัตร ก็ไดชื่อวาเปนอันรักษาครบทุกอยาง เพราะจับตนจับรากเหลาแหงกิเลสได
แลว เปรียบดังบุรุษตัดตนไม ถาตัดเหงาตัดรากแกวขาดแลว กิ่งกานสาขาแมไมตองตัดก็ตายเอง ถาไปตัดรอนแตกิ่งกานสาขา
รากเหงาไมไดตัด ตนไมนั้นก็อาจงอกงามขึ้นไดอีก
ดูกรอานนท บุคลที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนบุคคลผูตัดตนไมฉะนั้น การบวชมิใชวามุงประโยชนอยาง
อื่น บวชเพื่อระงับดับกิเลสเทานั้น ถาไมหวังเพื่อความดับกิเลสแลว ไมตองบวชดีกวา การที่บวชโดยที่ไมไดมุงเพื่อการ
ดับกิเลส แมจะมีความรูวิเศษสักปานใด ก็ไดชื่อวารูเปลาๆ แตวาการที่เปนผูมีความรูความฉลาดนั้น เรามิไดติวาเปนผู
ไมรู ไมดี ไมเปนบุญ ไมเปนกุศล ก็คงเปนอันรูอันดีเปนบุญเปนกุศลอยูนั่นเอง แตวาเปนความรูที่ผิดจากทางพระ
นิพพาน ดูกรอานนท เราตถาคตเทศนาไวโดยอเนกปริยายนั้น ก็เพื่อจะใหหมูปุถุชนคนเขลาเห็นเปนอัศจรรยแลเพื่อให
ไดรับความเชื่อความเลื่อมใส
พาลชนสั่งสอนไดนอย เพราะถือวาตนดีแลว
เมื่อพาลชนทั้งหลายไมเห็นเปนอัศจรรยแลว ก็จักไมมีความเชื่อ ความเลื่อมใสในคุณของพระตถาคต ถากลาว
แตนอยพอเปนสังเขปก็ไมเขาใจ ไมเหมือนผูที่มีบุญมีวาสนา แมจะกลาวแตเพียงเล็กนอยก็เขาใจ ไดมากมายหลายอยาง
หลายนัย ธรรมชาติผูที่มีปญญาแท ไมตองกลาวอะไรเลย ก็รูไดดวยปญญาของตนเอง ไมตองใหกลาวเปนการลําบาก
เราตถาคตไดรับความลําบากเพราะพาลปุถุชนเทานั้น วากลาวสั่งสอนแตเพียงเล็กนอยก็ไมเขาใจ เพราะเขาถือวาเขาดี
เสียแลว แทที่จริงความรูของเหลาพาลชน จะรูดีไปสักเทาไร ก็ดีอยูแตเพียงมีลมอัสสาสะ ปสสาสะเทานั้น ถาลมอัสสาสะ
ปสสาสะขาดแลว ก็มีแตเนาเปนเหยื่อหนอน นอนกลิ้งเหนือแผนดิน จะหาสาระสิ่งใดไมไดเลย มีแตเครื่องอสุจิเต็มไปสิ้น
ทั้งนั้น จะถือแตวาตัวมีความรูความดี เมื่อมีความรูความดีแลวจะไมตายหรือ จะมีความรูมากรูมายสักเทาใดก็คงไมพน
ตายไปได จะมีความรูดีวิเศษไปเทาไร ก็รูไป หากตายจะมีความรูดีไปเทาไร ก็รูอยูบนแผนดิน จะรูจะดีใหพนแผนดินไป
ไมได เมื่อลมยังมีก็อยูเหนือแผนดิน เมื่อลมออกแลวก็คงอยูเหนือแผนดินนั้นเอง จะพนจากแผนดินไปไมได แลจะมาถือ
ตัววาตนอยูนั้นเพื่อประโยชนอะไร สวนของเนาของเหม็นมีอยูเต็มตัวก็ไมรูไมเห็น เห็นแตวาตัวรูตัวดี ถือเนื้อถือตัวอยู
เราตถาคตเบื่อหนายความรูความดีของพาลปุถุชนมากนัก
ผูตองการพระนิพพานแลว ไมควรจะถือวาตัวรูตัวดี
ดูกรอานนท ธรรมดาบุคคลผูที่เปนนักปราชญมีปรีชาทั้งหลายยอมไมถือเนื้อถือตัววา เรารูเราดีอยางนั้นอยางนี้
ทานจะมีความรูมากมายเทาไร ก็มิไดถือเนื้อถือตัวเหมือนอยางพาลปุถุชน พวกพาลปุถุชนที่เขาหางไกลจากพระนิพพาน ก็
เพราะเหตุที่เขาถือเนื้อถือตัว การถือเนื้อถือตัวมีมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหหางไกลจากพระนิพพานมากเทานั้น เหตุวาประตูเมืองพระ
นิพพานนั้นคับแคบนักหนา ผมเสนเดียวผาออกเปน ๓ เสี้ยว เอาแตเสี้ยวเดียวไปแยงเขาที่ประตูพระนิพพานก็ยังคับแคบเขาไมได
เพราะฉะนั้น เมื่อทานตองการพระนิพพานแลว ไมควรจะถือวาตัวรูตัวดี เปนผูใหญเปนผูสูงศักดิ์กวา ทานยิ่งถือตนถือตัวขึ้น
เทาใด ก็ยิ่งใหคับประตูพระนิพพานเขาเทานั้น จึงวาพาลปุถุชนทั้งหลายเปนผูหางไกลจากพระนิพพาน ดวยเหตุที่เขามัว
ถือเนื้อถือตัววาตัวรูตัวดีอยู
ผูมีปญญาเลือกรักษาศีล ขอวัตรแตเล็กนอย ก็ยอมไดรับความสุขกายสบายใจ
ดูกรอานนท บุคคลที่เขามาบวชเปนลูกศิษยของพระตถาคตแลว ยังปลอยใหตนไดรับความทุกขอยู ผูนั้นเรากลาววาเปน
พาลปุถุชนคือเปนคนโงเขลา ผูที่ไรปญญาเชนนั้น จะเรียกวาเปนศิษยของพระตถาคตยังไมได เมื่อบวชแลวประพฤติตัวใหเปนสุข
อยูทุกเมื่อนั่นแล จึงจะเปนลูกศิษยของพระตถาคตแท เราตถาคตหวังเพื่อความสุขจึงไดออกบวช เมื่อบวชแลวมาทําตนของตนให
เปนทุกข บุคคลผูน้นั ชื่อวาเปนคนโงเขลาเบาปญญาหาที่เปรียบมิได ถาบุคคลผูมีปญญาแลวไมทําตัวใหเปนทุกขเลย บุคคลผูไมมี
ปญญาจึงทําตัวใหเปนทุกข ไมเฉพาะแตนักบวชจําพวกเดียว แมคฤหัสถถาหาปญญามิไดก็ไดรับความทุกขยากลําบากเหมือนกัน
ปราชญผูมีปรีชา เมื่อออกบวชแลว ทานยอมพิจารณาเห็นแจงซึ่งประโยชนและสิ่งซึ่งมิใชประโยชน ทานพิจารณาเห็น
แจงซึ่งศีลและขอวัตรที่หนักและเบาแลว ทานไมตองรักษามากมายหลายอยาง หลายประการนัก เลือกรักษาแตเล็กแต

นอย ก็ยอมไดรับความสุขกาย สบายใจ ผูที่โงเขลาเบาปญญานั้น ยอมรักษามากมายหลายอยางตางๆ นานา เพราะเหตุ
ที่ตองรักษามากเกินไปจึงเปนทุกข
ผูที่มีปญญาแลว ยอมเลือกรักษาแตสิ่งที่จริงที่แทเพียงเล็กนอยเทานั้น ก็ยอมนํามาซึ่งความสุข เปรียบเหมือนบุคคลผู
ฉลาด ไปตัดไมในปามาทํากิจอยางหนึ่ง เมื่อตัดไมแลวก็ถากเปลือกและกระพี้ทิ้งเสีย เหลือไวแตที่ตองการ แลววัดตัดเอาแตพอแก
การงานของตัวเทานั้น ไมตองลําบากแกการแบกการหาม สวนบุคคลผูที่ไมฉลาด ไมรูเทาตอการงานที่พึงจะทํา เมื่อไปตัดไมไดแลว
จะถากเอาแตที่ตองการก็กลัวจะเสียเพราะตัวไมเขาใจการงาน ตองแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งสวนยาว ไดรับความเหนื่อยหนัก
อยางทวีคูณ ก็เพราะความที่ตัวเปนคนโงเขลาเบาปญญา
ดูกรอานนท การที่รักษาแกวไมดีไมมีราคา แมจะรักษามากหลายพันดวง ก็สูผูที่รักษาแกวที่ดีที่มีราคาดวงเดียว
ไมได แกวที่ไมดีไมมีราคาจะขายก็ไมได จะเก็บไวก็ไรประโยชน ตกลงตองรักษาไปเปลาๆ สวนแกวที่มีราคานั้น จะขายก็ไดเงิน
มาก หากจะเก็บไวก็เปนคุณเปนประโยชนแกตน การเรียนมนตแลเรียนคาถาที่ไมดีไมขลังแมจะเรียนตั้งรอยตั้งพันบทก็สู
มนตคาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวไมได แมการที่รักษาพระวินัยบัญญัติแลขอวัตรก็เหมือนกันเชนนั้น เมื่อรูประโยชนแหงศีล
และขอวัตรแลว ก็ไมตองรักษามาก เมื่อไมรูไมเขาใจก็รักษาพร่ําเพรื่อไปจนไมมีเขตแดน จึงตองไดรับความลําบาก เหมือนผูที่
ไมรูการงานตองแบกเอาไมทั้งเปลือกทั้งกระพี้ ผูที่มีปรีชาทานรักษาวินัยและขอวัตรไมมาก แตหากไดรับอานิสงสเพียงพอ
เหมือนอยางผูรักษาแกวดีดวงเดียว หรือผูที่เรียนมนตและคาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวเทานั้น ก็ใหสําเร็จประโยชนไดเต็มที่
ฉะนั้น
ดับกิเลสตัณหาไดมากเทาไร ก็เปนบุญเปนกุศลมากเทานั้น
ดูกรอานนท การที่เราตถาคตตองการใหบวชนั้นก็เพื่อจะใหไดบุญและกุศล อะไรชื่อวาเปนตัวบุญตัวกุศล ตัวบุญตัวกุศล
นั้นไมใชสิ่งอื่นคือความดับเสียซึ่งกิเลส การรักษากิจวัตรแลพระวินัยอยางไรก็ตาม ถาดับกิเลสไดมากก็เปนบุญมาก ถาดับกิเลส
ไดนอยก็เปนบุญนอย ถาดับกิเลสไมไดก็ไมเปนบุญเลย บาปอกุศลนั้นก็ไมใชอื่นคือตัวกิเลสนั้นเอง กิเลสก็คือตัวตัณหา
นั้นเอง ดับกิเลสตัณหาไดเทาใดก็เปนบุญเทานั้น ถาดับกิเลสตัณหาไมไดก็เปนอันไมไดบุญไมไดกุศลเลย
ผูที่ไมรูจักบุญและบาปนั้นมาทําความเขาใจวาบวชรักษาขอวัตรรักษาศีลเอาบุญ บุญนั้นมีอยูนอกตนนอกตัว มี
อยูที่ดินฟาอากาศเมื่อบวชไดรักษากิจวัตรแลว บุญนั้นจักเลื่อนลอยมาจากสถานที่ตางๆ มีนภาลัย เวหากาศ เปนตน มา
นําเอาตัวขึ้นไปสูสวรรค และพระนิพพาน เห็นไปโดยผิดทางเชนนี้ ลวนแตเปนคนหลงทั้งสิ้น
ดูกรอานนท ผูที่ไมรูจักบาป เขาใจวาบาปนั้นอยูนอกตนนอกตัว เมื่อทําบาปแลว บาปนั้นก็จะลุกมาแตนรกใต
พื้นดิน มาจับกุมคุมเอาตัวลงไปสูนรก การทําความเขาใจอยางนี้ ยอมเปนคนหลงทั้งนั้น
ดูกรอานนท สุขก็ดีทุกขก็ดี บาปบุญคุณโทษก็ดี ยอมอยูที่เรา จะเขาใจวาบาปบุญอยูภายนอกตัว ทําบุญแลวคอย
ทานบุญจักมานําเอาตัวไปสูสุคติ คิดอยางนี้ตั้งรอยชาติแสนชาติก็ไมอาจได อันวาบุญบาปสุขทุกขยอมไมมี ณ ภายนอกตัว
บุญกุศลแลความสุขนั้นก็คือดวงจิต สวนบาปกรรมทุกขโทษนั้นคือหมูแหงตัณหา ตัณหานั้นจักมี ณ ที่อื่น นอกจากตัวตนของเรา
แลวไมมี ตัวบุญแลตัวบาปก็อยูที่ใจของเรา เมื่อตัวไมชอบทุกข อยากไดความสุขก็จงพยายามแกใจของเรานั้นเถิด ถาเรา
ไมเปนผูแสวงหาความสุขและใหพนจากทุกขแลว ใครเขามาชวยตัวเราใหพนจากทุกขใหไดรับความสุขไดเลา เพราะสุข
ทุกขอยูที่ตัวของเรา เมื่อเราหามิไดแลว ใครคนอื่นที่ไหนเขาจะมาหาใหเราได
บุญกุศล สวรรค และนิพพาน เกิดจากตัวเราเอง ไมมีผูใดนํามาให
ดูกรอานนท บุคคลผูที่เขาใจวาบุญกุศล สวรรค แลพระนิพพานมีผูนํามาให บาปกรรมทุกขโทษ นรกและสัตว
ดิรัจฉานมีผูพาไปทั้งสิ้น บุคคลผูที่เขาใจอยางนี้ ชื่อวาเปนผูหลงโลก หลงทาง หลงสงสาร บุคคลจําพวกนั้น แมจะทําบุญให
ทานสรางกุศลใดๆ ที่สุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนาก็หาความสุขมิได จะไดเสวยแตความทุกขโดยถายเดียว ดูกรอานนท บุญ
กับสุข หากเปนอันเดียวกัน เมื่อมีบุญก็ชื่อวามีความสุข บาปกับทุกขก็เปนอันเดียวกัน เมื่อมีบาปก็ไดชื่อวาทุกข ถาไมรู
บาปก็ละบาปไมได ถาไมรูจักบุญก็หาบุญไมได เปรียบเหมือนเราอยากไดทองคํา แตเราหารูไมวาทองคํานั้นมีรูปพรรณสัณฐาน
อยางไร ถึงทองคํานั้นมีอยูแลเห็นอยูเต็มตา ก็ไมอาจถือเอาไดโดยเหตุที่ไมรูจักอยูเต็มตา ก็ไมอาจถือเอาไดโดยเหตุที่ไมรูจัก แม
บุญก็เหมือนกัน ถาไมรูจักบุญก็หาบุญไมได อยาวาแตบุญซึ่งเปนของไมมีรูปรางเลย แมแตสิ่งของอื่นๆ ที่มีรูปราง ถา
หากวาเราไมรูจักก็ถือเอาไมได

ดูกรอานนท บุคคลที่ไมรูจักบุญแลไมรูจักสุข ทําบุญจะไมไดบุญไมไดสุขเสียเลยเชนนั้น ตถาคตก็หากลาวปฏิเสธ
ไม ทําบุญก็คงไดบุญแลไดสุขอยูนั้นแล บุญแลความสุขก็บังเกิดอยูที่ตัวเรานั้นเอง แตทวาตัวหากไมรูไมเขาใจ จึงเปน
อันมีบุญแลสุขไวเปลาๆ ดูกรอานนท บุคคลจําพวกที่ไมรูจักบุญคือความสุข เมื่อทําบุญแลวปรารถนาเอาความสุขนา
สมเพชเวทนานักหนา ตัวทําบุญก็ไดบุญในทันใดนั้นเอง มิใชวาเมื่อทําแลวนานๆ จึงจักได ทําเวลาใดก็ไดเวลานั้น แตตัว
ไมรู นั่งทับนอนทับบุญอยูเปลาๆ ตัวก็ไมไดรับบุญคือความสุข เพราะตัวไมรูจึงวาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษย พบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดวยประการดังนี้
ขาแตพระมหากัสสปะผูมีอายุ พระพุทธเจาตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลที่เขาใจวาทําบุญไว
มากๆ แลว จะรูแลไมรูก็ไมเปนไร บุญหากจักพาไปใหไดรับความสุขเองเชนนี้ชื่อวาเปนคนหลงโดยแท เพราะเหตุไรบุญ
จึงจักพาตัวไปใหไดรับความสุข เพราะบุญกับสุขเปนอันเดียวกัน เมื่อไมรูสุขก็คือไมรูบุญ เมื่อเรารูสขุ เห็นสุข ก็คือเรารู
บุญ เห็นบุญนั้นเอง จะใหใครพาไปหาใครที่ไหน
จะไปสวรรค พระนิพพาน ตองไปดวยตนเอง จะพาเอาคนอื่นไปดวยไมได
ดูกรอานนท สุขทุกขนี้ใครจักชวยใครไมได ใครจะพาใครไปนรก แลสวรรค แลพระนิพพานนั้นไมได จะไปนรกหรือจะไป
สวรรคและพระนิพพานตองไปดวยตนเอง จะพาเอาคนอื่นไปดวยไมไดเปนอันขาด ก็แลผูใดอยากพนนรกสุกในเมืองผีก็จง
ทําตนใหพนจากนรกดิบ ในเมืองคนเรานี้เสียกอน จึงจะพนจากนรกสุกในเมืองผีได ถาอยากได ความสุขในภายหนา ก็จงทําตนให
ไดใหถึงสวรรคดิบในเมืองคนเรานี้เสียกอน ถาไมไดสวรรคดิบในเมืองคนนี้ แมเมื่อตายไปแลว ก็ไมอาจไดสวรรคสุกเลย ถาไมได
สวรรคดิบไวกอนแลว ตายไปก็มีนรกเปนที่อยูโดยแท แมความสุขในสวรรคก็ยังไมปราศจากทุกข มิใชวาจะมีทุกขแตสวรรคดิบใน
เมืองคนเรานี้เทานั้นก็หามิได ถึงสวรรคสุกในชั้นฟาชั้นใดๆ ก็ดี สุขกับทุกขก็มีอยูเสมอกัน เปนความสุขที่ยังไมปราศจากทุกข
ไมเหมือนพระนิพพานซึ่งเปนเอกันตบรมสุข มีแตสุขโดยสวนเดียว ไมไดเจือปนดวยทุกขเลย
ดูกรอานนท อันวาสวรรคดิบในเมืองคนเรานี้ ก็คือความไดเปนเจาเปนใหญในสมบัติขาวของ และเกียรติยศ
บริวารยศและนามยศ เมื่อบุคคลผูใดไดเปนเจาเปนใหญเชนนั้นไดชื่อวาเปนผูไดเสวยสุขในสวรรคดิบ ผูปรารถนาความสุขในภาย
ภาคหนา ก็จงใหไดรับความสุข แตเมื่อยังมีชีวิตอยู อยาเห็นแกความลําบากยากแคน ในสวรรคชั้นใดๆ จะเปนสวรรคดิบในเมืองคน
หรือสวรรคสุกในเมืองฟาทุกชั้น ยอมเจือปนอยูดวยทุกขทั้งนั้น ไมแปลกตางกัน และไมมากไมนอยกวากัน ความสุขในสวรรคก็เปน
ความสุขจริง จะวาไมสุขนั้นไมได แตวาเปนสุขที่เจืออยูดวยทุกข แมถึงกระนั้นก็คงดีกวาตกอยูในนรกโดยแท
ดูกรอานนท สวรรคดิบในชาตินี้กับสวรรคสุกในชาติหนา อยาสงสัยวาจะตางกัน ถึงจะตางกันบางก็เพียงเล็กนอย
เมื่อตองการความสุขเพียงใด ก็จงพากเพียรใหไดแตเมื่อยังมีชีวิตอยูในเมืองคนนี้ จะนั่งจะนอนคอยใหสุขมาหานั้นไมได
ไมเหมือนพระนิพพาน ความสุขในพระนิพพานนั้นไมตองขวนขวาย เมื่อจับถูกที่แลวนั่งสุขนอนสุขไดทีเดียว ความสุขใน
พระนิพพานจะวายากก็เหมือนงาย จะวางายก็เหมือนยาก ที่วายากนั้นเพระไมรูไมเห็นพาลปุถุชนคนตามืดทั้งหลายรูไมถูกที่ เห็น
ไมถูกที่ จับไมถูกที่ จึงตองพากเพียรพยายามหลายอยาง หลายประการ และเปนการเปลาจากประโยชนดวย สวนทานที่มีปญญา
พิจารณาถูกที่จับถูกที่แลว ไมตองทําอะไรใหยากหลายสิ่งหลายอยาง นั่งๆ นอนๆ อยูเปลาๆ เทานั้น ความสุขในพระนิพพานก็มา
บังเกิดขึ้นแกทานไดเสมอ เพราะเหตุฉะนั้นจึงวา ความสุขในพระนิพพานไมเปนสุขที่เจือปนไปดวยทุกข
อยากรูวาไดรับความสุขหรือทุกข ใหสังเกตที่ใจของเรา ในเวลาที่ยังไมตาย
ดูกรอานนท เมื่ออยากรูวา เราจะไดรับความสุขในสวรรคหรือจะไดรับความทุกขในนรก ก็จงสังเกตดูใจของเรา
ในเวลาที่ยังไมตายนี้ ใจของเรามีสุขมากหรือมีทุกขมาก ทุกขเปนสวนนรกดิบ เมื่อตายแลวก็ตองไปตกนรกสุก สุขเปนสวนสวรรค
ดิบเมื่อตายแลวก็ไดขึ้นสวรรคสุก เมื่อยังเปนคนอยู มีสุขหรือมีทุกขมากเทาใด แมเมื่อตายไปก็คงมีสุขและมีทุกขมาก
เทานั้น ไมมีพิเศษกวากัน บุคคลผูปรารถนาความสุขในภพนี้และภพหนาแลว จงรักษาใหไดรับความสุขสวนตัวตน
รางกายขางนอกนั้นไมสําคัญ จักไดรับความสุขความทุกขประการใดก็ชางเถิด เมื่อตายแลว ก็ทิ้งอยูเหนือแผนดินหา
ประโยชนมิได สวนใจนั้นเปนของติดตามตนไปในอนาคตเบื้องหนาได เพราะจิตใจเปนของไมตาย ที่วาตายนั้น ตายแค
รูปรางกาย ธาตุแตก ขันธดับเทานั้น ถาจิตใจตายแลวก็ไมตองเกิด ไมตองตายตอไปอีก กลาวคือถึงพระนิพพาน
ดูกรอานนท ในอดีตชาติ เราตถาคตก็ไดหลงทองเที่ยวอยูในสงสารวัฏนี้ชานาน นับดวยรอยดวยพันแหงชาติเปนอันมาก
ทําบุญทํากุศลก็ปรารถนาแตจักใหพนทุกขใหเสวยสุขในเบื้องหนา เขาใจวาตายแลวจึงจะพนจากทุกข ครั้นเมื่อตายจริงก็ตายแต
ธาตุแตขันธเทานั้น สวนใจนั้นไมตายจึงตองไปเกิดอีก เมื่อไปเกิดอีกก็ตองตายอีก เปนเชนนี้จะพนทุกขไดอยางไร ที่นิยมกันวาตาย

ก็คือตายเนาตายเหม็นกันอยูอยางทุกวันนี้ ชื่อวาตายเลนตายไมจริง ตายแลวเกิดๆ แลวตาย หาตนหาปลายมิได ที่ตายแท ตายจริง
คือตายทั้งรูปแตก ขันธดับ ตายทั้งจิตทั้งใจ มีแตพระพุทธเจากับเหลาพระอรหันตขีณาสพเทานั้น ทานเหลานี้ไมตองกลับมาเกิดอีก
ดูกรอานนท ในอดีตชาติเมื่อเรายังไมรู เขาใจวาตายแลวจึงจะพนทุกข ทําบุญทํากุศลก็มุงเอาแตความสุขในเบื้อง
หนา ครั้นตายไปก็หาไดพนจากทุกขตามความประสงคไม มาในปจฉิมชาตินี้ เราจึงรูวา สวรรคแลพระนิพพานนี้มีอยูที่
ตัวนี้เอง เราจึงไดรีบเรงปฏิบัติใหไดถึงแตเมื่อยังเปนคนอยู จึงพนจากทุกขและไดเสวยสุขอันปราศจากอามิส เปนพระ
บรมครูสั่งสอนเวไนยสัตวอยูทุกวันนี้ ขาแตพระมหากัสสปะ ผูมีอายุ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้แล
สวรรค นิพพานตองทําเอง ดวยการดับกิเลสตัณหา พระพุทธเจาบอกใหรูแตทางไปเทานั้น
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเขาจึงตรัสเทศนาสืบไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท ความทุกขในนรกและความสุขใน
สวรรคและพระนิพพานนั้นใครจะชวยใครไมได เมื่อใครชอบอยางใดก็ทําอยางนั้น แมเราตถาคตก็ชวยใครใหพนทุกข และชวยใคร
ใหไดสวรรคและพระนิพพานไมได ไดแตเพียงสั่งสอนชี้แจงใหรูสุขรูทุกข ใหรูสวรรค ใหรูพระนิพพาน ดวยวาจาเทานั้น อันกอง
ทุกข โทษ บาปกรรมทั้งปวงนั้น ก็คือตัวกิเลสตัณหา ครั้นดับกิเลสตัณหาไดแลว ก็ไมตองตกนรก ถาดับกิเลสตัณหาได
มาก ก็ขึ้นไปเสวยสุขอยูในสวรรค ถาดับกิเลสตัณหาไดสิ้นเชิง หาเศษมิไดแลว ก็ไดเสวยสุขในพระนิพพานทีเดียว เรา
ตถาคตบอกใหรูแตทางไปเทานั้น ถาผูรูทางแหงความสุขแลวประพฤติตาม ปฏิบัติตาม ก็ไดประสบสุขสมประสงค อยาวา
แตเราตถาคตเลย แมพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลวนับไมถวนก็ดี และจักมาตรัสรูในกาลภายหลังก็ดี จักมาชวยพาเอาสัตว
ทั้งหลายไปใหพนจากทุกข แลวใหไดเสวยสุขเชนนั้นไมมี มีแตมาแนะนําสั่งสอน ใหรูสุข รูทุกข รูสวรรค แลพระนิพพาน อยาง
เดียวกันกับเราตถาคตนี้ พระพุทธเจาทั้งหลายก็ทรงไวซึ่งทศพลญาณ มีอาการเหมือนอยางเราตถาคตนี้ทุกๆ องค บุคคลจําพวกใด
เขาใจวา พระพุทธเจาตางกันดวยศีล ดวยฌาน ดวยญาณดวยอิทธิ บุคคลจําพวกนั้นเปนคนหลง
ผูที่ไดนามวาพระพุทธเจานั้น ตองมีทศพลญาณสําหรับขับขี่เขาสูพระนิพพานดวยกันทุกองค จะไดเปนพระพุทธเจาแตเรา
เอง พระองคเดียวนั้นหามิได ผูใดมีทศพลญาณ ผูนั้นไดชื่อวา พระพุทธเจาดวยกันทุกองค ไมควรจะมีความสงสัย ญาณ ๑๐
ประการนั้นเปนเครื่องหมายของพระพุทธเจา ถาไมมีญาณ ๑๐ ประการแลว จะรูดี มีอิทธิ ดําดิน บินบนไดอยางไรๆ ก็ตาม ก็ไม
เรียกวาพระพุทธเจา ถามีญาณ ๑๐ ประการแลว จะไมมีอิทธาศักดานุภาพ อยางไรก็ตาม ก็ใหเรียกทานผูนั้นวา
พระพุทธเจา เพราะทศพลญาณ ๑๐ ประการเปนเครื่องหมายของพระพุทธเจา ถาไมมีเครื่องหมายอยางนี้ ผูใดมีฤทธิ์มี
เดชขึ้น ก็จักตั้งตัวเปนพระพุทธเจาเต็มบานเต็มเมือง ก็จักเปนทางแหงความเสียหายวายโลกเทานั้น
ดูกรอานนท ทศพลญาณ ๑๐ ประการนั้นเปนของสําคัญตั้งอยูสําหรับโลกไมมีผูใดแตงตั้งขึ้น เปนแตเราตถาคตเปนผูรูผู
เห็นกอน แลวยกออกตีแผใหโลกเห็น พระพุทธเจาทั้งหลายบําเพ็ญญาณ ๑๐ ประการไดแลว ก็ขับขี่เขาสูพระนิพพาน เมื่อถึง
พระนิพพานแลวก็ปลอยวางญาณนั้นไวใหแกโลกตามเดิมหาไดเอาตัวตนจิตใจเขาสูพระนิพพานดวยไม เอาจิตใจไปได
เพียงนรก แลสวรรค แลพรหมโลกเทานั้น สวนพระนิพพานนั้น ถาดับจิตใจไมไดแลวก็ไปไมได ถาเขาใจวาจักเอาจิตใจไปเปนสุขใน
พระนิพพานแลว ตองหลงขึ้นไปเปนอรูปพรหมเปนแน
การตกนรกและขึ้นสวรรคจะเอาตัวไปไมได เอาแตจิตไป
ดูกรอานนท การตกนรกแลขึ้นสวรรคจะเอาตัวไปไมได เอาแตจิตไป จิตนั้นใครจะจับตองลูบคลําไมได เปนแต
ลมเทานั้น เพราะจิตเปนของละเอียด ใครจะจับถือไมได เมื่อจิตไปตกนรก ใครจะไปชวยยกขึ้นได ถาจิตนั้นเปนตัวเปน
ตนก็พอชวยกันได บุคคลจําพวกใดคอยทาใหผูอื่นมาชวยยกตัวใหพนจากทุกข นําตัวไปใหไดเสวยสุข บุคคลจําพวกนั้น
เปนคนโงเขลาหาปญญามิได แตเราตถาคตรูนรกสวรรค ทุกขสุขอยูแลว แลหาอุบายที่จะพนจากทุกขใหไดเสวยสุข ก็เปนการ
แสนยากแสนลําบาก จะไปพาจิตใจของทานผูอื่นใหพนจากทุกขไดอยางไร ถึงแมพระพุทธองคจะตรัสรูในเบื้องหนาก็เหมือนกัน มี
แตแนะนําสั่งสอนใหรูสุข ทุกข สวรรค แลพระนิพพานเทานั้น ผูที่ตองการสุขทุกขอยางใดนั้น แลวแตอัธยาศัย แตตองศึกษา
ใหรูแทแนนอนแกใจเสียกอนวา ทุกขในนรกเปนอยางนั้น สุขในสวรรคเปนอยางนั้น สุขในพระนิพพานเปนอยางนั้น
เมื่อรูแลวยังจักมีทางไดทางถึงบาง คงจักไมทองเที่ยวอยูในวัฏสงสารเนิ่นนานเทาไรนัก ถาไมรูแจงแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ก็
ไมอาจจักพนไดเลยและไดชื่อวาเปนผูเกิดมาเสียชาติเปนมนุษยเสียความปรารถนาเดิม ซึ่งหมายวาจะเปนผูเกิดมาเพื่อ
ความสุข ครั้นเกิดมาแลวก็พลอยไมใหตนไดรับความสุข ซ้ํายังทําตนใหจมอยูในนรก ทําใหเสียสัตยความปรารถนาแหง
ตนนาสังเวชสลดใจยิ่งนัก ขาแตพระมหากัสสปะผูมีอายุ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนทดังนี้แล

สิ่งที่จะชวยใหพนจากทุกขไดมีแตอํานาจแหงกุศลผลบุญเทานั้น
อิโต ปรํ คิริมานฺทสุตตํ อนุสนุธี ฆเฏตฺวา ภาสิสฺสามีติ เบื้องหนาแตนี้ จักแสดงคิริมานนทสูตรสืบตอไป มีคําพระ
อานนทปฏิญญาวาดังนี้ ภนฺเต อริยกสฺสป ขาแตพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเปนประธาน ภควา อันวาพระผูมีพระภาค
เจา เทเสสิ ก็ตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท สืบตอไปวา อานนฺท ดูกรอานนท อันวาความทุกขแลความสุขนั้นก็มีอยูแตนรกแลสวรรค
เทานั้น สวนพระนิพพานมีอยูนอกสวรรคแลนรกตางหาก บัดนี้จักแสดงทุกขแลสุขในนรกแลสวรรคใหแจงกอน จิตใจของเรา
นี้เมื่อมีทุกขหรือมีสุขแลว ใครจะสามารถมาชวยยกออกจากจิตของเราได อยาวาแตตัวเราเลย แมทานผูอื่นเราก็ไม
สามารถจะชวยยกออกได มีอาการเหมือนกันทุกรูปทุกนาม ทุกตัวตนสัตวบุคคล
อนึ่ง เมื่อทานมีทุกขแลว จะนําทุกขของทานมาใหเราก็ไมได เรามีทุกขแลวจะนําทุกขไปใหทานผูอื่นก็ไมได แมความสุขก็
มีอาการเชนกัน สุขแลทุกขไมมีใครจะชวยกันได สิ่งที่จะชวยใหพนจากทุกขได มีแตอํานาจแหงกุศลผลบุญ มีการใหทานแล
รักษาศีลเปนตนเทานั้นที่จะเปนผูชวยใหพนจากทุกขได มนุษยแลเทวดาอินทรพรหมแลใครๆ จะมาชวยใหพนทุกขและ
ใหไดเสวยสุขนั้นไมได ที่สุดแมเราตถาคตผูทรงไวซึ่งทศพลญาณเห็นปานนี้ ก็ไมอาจชวยใครได ไดแตเปนผูชวยแนะนํา
ตักเตือนใหรูสุข ทุกข แลสวรรคนรกเทานั้น ตัวตองยกตัวเอง ถารูแลววานรกแลสวรรคอยูที่ตัว แลวยกตัวใหขึ้นสวรรค
ไมได ก็ชื่อวาเกิดมาเสียชาติและเสียเวลาที่ไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา นาเสียดายชาติที่ไดเกิดเปนรูปรางกาย มี
อวัยวะพรักพรอมบริบูรณทุกอยาง ทั้งไดพบพระพุทธศาสนาดวย สมควรจะไดสวรรคแลพระนิพพานโดยแท เหตุไฉนจึง
เหยียบย่ําตัวเองใหจมอยูในนรกเชนนั้น นาสังเวชนัก
สุข ทุกข อยูที่ใจ
ดูกรอานนท สุขทุกขนั้นใหหมายที่จิต จิตสุขเปนสวรรค จิตทุกขเปนนรก จะเขาใจวานรกแลสวรรคมีอยูนอกจิต
นอกใจเชนนั้นไดชื่อวาเปนคนหลงนรกแลสวรรค บาปบุญคุณโทษยอมมีอยูในอกในใจทั้งสิ้น อยากพนทุกขก็ใหรักษา
จิตใจจากสิ่งที่เปนบาปเปนทุกขเสีย ถาตองการสวรรคก็ทําการงานที่หาโทษมิได
เพราะการบุญการกุศลนั้นเมื่อทําก็ไมเดือดรอน แลเมื่อทําแลวระลึกถึง ก็ใหเกิดความสุขสําราญบานใจทุกเมื่อ
เชนนี้ชื่อวาเราไดขึ้นสวรรค แลถาอยากไดสุขในพระนิพพาน ก็ใหวางเสียซึ่งสุขและทุกข คือวางจิตใจ อยาถือวาเปน
ของๆ ตน ก็ชื่อวาไดถึงพระนิพพาน เพราะวาใจเปนใหญ เปนประธาน สุขทุกขทั้งสวรรคแลพระนิพพานสําเร็จแลวดวย
ใจ คือวามีอยูที่จิตใจของเราทั้งสิ้น
บุคคลจําพวกใดไมรูวาของเหลานี้มีในตนแลวไปเที่ยวคนควาหาในที่อื่นบุคคลจําพวกนั้นชื่อวาเปนคนหลงคน
เมา เปนผูหนาอยูดวยกิเลสตัณหามืดมนอยูดวยมลทินแหงนรก
ดูกรอานนท สัตวที่ตกอยูในนรกมากมายนับมิได แนนอัดยัดเยียดกันอยูในนรก ดังขาวสาร หรือเมล็ดถั่ว เมล็ดงาใน
กระสอบ แตก็ไมเห็นกันได ดวยเขาไมรูไมเห็นซึ่งนรก ไมรู สุข ทุกข บาป บุญ คุณ โทษ ไมรูวาจิตของตนเปนทุกขเปนสุข มีแตมัว
เมาอยูดวยตัณหากาม ราคะกิเลส จึงชื่อวาตกอยูในนรกยัดเยียดกันดังขาวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบรองเรียกหากัน ไม
เห็นกัน คือไมเห็นทุกข ไมเห็นสุข แหงกันและกัน เทานั้นเอง
ผูที่รูเห็นจิตใจของผูอื่นไดนั้น มีแตพระพุทธเจาแลพระอรหันตเทานั้น
ดูกรอานนท จิตใจนั้นใครไมแลเห็นของกันแลกันได ผูที่รูเห็นจิตใจของผูอื่นไดนั้นมีแตพระพุทธเจาและพรอรหันต
เทานั้นพระพุทธเจาที่จะรูเห็นจิตใจของผูอื่นได ก็ดวยญาณแหงพระอรหันต ถาละกิเลสตัวรายมิได คุณความเปนแหงพระ
อรหันตก็ไมมาตั้งอยูในสันดาน จึงไมอาจหยั่งรูวาระจิตของสัตวทั้งปวงได แมพระตถาคตจะหยั่งรูวาระจิตของสัตวทั้งปวงไดก็เพราะ
ปราศจากกิเลส คือความเปนไปแหงพระอรหันต บุคคลผูไมพน กิเลส คือ ไมไดสําเร็จพระอรหันตและจะมาปฏิญญาวา รูเห็น
จิตแหงบุคคลนั้น จะควรเชื่อฟงไดดวยเหตุใด ถึงแมจะรูดวยวิชาคุณอยางอื่น รูดวยสมาธิคุณ เปนตน ก็รูไปไมถึงไหน
แมจะรูผิดๆ ถูกๆ ไปอยางนั้น จะรูจริงแจงชัด ดังที่รูดวยอรหันตคุณนั้นไมได ถาบุคคลที่ยังไมพนกิเลส มีความรูดียิ่ง

การที่เราตถาคตสละบุตร ภรรยา ทรัพยสมบัติอันเปนเครื่อง
เจริญแหงความสุขออกบวชนี้ ก็ชื่อวาเปนผูโงเขลากวาบุคคลจําพวกนั้น เพราะเขายังจมอยูในกิเลส แต

กวาเราตถาคตผูเปนพระอรหันตแลว

มีความรูดียิ่งกวาพระพุทธเจา ผูเปนพระอรหันต ผูไกลจากกิเลส ขอที่ละกิเลสไมได คือไมไดสําเร็จพระอรหันต แลวจะมีปญญารู
จิตใจแหงสัตวทั้งหลาย ยิ่งกวาพระพุทธเจาหรือพระอรหันต หรือจะมีปญญารูเสมอกันนั้นไมมีเลย ผูที่ยังละกิเลสไมได คือยัง

ไมไดสําเร็จพระอรหันตมากลาววา ตนรูเห็นจิตใจของสัตวทั้งหลายนั้น กลาวอวดเปลาๆ ความรูเพียงนั้นยังพนนรก
ไมได ไมควรจะเชื่อถือ ถาใครเชื่อถือก็ชื่อวาเปนคนนอกพระศาสนา ไมใชลูกศิษยของเราตถาคต แทที่จริงหากเอาศาสน
ธรรมอันวิเศษของเรานี้บังหนาไว สําหรับหลอกลวงโลกเทานั้น บุคคลจําพวกนี้ แมจะทําบุญกุศลเทาไรก็ไมพนนรก แมผู
ที่มาเชื่อถือบุคคลจําพวกนี้ก็มีทุคติเปนที่ไปในเบื้องหนาเหมือนกัน
ดูกรอานนท บุคคลจําพวกที่อวดรูอวดดีอยางนี้แหละจะเปนผูเบียดเบียนศาสนาของเราใหเศราหมองเสื่อมทราม
ลงไป เมื่อเขาเกิดมาแลว ก็จะมาเบียดเบียนพระมหาเถระและสามเณรนอย ดวยถอยคําอันไมเจริญใจ ผูมีปญญานอย ใจ
เบา ก็จะพากันแตกตื่น สึกหาลาเพศออกจากศาสนา พระศาสนาของเราก็จักเสื่อมถอยลงไป
ดูกรอานนท บุคคลจําพวกใด หากเบียดเบียนเสียดสีหมิ่นประมาทในพระสังฆเถระแลภิกษุสามเณรที่เปนศิษยของพระ
ตถาคตโดยที่ทานทั้งหลายเหลานั้นมีโทษ ไมมปี าราชิกและบังคับใหสึกออกจากเพศพรหมจรรย หรือกระทําปพพาชนียกรรมไปเสีย
ก็ดี บุคคลจําพวกนั้นเปนบาปยิ่งนัก ไมอาจพนนรกได บุคคลจําพวกใดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมคําสั่งสอนของ

เราตถาคต แลวเชิดชูยกยองไวใหดี มิไดดูถูกดูหมิ่น บุคคลจําพวกนั้นก็จะมีความเจริญดวยความสุข ทั้งในโลกนี้แล
โลกหนา แมปรารถนาสุขอันใดซึ่งไมเหลือวิสัย ก็อาจสําเร็จสุขอันนั้นไดตามปรารถนา
บุคคลที่ทําลายพระพุทธรูป พระสถูป พระเจดีย แลตัดไมศรีมหาโพธิ์ แลบุคคลจําพวกที่กลาวหมิ่นประมาท เยย
หยันแกสานุศิษยของเราตถาคตที่มีโทษไมถึงปาราชิก บุคคลจําพวกนี้มีโทษหนักยิ่งกวา จําพวกที่ทําลายพระพุทธรูปแล
พระสถูปพระเจดียนั้นหลายเทา บุคคลที่ทําลายพระพุทธรูป เปนตนนั้น เปนบาปมากก็จริงอยู แตยังไมนับวาเปนการทําลาย
พระพุทธศาสนา ผูที่กลาวหมิ่นประมาทนั้น ไดชื่อวาทําลายพระพุทธศาสนาของพระตถาคต เพราะวาผูที่มีความผิด โทษไมถึง
ปาราชิกนั้น ยังนับวาเปนลูกศิษยของเราตถาคตอยู ตอเมื่อเปนปาราชิกแลวจึงขาดจากความเปนลูกศิษยของเรา ถาเปนโทษ
เชนนั้น แมจะลงโทษหรือกระทําปพพาชนียกรรมก็หาโทษมิไดแลไดชื่อวาชวยพระศาสนาของเราดวย
การทําลายพระพุทธรูปหรือพระสถูปพระเจดียนั้น ยังมีทางเปนกุศลไดอยู ดังพระพุทธรูปไมดีไมงาม แลวทําลายเสีย
แกไขใหงามใหดีขึ้น แมพระเจดียแลไมศรีมหาโพธิ์ก็เชนกัน ตนโพธิ์ที่ตั้งอยูในที่ไมสมควร เชน ตั้งอยูในที่ใกลถาวรวัตถุ อาจทําลาย
ถาวรวัตถุนั้นได จะตัดเสียก็หาโทษมิได ถาทําลายเพื่อหาประโยชนแกตน หรือทําลายโดยความอิจฉาริษยาเชนนั้น ยอมเปนบาป
เปนกรรมโดยแท แมถึงอยางนั้นก็ยังไมชื่อวาเปนการทําลายศาสนา พวกที่หมิ่นประมาท ทําใหสงฆที่มีโทษยังไมถึงอันติมะให
ไดรับความเดือดรอนถึงแกเสื่อมจากพรหมจรรยไดชื่อวาทําลายพระพุทธศาสนาโดยแท ขาแตพระมหากัสสปะ พระพุทธเจา
ไดตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้
หากดับกิเลสทั้งหาไดขาด คือ โลถะ โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ ก็เขาถึงพระนิพพาน
แลวจึงตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท สิบตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลที่ปรารถนาซึ่งสวรรคและพระนิพพาน ก็จง
รีบพากเพียรกระทําใหไดใหถึงแตเมื่อยังมีชีวิตอยู เพราะมีอยูที่ใจของเราทุกอยาง จะเปนการลําบากมากอยูก็แตพระนิพพาน ผูที่
ปรารถนาความสุขในพระนิพพาน จงทําตัวใหเหมือนแผนดินหรือเหมือนดังคนตายแลว คือ ใหปลอยความสุขแลความ
ทุกขเสีย ขอสําคัญก็คือ ใหดับกิเลส ๑,๕๐๐ นั้นเสีย

กิเลส ๑,๕๐๐ นั้น เมื่อยนลงใหสั้นแลวก็เหลืออยู ๕ เทานั้น คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑
ทิฏฐิ ๑
โลภะนั้น คือ ความทะเยอทะยานมุงหวังอยากไดกิเลสกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ๑
อยากไดวัตถุกาม คือ สมบัติขาวของซึ่งมีวญ
ิ ญาณแลหา วิญญาณมิได ๑ เหลานี้ชื่อวา โลภะ
โทสะนั้น ไดแกความ เคือ งแคน ประทุษราย เบียดเบียนทานผูอื่น ชื่อวาโทสะ
โมหะนั้น คือ ความหลง มี หลงรัก หลงชัง หลงลาภ หลงยศ เปนตน ชื่อวาโมหะ
มานะนั้น คือ ความถือตัว ถือตน ดูถกู ดูหมิ่น ทานผูอื่น ชื่อวามานะ
ทิฏฐินั้น คือ ความถือมั่นในลัทธิอันผิด เห็นเปนอุจเฉททิฏฐิ แลสัสสตทิฏฐิไป ปลอยวา ความเห็น
ผิดไมได ชื่อวาทิฏฐิ
ถาดับกิเลสทั้ง ๕ นี้ไดแลวก็ชื่อวาดับกิเลสไดสิ้นทั้ง ๑,๕๐๐ ถาดับกิเลสทั้ง ๕ นี้ไมได ก็ชื่อวาดับกิเลสไมไดเลย

ดูกรอานนท ปุถุชนคนหนาทั้งหลายที่ปรารถนาพระนิพพานไดดวยยากนั้น ก็เพราะเหตุที่ไมรูจักดับกิเลสตัณหา เขาใจ
เสียวาทําบุญทํากุศลใหมากแลว บุญกุศลนั้นจักเลื่อนลอยมาจากอากาศเวหา นําตัวขึ้นไปสูพระนิพพาน สวนวาพระนิพพานนั้นจะ
อยูแหงหนตําบลใด ก็หารูไม เปนแตคาดคะเนเอาอยางนั้น จึงไดพระนิพพานดวยยาก แทที่จริงพระนิพพานนั้นไมมีอยูในที่อื่น
ไกลเลย หากมีอยูที่จิตใจนั้นเอง ครั้นดับ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิไดขาดแลว ก็ถึงพระนิพพานเทานั้น ถาไมรูแลดับ
กิเลสตัณหายังไมไดเปนแตปรารถนาวาขอใหได พระนิพพานดังนี้ แมสิ้นหมื่นชาติแสนชาติก็ไมไดพบประเลย เพราะ
กิเลสตัณหาทั้งหลายยอมมีอยูที่ตัวตนของเราทั้งสิ้น เมื่อตัวไมรูจักระงับ กิเลสตัณหาที่มีอยูใหหมดไป ก็ไมไดไมถึง
เทานั้น จะคอยทาใหบุญกุศลมาชวยระงับดับกิเลสของตัว เชนนี้ ไมใชฐานะที่จะพึงคิด บุญกุศลนั้นก็คือตัวเรานี้เอง เรานี่
แหละจะเปนผูระงับดับกิเลสใหสิ้นไป หมดไป จึงจะสําเร็จไดสมประสงค
ดูกรอานนท ปุถุชนคนเขลาทั้งหลายที่ไดถึงพระนิพพานดวยยากนั้น เพราะเขาปรารถนาเปลาๆ จึงไมไดไมถึง
เขาไมรูวาพระนิพพานอยูที่ในใจเขา มีแตคิดในใจวาจะไปเอาในชาติหนา หารูไมวานรก แลสวรรค และพระนิพพานมีอยู
ในตน เหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกขไดยากลําบากยิ่งนัก พากันเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารนี้ ถือเอากําเนิดในภพ
นอยภพใหญอยูไมมีที่สิ้นสุด ขาแตพระมหากัสสปะ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดวยประการดังนี้
เมื่อตนยังไมหลุดพน ก็ไมควรจะสั่งสอนผูอื่น
แลวจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลผูมีปญญาพึงคิดถึงตนแลวปราบใจของตนใหพนจากทุกข
แลความลําบาก แลใหออกจากบวงแหงกิเลสมารใหไดเถิด ถาไมคิดอยางนี้ แมจะมีปญญาก็มีเสียเปลา ไมนับเขาใน
จํานวนที่มีปญญา กิริยาที่พนทุกขพนยาก แลพนออกจากบวงแหงกิเลสมารได ก็คือพนจากกิเลสตัณหาของเรา เมื่อพน
จากกิเลสตัณหาไดเชนนั้น ก็ไดชื่อวา พนจากความทุกขความยากโดยสิ้นเชิง ถายังไมพนก็ไดชื่อวา ยังไมพนจากความทุกข
ความยาก เมื่อตนยังไมหลุดไมพน ก็ไมควรจะสั่งสอนผูอื่น เพราะตัวยังไมพน จะสั่งสอนผูอื่นใหพนไดดวยอาการอยางไร
เปรียบเหมือนบุคคลจะขามแมน้ํา ถาตัวของเราขามไปถึงฝงฟากโนนแลว จึงรองบอกใหทานผูอื่นตามตนเชนนี้ สมควร
แท เมื่อเรารองบอกเขาแลว เขาจะพอใจ ไปหรือไม ก็แลวแตใจเขา สวนตัวของเราขามไปไดสมประสงคแลว ขออุปมานี้ฉันใด ผูที่
จะเปนครูเปนอาจารยสอนใหผูอื่นพนจากทุกข ก็ตองทําตัวใหพนจากทุกขเสียกอน จึงสมควรจะสอนผูอื่น มีอุปไมย
เหมือนผูที่จะพาขามแมน้ําฉะนั้น บุคคลที่เปลื้องตัวใหพนออกจากกองกิเลสยังไมได แลจะไปเปลื้องปลดสัตวในปาชาผีทั้งหลาย เขา
จะหัวเราะเยาะเยยวา อโห โอหนอ ตัวของทานก็ยังไมพนทุกข แลวจะมาพาเอาพวกขาพเจาออกจากทุกขไดอยางไร ตัวของทาน
และพวกขาพเจาก็ยังไมพนจากนรกอยูเหมือนกัน จะมาพาพวกขาพเจาใหพนจากนรกไดดวยอาการอยางไร
คฤหัสถก็ดี นักบวชก็ดี ที่กลาววาตัวรู ตัวเห็น และพูดจากับผีได เปนพวกมิจฉาทิฏฐิภายนอกศาสนา ไมควรเชื่อถือเอา
เปนครู เปนอาจารย
ดูกรอานนท บุคคลจําพวกใดที่ใหผีในปาชาหัวเราะเยาะเยยเลนเชนนี้ บุคคลจําพวกนั้นถามีขึ้น ก็เปนเหตุใหเกิดโรคภัยไข
เจ็บอันตรายตางๆ หาความสุขความเจริญไมได ดูกรอานนท คฤหัสถก็ดี นักบวชก็ดีมากลาววาตัวรู ตัวเห็น แลไดพูดจากับ
ดวยผี ดังนี้ ก็พึงใหรูวาคนจําพวกนั้นไมใชลูกศิษยของเราตถาคตเปนพวกมิจฉาทิฏฐิภายนอกพระศาสนาไมควรเชื่อถือ
เอาเปนครูเปนอาจารย เพราะเขาเปนคนเจาอุบาย เจาเลหเจากลเทานั้น ที่มีความรูจริง เห็นจริง พูดจาสนทนากับผีได มี
แตพระพุทธเจากับพระอรหันตเทานั้น นอกนั้นไมมีใครรูจริงเห็นจริง เปนคนอุตริทั้งนั้น
ดูกรอานนท เราจะทํานายไวใหเห็น ในอนาคตกาลขางหนา จักเกิดพวกมิจฉาทิฏฐิภายนอกพระศาสนา อวดอาง
วาตัวรู ตัวเห็นผีได พูดจากับดวยผี ครั้นบุคคลจําพวกนั้นเกิดขึ้นแลว ก็จักเบียดเบียนพระศาสนาของเราใหเสื่อมถอยลง
ไป ดวยวาทะถอยคําเสียดสีตางๆ พระสงฆสามเณรก็จักเกิดระส่ําระสาย หาความสบายมิได เขาจักสอนทิฏฐิวัตรอยางเครงครัด ถือ
อรัญญิกธุดงคอยางพระเทวทัต ภายหลังก็จักเกิดพระบานพระปากันขึ้น แลวก็จักแตกกันออกเปนพวกๆ ไมสามัคคีกัน ตางพวกก็
ถือแตตัวดี ศาสนาของเราก็จักเสื่อมถอยลงไป เพราะพวกมิจฉาทิฏฐิ เห็นแกลาภยศ หาความสุขมิได มรรคผลธรรมวิเศษก็จักไม
เกิดขึ้นแกเขา เขาจักเรียนเอาแตวิชาศีลธรรม อันพวกมิจฉาทิฏฐิสอนใหรูอะไรกันขึ้นเล็กนอย ก็อวดดีกันไป แทที่จริงความรู
เหลานั้นลวนแตรูดีสาํ หรับไปสูนรก เขาจักไมพนจตุราบายไดเลย ดูกรอานนท ในอนาคตกาลภายหนา จักมีอยางนี้ไมตองสงสัย ถา
ผูใดรูลัทธิทิฏฐิอยางนี้ไวแลว เมื่อไดเห็นก็จงเพียรพยายามละเวน ก็จักไดประสบความสุข การที่จะระงับดับกิเลสก็ใหระงับ
บริโภค ๒ ประการใหเบาบางลง บริโภค ๒ นั้น คือ จีวรปจจัยแลเสนาสนปจจัย สองอยางนี้ชื่อวาบริโภคภายนอก นับเปน
อยางหนึ่ง บิณฑบาตปจจัยแลคิลานปจจัย สองอยางนี้ชื่อวาบริโภคภายใน นับเปนอยางหนึ่ง

บริโภคทั้ง ๒ นี้เปนตัวกิเลส ตัวทุกข ตัวสุขสิ้นทั้งนั้น ถาบริโภค ๒ นี้มากขึ้นเทาใด ทุกขก็มากขึ้นไปตามเทานั้น
ถาบริโภค ๒ อยางนี้นอยลง ทุกขก็นอยลง ความสุขก็มากขึ้น คือวาบาปนอยลงเทาใด บุญกุศลก็มากขึ้นเทานั้น อันบุญ
กุศลก็มีอยูที่ตัวบุคคลทั้งสิ้น ผูที่ละบริโภค ๒ นั้นไดแลว นรกก็พน สวรรค แลพระนิพพานสิ่งใดๆ ก็ไดในที่นั้น
พระปาติโมกขแลธุดงควัตรที่ทรงบัญญัติไว ก็เพื่อเปนเครื่องดับกิเลสตัณหา
ดูกรอานนท บุคคลที่บวชเขาแลว ไมรูจักระงับดับกิเลสคือบริโภค ๒ ใหเบาบาง เขาใจวาบวชรักษาศีล ถือคลอง
วัตรเอาบุญ ไมหาอุบายระงับดับกิเลสแลบริโภค ๒ จะไดบุญไดความสุขมาแตที่ไหน ถาคิดอยางนั้น แมจะรักษาศีล
ตลอดพระปาติโมกขแลธุดงควัตร ก็เปนอันรักษาเปลา รักษาใหเหนื่อยยากลําบากกายเปลา ไมอาจเปนบุญเปนกุศลได
พระปาติโมกขแลธุดงควัตรทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแตงตั้งไวนั้น ก็เพื่อใหเปนเครื่องระงับดับกิเลสตัณหา คือ บริโภคทั้ง ๒
ถาระงับไมไดก็ไมเปนบุญเปนกุศล ผูที่ทําความเขาใจวาพระปาติโมกขแลธุดงควัตรจะชวยยกตัวใหขึ้นไปสูสวรรคแลพระนิพพาน
เชนนี้ เปนความเห็นของคน ที่โงเขลาเบาปญญา จักไมพนทุกขเลย บริโภคทั้ง ๒ นั้นไดชื่อวาปลิโพธ ๒ ที่แปลวาความกังวล
การรักษาพระปาติโมกขแลธุดงควัตร ก็เพื่อจะตัดปลิโพธ ความกังวลใหเบาบางลง ถาเบาบางลงไดเทาใด ก็เปนบุญเปน
กุศล เปนสวรรค แลพระนิพพานขึ้นไปเทานั้น พระพุทธเจายนโอวาทคําสั่งสอนลงสูปลิโพธ ๒ วาเปนที่สุดโดยสิ้นเชิง คือ
วา นรกสวรรคและพระนิพพานมีอยูที่ปลิโพธ ๒ ครบบริบูรณ ผูศึกษาเลาเรียนจะรูมากรูนอยเทาไร ไมนิยมรูมากหรือรู
นอย ถาระงับปลิโพธนั้นไดก็เปนดี จะอยูวัดบานหรือวัดปาประการใดก็ตาม ถาระงับปลิโพธ ๒ นั้นได ยอมเปนความดี
ทั้งสิ้น พระพุทธเจาตรัสเทศนาเปนใจความอยางนี้
การดับกิเลสใหสิ้นเชิง ใหเลือกประพฤติตามความปรารถนา
อันดับนั้นจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท ธรรมนี้ชื่อวา พระยาธรรมมิกราช เพราะเปนใหญ

กวาธรรมทั้งหลาย ขอที่เราตถาคตไดตรัสไวแลวในธรรมหมวดนี้คือ ไดชี้นรก แลสวรรค แลพระนิพพาน
กิเลสตัณหาโดยจะแจงสิ้นเชิง เมื่อผูใดไดฟงแลวปรารถนาสุขทุกขประการใด ก็จงเลือกประพฤติตาม
ความปรารถนา
ในอนาคต กุลบุตรที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาสามารถบวชได แมไมมีพระภิกษุ
เมื่อพระพุทธเจาตรัสฉะนี้แลวจึงซ้ําตรัสอนุญาตปจฉิมบรรพชาไวแกขาฯ อานนทวา อานนฺท ดูกรอานนท แมในปจฉิม
กาล เมื่อหาพระสงฆครบคณะบรรพชาไมได โดยที่สุดแมมีภิกษุองคเดียว เมื่อกุลบุตรมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณแหงเราตถาคต
อยากจะบวชเปนภิกษุในสํานักแหงภิกษุองคเดียว ก็จงบวชเถิด
โดยที่สุดลงไปอีก แมจะหาพระภิกษุสักองคเดียวไมได กุลบุตรผูมีศรัทธาใครจะบวชสืบศาสนาแหงเราตถาคตก็ใหศึกษา
จตุตถปาราชิกแลบริโภค ๒ นั้นใหเขาใจ แลวเขาสูเฉพาะพระพุทธรูป หรือพระสถูป หรือพระเจดีย หรือแมหาที่ควรเคารพเชนนั้น
ไมได ก็ใหระลึกถึงเราตถาคต แลวบวชเปนพระภิกษุเถิด ใหตั้งใจสมาทานวา อิมํ ปพฺพชฺชํ สมาทิยามิ ทุติยมฺป ตติยมฺป อิมํ
ปพฺพชฺชํ สมาทิยามิ แลวใหสมาทานจตุตถปาราชิกวา ปฐมํ ปาราชิกํ สมาทิยามิ ทุติยํ ตติยํ จตุตฺถํ ปาราชิกํ สมาทิยามิ แลว
บวชเปนภิกษุเถิด
ถาหากพระสงฆยังมีอยูอยางนอยเพียงองคเดียวแลว จะบวชโดยลําพังไมได ถาขืนบวชชื่อวา ดูถูกดูหมิ่นพระศาสนา เปน
บาปยิ่งนัก อยาทําเลย เมื่อบวชโดยวิธีนี้ ผูใดคัดคานวาไมควรจักเปนบาปเปนกรรม ยิ่งนักเราอนุญาตไวสําหรับคราวอันตรธาน
ตางหาก ขาแตพระมหากัสสปะ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้ ขอพระอริยสงฆทั้งหลายจงทราบดวยพลญาณของ
ตน โดยนัยดังขาพเจาอานนทแสดงมานี้เทอญ แลวพระองคก็หยุด ไมทรงตรัสเทศนาอีกตอไป
คิริมานนทกําหนดรูปนามตามพระธรรมเทศนา จึงไดบรรลุอรหันต
ขาพเจากราบถวายบังคม แลวก็กลับไปสูสํานักทานคิริมานนท แสดงสัญญาทั้ง ๒ ประการคือ รูปสัญญา นามสัญญา ให
พระผูเปนเจา ฟงโดยพุทธบริหารทุกประการ ทานคิริมานนทกําหนดตามพระธรรมเทศนาก็ไดบรรลุพระอรหัตตผล ในขณะที่วาง
ธุระในรูปในนาม โรคภัยของทานที่เจ็บปวด เวทนา ก็อันตรธานหายไปในขณะนั้น ขาแตพระมหากัสสปะผูมีอายุ พระสูตรนี้จะไดชื่อ

วา พระยาธรรมมิกสูตร ตามรับสั่งนั้นก็จะเสียนิมิตไป เพราะอาศัยพระผูเปนเจาคิริมานนทเปนนิมิต พระสูตรนี้พระพุทธเจาตรัส
เทศนาที่วัดเชตวนาราม ปรารภพระคิริมานนทเกิดอาพาธใหเปนเหตุ จึงไดชื่อวา คิริมานนทสูตร มีเนื้อความ ดังแสดงมานี้แล

