๑
ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์

พุทธวจน ๑
ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ (ภาคตน)
เลขมาตรฐานประจําหนังสื อ ๙๗๘-๙๗๔-๐๔-๗๒๓๒-๒

จัดทําโดย

มูลนิธิพุทธโฆษณ (เวบไซด www.buddhakos.org)
รวมกับ คุณณัฏฐนันท ฉวีวงษ และศิษยวัดนาปาพง
โดยเจตนา ร่ วมเผยแผ่ คาํ สอนและ ธรรมวินัย ที่ ถกู ต้ อง
ตามพุทธประสงค์ เพื่อความไม่ เสื่ อมของพระพุทธศาสนา

พิมพ์ ครั้งที่ ๑

กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พิมพ์ ครั้งที่ ๒

................ ๒๕๕๓

จํานวน ..,๐๐๐ เลม

พทุ ธวจน
ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์
กองตําราคณะธรรมทาน ธรรมทานมูลนิธิ แปลและร้ อยกรอง

ปรับปรุ งโดย

คณะงานธรรม วัดนาป่ าพง ปทุมธานี
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

คําอนุโมทนา
ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาครั้งนี้ เปนอยางยิ่ง ที่จะไดสรางเหตุปจจัย
อันเปนไปเพื่อความเจริญ และความมีอายุยืนยาวแหงพุทธวจน ดวยการ
สืบสายถายทอดคําสอนที่ออกจากพระโอษฐของพระองคเอง
ในสวน
อริยสัจสี่ อันเปนชั้นโลกุตตระ สูเทคโนโลยีอนาคฅ สมดังพุทธประสงค
ที่ตองการใหมีผูนําคําสอนของพระองคไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ เพงพิสูจน
ขออรรถขอธรรม เพือ่ ใหเห็นแจงเปนปจจัตตัง และขยันในการถายทอด บอก
สอนกันรุนตอรุน สืบ ๆ กันไป
ดวยเหตุปจจัย ที่คณะศิษยงานธรรมทุก ๆ ทานไดมุงมั่น รวมแรง
รวมใจ ตรวจแก ปรับปรุง ตอยอด ผลงานอันเปนนอมตะงานธรรมการ
แปลพระไตรปฎก จากพระบาลีเดิมโดยตรง เฉพาะในสวนพุทธวจนที่ไม
ปะปนความเห็นผูใด ซึ่งไดมาดวยประสบการณจากการประพฤติปฏิบัติตาม
ธรรมวินัยอยางถูกตอง ดวยความมานะบากบั่นที่ตอเนื่องยาวนาน และการ
ศึกษาคนควาอยางละเอียดลออ ของทานพุทธทาส ประกอบกับคณะสหาย
ธรรมของทานนั้น จึงขอใหคณะศิษย และผูสนับสนุนทุนทรัพย อีกทั้ง
ผูไดศึกษาทุกทาน ไดดวงตาเห็นธรรม สําเร็จยังพระนิพพาน สมดัง
ความปรารถนา ตามกําลังและเหตุปจจัยที่ไดสรางมาอยางดีแลว ดวยเทอญ.
พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

คําปรารภ
ทางคณะศิษยงานธรรม วัดนาปาพง ไดเล็งเห็นถึงประโยชนความสําคัญ
ในคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาโดยตรง จึงไดจัดทําหนังสือชุด พุทธวจน ขึ้น
โดยมี “พุทธวจน ๑” เปนเลมแรก ซึ่งไดปรับปรุงความเห็นในเชิงอรรถบางสวน
ตรวจแกไขคําผิด จากตนฉบับเดิม คือ หนังสือขุมทรัพยจากพระโอษฐ (ที่ถูกนํา
พิมพลงในเว็บไซต www.buddhadasa.in.th) และทําเปนตนฉบับสําหรับการทําหนังสือ
ในรูปแบบซีดี เพื่อใหคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาไดถูกถายทอด ใหยืดยาวไกล
ไปสูยุคอนาคต ดวยความหลากหลายรูปแบบของการสื่อสาร อันจะเปนประโยชน
ตอนักปฏิบตั ิธรรม หรือ ผูที่ตองการศึกษาในแกนคําสอนแทจริงของพุทธศาสนา
ที่ออกจากพระโอษฐของ พระองคเอง เพื่อบรรเทาความบิดเบือน เพิ่มเติม หรือตัด
ทอนในคําสอนของพระองค ดังที่ไดตรัสหามไวมิใหบัญญัติเพิ่ม หรือเพิกถอนในสิ่ง
ที่พระองคบญ
ั ญัติไว และ สนับสนุน ยกชูประเด็นพุทธประสงค ที่ตองการใหสนใจ
ศึกษาเฉพาะคําตรัสของพระองคเอง โดยเวนความสนใจในคําทีค่ นแตงขึ้นใหม แมจะมี
ความไพเราะ สละสลวย หรือเปนคํากลาวของสาวกก็ตาม ซึ่งจะถูกจัดเปนบริษัทที่เลิศ
ที่สุด และยังเปนเหตุใหสามารถเปดธรรมที่ถูกปดไว ไดบรรเทาความสงสัยในธรรมหลาย
ประการที่เคยสงสัยเสียได อันเกิดจากความแตกตางกันในความเห็นคําพูด ของระดับสาวก
ตั้งแต หลังพุทธกาลถึงปจจุบัน ซึ่งมีความเห็นและคําพูดในธรรมะ อันเปนมรรควิธีและ
ปฏิปทาที่ผิดแผกแตกตางไปจากที่พระองคเคยบอกสอนเอาไว กลายเปนสิ่งปนเปอน
แปลกปลอม ที่แฝงมา โดยเพิ่มขึน้ หรือถูกตัดทอนไปทีละเล็กละนอยจากของเดิม ซึ่งโดย
ความเปนจริงทรงยืนยัน ในความครบถวนบริสุทธิ์ บริบรู ณ หมดจดในธรรมะที่ตรัส
ไว ดวยเพราะความเปนสัพพัญู คือ ผูที่รอบรูในทุกเรื่อง ซึ่งระดับสาวกแมเปนอรหันตผู
เลิศทางปญญา ก็ไมเชี่ยวชาญหรืออาจทําใหเสมอเหมือนได (ดังที่ตรัสไวในเรื่องความ
เสมอกันของพระองคกับสาวกในวิมุตติ แตแตกตางกันในความรูในความรูแจง และความ
ฉลาดในมรรควิธี สวนสาวกทุกระดับ เปนเพียงมรรคานุคา คือ ผูเดินตามมรรค เทานั้น)

จึงดวยความเคารพ เทิดทูนเหนือเศียรเกลา ในพระผูมีพระภาคเจานั้น
คํากลาวในมรรควิธีอันเปนแบบใหมตาง ๆ ที่ถูกปรุงแตงขึ้นในระยะหลังจึงควรถูกจัด
ไวในระดับแหงฐานะ เพียงความเห็นของบุคคลนั้น ๆ เทานั้น มิควรถูกนํามาตีเสมอ
เหมือน คําตรัสของผูเปนสัพพัญู ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนถาวร และลดทอนความเสื่อม
แหงพุทธวจน
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตน ในนามคณะศิษยงานธรรม วัดนาปาพงจึงดําริจดั ทํา
หนังสือ พุทธวจน ขึ้นเพื่อประโยชนทางการศึกษาและปฏิบัติ ออกสูสาธารณชน
เพื่อเปนธรรมทาน
คณะศิษยงานธรรม วัดนาปาพง ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงยิง่ ตอทาน
พระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ที่ใหความเมตตาใชความรูความสามารถ ทั้งในทาง
ภาคปฏิบัติ และความคลองแคลวในหลักพุทธวจน รับเปนทีป่ รึกษาในการตรวจแก
ขอผิดพลาดทั้งหลาย ทัง้ ในสวนคําศัพท ขอความอางอิง เชิงอรรถ และระเบียบ
แหงถอยคําตาง ๆ
ของคําสอนอันเปนชั้นโลกุตตระ ซึ่งเปนสิ่งยืนยันวาพระธรรม
คําสอนนั้น สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และใหผลอันประเสริฐจริง ตลอดระยะการ
ทํางาน อันมีชวงเวลาที่จํากัด สิ่งทีไ่ ดประจักษแกคณะทํางานทุกคน คือ ความมุงมั่น
ทุมเท อยางไมหวงตอสุขภาพและความเหน็ดเหนื่อย เพื่อใหไดอรรถ อันละเอียดลออ
แหงความหมาย และแหลงที่มาของขอความในพระไตรปฎก โดยแปลตรงจาก
พระบาลีเดิม อยางถูกตองสมบูรณที่สุด เปนขวัญกําลังใจอยางยิ่ง ตอการรวมแรงรวม
ใจของคณะทํางาน จนสําเร็จเปนรูปเลมไดตามเวลา คณะศิษย ฯขอนอมรับนําปณิธาน
และความมุงมั่นของทานพระอาจารย
ไปเปนแบบอยางสําหรับการประพฤติปฏิบตั ิ
ตลอดไป.
คณะศิษยงานธรรม
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

[๒]

การรอยกรองและจัดทําหนังสือเลมนี้

อุทิศ
เปนถามพลี แดบรรดาพระอรหันตสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา
และ
เพื่อเปนกําลังใจและแนวทาง แดเพื่อนสัตวผูขุดคนขุมทรัพย

[๓]

ใจความสําคัญ
เปนคําชี้ขุมทรัพยที่ตรัสเอง ไมมีคําเรียบเรียงของผูแตงคละปน
เพราะเปนที่รวบรวมเฉพาะพระพุทธวจนะ ที่ตรัสขนาบและ
ชี้ชวนไวดวยพระองคเอง จากพระไตรปฎกลวน เลือกเก็บ
เอามารอยกรองใหเปนหมวดหมู ติดตอกันตามลําดับ เพื่อ
สะดวกแกการศึกษาของผูขุดคนขุมทรัพย เพื่อเปนกําลังใจของ
ผูเหน็ดเหนื่อยในการขุดคนขุมทรัพย และเพื่อเปนเครื่องกลับ
ตัวของผูที่ขุดคนขุมทรัพยอยูในวิธีที่นอกทาง เปนสวนพิเศษ.
-ผูรวบรวม.

มีปทานุกรมคําสําคัญ ลําดับหมวดธรรม อยูทายเลม.

[๔]

ขุมทรัพย จากพระโอษฐ

[๕]

อักษรย่ อ
(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนชื่อคัมภีร ซึ่งมีอยูโดยมาก)

มหาวิ. วิ.
ภิกขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร.วิ.
สี. ที.
มหา. ที
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคาถ. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.
ปฺจก. อํ.
ฉกฺก. อํ.

มหาวิภังค
ภิกขุนวี ิภังค
มหาวัคค
จุลลวัคค
ปริวารวัคค
สีลักขันธวัคค
มหาวัคค
ปาฏิกวัคค
มูลปณณาสก
มัชฌิมปณณาสก
อุปริปณณาสก
สคาถวัคค
นิทานวัคค
ขันธวารวัคค
สฬายตนวัคค
มหาวารวัคค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต
ปญจกนิบาต
ฉักกนิบาต

วินัยปฎก.
”
”
”
”
ทีฆนิกาย
”
”
มัชฌิมนิกาย
”
”
สังยุตตนิกาย
”
”
”
”
อังคุตตรนิกาย
”
”
”
”
”

สตฺตก. อํ.
อฏฐก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต.ขุ.
วิมาน.ขุ.
เปต.ขุ.
เถร.ขุ.
เถรี.ขุ.
ชา.ขุ.
มหานิ.ขุ.
จูฬนิ.ขุ.
ปฏิสมฺ.ขุ.
อปท.ขุ.
พุทฺธว.ขุ.
จริยา.ขุ.

สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธัมมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามัคค
อปทาน
พุทธวงส
จริยาปฎก

อังคุตตรนิกาย
”
”
”
”
ขุททกนิกาย
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ตัวอยาง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ใหอานวา ไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ เลม ๑๔ หนา ๑๗๑ ขอที่ ๒๔๕
ท. = ทั้งหลาย

[๖]

คํานํา

( ในการพิมพครั้งแรก )
มูลเหตุแหงการเกิดขึ้นของหนังสือเลมนี้
นับวาเปนการบังเอิญหรือ
จับพลัดจับผลูอยูไมนอย.
เรื่องมีวา
เมื่อทําการสํารวจเรื่องราวที่เปนพุทธประวัติ
ขาพเจาไดสะดุดตาดวย
จากพระโอษฐ ก็ดี เรื่องอื่น ๆ ก็ดี
ในพระไตรปฎก
ขอความประเภทหนึ่ง
ซึ่งดึงดูดความสนใจอยางมาก
จนถึงกับตองหยุดพิจารณา
ขอความสวนนั้น ๆ อยางพินิจพิเคราะหทุกคราวไป
เพราะเปน
ขอความที่ไม

เคยคิด วาพระผูมีพระภาคเจาจะทรงมีดํารัสรุนแรงถึงเพียงนั้น ทั้งในทางที่
จะ “ขนาบ” และในทางทีจ่ ะ “ชี้ชวน”. ขอความเหลานั้น ก็คอื ขอความ
ทั้งหมดที่บดั นี้ไดมาอยูใ นรูปของ “ขุมทรัพยจากพระโอษฐ”

ในหนังสือเลมนี้เอง.

อาจจะมีผฉู งนวา ทําไมจึงไดเรียกขอความเหลานี้วา
“ขุมทรัพย
จากพระโอษฐ”
และเปนการเรียกอยางแกลงประชดประชันผูอานบางประเภท
ตั้งแตเพิ่งรวบรวมขอความเหลานี้
หรือเปลา.
ปญหานี้ไดเกิดขึ้นอยางมากแลว
เสร็จ
วาจะเรียกชื่อขอความประเภทนี้
หรือหนังสือเลมนี้เมื่อพิมพเสร็จแลว
วาชื่ออะไรดี. เรื่องก็เปนการบังเอิญอีกอยางเดียวกัน ที่นกึ ขึ้นไดถึงพระพุทธภาษิต
ดังนี้, ซึ่ง
ที่วา
“คนกลาวคําขนาบขมขีน่ ั่นแหละ คือคนชี้ขมุ ทรัพยละ”
ไดยกเอามาทําเปนใบแทรกคั่นตอนของเรื่องทุก ๆ ตอนปรากฏอยูแลว, จึงไดให
ชื่อขอความทั้งหมดนี้ วาเปน “ขุมทรัพยจากพระโอษฐ”.
แมภาษิตโบราณ
“คนดานั่นแหละคือคนที่นําขุมทรัพยมายื่นให”,
ไทย ๆ เรา ก็พอจะหาไดวา
ฉะนั้น จึงเปนอันวาเรื่องพอจะเปนที่เขาใจกันไดวา ทําไมหนังสือนี้จงึ มีชื่ออยางนี้.

[๗]

[๘]
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สวนคําประเภทชี้ชวนวิงวอนนั้นไมจําตองใหเหตุผลอะไร
คุณประโยชนในฐานะเปนขุมทรัพยอยางเหลือหลายอยูแลว.

เพราะเปนสิ่งที่ให

หนังสือเลมนี้ ก็จัดไดวาอยูในจําพวกสงเสริมการตามรอยพระยุคลบาท

เครื่องสะกิดใจใหสลดสังเวช ในการที่ไมทําตนใหเหมาะสม
แกเพศของตน, และเปน เครื่องสงเสริมใหเกิดปติปราโมชในเมื่อไดมีความ
แนใจวาไดประพฤติตนตรงตามรองรอยที่ทรงชี้ชวนไวแลว.
ภาคหนึ่งเรียกวา
ในฐานะที่เปน

นิคคหพจน หรือคําขนาบ, สวนภาคสองเรียก ปคคาหพจน หรือคําชี้ชวน. นิคคหพจนมี
รวมหมดทั้ง
๙ หมวด รวม ๑๒๘ เรือ่ ง, ปคคาหพจนมี ๑๐ หมวด ๑๙๕ เรือ่ ง.
สองภาคมี ๓๒๓ เรือ่ ง,
เปนเนื้อหนังสือแท ๆ ๔๒๒ หนา,
ซึ่งนับไดวาเปนการ
สําหรับที่จะเปนอุปกรณในการใหความสลดสังเวช และการกระตุนเตือนใจ.
เพียงพอแลว

“จากพระโอษฐ”
“พุทธประวัติจากพระโอษฐ”
คําวา

ตรัสเอง อยางเดียว,
และความเคารพอยางสูง.

ในที่นี้ก็มีความหมายอยางเดียวกันกับที่มีอยูในชื่อหนังสือ

คือรวบรวมเอามาเฉพาะที่เปนพระพุทธภาษิต หรือคําที่
นับวาเปนขอความที่ควรไดรับการพินิจพิจารณาดวยความเอาใจใส

ผูอานยอมเห็นไดดวยตนเองวา

โดยตรง.

“ขุมทรัพย” นี้

มีไวสําหรับบรรพชิต

ฆราวาสจะไดรับประโยชนเพียงไดรับความรูอันสมบูรณในการรวมมือกับผูขุด

พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนหวงบริษัทประเภทบรรพชิต
อยางมากมายเพียงไร จะเห็นไดจากความมากของพระพุทธภาษิตประเภทนี้
ซึ่งมีระบุถึงบรรพชิตโดยตรงประเภทเดียว
ทั้งนี้เปนเพราะ
การรักษา

ขุมทรัพยอยางไรเทานั้น.

ขุมทรัพยของพุทธศาสนาไวใหไดนั้น
ฆราวาสมีสวนใหความสนับสนุน

ตกเปนภาระของบรรพชิตโดยเฉพาะนั่นเอง.

ใหเหมาะสมแกเพศของตน ๆ

ก็นับวาเพียงพอ

แต

คํานํา
ทั้งนี้ตองหมายถึงการไมรวมมือ

หรือสนับสนุนผูแสวงหาขุมทรัพยอันผิดทางดวย,

[๙]
ฉะนั้น

เมื่อบรรพชิตเปนผูแจวผูพาย และ
ฆราวาสเปนผูใหกําลังเสบียงในลักษณะที่ถูกทางแลว ขุมทรัพยนั้น ก็อยูใน
ลักษณะที่อาจเขาถึงไดโดยแนนอน.
จึงตองมีความรูในเรื่องนี้อยางเพียงพอดุจกัน.

เมื่อขาพเจาแนใจวาควรเลือกเก็บพระพุ ทธภาษิตประเภทนี้ขึ้ น ทําเป นหนั ง สือ
ทํานองจากพระโอษฐอีกเลมหนึ่งแลว
ก็ไดเริ่มรวบรวมที่มาของเรือ่ งประเภทนี้ไวเรื่อย ๆ
ตลอดถึงจัดใหมีการแปลลงในหนังสือพิมพพุทธสาสนารายตรีมาส
ทุก ๆ คราวที่ผานไป
ในที่สุดไดมอบเรื่องนี้ใหแก ส.ว. ซึ่งเปน
ของคณะธรรมทาน ตามโอกาส ไปพลาง.
เจาหนาที่กองตําราผูหนึ่ง
ของคณะธรรมทาน
เปนผูสํารวจเพิ่มเติมจากที่ขาพเจาไดเคย
และใหยกรางคําแปลตอไปทั้งหมดจากที่ขาพเจาไดเคยแปลไว
จนตลอด.
สํารวจไว
ขาพเจาคงทําหนาที่เพียงแตตรวจแก และใหคําแนะนําบางประการเทานั้น, ฉะนั้น เปนอัน
กลาวไดวา หนังสือเลมนี้สําเร็จขึ้นมาไดดวยน้ําพักน้ําแรงของ ส.ว. เปนสวนใหญ. การ
และการเก็บหมวดธรรม มาจัดลําดับ
ทําสารบาญ
การเก็บคําทําปทานุกรมทายเลม
จัดทํากันเองลวน ดวยการอุทศิ น้ําพักน้ําแรงอยาง
เปนงานของ ส.ว. กับเพื่อนบางคน
นาเลื่อมใส
โดยไมตองรบกวนขาพเจาแตประการใด และนับวาเปนบุญคุณแกกิจการของ
ผูที่ไดรับประโยชนและความพอใจจากหนังสือเลมนี้คงจะนึกอนุโมทนาดวย
มูลนิธิอยางยิ่ง
ในความเสียสละของ

“สหายธรรมทาน” เหลานี้เปนอยางสูง.

ความยากลําบากอยางยิ่งอีกอยางหนึ่ง ในการจัดทําหนังสือเรื่องนี้ ก็คือการ
ใหชื่อเรื่องแกเรื่องหนึ่ง ๆ ในหนังสือเลมนี้
ตลอดถึงการจัดลําดับเรื่องใหเปนหมวดหมู
เพื่อสะดวกแกการศึกษา
ซึ่งมีลักษณะผิดจากความยุงยากที่ไดรับ ในคราวจัดลําดับเรื่อง
ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ อยางที่จะเทียบกันไมได.
ความชํานาญในการจัดทํา
ไมชว ยอะไรไดเลยในการจัดทําหนังสือเลมนี้ ;
ฉะนั้น
ความ
หนังสือเลมนั้น

[๑๐]

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

บกพรองในขอนี้

เปนสิ่งที่ตองมีในการจัดพิมพครั้งแรกนี้

อยางไมมีทางจะหลีกเลย.

ตองขออภัยและหวังคําแนะนําของนักศึกษาทั้งหลาย
เพื่อการแกไขใหดียิ่งขึ้น ในการพิมพครั้งตอไป.
คณะสหายธรรมทานผูจัดทํา

การทําปทานุกรมทายเลมหนังสือนี้
ผูทําไดพยายามทําในลักษณะที่จะให
ความสะดวกแกผูศึกษาอยางมากที่สุดเทาที่จะมากได. ในหมวดอักษรหนึ่ง ๆ นั้น ไดแบงคํา
ทั้งหมดออกเปนสามพวก คือพวก คําขนาบ คําชี้ชวน และ ศัพทธรรมะทั่วไป.
สําหรับศัพทธรรมะทั่วไปนั้น

หรืออื่น ๆ

รวบรวมคําไวสามประเภท

และชื่อขอธรรมหรือวิชาการอื่น ๆ.

คือ

ผูที่จะทําการศึกษา หรือใช
ในเมือ่ ไดคํานึงถึงหลักเกณฑแหงการ

ปทานุกรมนี้เปนแบบคน จะไดรับประโยชนถึงที่สุด
จัดลําดับคําเหลานี้ ดังกลาวนี้.
ในที่สุดนี้
สมาชิกสหายธรรมทานทุกคน
เลมนี้ขึ้น

ชื่อบุคคล, ชื่อสถานที่

ที่มีสวนชวยกันจัดทําหนังสือ

ขออุทิศสวนกุศลอันเกิดแตความตรากตรําในงานชิ้นนี้

เปน

รวมกัน

ถามพลี

บูชาแดหมูสงฆสาวกอรหันตของพระผูมีพระภาคเจา
ในอภิลักขิตสมัยตรงกับ
วันมาฆบูชา ๒๔๙๙ นี้ ; พรอมดวยคําขอรองแดทา นผูตองการขุมทรัพยทั้งหลาย ใหชวยกัน
ทําการขุดคนขุมทรัพย โดยวิธีที่ไดกลาวไวในพระพุทธดํารัสนั้น ๆ ใหเต็มตามความสามารถ
ของตน ๆ สืบไป และโดยเฉพาะสมัยที่เราสมมติกันวาเปนยุคกึ่งพุทธกาลนี้ เปนพิเศษ.

อ.ป.
ในนามกองตําราคณะธรรมทาน
ไชยา
มาฆบูชา ๒๔๙๙

ลําดับเรือ่ ง
ในขุมทรัพยจากพระโอษฐ
________
อักษรยอชื่อคัมภีร
คํานํา
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….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๗๕
๗๕
๗๖
๗๗
๗๗
๗๘
๘๑
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

….
….
….
….
….
….

๙๑
๙๒
๙๓
๙๕
๙๖
๙๘

หมวดที่ ๕
วาดวยการเปนทาสตัณหา ๘ เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผูเห็นแกอามิส
ไมคุมคาขาวสุก
ขี้ตามชาง
ติดบวงนายพราน
ผูถูกลาม
หมองูตายเพราะงู

….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….

[๑๕]

ลําดับเรื่อง

๗. อมิตตภิกขุ
….
๘. เปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย ….

….
….

….
….

….
….

๙๙
๙๙

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๓

หมวดที่ ๖
วาดวยการหละหลวมในธรรม ๑๔ เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

…. …. ….
นกแกว นกขุนทอง
…. …. ….
ถุงลม
…. …. ….
ปริยัติที่เปนงูพิษ
…. …. ….
ผูที่ไมควรพูดอภิธรรม
…. …. ….
เนื้อแทอันตรธาน
…. …. ….
ผูทําศาสนาเสื่อม
…. …. ….
คนไมควรเลี้ยงโค
พวกไมรูจักรูป …. …. ….
พวกไมฉลาดในลักษณะ …. ….
…. ….
พวกไมเขี่ยไขขาง
…. ….
พวกไมปดแผล
พวกไมสุมควัน
…. ….
พวกไมรูจักทาที่ควรไป
…. ….
พวกไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม
…. ….
พวกไมรูจักทางที่ควรเดิน …. ….
พวกไมฉลาดในที่ที่ควรไป …. ….
พวกรีด “นมโค” เสียหมดไมมีสวนเหลือ
พวกไมบูชาผูเฒา
…. ….

….

[๑๖]
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒
๑๓.
๑๔.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ลูกนอกคอก
ผูโลเล
ภิกษุรองเพลง
ผูมัวแตอวดฉลาด
พระหลวงตา
พระถูกฆา
ผูหลนจากศาสนา

….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….

๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๑๒๕
๑๒๖
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

หมวดที่ ๗
วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๒๔ เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

“กู เปนโค !”
….
สมณะแกลบ
….
ชอบใหหญิงประคบประหงม ….
ชอบสัพยอกกับหญิง
….
ชอบสบตาหญิง
….
ชอบฟงเสียงหญิง
….
ชอบระลึกถึงความหลังเกี่ยวกับหญิง
ชอบดูผูอื่นบริโภคกาม
….
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อเปนเทพยดา
ฉิบหายเพราะคลื่น
….
ฉิบหายเพราะจระเข
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

[๑๗]

ลําดับเรื่อง

๑๒. ฉิบหายเพราะวังวน
….
๑๓. ฉิบหายเพราะปลาราย
….
๑๔. เห็นยอดออน ๆ วาเปนแกน ….
๑๕. หลงสะเก็ดแหง วาเปนแกน ….
๑๖. หลงเปลือกสด ๆ วาเปนแกน ….
๑๗. หลงกระพีไ้ ม วาเปนแกน ….
๑๘. ไมรู “ความลับ” ของขันธหา ….
๑๙. ไมรู “ความลับ” ของอุปาทานขันธ
๒๐. ไมรู “ความลับ” ของธาตุสี่
๒๑. ไมรู “ความลับ” ของอินทรียหก
๒๒. ไมรู “ความลับ” ของอินทรียหา
๒๓. ไมรูปฏิจจสมุปบาทไมไดเปนสมณะ
๒๔. ไมรูอริยสัจจ ไมไดเปนสมณะ

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๘
๑๕๐

วาดวยพิษสงทางใจ ๑๓ เรื่อง
ดาบที่หมกอยูในจีวร
…. …. ….
ยาพิษในโลก
…. …. ….
ผูตกเหว
…. …. ….
ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท
…. …. ….
มาพยศแปดจําพวก
…. …. ….
มาทิ้งรถ
…. …. ….
มาหักไมรถ
…. …. ….

….
….
….
….
….
….
….

๑๕๓
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๙
๑๕๙
๑๕๙

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

หมวดที่ ๘
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

[๑๘]

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

มาเตะงอนรถ ….
มาหงายรถ
….
มาทําลายรถ
….
มากัดสายบังเหียน ….
มายืนนิ่ง
….
มาหมอบ
….
๖. เหตุใหอยากทําลายสงฆ
…. ….
๗. ผูจมมิดในหลุมคูถ
…. ….
๘. สันดานกา
…. ….
๙. พระรังโรค
…. ….
…. ….
๑๐. ผูควรอยูในคอกไปกอน
๑๑. ผูเกียจครานตลอดเวลา
…. ….
๑๒. ลิงติดตัง
…. ….
๑๓. ลาสึกเพราะติดเมา
…. ….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๑๖๐
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๓

หมวดที่ ๙
ว่ าด้ วยการเสี ยความเป็ นผู้หลักผู้ใหญ่ ๑๓ เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วอดวายเพราะผูนํา
อุปชฌายะเสีย
อาจารยเสีย
เถระเสีย
เถระที่ตองระวัง

….
….
….
….
….

….
….
….
….
….

….
….
….
….
….

….
….
….
….
….

๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๐

[๑๙]

ลําดับเรื่อง

๖. เถระพาล
๗. เถระวิปริต
๘. เถระโลเล (หลายแบบ)
๙. พอฆาลูก
๑๐. สมภารผิดหลัก
๑๑. สมภารติดถิ่น
๑๒. สมภารติดที่อยู
๑๓. นรกของสมภารเจาวัด

….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….

๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๑๙๑
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๑๙๙
๒๐๑

ผู้ชี้ชวนวิงวอน
หมวดที่ ๑๐
ว่ าด้ วยการมีศีล ๓๐ เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผากาสี
…. ….
รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา …. ….
ผูที่ควรเขาใกล
…. ….
ละไดจักอยูเปน “พระ”
…. ….
สมณพราหมณที่นานับถือ …. ….
ผลและประโยชน ของความเปนสมณะ ….
ผูละความทุศีลเสียได
…. ….
ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว
…. ….
ผูมีศีล ถึงพรอมดวยอาทิพรหมจริยศีล
ผูมีศีล ไมทําลายพืชคามและภูตคาม

[๒๐]

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูมีศีล ไมทําการบริโภคสะสม
….
ผูมีศีล ไมดูการเลน
….
ผูมีศีล ไมเลนการพนัน
….
ผูมีศีล ไมนอนบนที่นอนสูงใหญ
….
ผูมีศีล ไมประดับตกแตงรางกาย
….
ผูมีศีล ไมพดู คุยเดรัจฉานกถา
….
ผูมีศีล ไมกลาวคําแกงแยงกัน
….
ผูมีศีล ไมเปนทูตนําขาว
….
ผูมีศีล ไมลอ ลวงชาวบาน
….
ผูมีศีล ไมเปนหมอทายโชคลาง
….
ผูมีศีล ไมเปนหมอทายลักษณะสิ่งของ ….
ผูมีศีล ไมเปนหมอทํานายการรบพุง ….
ผูมีศีล ไมเปนหมอโหราศาสตร
….
ผูมีศีล ไมเปนหมอทํานายดินฟาอากาศ ….
ผูมีศีล ไมเปนหมอดูฤกษยาม
….
ผูมีศีล ไมเปนหมอผีและหมอยา
….
๙. อธิศีลสิกขา
…. …. ….
๑๐. สมณกิจ
…. …. ….
๑๑. กิจของชาวนา
…. …. ….
๑๒. ตั้งหนาทําก็แลวกัน
…. …. ….
๑๓. เครื่องมือละกิเลส
…. …. ….
๑๔. เมื่อมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส
….
…. …. ….
๑๕. อริยกันตศีล

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๒๐๑
๒๐๒
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๖

[๒๑]

ลําดับเรื่อง

๑๖. ศีลอยูเคียงคูกับปญญาเสมอ
….
๑๗. ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสุทธิ์กอน
….
๑๘. ศีลเปนฐานรองรับ สติปฏฐานสี่
….
๑๙. ศีลเปนฐานรองรับ สติปฏฐานสี่ (อีกนัยหนึ่ง)
๒๐. ศีลเปนฐานรองรับ โพชฌงคเจ็ด
….
๒๑. ศีลเปนฐานรองรับ อริยมรรคมีองคแปด ….
๒๒. ศีลสมบัติเปนรุงอรุณแหงอริยมรรค ….
๒๓. ศีลสมบัติเปนธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก
๒๔. ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มที่
๒๕. ผูมีศีล จักถึงแกนธรรม
….
๒๖. อํานาจศีลที่เปนตัวกุศล
….
๒๗. อานิสงสสําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ ….
๒๘. ผูอยูเหนือความหวัง
….
….
๒๙. เมื่อราชามีกําลัง
๓๐. ประสพบุญใหญ
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๙
๒๓๒
๒๓๒
๒๓๓

ว่ าด้ วยการมีสังวร ๑๓ เรื่อง
ผูมีหลักเสาเขื่อน
…. …. ….
ไมตกอบายดีกวา
…. …. ….
ชางนาบุญ
…. …. ….
ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว …. …. ….

….
….
….
….

๒๓๗
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๓

หมวดที่ ๑๑
๑.
๒.
๓.
๔.

[๒๒]

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๕. ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว (อีกนัยหนึ่ง) ….
๖. ผูอยูในรองรอย
…. ….
๗. ผูสมควรอยูปา
…. ….
๘. ผูตองติดตอดวยสตรี
…. ….
๙. ผูทําตามคําสั่งแทจริง
…. ….
๑๐. กระดองของบรรพชิต
…. ….
๑๑. ผูเอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู ….
๑๒. ผูสํารวมมาจากภายใน
…. ….
เปรียบดวยหมอเต็มปดไว ….
เปรียบดวยน้ําลึก – เงาลึก ….
เปรียบดวยมะมวงสุก สีผิวก็สุก….
๑๓. ผูไดรับผลแหงอินทรียสังวร
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๒๔๖
๒๔๘
๒๔๙
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๔
๒๕๔
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๕

….
….
….
….
….
….

๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓

หมวดที่ ๑๒
ว่ าด้ วยการเป็ นอยู่ชอบ ๔๓ เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ก. เกี่ยวกับลาภสักการะ ๖
ผูรูเทาทันลาภสักการะ
….
ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข
ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได
ผูที่นาเคารพ
ผูที่นารัก
….
….
ภิกษุที่ดี

เรื่ อง คือ
….
….
….
….
….
….

:….
….
….
….
….
….

[๒๓]

ลําดับเรื่อง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข . เกี่ยวกับธรรมเนียมการเป็ นอยู่ของพระอริ ยเจ้ า ๕ เรื่ อง
การเปนอยูอยางบรรพชิต
…. ….
ผูเปนเชื้อสายแหงพระอริยเจา
…. ….
ผูอยูดวยเครื่องอยูแบบพระอริยเจา
…. ….
ผูระลึกถึงที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต …. ….
ผูสอบทานตัวเอง
…. ….

คื อ :….
….
….
….
….

๒๖๔
๒๖๕
๒๖๗
๒๗๑
๒๗๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ค. เกี่ยวกับการทําให้ ตรงตามพุทธประสงค์ ๑๐
ธรรมทายาท
….
ฉันอาหารวันละหนเดียว
….
หลังอาหารแลวภาวนา
….
ผูขึงสายพิณพอเหมาะ
….
ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง
….
ผูไมประมาทในความตายแทจริง
….
ทางรอดสําหรับภิกษุไข
….
ผูอยูใกลนิพพาน
….
ผูจักทํานิพพานใหแจง
….
ผูเปนอยูอยางถูกพระพุทธอัธยาศัย
….

เรื่ อง คือ
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

:….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๒๗๔
๒๗๕
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๙
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๕
๒๘๖

๑.
๒.
๓.
๔.

ฆ. เกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ ๑๔ เรื่ อง
จุดประสงคของพรหมจรรย
….
เครื่องประดับของพรหมจรรย
….
ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย
….
โพธิปกขิยธรรม
….

คื อ :….
….
….
….

….
….
….
….

๒๘๙
๒๘๙
๒๙๒
๒๙๓

[๒๔]

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๕. สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน ….
๖. สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน ….
๗. อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพาน ….
๘. อินทรียที่เอียงไปนิพพาน ….
๙. พละที่เอียงไปนิพพาน
….
๑๐. โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน ….
๑๑. อัฏฐังคิกมรรคที่เอียงไปนิพพาน
๑๒. เชิงรองของจิต
….
….
๑๓. อริยสัมมาสมาธิ
๑๔. โลกจะไมวางจากพระอรหันต

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑

๘ เรื่อง
….
….
….
….
….
….
….
….

คือ :….
….
….
….
….
….
….
….

๓๐๑
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๐๙

วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส ๑๒ เรื่อง
๑. ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล
…. …. ….

๓๑๓

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

ง. เกี่ยวกับระเบียบแหงการอยูกันเปนหมู
หมูซึ่งอยูเปนผาสุก
….
ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก
….
ภิกษุเกาคอยชวยภิกษุใหม
….
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่ ๑
….
….
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่ ๒
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่ ๓
….
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่ ๔
….
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่ ๕
….

หมวดที่ ๑๓

[๒๕]

ลําดับเรื่อง

๒. ผูเลือกเอาขางอยูปา
….
๓. ผูชนะภัย ๕ อยาง
….
๔. ผูอยูปาชนะภัย ๕ อยาง
….
๕. ผูหมดราคี
….
๖. คนในบัญชี
….
๗. คนไมแหวกแนว
….
๘. คนไมทิ้งธรรม
….
๙. คืนวันที่มีแต “ความสวาง” ….
๑๐. ผูไมถูกตรึง
….
๑๑. ผูรอดจากการสึก
….
๑๒. ผูเปรียบดวยการไมถูก “แมลงวันตอม”

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๓๑๕
๓๑๗
๓๒๐
๓๒๒
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓

….
….
….
….
….
….
….

๓๓๗
๓๓๘
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓

หมวดที่ ๑๔
วาดวยการไมเปนทาสตัณหา ๗ เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผูเห็นแกธรรม
….
ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา ….
คุมคาขาวสุก
….
เนื้อ ที่ไมติดบวงนายพราน ….
ผูไมถูกลาม
….
มิตตภิกขุ
….
ไมเปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย

….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….

[๒๖]

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

หมวดที่ ๑๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ว่ าด้ วยการไม่ หละหลวมในธรรม ๑๘ เรื่อง
ผูไมใชนกแกว นกขุนทอง
…. ….
ถุงธรรม
…. ….
ปริยัติที่ไมเปนงูพิษ
…. ….
ผูสนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนา
…. ….
เนื้อแท ที่ไมอันตรธาน
…. ….
ยอดแหงความเพียร
…. ….
ผูไมมีอหังการ
…. ….
…. ….
ผูไมทําศาสนาเสื่อม
ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร …. ….
คนควรเลี้ยงโค
…. ….
พวกรูจักรูป
…. ….
พวกฉลาดในลักษณะ
…. ….
พวกคอยเขี่ยไขขาง
…. ….
พวกปดแผล
…. ….
พวกสุมควัน
…. ….
พวกรูจักทาที่ควรไป
…. ….
พวกรูจักน้ําที่ควรดื่ม
…. ….
พวกรูจักทางที่ควรเดิน
…. ….
พวกฉลาดในที่ที่ควรไป …. ….
พวก รีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ
….
พวกบูชาผูเฒา
…. ….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๕๙
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑

[๒๗]

ลําดับเรื่อง

๑๑. ลูกในคอก
….
๑๒. ทางเจริญของ “ลูกในคอก” ….
๑๓. ผูไมโลเล
….
๑๔. ผูไมรองเพลง
….
๑๕. ผูไมประมาท
….
๑๖. ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม
๑๗. ผูตายไมเสียที
….
๑๘. ผูไมหลนจากศาสนา
….

….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….

๓๖๒
๓๖๓
๓๖๗
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๖๙
๓๗๐

….
….
….
….
….
….
….
….
….

๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๗
๓๗๙

หมวดที่ ๑๖
ว่ าด้ วยการไม่ ลมื คําปฏิญาณ ๓๕ เรื่อง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

สมณสากยปุตติยะที่แท
….
สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ ….
สมณพราหมณที่แท
….
สมณะบัวขาว
….
สมณะบัวหลวง
….
สมณะยุพราช
….
สมณะยุพราช (อีกนัยหนึ่ง) ….
สมณะในธรรมวินัยนี้
….
ผูทําสมคําปฏิญาณวา “สมณะ”

….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….

[๒๘]

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๑๐. ผูถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ
๑๑. ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์
๑๒. ผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์
๑๓. ผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์
๑๔. ผูมีอาชีวะบริสุทธิ์
๑๕. ผูปดกั้นอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล
๑๖. ผูรูประมาณการบริโภค
๑๗. ผูตื่นจนกิเลสทําอะไรไมได
๑๘. ผูมีสติสัมปชัญญะ
๑๙. ผูออกหา วิเวกธรรม
๒๐. ผูไดบรรลุฌานที่หนึ่ง
๒๑. ผูไดบรรลุฌานที่สอง
๒๒. ผูไดบรรลุฌานที่สาม
๒๓. ผูไดบรรลุฌานที่สี่
๒๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๒๕. จุตูปปาตญาณ
๒๖. อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง
๒๗. ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท
๒๘. ผูไมหลงเอาสิ่งอื่นมาเปนแกน
๒๙. รู “ความลับ” ของขันธหา
๓๐. รู “ความลับ” ของอุปาทานขันธ
๓๑. รู “ความลับ” ของธาตุสี่
๓๒. รู “ความลับ” ของอินทรียหก

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๘
๓๙๘
๓๙๙
๓๙๙

[๒๙]

ลําดับเรื่อง

๓๓. รู “ความลับ” ของอินทรียหา
๓๔. รูปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสมณะได
๓๕. รูอริยสัจจจึงเปนสมณะได

….
….
….

….
….
….

๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

ว่ าด้ วยการหมดพิษสงทางใจ ๑๓ เรื่อง
๑. สระน้ําที่มีอยูภายใตจีวร
…. ….
๒. ผูเวนยาพิษในโลก
…. ….
๓. ผูไมตกเหว
…. ….
๔. ผูไมตองทะเลาะวิวาทกัน
…. ….
๕. ผูไมควรอยูในคอก
…. ….
๖. ผูมีเพียรตลอดเวลา
…. ….
๗. ผูไมตองกลายเปน “ลิงติดตัง”
…. ….
…. ….
๘. ผูอยูเหนือการสึก
๙. คุณธรรมของพระโสดาบัน
…. ….
๑๐. คุณธรรมของพระสกทาคามี
…. ….
๑๑. คุณธรรมของพระอนาคามี
…. ….
๑๒. คุณธรรมของพระอรหันต
…. ….
๑๓. หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา…. ….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๔๐๕
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๗
๔๑๗
๔๑๙
๔๑๙

ว่ าด้ วยการไม่ เสี ยความเป็ นผู้หลักผู้ใหญ่ ๑๔ เรื่อง
๑. รอดไดเพราะผูนํา
…. …. ….

๔๒๓

….
….
….

หมวดที่ ๑๗

หมวดที่ ๑๘

[๓๐]

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒. อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม
๓. อาจารยที่ถูกตองตามธรรม
๔. ผูควรมีศิษยอุปฏฐาก
๕. เถระดี
๖. เถระที่ไมตองระวัง
๗. เถระบัณฑิต
๘. เถระไมวิปริต
๙. เถระไมโลเล (หลายแบบ)
๑๐. พอไมฆาลูก
๑๑. สมภารถูกหลัก
๑๒. สมภารไมติดถิ่น
๑๓. สมภารไมติดที่อยู
๑๔. สวรรคของสมภารเจาวัด

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๔๒๖
๔๒๗
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๐
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๕
๔๓๖

….
….
….
….
….
….

๔๔๑
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๗
๔๕๒
๔๕๓

หมวดที่ ๑๙
ว่ าด้ วยเนือ้ นาบุญของโลก ๑๐ เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ

เกิดจากองคสามมีศีลเปนตน
….
เกิดจากการมีสังวร
….
เกิดจากการเปนอยูชอบ
….
เกิดจากการไมทําไปตามอํานาจกิเลส ….
เกิดจากการไมเปนทาสตัณหา
….
เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม
….

[๓๑]

ลําดับเรื่อง

๗.
๘.
๙.
๑๐.

เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
พินัยกรรม

เกิดจากการไมลืมคําปฏิญาณ
เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ
เกิดเพราะไดรับการฝกตามลําดับ
ของ “พระสังฆบิดา”

ปทานุกรม
ลําดับหมวดธรรม

เริ่มแตหนา
เริ่มแตหนา

….
….
….
….

….
….
….
….

๔๕๙
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๕

….
….

….
….

๔๖๗
๕๓๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
ภาค ๑

นิคคหพจน _ คําขนาบ

หมวดที่ ๑

ว่ าด้ วยการทุศีล

หมวดที่ ๒

ว่ าด้ วยการไม่ สังวร

หมวดที่ ๓

ว่ าด้ วยเกียรติและลาภสั กการะ

หมวดที่ ๔

ว่ าด้ วยการทําไปตามอํานาจกิเลส

หมวดที่ ๕

ว่ าด้ วยการเป็ นทาสตัณหา

หมวดที่ ๖

ว่ าด้ วยการหละหลวมในธรรม

หมวดที่ ๗

ว่ าด้ วยการลืมคําปฏิญาณ

หมวดที่ ๘

ว่ าด้ วยพิษสงทางใจ

หมวดที่ ๙

ว่ าด้ วยการเสี ยความเป็ นผู้หลักผู้ใหญ่

ผูชี้ขุมทรัพย !
_______________
น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ
ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขมุ ทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๑

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑

วาดวย การทุศลี
____________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ผาเปลือกปอ
น้ําติดกนกะลา
งูเปอนคูถ
ทําตัวเหมือนโจร
กอดกองไฟ
การ “ตัด” ถึงเยื่อในกระดูก
การถูกแทงดวย “หอก”
จีวรที่ลุกเปนไฟ
กอนขาวที่ลุกเปนไฟ
เตียงตั่งที่ลกุ เปนไฟ
กุฏิวิหารที่ลุกเปนไฟ
ผูหมดหวัง
เมื่อโจรกําเริบ

๒

ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์
หมวดที่ ๑
วาดวย การทุศีล
______________________________

ผาเปลือกปอ๑
ภิกษุ ท. ! ผาทอดวยเปลือกปอ ถึงจะยังใหมอยู สีก็ไมงาม นุงหม
เขาก็เจ็บเนื้อ
ราคาก็ถูก,
แมจะกลางใหมกลางเกาแลว
สีก็ยังไมงาม
นุงหมเขาก็ยังเจ็บเนื้อ ราคาก็ถูกมาก,
แมจะเกาคร่ําแลว
สีก็ยังไมงาม
นุงหมเขาก็ยังเจ็บเนื้อ ราคาก็ถูกมากอยูนั่นเอง. ผาเปลือกปอ ที่เกาคร่ําแลว
มีแตจะถูกใชเช็ดหมอขาว หรือทิ้งอยูตามกองขยะมูลฝอย นี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ที่ทุศีล มีความเปนอยูเลวทราม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน :
แมเพิ่งบวชใหม เราก็กลาววา มีผิวพรรณไมงาม เหมือนผาเปลือกปอ
ที่ มีสีไมงาม นั้นนั่นแหละ. เรากลาวภิกษุนี้ วา มีผาเปลือกปอ
เปนคูเปรียบ. อนึ่ง ชนเหลาใด คบหา สมาคม เขาใกล ทําตามเยี่ยงอยาง
ของภิกษุนนั้
ขอนั้น จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันไมเปนประโยชน เปนทุกข
แกชนเหลานั้นเอง ตลอดกาลนาน ; เราจึงกลาวภิกษุน้นั วา ใครใกลชิดเขา
ก็เจ็บเนื้อ เหมือนผาเปลือกปอ นุงหมเขาก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น.
เรากลาว
ภิกษุนี้ วามีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ. อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๑๗/๕๓๙,

๓

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด ทานนั้นยอมไมมผี ลใหญ
ไมมีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น. เรากลาวภิกษุนั้นวา มีคานอย เหมือนผาเปลือก
ปอ มีราคาถูก ฉะนั้น. เรากลาวภิกษุนั้นวา มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ.
ภิกษุ ท. ! แมภิกษุ มัชฌิมภูมิ (ยังไมเปนเถระ) เมื่อเปนคนทุศีล มีความ
เปนอยูเลวทราม ก็เปนอยางเดียวกัน, เรากลาววา มีผิวพรรณไมงาม เหมือนผา
เปลือกปอ ที่มีสีไมงาม นั้นนั่นแหละ. เรากลาวภิกษุนี้วา มีผาเปลือกปอเปน
คูเปรียบ. อนึ่ง ชนเหลาใด คบหา สมาคม เขาใกล ทําตามเยี่ยงอยาง
ของภิกษุนั้น ขอนั้น จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันไมเปนประโยชน เปนทุกขแกชนเหลา
นั้นเอง ตลอดกาลนาน ; เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา ใครใกลชิดเขาก็เจ็บเนื้อ เหมือน
ผาเปลือกปอ นุงหมเขาก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น. เรากลาวภิกษุนี้ วามีผาเปลือก
ปอเปนคูเปรียบ. อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด ทานนั้นยอมไมมผี ลใหญ ไมมี
อานิสงสใหญแกชนเหลานั้น. เรากลาวภิกษุนั้นวา มีคานอย เหมือนผา
เปลือกปอ มีราคาถูก ฉะนั้น. เรากลาวภิกษุนั้นวา มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ.
ภิกษุ ท. ! แมภิกษุ ผูเปนเถระ๑ เมื่อเปนคนทุศีล มีความเปนอยู
เลวทราม ก็เปนอยางเดียวกัน, เรากลาววา มีผิวพรรณไมงาม เหมือนผา
เปลือกปอ ที่มีสีไมงาม นั้นนั่นแหละ.
เรากลาวภิกษุนี้วา มีผาเปลือก
ปอเปนคูเปรียบ. อนึ่ง ชนเหลาใด คบหา สมาคม เขาใกล ทําตามเยี่ยง
อยางของภิกษุนั้น ขอนั้น จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันไมเปนประโยชน เปน
ทุกขแกชนเหลานั้นเอง ตลอดกาลนาน ; เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา
ใครใกล
ชิดเขาก็เจ็บเนื้อ เหมือนผาเปลือกปอ นุงหมเขาก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น. เรากลาว
ภิกษุนี้วา มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ. อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด ทานนั้น
๑. หมายถึง พระผูบวชนาน นับตั้งแต ๑๐ พรรษาขึ้นไป.

หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล

๕

ยอมไมมผี ลใหญ ไมมีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น.
เรากลาวภิกษุนั้นวา
มีคานอย เหมือนผาเปลือกปอ มีราคาถูก ฉะนั้น.
เรากลาวภิกษุนั้นวา
มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ.
อนึ่ง ภิกษุเถระชนิดนี้ กลาวอะไรขึ้นในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลาย
ก็จะวาใหวา “ประโยชนอะไรดวยคําพูดของทาน ซึ่งเปนคนพาล คนเขลา,
คนอยางทานหรือจะรูจักสิ่งที่ควรพูด” ดังนี้.
ภิกษุเถระนั้น ถูกเขาวาให
ก็โกรธ แคนใจ กลาววาจาหยาบออกมา โดยอาการที่ทําใหตนตองถูกสงฆ
ลงอุกเขปนียกรรมในภายหลัง จึงเปนเหมือนผาเปลือกปอเกาคร่ํา ที่เขาทิ้งเสีย
ตามกองขยะมูลฝอย ฉะนั้น แล.

น้ําติดกนกะลา๑
“ราหุล !

เธอเห็นน้ําที่เหลืออยูน ิดหนึ่งที่กน ภาชนะนี้หรือ ?”

“เห็นแลว พระเจาขา !”

“ราหุล !
นักบวชที่ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ
ทั้งที่รู
อยูวาเปนเท็จ ก็ มีความเปนสมณะนิดเดียว เหมือนน้ําที่เหลืออยูที่กนภาชนะนี้
ฉันนั้น”
พระผูมีพระภาคเจา

ทรงสาดน้ํานั้นเทไป

(ดวยอาการที่น้ําจะเหลือติดอยูไดนอยที่สุดเปนธรรมดา)

แลว

ตรัสวา :-

“ราหุล !

เธอเห็นน้ําที่ถูกสาดเทไปแลว มิใชหรือ ?”

“เห็นแลว พระเจาขา !”

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จูฬราหุโลวาทสูตร ม. ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖, ตรัสแกพระราหุล ขณะที่ทรงลาง
พระบาทดวยพระองคเอง แลวทรงเหลือน้ําติดกนกะลา เพื่อเปนอุปมา, ที่เวฬุวัน ใกลนครราชคฤห.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๖

“ราหุล !
นักบวช ทีไ่ มมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ทั้งที่รูอยู
วาเปนเท็จ ก็ มีความเปนสมณะ เหลืออยูนอ ย เหมือนน้ําที่สักวาเหลือติดอยูตาม
ภาชนะ (หลังจากที่สาดเทออกไปแลวโดยแรง) นี้ ฉันนั้น”.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงคว่ําภาชนะน้ํานั้นแลว ตรัสวา :-

“ราหุล !

เธอเห็นภาชนะที่คว่ําอยูแลวนี้ มิใชหรือ ?”

“เห็นแลว พระเจาขา !”

“ราหุล !
นักบวชที่ ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ทั้งที่รูอยูวา
เปนเท็จ ก็ มีความเปนสมณะ เทากับน้ําที่เขาคว่ําภาชนะเสียแลวอยางนี้ ฉันนั้น”
พระผูมีพระภาคเจา ทรงหงายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแลว ตรัสวา :-

“ราหุล !

เธอเห็นภาชนะอันวางจากน้ํานี้แลว มิใชหรือ ?”

“เห็นแลว พระเจาขา !”

“ราหุล !
นักบวช ทีไ่ มมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ทั้งที่รูอยู
วาเปนเท็จ ก็ มีความเปนสมณะ เทากับความวางเปลาของน้ําในภาชนะนี้
ฉันนั้นเหมือนกัน_ _ _ฯลฯ _ _ _”
“ราหุล !
เรากลาววา กรรมอันลามกหนอยหนึ่ง ซึ่งนักบวชที่ไมมี
ความละอายในการแกลงกลาวเท็จ
ทั้งที่รูอยูวาเปนเท็จ
จะทําไมได
หามีไม. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไววา

‘เราทั้งหลายจักไมกลาวมุสา แมแตเพื่อหัวเราะกันเลน’ ดังนี้.
เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้”.
“ราหุล !
กระจกเงา๑ มีไวสําหรับทําอะไร ?”
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! กระจกเงามีไวสําหรับสองดู พระเจาขา !”

๑. กระจกเงาในที่นี้คือศัพทวา อาทาส, เปนแผนทองเหลืองหรือโลหะชนิดเดียวกันขัดมัน.

ราหุล !

หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล

๗

“ราหุล !
กรรมทั้งหลาย ก็เปนสิ่งที่บุคคลควรสอดสองพิจารณาดูแลว ๆ
เลา ๆ เสียกอน จึงทําลงไปทางกาย, ทางวาจา, หรือทางใจ ฉันเดียวกับกระจก
เงานั้นเหมือนกัน”.

งูเปอนคูถ๑
ภิกษุ ท. ! นักบวชชนิดไร ที่ทุก ๆ คนควรขยะแขยง ไมควรสมาคม
ไมควรคบ ไมควรเขาใกล ?
ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนในกรณีนี้ เปนคนทุศีล มีความเปนอยู
เลวทราม ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง
มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคน
ประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ
มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. ภิกษุ ท. ! นักบวชชนิดนี้แล
ที่ทุก ๆ คนควรขยะแขยง ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล. ขอนั้น
เพราะอะไร ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา ถึงแมผูที่เขาใกลชิด จะไมถือเอา
นักบวชชนิดนี้ เปนตัวอยางก็ตาม, แตวา เสียงล่ําลืออันเสือ่ มเสียจะระบือ
ไปวา “คนคนนี้ มีมิตรเลว มีเพือ่ นทราม มีเกลอลามก” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน งูที่ตกลงไปจมอยูในหลุมคูถ กัดไมได
ก็จริงแล,
แตมันอาจทําคนที่เขาไปชวยยกมันขึ้นจากหลุมคูถใหเปอนดวย
คูถได (ดวยการดิ้นของมัน) นี้ฉันใด๒ ;
ภิกษุ ท. ! แมผูที่เขาใกลชิด
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๕๘/๔๖๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. อรรถกถา เปรียบความทุศีลกับหลุมคูถ, เปรียบนักบวชทุศีลกับงูที่จมอยูในหลุมคูถ, เปรียบคนที่เขาไป
คบหาคนทุศีล กับคนทีเ่ ขาไปชวยยกงูขึ้นจากหลุมคูถ.

๘
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จะไมถือเอานักบวชชนิดนี้ เปนตัวอยางก็จริงแล, แตวา เสียงล่ําลืออันเสื่อมเสีย
จะระบือไปวา “คนคนนี้ มีมิตรเลว มีเพื่อนทราม มีเกลอลามก” ดังนี้
ฉันนั้น เหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น นักบวชชนิดนี้ จึงเปนคนที่ทุก ๆ คน
ควรขยะแขยง ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล.

ทําตัวเหมือนโจร๑
ภิกษุ ท. ! มหาโจรผูป ระกอบดวยองคหา ยอมมีโอกาสตัดชองก็ได
ยองเบาก็ได ปลนสดมภกไ็ ด ตีชิงก็ได. องคหาอยางไรกันเลา ? องคหาใน
กรณีนี้คือ มหาโจรไดอาศัยทีซ่ องสุม ๑, ไดอาศัยที่กําบัง ๑, ไดอาศัยพึ่งพิงผูม ี
อํานาจ ๑, ไดอาศัยการโปรยทรัพย ๑, เที่ยวไปคนเดียว ๑.
มหาโจรไดอาศัยทีซ่ องสุม เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ
มหาโจรไดอาศัยเกาะแกงในแมนา้ํ
หรือไดอาศัยหุบเหวตามภูเขา.
นี้แล
เรียกวา มหาโจรไดอาศัยที่ซองสุม.
มหาโจรไดอาศัยทีก่ ําบัง เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ
มหาโจรไดอาศัยพงหญาหรือปารก ไดอาศัยเนินดินหรือราวปาใหญเพือ่ เปนที่
กําบัง นี้แล เรียกวา มหาโจรไดอาศัยที่กําบัง.
มหาโจรไดอาศัยพึง่ พิงผูมีอํานาจ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้
คือ มหาโจรไดอาศัยพระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชา เปนที่พึ่งวา
“ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไร ๆ พระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชา
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๔๕/๑๐๓,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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เหลานี้ จักชวยโตแทนเรา” ดังนี้. ครั้นใครโจทมหาโจรนั้นดวยเรื่องอะไร ๆ
ขึ้นจริง, พระราชาหรืออํามาตยของพระราชาเหลานั้น ก็ชวยโตแทนใหจริง.
นี้แล เรียกวา มหาโจรไดอาศัยพึ่งพิงผูม ีอํานาจ.
มหาโจรไดอาศัยการโปรยทรัพย เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ใน
กรณีนี้คือ มหาโจรเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยสมบัติมาก เขามีแผนการไววา
เราจะปดปากมันเสียดวยทรัพยสมบัตินี้”
“ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไร ๆ
ดังนี้. ครั้นใครโจทมหาโจรนั้นดวยเรื่องอะไร ๆ ขึ้นจริง, เขาก็ปดปากคน
เหลานั้นเสียดวยทรัพยสมบัตินั้น. นี้แล เรียกวา มหาโจรไดอาศัยการโปรยทรัพย.
มหาโจรเทีย่ วไปคนเดียว เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ
มหาโจรประพฤติตนเปนคนไมมเี หยาเรือน เที่ยวไปแตผูเดียว. ที่ทําเชนนี้เพราะ
“มนตลับของตนอยาไดแพรงพรายไป
เหตุไร ? เพราะมหาโจรนั้นคิดวา
ภายนอกเลย” ดังนี้. นี้แล เรียกวา มหาโจรเที่ยวไปคนเดียว.
ภิกษุ ท. ! มหาโจรผูป ระกอบดวยองคหาเหลานี้แลว ยอมมีโอกาส
ตัดชองก็ได ยองเบาก็ได ปลนสดมภก็ได ตีชิงก็ได. ขอนี้ฉันใด ;
..... ..... .....
ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น : ภิกษุลามก ผูประกอบดวยเหตุหาอยาง
ยอมทําตนใหถูกขุดราก ใหถูกกําจัดความดี เปนผูมีความชั่วติดตัว ผูรูพากัน
ติเตียน ไดประสพสิ่งมิใชบญ
ุ เปนอันมาก. เหตุหาอยางอะไรกันเลา ? เหตุ
หาอยางในกรณีนี้คือ ภิกษุลามก ไดอาศัยที่ซองสุม ๑, ไดอาศัยที่กําบัง ๑,
ไดอาศัยพึ่งพิงผูม ีอํานาจ ๑, ไดอาศัยการโปรยทรัพย ๑, เที่ยวไปคนเดียว ๑ .

๑๐
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ภิกษุลามกไดอาศัยทีซ่ องสุม เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณี
นี้คือ ภิกษุลามกเปนผูประกอบดวยกายกรรมอันคดโกง, เปนผูประกอบดวย
วจีกรรมอันคดโกง, เปนผูประกอบดวยมโนกรรมอันคดโกง. นี้แล เรียกวา
ภิกษุลามกไดอาศัยทีซ่ องสุม.
ภิกษุลามกไดอาศัยที่กาํ บัง เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คอื ภิกษุ
ประกอบดวยทิฏฐิอันแลนดิ่ง ไปจับเอาปลาย
ลามกเปนคนมีมิจฉาทิฏฐิ
สุดโตง (แหงความเห็นทั้งปวง).๑ นี้แล เรียกวา ภิกษุลามกไดอาศัยที่กําบัง.
ภิกษุลามกไดอาศัยพึ่งพิงผูมอี ํานาจ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ใน
กรณีนี้คือ
ภิกษุลามกไดอาศัยพระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชาเปน
ที่พึ่งวา “ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไรๆ, พระราชาหรืออํามาตยผูใหญของ
พระราชา เหลานี้ จักชวยโตแทนเรา” ดังนี้. ครั้นใครโจทภิกษุลามกนั้นดวยเรื่อง
อะไร ๆ ขึ้นจริง, พระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชาเหลานั้น ก็ชวยโต
แทนใหจริง. นี้แล เรียกวา ภิกษุลามกไดอาศัยพึ่งพิงผูม ีอํานาจ.
ภิกษุลามกไดอาศัยการโปรยทรัพย เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ในกรณี
นี้คือ ภิกษุลามกเปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร เธอมีแผนการไววา “ถาใครจักโจทเราดวยเรื่อง
อะไร ๆ เราจักปดปากเขาเสียดวยลาภนี้” ดังนี้.
ครั้นใครโจทภิกษุลามกนั้น
ดวยเรื่องอะไร ๆ ขึ้นจริง, เธอก็ปดปากคนเหลานั้นเสียดวยลาภนั้น. นี้แล
เรียกวา ภิกษุลามกไดอาศัยการโปรยทรัพย.
๑. เชนยึดความเห็นวา ตายแลวเกิด, หรือตายแลวสูญ เปนตน ; มิไดถือวา มีเหตุมีปจจัย :
เหลือ ก็เกิด, หมดปจจัย ก็ไมเกิด, ดังนี้ เปนตน ; ซึ่งเรียกวาอันตคาหิกทิฏฐิ.

ถาปจจัย
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ภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียว เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้
คือ ภิกษุลามกเลี่ยงไปอยูเสียตามชนบทปลายแดนแตผูเดียว เธอเขาไปสูสกุล
ทั้งหลายในชนบท ( ที่ไรการศึกษา ) นั้น ๆ ยอมไดลาภ. นี้แล เรียกวา ภิกษุ
ลามกเที่ยวไปคนเดียว.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุลามก ผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แลว ยอม
ทําตนใหถกู ขุดราก ใหถูกกําจัดความดี เปนผูมีความชั่วติดตัว ผูรูพากันติเตียน
ไดประสพสิ่งมิใชบญ
ุ เปนอันมาก อยางนี้แล.

กอดกองไฟ๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย เห็นกองไฟใหญ อันรอนแรง ลุกโพลง
มีแสงโชติชวง โนนหรือไม ?
“เห็น พระเจาขา !”.

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จักตัดสินเนื้อความสองขอนี้วาอยางไหน
จะดีกวากัน คือ
การที่เขาไปนั่งกอด นอนกอด กองไฟกองใหญโนน
อันรอนแรงลุกโพลงมีแสงโชติชวง
กับ การที่เขาไปนั่งกอด นอนกอด
นางสาวนอยแหงกษัตริย หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ หรือนางสาวนอย
แหงคฤหบดี ผูลวนแตมีฝามือฝาเทาออนนิ่มนวล ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ !
การที่เขาไปนั่งกอด นอนกอด
นางสาวนอยแหงกษัตริย
หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ หรือนางสาวนอยแหงคฤหบดี ผูลวนแตมีฝามือฝาเทาออนนิม่ นวล
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตตก. อ ๒๓/๑๒๙/๖๙,
การเดินทาง ถึงกองไฟใหญแหงหนึ่ง ในเขตประเทศโกศล.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่โคนไมแหงหนึ่ง, ระหวาง
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นั่นแหละดีกวา ; เพราะวา การที่เขาไปนั่งกอดนอนกอดไฟกองใหญโนน
แสงโชติชวง นั่นเปนความทุกขทนไดยาก พระเจาขา”.

อันรอนแรงลุกโพลงมี

ภิกษุ ท. ! เราจักบอก เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ :
การที่เขาไปนั่งกอด นอนกอดไฟกองใหญโนน อันรอนแรงลุกโพลงมีแสง
โชติชวง นั่นตางหาก เปนการดี สําหรับคนซึ่งเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก
ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทํา
ที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรย ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มี
สัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
ภิกษุ ท. !

เพราะวา การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย

เนื่องจากเหตุที่เขาไปนั่งกอด นอนกอดไฟกองใหญอยางนั้น หาไดเปน
เหตุใหเขาตองไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ภายหลังแตความตาย
เพราะการทําลายแหงกาย ไม ; สวนการที่เขาเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก
ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่
ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรย ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มี
สัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย, แลวยัง (มีความคิดที่จะ) เขาไป
นั่งกอด นอนกอด นางสาวนอยแหงกษัตริย หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ
หรือนางสาวนอยแหงคฤหบดี ผูลวนแตมีฝามือฝาเทาออนนิ่มนวลนั้น ยอม
เปนไปเพื่อความทุกข ไมเกื้อกูลแกเขาตลอดกาลนาน ภายหลังแตความตาย
เพราะการทําลายแหงกาย เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
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การ “ตัด” ถึงเยื่อในกระดูก๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จักตัดสินเนื้อความสองขอนี้ วาอยาง
ไหนจะดีกวากัน คือ การที่บุรุษมีกําลังแข็งแรง เอาเชือกทําดวยขนทราย
อันเหนียวพันเขาที่แขงทั้งสองขางแลวถูไปถูมา : มันตัดผิวหนังแลวตัดหนัง,
ตัดหนังแลวตัดเนื้อ, ตัดเนื้อแลวตัดเอ็น, ตัดเอ็นแลวตัดกระดูก, ตัดกระดูก
แลวเขาจดเยื่อในกระดูกอยู กับ การรับการอภิวาทของพวกกษัตริยมหาศาล
หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! การรับการอภิวาทของพวกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล นั่นแหละดีกวา ; เพราะวาการที่ถูกบุรุษมีกาํ ลังแข็งแรง เอาเชือกขนทราย
อันเหนียว พันแขงทั้งสองขางแลวถูไปถูมา : มันบาดผิวหนัง_ _ _ฯลฯ _ _ _จนจดเยื่อในกระดูก นั่น
เปนความทุกข ทนไดยาก พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! เราจักบอก
เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง เอาเชือกขนทรายอันเหนียว พันแขงทั้งสองขาง
แลวถูไปถูมา : มันบาดผิวหนัง_ _ _ฯลฯ_ _ _จนจดเยื่อในกระดูก นั่นตางหากเปน
การดี สําหรับคนซึ่งเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามกไมสะอาด มีความประพฤติ
ชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน ไมใช
สมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ
ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวา
ประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓๐/๖๙,
ในเขตประเทศโกศล.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ที่โคนไมแหงหนึ่ง

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๑๔

ที่เทขยะมูลฝอย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?

เพราะวา การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย
เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง เอาเชือกขนทรายอันเหนียว พัน
แขงทั้งสองขางแลวถูไปถูมา หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ภายหลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย ไม ; สวน
ภิกษุ ท. !

การที่เขาเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่
ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะ
ก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย ก็ปฏิญญาวาประพฤติ
พรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เท
ขยะมูลฝอย, แลวยัง (มีความคิดที่จะ) รับการอภิวาทของพวกกษัตริยมหาศาล
หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพือ่ ความทุกข ไม
เกื้อกูลแกเขาตลอดกาลนาน ภายหลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย
เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.

การถูกแทงดวย “หอก”๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จักตัดสินเนื้อความสองขอนี้ วาอยางไหน
จะดีกวากัน คือ การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง แทงเอาที่หวางอกดวยหอกอัน
คมกลาทาน้ํามันทําใหลื่น กับ การรับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล หรือ
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ?
๑.
บาลี
ในเขตประเทศโกศล.

พระพุทธภาษิต

สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓๑/๖๙,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ที่โคนไมแหงหนึ่ง

หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล

๑๕

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! การรับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล หรือ
คฤหบดีมหาศาล นั่นแหละดีกวา ; เพราะวาการที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง แทงเอาที่หวางอกดวย
หอกอันคมกลาทาน้ํามันทําใหลื่น นั่นเปนความทุกข ทนไดยาก พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! เราจักบอก เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง แทงเอาที่หวางอกดวยหอกอันคมกลาทาน้ํามัน
ทําใหลื่น นั่นตางหาก เปนการดี สําหรับคนซึ่งเปนคนทุศีล มีความเปนอยู
ลามก ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดทีต่ นเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการ
กระทําที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคน
ประพฤติพรหมจรรย ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยก
แฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
ภิกษุ ท. !

เพราะวา การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย

เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง แทงเอาที่หวางอกดวยหอกอัน
คมกลาทาน้ํามันทําใหลื่น หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ภายหลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย ไม ;
สวนการที่เขาเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด มีความประพฤติ
ชนิดที่ตนเอง นึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน ไม
ใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย ก็ปฏิญญาวา
ประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่
เทขยะมูลฝอย, แลวยัง (มีความคิดที่จะ) รับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล
หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความทุกข ไม
เกื้อกูลแกเขาตลอดกาลนาน ภายหลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย
เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.

๑๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

จีวรที่ลุกเปนไฟ๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จักตัดสินเนื้อความสองขอนี้ วาอยางไหน
จะดีกวากัน คือ การที่ถูกบุรุษมีกําลังมหาศาลเอาแผนเหล็ก อันรอนเปน
เปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติชวง มานาบเขาที่กาย กับ การนุงหมจีวร ที่
พวกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวาย
ดวยศรัทธา ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! การนุงหมจีวร ทีพ่ วกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา นั่นแหละดีกวา ; เพราะวา การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง
เอาแผนเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง มีแสงโชติชวง มานาบเขาที่กาย นัน่ เปนความ
ทุกข ทนไดยาก พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! เราจักบอก เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง
เอาแผนเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง
มีแสงโชติชวง มานาบเขาที่กาย นั่นตางหาก เปนการดี สําหรับคนซึ่งเปน
คนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึก
แลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน
ไมใชสมณะก็
ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย ก็ปฏิญญาวาประพฤติ
พรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่
เทขยะมูลฝอย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
๑. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต สตฺ ต ก. อํ . ๒๓/๑๓๒/๖๙,
ในเขตประเทศโกศล.

ตรั ส แก ภิ ก ษุ ทั้ง หลาย

ที่ โคนไม แ ห ง หนึ่ง

หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล

ภิกษุ ท. !

๑๗

เพราะวา การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย

เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง เอาแผนเหล็ก อันรอนเปน
เปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติชวง มานาบเขาที่กาย หาไดเปนเหตุใหเขา
ตองเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ภายหลังแตความตาย เพราะ
การทําลายแหงกาย ไม ; สวนการที่เขา เปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไม
สะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่
ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวา ประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มี
สัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย, แลวยัง (มีความคิดที่จะ) นุงหม
จีวร ที่พวกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
ถวายดวยศรัทธานั้น ยอมเปนไปเพื่อความทุกข ไมเกื้อกูลแกเขา ตลอดกาล
นาน ภายหลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย เขายอมเขาถึง อบาย ทุคติ
วินิบาต นรก.

กอนขาวที่ลุกเปนไฟ๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จักตัดสินเนื้อความสองขอนี้ วาอยางไหน
จะดีกวากัน คือ การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง เอาขอเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟ
ลุกโพลงมีแสงโชติชวง กระชากปากใหเปด แลวโยนกอนเหล็กแดง อันรอนแรง
ลุกโพลง มีแสงโชติชวง เขาไปในปาก : มันไหมริมฝปาก ไหมปาก ไหมลิ้น
ไหมคอ ไหมทอง ไหมลําไสใหญของเขา พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบือ้ งต่ํา
กับ การบริโภคกอนขาว ที่พวกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา ?
๑. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต
ในเขตประเทศโกศล.

สตฺ ต ก. อํ . ๒๓/๑๓๓/๖๙,

ตรั ส แก ภิก ษุ ทั้ง หลาย

ที่ โคนไม แ ห ง หนึ่ง

๑๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! การบริโภคกอนขาว ที่พวกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา นั่นแหละดีกวา ; เพราะวา
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง
เอาขอเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติชวง กระชากปากใหเปด แลวโยนกอนเหล็ก
แดง อันรอนแรงลุกโพลงมีแสงโชติชวงเขาไปในปาก : มันไหมรมิ ฝปาก ไหมปาก ไหมลิ้น ไหม
คอ ไหมทอ ง ไหมลําไสใหญของเขา พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ํา นั่นเปนความทุกข
ทนไดยาก พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! เราจักบอก เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง เอาขอเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมีแสง
โชติชวง กระชากปากใหเปด แลวโยนกอนเหล็กแดง อันรอนแรงลุกโพลงมี
แสงโชติชว ง เขาไปในปาก : มันไหมรมิ ฝปาก ไหมปาก ไหมลิ้น ไหมคอ
ไหมทอง ไหมลําไสใหญของเขา พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ํา นั่น
ตางหากเปนการดี สําหรับคนซึ่งเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด
มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง
มีการกระทําที่ตอง
ปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ
ไมใชคนประพฤต
พรหมจรรย ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มี
สัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
ภิกษุ ท. ! เพราะวา การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย
เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง เอาขอเหล็กอันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง
มีแสงโชติชวง กระชากปากใหเปด แลวโยนกอนเหล็กแดง
อันรอนแรง
ลุกโพลงมีแสงโชติชวง เขาไปในปาก หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดใน อบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ภายหลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย ไม ;

หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล

๑๙

สวนการที่เขา เปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด มีความประพฤติ
ชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง
มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน
ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวา
ประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอ
ที่เทขยะมูลฝอย, แลวยัง (มีความคิดที่จะ) บริโภคกอนขาว ที่พวกกษัตริย
มหาศาล หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา นั้น
ยอมเปนไปเพื่อความทุกข ไมเกื้อกูลแกเขา ตลอดกาลนาน ภายหลังแตความตาย
เพราะการทําลายแหงกาย เขายอมเขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก.

เตียงตั่งทีล่ ุกเปนไฟ๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จักตัดสินเนื้อความสองขอนี้ วาอยางไหน
จะดีกวากัน คือ การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง จับเขาที่ศีรษะหรือที่คอ
กดใหนั่ง หรือนอน บนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็ก
อันรอนเปนเปลวไฟ
ลุกโพลงมีแสงโชติชวง กับ การใชสอยเตียงตั่ง ที่พวกกษัตริยมหาศาล หรือ
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! การใชสอยเตียงตั่ง ที่พวกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา นั่นแหละดีกวา ; เพราะวา การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง
จับเขาที่ศีรษะ หรือคอ กดใหนั่งหรือนอนบนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง
มีแสงโชติชวง นั่นเปนความทุกข ทนไดยาก พระเจาขา”.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓๔/๖๙,
ประเทศโกศล.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ที่โคนไมแหงหนึ่งในเขต

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๐

ภิกษุ ท. ! เราจักบอก เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง จับเขาที่ศีรษะหรือที่คอ กดใหนั่งหรือนอนบน
เตียงเหล็กหรือตั่งเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง
มีแสงโชติชว งนั่น
ตางหากเปนการดี สําหรับคน ซึ่งเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด
มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง
มีการกระทําที่ตอง
ปกปดซอนเรน
ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ
ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มี
สัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?

ภิกษุ ท. !

เพราะวา การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย

เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง จับเขาที่ศีรษะหรือที่คอ กดให
นั่งหรือนอน บนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมี
แสงโชติชวง หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดใน อบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ภายหลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย ไม ; สวนการ
ที่เขา เปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่
ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะ
ก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ
ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติ
พรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะ
ที่พวกกษัตริยมหาศาล
มูลฝอย, แลวยัง (มีความคิดที่จะ) ใชสอยเตียงตั่ง
หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธานั้น ยอม
เปนไปเพื่อความทุกขไมเกื้อกูลแกเขาตลอดกาลนาน ภายหลังแตความตาย เพราะ
การทําลายแหงกาย เขายอมเขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก.

หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล

๒๑

กุฏิวิหารที่ลุกเปนไฟ๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จักตัดสินเนื้อความสองขอนี้ วาอยางไหน
จะดีกวากัน คือ การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง จับเอาเทาขึ้นขางบน ให
หอยหัวลงลาง หยอนลงในหมอโลหะ
ซึ่งกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลว
ไฟมีแสงโชติชวง : เขาถูกตมเดือดเปนฟอง บางคราวลอยขึ้นบน บางคราวลอย
ลงต่ํา บางคราวขวางอยู กับ การบริโภค (อาศัย) ในวิหาร ที่พวกกษัตริย
มหาศาล หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! การบริโภค (อาศัย) ในวิหาร
ที่พวกกษัตริยมหาศาล หรือ
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา นั่นแหละดีกวา ; เพราะวา การที่ถูก
บุรุษมีกําลังแข็งแรง จับเอาเทาขึ้นขางบน ใหหอยหัวลงลาง หยอนลงในหมอโลหะ ซึ่งกําลังรอน
ลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสงโชติชวง : เขาถูกตมเดือดเปนฟอง บางคราวลอยขึ้นบน บางคราว
ลอยลงต่ํา บางคราวขวางอยู นั่นเปนความทุกขทนไดยาก พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! เราจักบอก เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง จับเอาเทาขึ้นขางบน ใหหอ ยหัวลงลาง หยอนลง
ในหมอโลหะ ซึ่งกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสงโชติชวง : เขาถูกตม
เดือดเปนฟอง บางคราวลอยขึ้นบน บางคราวลอยลงต่ํา บางคราวขวางอยู
นั่นตางหาก เปนการดี สําหรับคน ซึ่งเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓๕/๖๙,
ประเทศโกศล.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ที่โคนไมแหงหนึ่งในเขต

๒๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทํา
ที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มี
สัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
ภิกษุ ท. ! เพราะวา การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย

เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง จับเอาเทาขึ้นขางบน ใหหอย
หัวลงลาง หยอนลงในหมอโลหะ ซึ่งกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสง
โชติชวง หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดใน อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ภาย
หลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย ไม ; สวนการที่เขาเปนคนทุศีล
มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กิน
แหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปน
สมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปน
คนเนาใน เปยกแฉะ
มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย,
แลวยัง (มีความคิดทีจ่ ะ) บริโภค (อาศัย) ในวิหาร ที่พวกกษัตริยมหาศาล หรือ
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายดวยศรัทธา นั้น ยอมเปนไป
เพื่อความทุกข ไมเกื้อกูลแกเขา ตลอดกาลนาน ภายหลังแตความตาย เพราะ
การทําลายแหงกาย เขายอมเขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
..... ..... .....
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “เราทั้งหลาย จะบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริกขารของทายกทั้งหลาย โดยประการที่จักทําใหทายกเหลานั้นไดรับผลมาก
มีอานิสงสมาก ใหจงได ; และการบรรพชาของเราทั้งหลายเหลานี้เลา ก็จักไมเปน
หมันเสียเปลา แตกลับไดรับผล มีกําไร” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้ง
หลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้.

หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล

๒๓

ภิกษุ ท. ! ผูเห็นแกประโยชนตนก็ตาม ควรแทที่จะทําตนใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท.
ภิกษุ ท. ! ผูเห็นแกประโยชนผูอื่นก็ตาม ก็ควรแทที่จะทําตนใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท.
ภิกษุ ท. ! ผูเห็นแกประโยชนทั้งสอง ( คือทั้งของตนทั้งของผูอื่น )

ก็ตาม ก็ควรแทที่จะทําตนใหถึงพรอมดวยความไมประมาท ; ดังนี้.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา กําลังแสดงเนื้อความดังที่กลาวมานี้
ตั้งแตเรื่องการกอดกองไฟ เปนตนมา
อยู, ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป ไดมีโลหิตอุนพุงพนออกจากปากแลว, ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป
ไดบอกเลิก
สิกขาหมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ
โดยไดสํานึกวา
‘พรหมจรรยนี้ประพฤติกระทําไดยาก กระทํา
ไดยากอยางยิ่ง’, แตภิกษุประมาณ ๖๐ รูป อีกจํานวนหนึ่งนั้น ไดเปนพระอรหันต
มีจิตไมถือมั่นดวย
อุปาทาน เพราะหลุดพนจากอาสวกิเลสทั้งหลายแลวแล.

ผูหมดหวัง๑
ภิกษุ ท. ! คนชนิดไรชื่อวา ผูหมดหวัง ?
ภิกษุ ท. ! ในโลกนี้ คนบางคน จําเพาะมาเกิดในตระกูลต่ํา เชน
ตระกูลจัณฑาล ตระกูลจักสาน ตระกูลนายพราน ตระกูลทําหนัง หรือ
ตระกูลคนเทขยะมูลฝอย เปนคนยากจน ไมคอยมีขาวน้ําจะบริโภค เปนอยู
อยางแรนแคน เปนที่ซึ่งแมของกินอันเปนเดนก็หากินไดโดยยาก ซ้ํามีผิวพรรณ
ขี้เหร นุงหมขี้ริ้ว รางแคระ อมโรค ตาพิการ มือแป ขางอย ออนเปลี้ย ไม
มีโอกาสจะไดขาว ไดน้ํา ผาผอน ยวดยาน เครื่องประดับ เครื่องหอม
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๓๕/๔๕๒,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๒๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เครื่องทา เครื่องนั่งนอน และเครื่องโคมไฟ กะเขาเลย. คนเข็ญใจผูนั้น
ไดยินขาววา “พวกกษัตริย ไดทําการอภิเษกกษัตริยองคหนึง่ ขึ้นเปนเจาแผนดิน
ดวยพิธีราชาภิเษก” ดังนี้, ก็คิดถึงตัววา “สําหรับเรา ยอมไมมหี วัง ที่กษัตริย
ทั้งหลาย จักอภิเษกยกเราขึ้นเปนเจาแผนดิน ดวยพิธีราชาภิเษกอยางนั้นบาง”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา คนหมดหวัง.
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : นักบวชบางคน ในกรณีนี้ เปน คนทุศีล
มีความเปนอยูเลวทราม ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลว
ก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวา
เปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย
เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. นัก
บวชผูนั้น ไดยินขาววา “ภิกษุรูปหนึ่ง ไดทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันไมมีอาสวะ เพราะหมดอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในชาติที่ปรากฏอยูนี้
แลวจึงเขาอยูในวิหารธรรมนั้น” ดังนี,้ ก็คิดถึงตัววา “สําหรับเรา ยอมไม
มีหวังเลย ที่จะทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะ
หมดอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในชาติที่ปรากฏอยูนี้ แลวจึงเขาอยูในวิหาร
ธรรมนั้น” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา คนหมดหวัง.

เมื่อโจรกําเริบ๑
ภิกษุ ท. ! คราวใด พวกโจรมีกําลัง พระราชาเสื่อมกําลัง, คราวนั้น
ทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุก ที่จะเขาใน ออกนอก หรือจะมีใบบอกไปยัง
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทุก. อํ. ๒๐/๘๗/๒๘๔,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล

๒๕

ชนบทปลายแดน ; ถึงแมพวกพราหมณและคฤหบดีก็หมดความสะดวกที่จะเขา
ใน ออกนอก หรือที่จะอํานวยการงานนอกเมือง. ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! คราวใด พวกภิกษุลามกมีกําลัง และหมูภิกษุผูมีศลี เปน
ที่รักเสื่อมกําลัง ; คราวนั้น หมูภิกษุผมู ีศีลเปนที่รัก จําตองเปนผูนิ่ง เงียบเชียบ
อยูในทามกลางสงฆ หรือถึงกับตองไปอยูต ามชนบทชายแดน ; ฉันนั้นเหมือนกัน
ภิกษุ ท. ! เหตุเชนนี้
มีขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนแกคนจํานวนมาก
เลย กลับทําใหมหาชนขาดความสะดวกสบาย เปนความเสียหายแกมหาชน
เปนอันมาก และทั้งเปนความทุกข ไมเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย
ทั่วกัน แล.

หมวดทีห่ นึ่ง จบ.
_________________

๒๖

ผูชี้ขุมทรัพย !
_______________
น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ
ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขมุ ทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๒๗

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๒

วาดวย การไมสังวร
____________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ผูถูกฉุดรอบดาน
แมวตายเพราะหนู
เนื้อนาที่ไมเกิดบุญ
เสียขวัญตั้งแตเห็นผงคลี
เสียขวัญตั้งแตเห็นยอดธงชัยของขาศึก
เสียขวัญตั้งแตไดยินเสียงโหรอง
เสียขวัญตั้งแตพอเริม่ การสัมประหารกัน
ผูตายคาที่
ผูตายกลางบาน
ผูตายที่บาน
ผูรอดตาย
ผูนอกรีต – เลยเถิด
ผูชะลาใจ
ผูชอบเขาบาน
ผูชอบคลุกคลีกับชาวบาน
๒๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๒

วาดวย การไมสังวร
____________
ผูถูกฉุดรอบดาน๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูไมมีสังวรนั้น เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในกรณีนี้
เมื่อเห็นรูปดวยตา, ฟงเสียงดวยหู, ดมกลิ่นดวยจมูก, ลิ้มรส
ดวยลิ้น, สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจ ; ก็สยบอยูใน
อารมณที่นารัก เคียดแคนในอารมณอันไมนารัก, เปนผูไมตงั้ ไวซึ่งกายคตา-สติ, มีจิตดอยดวยคุณธรรม, ไมรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันเปนที่ดบั แหงบาปอกุศลที่เกิดแลวแกเขานั้น โดยสิ้นเชิง.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรษุ จับสัตวหกชนิด อันมีที่อยูอาศัยตางกัน
มีที่เที่ยวหากินตางกัน มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงูมาผูกดวย
เชือกเหนียวเสนหนึ่ง, จับจระเข, จับนก, จับสุนัขบาน, จับสุนัขจิ้งจอก, จับลิง,
มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง ๆ แลวผูกรวมเขาดวยกันเปนปมเดียวในทามกลาง
ปลอยแลว. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้น สัตวเหลานั้น ทั้งหกชนิด มีที่อาศัย
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๖/๓๔๗,

๒๙

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๓๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

และที่เที่ยวตาง ๆ กัน ก็ยื้อแยงฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสูที่อาศัยที่เที่ยวของตน ๆ :
งูจะเขาจอมปลวก, จระเขจะลงน้ํา,
นกจะบินขึ้นไปในอากาศ,
สุนัข
จะเขาบาน, สุนัขจิง้ จอกจะไปปาชา, ลิงก็จะไปปา.
ครั้นเหนื่อยลากัน
ทั้งหกสัตวแลว สัตวใดมีกําลังกวา สัตวนอกนั้นก็ตองถูกลากติดตามไปตาม
อํานาจของสัตวนั้น. ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใดไมอบรมทําใหมากในกายคตาสติแลว ตา ก็จะฉุด
เอาภิ ก ษุ นั้ น ไปหารู ป ที่ น า พอใจ,
รูปที่ไมนาพอใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรู
สึกอึดอัดขยะแขยง ; หู ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงทีน่ าฟง, เสียงที่
ไมนาฟงก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ; จมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุนนั้ ไป
หากลิ่ น ที่ น า สู ด ดม,
กลิ่นที่ไมนาสูดดมก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง ; ลิ้น ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ, รสที่ไมชอบใจก็กลาย
เปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ; กาย
ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่
ยั่วยวนใจ,
สัมผัสที่ไมยั่วยวนใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง,
และ ใจ ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณที่ถูกใจ, ธรรมารมณที่ไมถกู ใจ
ก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ; ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูไมมีสังวรเปนอยางนี้แล.

แมวตายเพราะหนู๑
ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้เคยมีมาแลว : แมวตัวหนึ่ง ยืนคอยจองจับหนู
อยูที่ปากชองที่เทขยะมูลฝอยริมฝาเรือน ดวยหวังวา “หนูตวั ออน จักออกมา
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๕/๖๘๑-๒,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร

๓๑

เพื่อหาเหยื่อในที่ใด จักจับมันมากินเสียในที่นั้น” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้น
หนูตัวออนออกไปเพือ่ หาเหยื่อแลว
แมวก็จับมันกลืนกินอยางรวดเร็ว (ทั้งเปน ๆ). หนูตัวออนนั้นกัดลําไสของแมวนั้นบาง, กัดลําไสสุดของแมวนั้น
บาง ; แมวนั้น ถึงแกความตาย หรือไดรับทุกขเจียนตาย เพราะการที่หนู
กัดไสนั้น ๆ เปนเหตุ.
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ ในเวลาเชา
ครองจีวรถือบาตร เขาไปสูหมูบ านหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต, ไมรักษากาย
ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต, ไมตั้งสติไว, ไมสาํ รวมอินทรียทั้งหลาย, เธอ
เห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมนั้น ๆ ผูนุงชั่วหมชั่ว ครั้นไดเห็นมาตุคามผูน ุงชั่ว
ภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะ
หมชั่ว เชนนั้นเขาแลว ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ
เสียบแทงแลว ยอมถึงความตาย หรือไดรบั ทุกขเจียนตาย.
ภิกษุ ท. ! ที่เรียกวา “ตายในอริยวินัย” นั้น
ไดแกผทู ี่บอก
เลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเ พศต่ําแหงคฤหัสถ. ที่เรียกวา “ทุกขเจียนตาย”
ไดแกผทู ี่ตอ งอาบัติอนั เศราหมองรายแรงอันใดอันหนึ่ง ถึงกับตองออกจากอาบัติ
นั้น ดวยระเบียบแหงการอยูกรรม.

เนื้อนาที่ไมเกิดบุญ๑
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงประกอบดวยองคหา เปนชางไมคูควรแกพระราชา
ไมเปนราชพาหนะได ไมนับวาเปนของคูบารมีของพระราชา. องคหาอะไรเลา ?
องคหาคือ ชางหลวงในกรณีนี้ เปนชางที่ไมอดทนตอรูปทัง้ หลาย, ไมอดทน
ตอเสียงทั้งหลาย, ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย, ไมอดทนตอรสทัง้ หลาย, ไมอด
ทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๗๖/๑๓๙,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๓๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่ไมอดทนตอรูปทั้งหลาย
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก ไดเห็นหมูพลชางก็ดี, หมูพ ลมาก็ดี,
หมูพลรถก็ดี, หมูพลราบก็ดี, (ของฝายขาศึก) แลว ก็ระยอ หอหด ถดถอยเสีย
ไมอาจจะเขาสูที่รบ. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนี้ชื่อวา ไมอดทนตอรูปทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก ไดยินเสียงหมูพ ลชางก็ดี, หมูพล
มาก็ดี,
หมูพ ลรถก็ดี, หมูพลราบก็ดี,
ไดยินเสียงกึกกองแหงกลอง
บัณเฑาะว สังขและมโหระทึกก็ดี, แลวก็ระยอ หอหด ถดถอยเสีย ไมอาจ
จะเขาสูที่รบ. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนีช้ ื่อวา ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก ไดกลิ่นมูตรและกรีส (ปสสาวะ
และอุจจาระ) ของชางทั้งหลาย ชนิดที่เปนชั้นจาเจนสงครามเขาแลว ก็ระยอ
หอหด ถดถอยเสีย ไมอาจจะเขาสูที่รบ. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนีช้ ื่อวา
ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่ไมอดทนตอรสทั้งหลาย
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก เมื่อไมไดรบั การทอดหญา
และน้ํามื้อหนึ่งหรือสองมือ้ สามมื้อ สี่มื้อ หรือหามื้อ แลวก็ระยอ หอหด
ถดถอยเสีย ไมอาจจะเขาสูที่รบ. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนี้ชื่อวา ไม
อดทนตอรสทั้งหลาย.

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร

๓๓

ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย เปนอยางไร
เลา ? ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ชางหลวงเมือ่ ออกศึก ถูกศรที่เขายิงมา
อยางเร็วกะทันหันเขาหนึ่งลูก หรือสองลูก สามลูก สี่ลูก หรือหาลูกแลว
ก็ระยอ หอหด ถดถอยเสีย ไมอาจจะเขาสูที่รบ. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนี้
ชื่อวา ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทัง้ หลาย.
..... ..... .....
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ภิกษุ เมื่อประกอบดวยเหตุ

หาอยางแลว ยอมเปนผูไมควรแกของบูชา ไมควรแกของตอนรับ ไม
ควรแกของทําบุญ ไมควรทําอัญชลี ไมเปนเนื้อนาบุญของโลกอยาง
ดีเยี่ยม. เหตุหาอยางอะไรกันเลา ? เหตุหาอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูไม
อดทนตอรูปทั้งหลาย, ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย, ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย,
ไมอดทนตอรสทั้งหลาย, ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูไมอดทนตอรูปทัง้ หลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไดเห็นรูปดวยตาแลว ติดใจยินดีในรูปอันเปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัดยินดี
ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลางอยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
อยางนี้ชื่อวา ไมอดทนตอรูปทัง้ หลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไดฟงเสียงดวยหูแลว ติดใจยินดีในเสียงอันเปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลางอยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
อยางนี้ชื่อวา ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูไมอดทนตอกลิ่นทัง้ หลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว ติดใจยินดีในกลิ่นอันเปน

๓๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลางอยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
อยางนี้ชื่อวา ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูไมอดทนตอรสทัง้ หลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว ติดใจยินดีในรสอันเปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัดยินดี ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลางอยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้
ชื่อวา ไมอดทนตอรสทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย เปนอยางไร
เลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว ติดใจ
ยินดีในโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลาง
อยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ชื่อวา ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยเหตุหาอยางนี้แลว ยอมเปนผูไ มควร
แกของบูชา
ไมควรแกของตอนรับ
ไมควรแกของทําบุญ
ไมควร
ทําอัญชลี ไมเปนเนือ้ นาบุญของโลกอยางดีเยี่ยมเลย.

เสียขวัญตั้งแตเห็นผงคลี๑
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางประเภท เพียงแตเห็นผงคลี (ฟุงขึ้นใน
กองทัพขาศึก) ก็ขวัญหนี ครั่นคราม หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะเขา
ตอตานสงคราม. นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนเี้ ปนเชนนี้ เปนนักรบอาชีพ
ประเภทแรก มีอยูในโลก หาไดในโลก . . .
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๐, ๑๐๑/๗๕,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี้
ก็มีอยูในหมูภ ิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน.
ในกรณีนี้คือ ภิกษุเพียงแตเห็น “ผงคลี”
ก็ขวัญหนี ครั่นคราม หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะสืบพรหมจรรย
ตอไปได เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา บอกเลิกสิกขา หมุน
กลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. ขอวา “ผงคลี” สําหรับภิกษุนั้นไดแกอะไรเลา ?
ภิกษุ ท. !
ในกรณี น้ี คื อ
ภิ ก ษุ ไ ด ฟ ง ข า วว า สตรี หรื อ กุ ม ารี
ในหมูบ านหรือนิคมโนน
รูปสวย เปนขวัญตา เปนขวัญใจ
มี
ผิวพรรณและทรวดทรงงามยิ่งนัก.
ภิกษุนั้น เพียงไดยินขาวลือเทานั้น ก็
ไมอาจจะสืบ
ระยอทอถอย ระทมระทด หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู
พรหมจรรยตอไปได เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา บอกเลิก
สิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. ความที่ไดยินขาวหญิงงามนี้ ได
ในขอวา “เห็นผงคลี” สําหรับภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนักรบอาชีพ
ผูนั้น เพียงแตเห็นผงคลี (ฟุงขึ้นในกองทัพขาศึก) ก็ขวัญหนี ครั่นคราม หวั่น
หวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรา
กลาวนักบวชนี้วา มีนักรบอาชีพชนิดนัน้ เปนคูเปรียบ ฉันนั้น. ภิกษุ ท. !
นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้
เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพ
ประเภทแรก มีอยูในหมูภ ิกษุ หาไดในหมูภิกษุ.

เสียขวัญตั้งแตเห็นยอดธงชัยของขาศึก๑
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลีได, แตพอสักวาเห็น
ยอดธงชัยของขาศึกเขาแลว ก็ขวัญหนี ครั่นคราม หวั่นหวาดจนสะกด
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๐,๑๐๒/๗๕.
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ใจไมอยู ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม. นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้
เปนเชนนี้ เปนนักรบอาชีพประเภทที่สอง มีอยูในโลก หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี้
ก็มีอยูในหมูภ ิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน.
ในกรณีนี้คือ ภิกษุทนตอ “ผงคลี” ได,
แตพอสักวาเห็น “ยอดธงชัยของขาศึก” เขาแลว ก็ระยอทอถอย ระทม
ระทด หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได เปดเผย
ถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเ พศต่ํา
แหงคฤหัสถ.
ขอวา “ยอดธงชัยของขาศึก” สําหรับภิกษุนั้นไดแก
อะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุ ไมเพียงแตไดยินขาวดังกลาวแลว,
แตวาเธอไดเห็นเองซึ่งสตรีหรือกุมารี รูปสวย เปนขวัญตาเปนขวัญใจ มีผิว
พรรณและทรวดทรงงามยิ่งนัก. ภิกษุนั้น ครั้นไดเห็นหญิงงามนั้นแลว ก็ ระยอ
ทอถอย
ระทมระทด
หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู
ไมอาจจะสืบ
พรหมจรรยตอไปได เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา บอกเลิก
ความที่ไดเห็นหญิงงามนี้
สิกขา
หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ไดในขอวา “เห็นยอดธงชัยของขาศึก” สําหรับภิกษุนั้น. ภิกษุ ท ! เปรียบเหมือน
นักรบอาชีพประเภทที่ทนตอผงคลีได แตพอสักวา เห็นยอดธงชัยของขาศึก
เขาแลวก็ขวัญหนี ครั่นคราม หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะ เขาตอ
ตานสงคราม ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีนักรบอาชีพชนิดนั้น
เปนคูเปรียบ ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. !
นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้
เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพประเภทที่สอง มีอยูในหมูภิกษุ หาได
ในหมูภ ิกษุ.
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เสียขวัญตั้งแตไดยินเสียงโหรอง๑
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลีได, ทนตอยอดธงชัย
ได, แตพอสักวาไดยินเสียงโหรองของขาศึกแลว ก็ขวัญหนี ครั่นคราม
หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม. นักรบอาชีพบาง
ประเภทในกรณีนี้เปนเชนนี้
เปนนักรบอาชีพประเภทที่สาม มีอยูใ นโลก
หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี้
ก็มีอยูในหมูภ ิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้คือ ภิกษุทนตอ “ผงคลี” ทนตอ
“ยอดธงชัยของขาศึก” ได,
แตพอสักวาไดยิน “เสียงโหรองของขาศึก”
เขาแลว ก็ระยอทอถอย ระทมระทด หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะ
สืบพรหมจรรยตอไปได เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา บอก
ขอวา “เสียงโหรองของ
เลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ขาศึก” สําหรับภิกษุนั้นไดแกอะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนคี้ ือ ภิกษุอยูปา
หรืออยูโคนไม หรืออยูเรือนวาง, มีมาตุคามเขาไปชวนระริกซิกซี้ สรวลเส
หัวเราะเสียงดัง ยั่วเยา. ภิกษุนั้นถูกมาตุคามชวนระริกซิกซี้ สรวลเส หัวเราะ
เสียงดังยั่วเยาเขาแลว ก็ระยอทอถอย ระทมระทด หวั่นหวาดจนสะกดใจ
ไมอยู ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได
เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจ
ตอสิกขา บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. ความที่ถูก
มาตุคามยั่วยวนกวนใจนี้ ไดในขอวา “เสียงโหรองของขาศึก” สําหรับภิกษุนั้น.
ทนตอยอด
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนตอผงคลี
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๑,๑๐๓/๗๕.
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ธงชัยได, แตพอสักวา ไดยินเสียงโหรองของขาศึกเขาแลว ก็ขวัญหนี
ครั่นคราม หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม ฉัน
ใด ; ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีนักรบอาชีพชนิดนั้นเปนคูเปรียบ
ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ เปนนักบวชที่เปรียบดวย
นักรบอาชีพประเภทที่สาม มีอยูในหมูภ ิกษุ หาไดในหมูภิกษุ.

เสียขวัญตั้งแตพอเริ่มการสัมประหารกัน๑
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลีได, ทนตอยอดธงชัย
ได, ทนตอเสียงโหรองได, แตวา พอเริ่มการสัมประหารกันเทานั้น ก็ยอม
แพ. นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนเี้ ปนเชนนี้ เปนนักรบอาชีพประเภท
ที่สี่ มีอยูในโลก หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี้
ก็มีอยูในหมูภ ิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้คอื ภิกษุทนตอ “ผงคลี” ได ทนตอ
“ยอดธงชัยของขาศึก” ได และทนตอ “เสียงโหรอง” ได,
แตวา พอเริ่ม
การสัมประหาร ก็ยอมแพ. ขอวา “การสัมประหารกัน” สําหรับภิกษุ
นั้น ไดแกอะไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยูปา หรืออยูโ คนไม หรือ
อยูเรือนวาง, มีมาตุคามเขาไปนั่งเบียดนอนเบียด นั่งทับนอนทับ. เมื่อเธอ
ถูกกระทําเชนนั้น, ไมทันจะไดบอกคืนสิกขา
ไมทันจะเปดเผยถึงความ
เปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา ไดเสพเมถุนแลว.
ความที่ถูกกระทําเชนนี้
ไดในขอวา “เริ่มการสัมประหารกัน” สําหรับภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! เปรียบ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๑,๑๐๓/๗๕.

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร

๓๙

เหมือนนักรบอาชีพประเภทที่อดทนตอผงคลีได ทนตอยอดธงชัยได และทน
ตอเสียงโหรองได,
แตวาไดยอมแพในขณะสักวาพอเริ่มการสัมประหารกัน
ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีนักรบอาชีพชนิดนั้นเปนคูเปรียบ
ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ เปนนักบวชที่เปรียบ
ดวยนักรบอาชีพประเภทที่สี่ มีอยูในหมูภ ิกษุ หาไดในหมูภ กิ ษุ แล.

ผูตายคาที๑่
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางคน ถือดาบและโล สอดใสธนูและแลง
เขาสูสงครามอันประชิดแลว. เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น. พวกขาศึก
ฆาเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้นตายไป.
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางคนใน
กรณีนี้เปนเชนนี้ เปนนักรบอาชีพประเภทแรก มีอยูในโลก หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดนี้ ก็มีอยูในหมูภิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้คือ ภิกษุเขาไปอยูอาศัยหมูบานหรือ
นิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู. เวลาเชา เธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูหมูบ าน
หรือนิคมนัน้
เพื่อบิณฑบาต, ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต,
ไมตั้งสติไว, ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย, เธอเห็นมาตุคามในหมูบา นหรือ
นิคมนั้น นุงชั่วหมชัว่ ; เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชัว่ หมชั่วแลว, ราคะก็เสียบ
แทงจิตของเธอ. ภิกษุนั้น มีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว ไมทันบอกเลิกสิกขา
ไมทันทําใหแจงซึ่งความเปนผูห มดกําลังใจตอสิกขา ไดเสพเมถุนแลว.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๖, ๑๐๗/๗๖,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๐
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ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น ถือดาบและโล สอดใสธนู
และแลง เขาสูสงครามอันประชิดแลว ; เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น.
พวกขาศึกฆาเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้นตายไป ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรากลาว
นักบวชนี้วา มีนักรบที่ตายในสนามรบเปนคูเปรียบ ฉันนั้น . ภิกษุ ท. ! นักบวช
บางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพประเภทแรก
มีอยูในหมูภ ิกษุ หาไดในหมูภ กิ ษุ.

ผูตายกลางทาง๑
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางคน
ถือดาบและโล
สอดใสธนู
และแลง เขาสูสงครามอันประชิดแลว. เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น.
พวกขาศึกไดฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น จนมีแผลเต็มตัว.
พวก
เดียวกันนําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ เพื่อนําไปสงหมูญาติ.
เขาถูกพวกญาติ
นํากลับไป ยังไมทันถึงสํานักญาติ ก็ตายเสียกลางทาง.
ภิกษุ ท. ! นักรบ
อาชีพบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ เปนนักรบอาชีพประเภทที่สอง มีอยูในโลก
หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดนี้ ก็มีอยูในหมูภ ิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้คอื ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม
แหงใดแหงหนึ่งอยู. เวลาเชา เธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูหมูบ านหรือ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๖, ๑๐๖/๗๖.

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร

๔๑

นิคมนั้น เพื่อบิณฑบาต, ไมรกั ษากาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต, ไมตงั้ สติไว,
ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย, เธอเห็นมาตุคามในหมูบา นหรือนิคมนั้น นุงชั่ว
หมชั่ว ; เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่วแลว, ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ.
ภิกษุนั้น มีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว เรารอนกาย รุมรอนใจ ไดความคิดวา
“อยาเลย เราจักกลับไปสูอาราม, จักบอกความนี้แกภิกษุทั้งหลาย ตามความ
ในใจของเราวา
ทานผูมีอายุ ท. ! ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว ถูกราคะ
ครอบงําแลว ขาพเจาไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได ขาพเจาตองเปดเผย
ถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา
จักบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสู
เพศต่ําแหงคฤหัสถ” ดังนี้. ภิกษุนั้น ครั้นกลับไปยังไมทันถึงอาราม ก็
เปดเผยถึงความเปนผูห มดกําลังใจตอสิกขา บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสู
เพศต่ําแหงคฤหัสถ ณ กลางทางนั่นเอง.

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น ถือดาบและโล สอดใส
ธนูและแลง เขาสูสงครามอันประชิดแลว ; เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบ
นั้น. พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอตุ สาหะพยายามอยูนั้น จนมีแผลเต็มตัว. พวก
 าติ. เขาถูกพวกญาติ
เดียวกันนําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ เพื่อนําไปสงหมูญ
นํากลับไปยังไมทันถึงสํานักญาติ ก็ตายเสีย ณ กลางทางนั่นเอง ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีนักรบสิ้นชีพกลางทางเปนคูเปรียบ ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ เปนนักบวชทีเ่ ปรียบดวยนักรบ
อาชีพประเภทที่สอง มีอยูในหมูภิกษุ หาไดในหมูภิกษุ.

๔๒
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ผูตายที่บา น๑
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางคน ถือดาบและโล สอดใสธนูและแลง
เขาสูสงครามอันประชิดแลว. เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น. พวกขาศึก
ฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น จนมีแผลเต็มตัว. พวกเดียวกันนําเอาตัว
เขาออกไปจากที่รบ เพื่อนําไปสงหมูญ
 าติ. พวกญาติชวยกันพยาบาลแกไขเขา.
เมื่อพวกญาติพยาบาลแกไขอยู ก็ยังตายเพราะความเจ็บนั้นจนได. ภิกษุ ท. !
นักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ เปนนักรบอาชีพประเภทที่สาม มีอยู
ในโลก หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ ก็มีอยูใ นหมูภ ิกษุ หาได
ในหมูภ ิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้คือ
ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม
แหงใดแหงหนึ่งอยู. เวลาเชา เธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูหมูบ าน
หรือนิคมนัน้ เพื่อบิณฑบาต, ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต, ไมตั้ง
สติไว, ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย, เธอเห็นมาตุคามในหมูบ านหรือนิคมนั้น
นุงชั่วหมชัว่ ; เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่วแลว, ราคะก็เสียบแทงจิต
ของเธอ. ภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว
ก็เรารอนกาย
รุมรอนใจ
ไดความคิดวา “อยาเลย เราจักกลับไปสูอาราม จักบอกความนี้แกภิกษุทงั้ หลาย
ตามความในใจของเราวา ทานผูมีอายุ ท. ! ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลวถูกราคะ
ครอบงําแลว ขาพเจาไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได ขาพเจาตองเปดเผยถึง
ความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา จักบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหง
คฤหัสถ” ดังนี้. ภิกษุนั้น ไปถึงอารามแลวบอกความนั้นแกภิกษุทั้งหลายวา
“ทานผูมีอายุ ท. ! ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว ถูกราคะครอบงําแลว ขาพเจาไม
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๖,๑๐๙/๗๖.

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร
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อาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจ
ตอสิกขา จักบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ” ดังนี้.
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน ตักเตือนใหสติเธอ พร่ําชีช้ องใหเธอ
กลับใจวา “ นี่แนะทานผูมีอายุ ! พระผูม ีพระภาคเจา ไดตรัสแลววา ‘กาม
ทั้งหลายมีรสอรอยนอย
มีทุกขมาก มีความคับแคนใจมาก โทษเพราะ
กามนี้มีมากเกินประมาณ. กามทั้งหลายเปรียบดวยทอนกระดูก, เปรียบดวย
ชิ้นเนื้อ, เปรียบดวยคบเพลิงหญา, เปรียบดวยหลุมถานเพลิง, เปรียบดวยความ
ฝน, เปรียบดวยของที่ยืมเขามา, เปรียบดวยผลไม, เปรียบดวยเขียงสับเนื้อ,
เปรียบดวยหอกและหลาว, เปรียบดวยหัวงูพิษ ; เพราะกามทั้งหลายเหลานั้น ๆ
มีรสอรอยนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนใจมาก โทษเพราะกามนี้มีมากเกิน
ประมาณ’ ดังนี้. ขอทานผูมอี ายุ จงยินดีในพรหมจรรย, ผูมอี ายุ อยาแสดง
ความทอแทตอสิกขา แลวบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ
เสียเลย”. ภิกษุนั้น ทั้ง ๆ ที่เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน ตักเตือนให
สติอยางนี้ ชี้ชองใหมองเห็น แลวกลับใจเสียอยางนี้ ก็ยังยืนกรานอยูวา “ทาน
ผูมีอายุ ท. ! ถึงแมพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา กามทั้งหลายมีรสอรอยนอย
มีทุกขมาก มีความคับแคนใจมาก โทษเพราะกามนี้มีมากเกินประมาณ ก็จริงอยู
แล, แตถงึ กระนั้น ขาพเจาก็ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได ขาพเจาตอง
เปดเผย ถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา จักบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืน
ไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถละ” ดังนี้. ภิกษุนั้น ไดเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลัง
ใจตอสิกขา บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ เสียจนได.
ภิกษุ ท. !

เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น ถือดาบและโล สอดใสธนู

๔๔
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และแลง เขาสูสงครามอันประชิดแลว ; เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น.
พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น จนมีแผลเต็มตัว. พวกเดียวกัน
นําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ เพื่อนําไปสงหมูญ
 าติ. พวกญาติชวยกันพยาบาล
แกไขเขา. เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขอยู ก็ยังตายเพราะความเจ็บนั้นจนได
ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีนักรบอาชีพชนิดทีส่ ิ้นชีพที่บานญาติ
เปนคูเปรียบ ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ เปนนักบวชที่
เปรียบดวยนักรบอาชีพ ประเภทที่สาม มีอยูในหมูภิกษุ หาไดในหมูภ ิกษุ.

ผูรอดตาย๑
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางคน ถือดาบและโล สอดใสธนู และแลง
เขาสูสงครามอันประชิดแลว. เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น. พวกขาศึก
ฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น จนมีบาดแผลเต็มตัว. พวกเดียวกันนําเอา
ตัวเขาออกไปจากที่รบ เพื่อนําไปสงหมูญาติ. พวกญาติชวยกันพยาบาลแกไข
เขา. เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขแลว ก็หายจากความเจ็บนั้น. ภิกษุ ท. !
นักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้
เปนนักรบอาชีพประเภทที่สี่ มีอยู
ในโลก หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ ก็มีอยูในหมูภิกษุ หาไดใน
หมูภ ิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้ คือภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใด
แหงหนึง่ อยู. เวลาเชา เธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูหมูบ านหรือนิคมนั้น
เพื่อบิณฑบาต, ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต, ไมตงั้ สติไว, ไมสํารวม
อินทรียท้ังหลาย,
เธอเห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมนั้น นุงชั่วหมชั่ว ;
เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่วแลว, ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ. ภิกษุนั้น
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๗, ๑๑๑/๗๖.

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร

๔๕

มีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว ก็เรารอนกาย รุมรอนใจ ไดความคิดวา “อยาเลย
เราจักกลับไปสูอาราม จักบอกความนี้แกภกิ ษุทั้งหลาย ตามความในใจของเราวา
ทานผูมีอายุ ท. ! ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว ถูกราคะครอบงําแลว ขาพเจา
ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได
ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมด
กําลังใจตอสิกขา จักบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเ พศต่ําแหงคฤหัสถ” ดังนี้.
ภิกษุนั้น ไปถึงอารามแลว บอกความนั้นแกภิกษุทั้งหลายวา “ทานผูมีอายุ ท. !
ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว ถูกราคะครอบงําแลว
ขาพเจาไมอาจจะสืบ
พรหมจรรยตอไปได
ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา
จักบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ” ดังนี้.
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน
ตักเตือนใหสติเธอ พร่ําชี้ชอ ง
ใหเธอกลับใจวา “นี่แนะทานผูมีอายุ ! พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสแลววา ‘กาม
ทั้งหลาย มีรสอรอยนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนใจมาก โทษเพราะกามนี้
มีมากเกินประมาณ. กามทั้งหลายเปรียบดวยทอนกระดูก, เปรียบดวยชิน้ เนื้อ,
เปรียบดวยคบเพลิงหญา, เปรียบดวยหลุมถานเพลิง, เปรียบดวยความฝน,
เปรียบดวยของที่ยืมเขามา,
เปรียบดวยผลไม,
เปรียบดวยเขียงสับเนื้อ,
เปรียบดวยหอกและหลาว, เปรียบดวยหัวงูพิษ ; เพราะกามทั้งหลายเหลานั้น ๆ
มีรสอรอยนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนใจมาก โทษเพราะกามนี้มีมาก
เกินประมาณ’ ดังนี้. ขอทานผูมีอายุ จงยินดีในพรหมจรรย, ผูมีอายุอยาแสดง
ความทอแทตอสิกขาบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถเสียเลย”.
ภิกษุนั้น
อันเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน
ตักเตือนใหสติอยางนี้
ก็ตัดสินใจใหความยินยอมวา
ชี้ชองใหมองเห็นแลวกลับใจเสียอยางนี้
“ทานผูมีอายุ ท. ! ถาอยางนั้นขาพเจาจักอุตสาหะ จักดํารงพรหมจรรยไว จักยินดี
ในพรหมจรรย.
ทานผูมีอายุ ท. !
บัดนี้
ขาพเจาจักไมแสดงความ

๔๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ท อ แท ต อ สิ ก ขา
ไม บ อกเลิ ก สิ ก ขา
คฤหัสถละ” ; ดังนี้.

ไม ห มุ น กลั บ คื น ไปสู เ พศต่าํ แหง

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น ถือดาบและโล สอดใสธนู
และแลง เขาสูสงครามอันประชิดแลว ; เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น.
พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น จนมีบาดแผลเต็มตัว.
พวก
 าติ. พวกญาติชวยกัน
เดียวกัน นําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ เพื่อนําไปสงหมูญ
พยาบาลแกไขเขา. เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขแลว ก็หายจากความเจ็บ
นั้นได ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีนักรบอาชีพทีร่ อดตาย
เปนคูเปรียบ ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนในกรณีน้ีเปนเชนนี้
เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพ ประเภททีส่ ี่ มีอยูในหมูภ ิกษุ หาได
ในหมูภ ิกษุ แล.

ผูนอกรีต - เลยเถิด๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล
เมื่อประกอบดวยการ
กระทําหาอยาง ยอมทําใหสกุลทั้งหลายหมดความรัก หมดความพอใจ ไม
เคารพ และไมตั้งไวในภาวะที่ควร. หาอยาง อะไรกันเลา ? หาอยางคือ :(๑) วางทาเปนกันเอง กับคนที่ยังไมถึงขนาดเปนกันเอง.
(๒) ทําตนเปนเจากี้เจาการ ในสิ่งที่ไมไดรับอํานาจมอบหมาย.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๔/๑๑๑,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร

๔๗

(๓) คบคนฝายปฏิปกษ.
(๔) ชอบพูดกระซิบที่หู.
(๕) ขอมากเกินไป.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล
กระทําหาอยางนี้ ยอมทําใหสกุลทั้งหลายหมดความรัก
เคารพ และไมตั้งไวในภาวะทีค่ วร แล.

เมื่อประกอบดวยการ
หมดความพอใจ ไม

ผูชะลาใจ๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง ยอมเปนผูทําใหเกิดการ
รังเกียจ กินแหนงแคลงใจ แกเพือ่ นผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน วา คงจะเปน

ภิกษุลามก, ถึงแมวาผูนั้น จะเปนผูมีธรรมอันไมกลับกําเริบ (คือเปนผูสิ้น
อาสวะแลว) ก็ตาม. เหตุหาอยาง อะไรกันเลา ? เหตุหาอยางคือ :(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ไปมาหาสูสํานักหญิงแพศยาเนือง ๆ.
ไปมาหาสูสํานักหญิงหมายเนือง ๆ.
ไปมาหาสูสํานักสาวแกเนือง ๆ.
ไปมาหาสูสํานักคนถูกตอนแลว๒เนืองๆ.
ไปมาหาสูสํานักภิกษุณีเนือง ๆ.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๔/๑๑๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. ศั พท นี้ว า ปณ ฑ ก แปลวา คนที่ ถู กตอนแลว มี ทั้ ง หญิ ง และชาย, เข าใจว า ในยุ ค พุ ทธกาลใน
อินเดียนั้น คนพวกนี้เปนเครื่องมือทางอารมณชนิดหนึ่งดวย. แตบางทานแปลคําคํานี้วา กระเทย, นาแปลกอยู.
พิจารณาดูแลว
นาจะไดแกคนเพศเดียวกัน
แตทําตนเปนเหมือนเพศตรงขามใหแกผูอื่นมากกวา. นักศึกษา- -

๔๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุหาอยางนี้แล
ยอมเปนผูทําให
เกิดการรังเกียจ กินแหนงแคลงใจ แกเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันวา
คงจะเปนภิกษุลามก, ถึงแมวาผูนั้นจะเปนผูมีธรรมอันไมกลับกําเริบ (คือเปนผู
สิ้นอาสวะแลว) ก็ตาม.

ผูชอบเขาบาน๑
ภิกษุ ท. ! โทษหาอยางเหลานี้ เปนโทษแหงภิกษุผูเขาไปสูสกุลเปน
ปรกติ. หาอยางอะไรเลา ? หาอยางคือ :(๑) เธอ ยอมจะตองอาบัติ เพราะเทีย่ วไปไมบอกลา.
(๒) เธอ ยอมจะตองอาบัติ เพราะนั่งรวมกับผูหญิงในที่ลับ.
(๓) เธอ ยอมจะตองอาบัติ เพราะนั่งรวมกับผูหญิงในที่กําบัง.
(๔) เธอ ยอมจะตองอาบัติ เพราะแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คํา.
(๕) เธอ ยอมจะมากไปดวยความคิดที่หนักไปในทางกาม.
ภิกษุ ท. ! โทษหาอยางเหลานี้แล เปนโทษแหงภิกษุผูเขาไปสูสกุล
เปนปรกติ.

ชาวตะวั นตก แปลคํา ๆ นี้ วา คนถูก ตอน,
ดู ๆ ก็ ยังเขา ใจยากอยู นั่นเอง.
ถ าจะแปลว า คนคนเดีย วที่
ทํา หน า ที่ ได ทั้ งสองเพศ ก็ ยั ง มี คํา บาลีคํา อื่นอีก คํา หนึ่ง คื อ คํา ว า “อุ ภโตพยั ญชนกะ” ใชอ ยู ; จึ งเป นป ญหา
ที่ตองทิ้งไวสําหรับการสอบสวนตอไป.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๘๗/๒๒๕.

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร

๔๙

ผูชอบคลุกคลีกับชาวบาน๑
ภิกษุ ท. ! โทษหาอยางเหลานี้ เปนโทษแหงภิกษุ ผูเขาไปสูสกุล
แลวคลุกคลีอยูในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร. โทษหาอยาง อะไรกันเลา ?
หาอยาง คือ :(๑) เธอ ยอมไดเห็นมาตุคามเนือง ๆ.
(๒) เมื่อมีการเห็น ความใกลชิดทางกายก็มขี นึ้ .
(๓) เมื่อมีความใกลชิดทางกาย ความสนิทสนมเปนกันเองก็มีขึ้น.
(๔) เมื่อมีความสนิทสนมเปนกันเองแลว โอกาสก็มีขึ้น.
(๕) เมื่อภิกษุมีจิตตกต่าํ แลว
เปนอันหวังผลเหลานี้ไดคือ เธอ
จะตองทนประพฤติพรหมจรรย
อันเต็มไปดวยอาบัติทเี่ ศรา
หมอง หรือมิฉะนั้น ก็จักตองบอกคืนสิกขา (สึก) หมุนกลับไปสูเ พศ
ต่ําแหงคฤหัสถเปนแท.
ภิกษุ ท. ! โทษหาอยางเหลานี้แล เปนโทษแหงภิกษุ ผูเขาไปสูสกุล
แลวคลุกคลีอยูในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร.

หมวดทีส่ อง จบ.
________________
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๘๗/๒๒๖,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๕๐

ผูชี้ขุมทรัพย !
_______________
น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ
ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขมุ ทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๕๑
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หมวดที่ ๓

วาดวย เกียรติและลาภสักการะ
____________________
๑.
๒.
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____________________

ฤทธิเดชของลาภสักการะ๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรม
อื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! สมณพราหณพวกใด ไมรูจกั ความยวนใจ ไมรูจักโทษ
อันต่ําทราม
ไมรูจักอุบายเปนทางพน
ในกรณีอันเกี่ยวกับลาภสักการะ
และเสียงเยินยอ ตรงตามที่เปนจริง ; สมณพราหมณพวกนั้น จะกระทําให
แจงดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวเขาถึงความสงบอยู หาไดไม.
ภิกษุ ท. ! สมณพราหมณพวกใด ไมรูจักมูลฐานเปนที่ตั้งขึ้น ไม
รู จั ก ความดั บ สนิ ท
ไม รู จั ก ความยวนใจ
ไม รู จั ก โทษอั น ต่าํ ทราม
ไมรูจักอุบายเปนทางพน ในกรณีอันเกี่ยวกับลาภสักการะและเสียงเยินยอ ตรง
ตามที่เปนจริง ; สมณพราหมณพวกนั้น
จะกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง
เอง แลวเขาถึงความสงบอยู หาไดไม.
๑. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต นิ ท าน. สํ . ๑๖/๒๗๘-๙/๕๗๓-๕๗๖,๕๗๙,
ที่เชตะวัน ใกลนครสาวัตถี.

๕๓

ตรั ส แก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย

๕๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! สมณพราหมณพวกใด
ไมรูจักลาภสักการะและเสียง
เยินยอ ไมรจู ักมูลฐานเปนที่ตั้งขึ้นแหงลาภสักการะและเสียงเยินยอไมรูจักความดับ
สนิทแหงลาภสักการะและเสียงเยินยอ ไมรูจกั หนทางใหถึงความดับสนิทแหงลาภ สักการะและเสียงเยินยอ ; สมณพราหมณพวกนั้นจะกระทําใหแจงดวยปญญา
อันยิ่งเอง แลวเขาถึงความสงบอยู หาไดไม.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรษุ ผูล ่ําสัน นําเอาเชือกมีคมอันหยาบมาพัน
รอบ ๆ แขง แลวสีไปสีมา. เชือกนั้นยอมบาดผิวหนัง, ครั้นบาดผิวหนังแลว
ยอมบาดหนัง, ครั้นบาดหนังแลว ยอมบาดเนื้อ, ครั้นบาดเนื้อแลว ยอม
บาดเอ็น, ครั้นบาดเอ็นแลว ยอมบาดกระดูก, ครั้นบาดกระดูกแลว ยอม
เขาจดอยูที่เยื่อกระดูก. ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอนี้
ก็ฉันนั้น : มันยอมจะบาดผิวหนัง, ครัน้ บาดผิวหนังแลว ยอมจะบาดหนัง,
ครั้นบาดหนังแลว ยอมจะบาดเนื้อ, ครั้นบาดเนื้อแลว ยอมจะบาดเอ็น, ครั้น
บาดเอ็นแลว ยอมจะบาดกระดูก, ครั้นบาดกระดูกแลว ยอมจะเขาจดอยูที่
เยื่อกระดูก.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้.
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย
พึงสําเหนียกใจไวดังนีว้ า “เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะ และเสียง
เยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว ตองไมมาหอหุม
อยูที่จิตของเรา” ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้ แล.

หมวดที่ ๓ วาดวยเกียรติและลาภสักการะ

๕๕

สุนัขขี้เรือ้ น๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรม
อื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวที่อาศัยอยูเมื่อตอนย่ํารุง แหง
ราตรีนี้ไหม ?
“เห็น พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! สุนัขจิ้งจอกตัวนั้น เปนโรคหูชัน (โรคเรื้อนสุนัข)๒ วิ่งไป
บนแผนดินก็ไมสบาย ไปอยูที่โคนไมก็ไมสบาย ไปอยูกลางแจงก็ไมสบาย.
มันไปในทีใ่ ด มันยืนในที่ใด มันนั่งในที่ใด มันนอนในที่ใด ลวนแตไดรับ
ทุกขทรมาน ในที่นั้น ๆ.
ภิกษุ ท. ! ภิ ก ษุ บ างรู ป ในศาสนานี้ ก็ เ หมื อ นกั น ,
ครั้ น ถู ก ลาภ
สั ก การะและเสี ย งเยิ น ยอครอบงํา เอาแล ว
มี จิ ต ติ ด แน น อยู ใ นสิ่ ง นั้ น ๆ
ไปอยูสุญญาคารก็ไมสบาย
ไปอยูโคนไมกไ็ มสบาย
ไปอยูกลางแจงก็ไม
สบาย. เธอไปในที่ใด เธอยืนในที่ใด เธอนั่งในที่ใด เธอนอนในที่ใด
ลวนแตไดรับทุกขทรมาน ในที่นั้น ๆ.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรม
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๗๐/๕๕๓-๔.
๒. ตามอรรถกถากลาวว า โรคหู ชัน เป นแกสุ นัข ในฤดู หนาว. เมื่ อ เกิ ดเปน โรคชนิ ด นี้ ขนของมั น
ก็รวงหลุดหมดทั้งตัว เปนสัตวปราศจากขน เปอยเนาไปทั้งตัว
ลมพัดมาถูกตองรางกายของมัน มันเจ็บปวด
หมุนตัวไป ๆ มา ๆ ฉะนั้น.
เมื่อ
ดูนาเวทนา เหมือนคนที่ถกู สุนัขบากัด ไมอาจดํารงตนใหเปนปรกติ
โรคชนิดนี้เกิดเปนขึ้น มันจะตองวิ่งวุนไมหยุด และไมมีที่ไหนจะเปนที่สบายแกมันเลย.

๕๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

อื่นยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา
“เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียง
เยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอ ที่เกิดขึ้นแลว ตองไมมา
หอหุม อยูทจี่ ิตของเรา”. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไวอยาง
นี้ แล.

เตาติดชนัก๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแลวแตหนหลัง : มีเตาพันธุเดียวกันจํานวน
มาก ฝูงหนึ่ง อาศัยอยูนมนานในหวงน้ําลึกแหงหนึ่ง.
ครั้งนั้นเตาตัวหนึ่ง
ไดเขาไปหาเตาอีกตัวหนึ่งถึงทีอ่ ยู แลวพูดวา “พอเตาเอย ! เจาอยาไดไปเที่ยว
หากินทางถิ่นโนนเลย”. ภิกษุ ท. ! เตา (ตัวที่สอง) ก็ยังขืนไปทางถิน่ นั้น.
ชาวประมงไดแทงเตาตัวนั้นดวยชนัก. กาลตอมา เตา (ตัวที่สอง) ไดเขาไปหา
เตา (ตัวที่หนึ่ง) ถึงที่อยู. เตา (ตัวที่หนึ่ง) ไดเห็น เตา (ตัวที่สอง) มาแตไกล,
ครั้นเห็นจึงกลาวทักวา “พอเตา ! เจาไมไดไปเที่ยวหากินทางถิ่นโนนไมใช
หรือ ? ”
“พอเตา ! เราไดไปมาเสียแลว”.
“อยางไร พอเตา ! ก็เจาถูกแทงถูกตีมาบางไหม ?”
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๗/๕๔๒-๕๔๔.

หมวดที่ ๓ วาดวยเกียรติและลาภสักการะ

“พอเตาเอย ! เราถูกแทงถูกตีเสียแลว
เรามาดวย”.

๕๗

นี่ เชือกสายชนัก ยังมีติดหลัง

“พอเตาเอย ! สมน้ําหนาที่ถูกแทง สมน้าํ หนาแลวที่ถูกตี. พอเตาเอย !
พอของเจา ปูของเจา ไดรับทุกขถึงความพินาศดวยเชือกเสนนี้เหมือนกัน.
เจาจงไปเสียเดี๋ยวนี้เถิด. บัดนี้เจาไมใชพวกของเราแลว”.
“ชาวประมง” เปนคําชื่อแทนคําวา “มารผูมี
ภิกษุ ท. ! คําวา
บาป”. คํา ว า “ชนั ก ” เป น คํา ชื่ อ แทนคํา ว า
“ลาภสั ก การะและ
เสี ย งเยิ น ยอ”. คํา ว า “เชื อ กด า ย” เป น คํา ชื่ อ แทนคํา ว า “นั น ทิ ร าคะ
(ความกํา หนั ด ยิ น ดี เ พราะเพลิ น )”. ภิ ก ษุ ท. ! ก็ ภิ ก ษุ รู ป ใดรู ป หนึ่ ง
ยังรูสึกอรอยติดใจในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น หรือดิ้นรนใครที่จะ
ไดอยู ; ภิกษุนี้ เราเรียกวา ภิกษุผูไดรบั ทุกข ถึงความพินาศดวยชนัก แลวแต
มารผูมบี าป ใครจะทําประการใด.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย
พึงสําเหนียกใจไวดังนีว้ า
“เราทั้งหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียง
เยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว ตองไมมา
หอหุม อยูทจี่ ิตของเรา”.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไว
อยางนี้แล.

๕๘
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ปลากลืนเบ็ด๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรม
อื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนพรานเบ็ด ซัดเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในหวงน้ําลึก.
ปลาที่เห็นแตจะกินเหยื่อตัวหนึ่ง ไดกลืนเบ็ดนั้นเขาไป.
ปลาที่กลืนเบ็ด
ตัวนั้น ยอมไดรับทุกขถึงความพินาศ แลวแตพรานเบ็ดผูน ้นั ใครจะทํา
ประการใด.
ภิกษุ ท. ! คําวา “พรานเบ็ด” เปนคําชื่อแทนคําวา “มารผู
มี บ าป” คํา ว า “เบ็ ด ” เป น คํา ชื่ อ แทนคํา ว า “ลาภสั ก การะและเสี ย ง
เยินยอ”. ภิกษุ ท. ! ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังรูสึกอรอย ยังติดใจในลาภ
สักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น หรือดิ้นรนใครจะไดอยู ; ภิกษุนี้ เราเรียกวา
ผูกลืนเบ็ดของมาร จะไดรับทุกขถึงความพินาศ แลวแตมารผูม บี าป ใครจะทํา
ประการใด
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้.
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย
“เราทั้งหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและ
พึงสําเหนียกใจไวดังนีว้ า
เสียงเยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว ตองไม
มาหอหุม อยูที่จิตของเรา”. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลาย พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางนี้แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๖-๗/๕๓๘-๕๔๑.
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ผูกินคูถ๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนตัวกังสฬกะ๒ ซึ่งกินคูถเปนอาหาร อิ่มแลว
ดวยคูถ ทองปองดวยคูถ ;
อนึ่ง กองคูถใหญ ก็มีอยูตรงหนาของมัน
เพราะเหตุนั้นมันจึงนึกดูหมิ่นกังสฬกะตัวอื่นวา “เราผูมีคูถเปนภักษา อิ่มแลว
ดวยคูถ ทองปองดวยคูถ.
อนึ่ง กองคูถใหญตรงหนาของเราก็ยังมี.
มีบุญนอย
มีเกียรตินอย
ไมรวยลาภดวยคูถ”
กังสฬกะตัวอื่น
ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกัน, เปนผูถูกลาภสักการะ
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ,
ในเวลาเชา
ครองจีวร ถือบาตร เขาไปบิณฑบาตในหมูบาน หรือในเมือง, เธอไดฉัน
ทั้งเขาก็นิมนตเพื่อฉันในวันพรุงนี้ดวย.
ตามพอใจจนอิ่มแลวในที่นั้นดวย,
ของบิณฑบาตก็เต็มบาตรกลับมาดวย. ภิกษุนี้ ครั้นกลับมาถึงวัดแลว ก็พูด
พลาม (เหมือนตัวกังสฬกะ) ในทามกลางหมูเพื่อนภิกษุวา “เราไดฉนั ตาม
พอใจจนอิม่ แลว ทั้งเขายังนิมนตเพื่อฉันในวันพรุงนี้อีก, ของบิณฑบาตของเรา
นี้ก็เต็มบาตรกลับมา, เรารวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลาน ปจจัยเภสัชบริกขาร. สวนภิกษุอื่น ๆ เหลานี้ มีบุญนอย มีอภินิหารนอย

๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๙/๕๔๗-๘.
๒. ตั ว กั ง สฬกะ เป นสั ต ว กิ นคูถ ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ง อรรถกถากล าวว า เวลากิ นคูถ นั้ น
ยันแผนดิน แลวยกสองเทาหนาตั้งไวบนกองคูถ แลวแหงนหนากินไปพลาง.

มั น เอาสองเท าหลัง
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จึงไมรวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร”
ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้นถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว มีจิต
ติดแนนอยูใ นสิ่งนั้น ๆ
ยอมนึกดูหมิน่ ภิกษุเหลาอื่น
ผูมีศีลเปนที่รัก
ภิกษุ ท. ! การไดลาภของโมฆบุรุษชนิดนั้น ยอมเปนไปเพื่อทุกข ไรประโยชน
เกื้อกูล สิ้นกาลนาน.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังนี้วา “เราทั้งหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว ตองไมมาหอหุม
อยูที่จิตของเรา” ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไว อยางนี้แล.

ผูติดเซิงหนาม๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! แกะชนิดมีขนยาว เขาไปสูเซิงหนาม มันของอยูในที่นั้น ๆ
ติดอยูในทีน่ ั้น ๆ พัวพันอยูในทีน่ ั้น ๆ ไดรับทุกขพินาศอยูในที่นั้น ๆ, ฉันใด ;
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๘/๕๔๕-๖.

หมวดที่ ๓ วาดวยเกียรติและลาภสักการะ

๖๑

ภิกษุ ท. ! ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันนั้น : เธอเปนผูถูกลาภสักการะ
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ, ในเวลาเชา
ครองจีวร ถือบาตรเขาไปบิณฑบาตในหมูบ าน หรือในเมือง, เธอของอยูใน
ที่นั้น ๆ ติดอยูในที่นนั้ ๆ พัวพันอยูในที่นนั้ ๆ ไดรับทุกขพินาศอยูในที่นั้น ๆ.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมี
ธรรมอื่นยิง่ กวา ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอ
ทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา “เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะ
และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง
ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว
ตองไมมาหอหุม อยูทจี่ ิตของเรา”. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ
ไวอยางนี้แล.

ผูถูกหลาวอาบยาพิษ๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรม
อื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! หลาวที่อาบยาพิษ จะเสียบใครกันนะ ?
ลาภสักการะ
และเสียงเยินยอ จะติดตามภิกษุ ผูยังตองศึกษา ยังไมลุถงึ ขัน้ สุดแหงสิง่ ที่ตน
จํานงหวัง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๗๐/๕๕๑-๒.
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ภิกษุ ท. ! คําวา “หลาว” เปนคําชื่อแทนคําวา “ลาภสักการะ
และเสียงเยินยอ”.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมี
ธรรมอื่นยิง่ กวา ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย
จักไมเยื่อใยในลาภสักการะ
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา
“เราทั้งหลาย
และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอ ที่เกิดขึ้นแลว
ตองไมมาหอหุมอยูที่จิตของเรา”.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียก
ใจไว อยางนี้แล.

จักรแหงอสนีบาต๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมี
ธรรมอื่นยิง่ กวา.
ภิกษุ ท. ! จักรแหงอสนีบาตอันลุกโพลง ตกลงถูกกระหมอมของใคร
กันนะ ? ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ จะตามติดภิกษุผูยงั ตอง
ศึกษา ยังไมลุถงึ ขัน้ สุดแหงสิง่ ที่ตนจํานงหวัง.
เปนคําชื่อ
ภิกษุ ท. ! คําวา “จักรแหงอสนีบาตอันลุกโพลง”
แทนคําวา “ลาภสักการะและเสียงเยินยอ”.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๗๐/๕๔๙,๕๕๐.
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ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังนี้วา “เราทั้งหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอ ที่เกิดขึ้นแลว ตองไมมาหอหุม
อยูที่จิตของเรา”. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไว อยางนี้แล.

ลมเวรัมภา๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ลมชื่อวา เวรัมภา๒ พัดอยูแตในอากาศเบื้องบน. นกตัว
ใดบินเหินลมขึ้นไปถึงที่นั้น ลมเวรัมภาก็ซัดเอานกตัวนั้นใหลอยปลิวไป. เมื่อ
นกถูกลมเวรัมภาซัดเอาแลว เทาของมันขาดไปทางหนึ่ง ปกของมันขาดไป
ทางหนึ่ง ศีรษะของมันขาดไปทางหนึ่ง ตัวของมันขาดไปทางหนึ่ง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๗๑/๕๕๕-๖.
๒. ลมเวรัมภา น า จะไดแ ก ลมที่ เ รี ย กกั นตามภาษาชาวบ านวา ลมกรดนั่ นเอง. ตามอรรถกถากล าวว า
ถ า มี ค นขึ้ นไปบนท อ งฟ า ขนาดที่ สูง พอมองเห็ นทวี ป ทั้ง สี่ เล็ กประมาณเท า ใบบัว ระยะสูง ประมาณนี้ แหละ
เป น ระยะที่ ล มเวรั ม ภาพัด . ยั ง มี น กชนิ ด หนึ่ง ที่ บิ นไปถึง ระยะสูง ขนาดนั้ น เรี ย กชื่อ ว า “ วาตสกุ ณ-นกชอบ
บิ น เหิ น ลม”
และชอบเที่ ยวรอ งในเวลาฝนตกแลว ใหม ๆ
แลว บิ นไปในท องฟ า สูงขนาดมีล มเวรั มภาพั ด
จึงถูกซัดเอาเทา ปก ศีรษะ และตัว ขาดไปคนละทิศละทาง.
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกัน : เธอถูกลาภสักการะ
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ, ในเวลาเชา
ครองจีวร ถือบาตรเขาไปบิณฑบาตในหมูบ าน หรือในเมือง, ไมรักษากาย,
ไมรักษาวาจา, ไมรักษาจิต, ไมกําหนดสติ, ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย ;
ภิกษุนั้น เห็นมาตุคามในที่นนั้ ๆ ที่นุงชัว่ หมชั่ว, ครั้นเห็นมาตุคามผูน ุงชั่ว
หมชั่วแลว ความกําหนัดก็เสียบแทงจิตของเธอ. เธอนั้น ครั้นจิตถูกความ
กําหนัดเสียบแทงแลว ก็บอกคืนสิกขา (สึก) กลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุพวกหนึ่ง เอาจีวรของเธอไป
ภิกษุพวกหนึ่ง เอาบาตรของเธอไป
ภิกษุพวกหนึ่ง
เอาผานิสีทนะของเธอไป ภิกษุพวกหนึ่ง เอากลองเข็ม
ของเธอไป เชนเดียวกับอวัยวะของนก ซึ่งถูกลมเวรัมภาซัดเสียกระจัด
กระจายแลว ฉะนั้น.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังนี้วา “เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว ตองไมมาหอหุม
อยูที่จิตของเรา”. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้ แล.

ลูกสุนัขดุถูกขยี้ดวยดีสัตว๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย อยานึกกระหยิ่มตอลาภสักการะและเสียง
เยินยอ ที่เกิดแกพระเทวทัตเลย. ตลอดเวลา ที่พระเจาอชาตสัตตุกุมารยังไป
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๔/๕๙๓, ๕๙๔.

หมวดที่ ๓ วาดวยเกียรติและลาภสักการะ

๖๕

บํารุงพระเทวทัตดวยรถ ๕๐๐ คัน ทั้งเชาทั้งเย็น, และอาหารที่นําไปมีจํานวนถึง
๕๐๐ สํารับ๑ อยูเพียงใด ; ตลอดเวลาเพียงนั้น, พระเทวทัตหวังไดแตความ
เสื่อมในกุศลธรรมทัง้ หลาย อยางเดียว, หวังความเจริญไมได.

ภิกษุ ท. ! ใครขยี้ดีสัตวเขาที่จมูกของลูกสุนัขตัวดุราย,
ลูกสุนัข
ตัวนั้นก็จะกลับดุยงิ่ กวาเดิม ดวยการกระทําอยางนี้. ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. !
ตลอดเวลาที่พระเจาอชาตสัตตุกมุ ารยังไปบํารุงพระเทวทัต
ดวยรถ ๕๐๐ คัน
ทั้งเชาทั้งเย็น, และอาหารที่นําไปมีจํานวนถึง ๕๐๐ สํารับ อยูเพียงใด ; ตลอด
เวลาเพียงนั้น, พระเทวทัตหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย อยางเดียว,
หวังความเจริญไมได, ฉันนั้น.

ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมี
ธรรมอื่นยิง่ กวา ดวยอาการอยางนี้.
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอ
ทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไวดงั นี้วา “เราทั้งหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะ
และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว ตอง
ไมมาหอหุม อยูที่จิตของเรา”. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไว
อยางนี้แล.
๑. สํารับในที่นี้ ตรงกับบาลีที่วา “ถาลิปากะ”
จํานวนคน ๑๐ คน รับประทาน.

ถาลิปากะหนึ่ง ๆ นั้น

ตามอรรถกถาวาจุอาหารพอแก

๖๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ความฉิบหายของผูหลงสักการะ๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรม
อื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! พระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว
มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ, จึงทําลายสงฆ.
ภิกษุ ท. ! เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอา
แลว มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ, รากเหงาแหงธรรมอันเปนกุศลของเธอจึง
ถึงความขาดสูญ.
ภิกษุ ท. ! เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอา
แลว มีจติ ติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ, ธรรมอันเปนตัวกุศลของเธอ จึงถึงความ
ขาดสูญ.
ภิกษุ ท. ! เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอา
แลว มีจิตติดแนนอยูใ นสิ่งนั้น ๆ, ธรรมอันขาวสะอาดของเธอ จึงถึงความขาด
สูญ.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรม
อื่นยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังนี้วา “เราทั้งหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดขึ้น. อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว ตองไมมาหอหุม อยู
ที่จิตของเรา”. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้ แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๒/๕๘๒-๕๘๕.

หมวดที่ ๓ วาดวยเกียรติและลาภสักการะ

๖๗

การออกผลเพื่อฆาตนเอง๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ
เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต
เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเอง.
ภิกษุ ท. ! กลวยเมื่อจะออกผล ก็ออกผลเพื่อฆาตนเอง
เพื่อ
ความฉิบหายของมันเอง ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ
เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเอง ขอนี้
ก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! ไผเมื่อจะออกผล ก็ออกผลเพื่อฆาตนเอง เพื่อความ
ฉิบหายของมันเอง ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ
เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเอง ขอนี้
ก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! ไมออเมื่อจะออกผล ก็ออกผลเพื่อฆาตนเอง
เพื่อ
ความฉิบหายของมันเอง ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ
เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเอง ขอนี้
ก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! นางมาอัสดร ยอมตั้งครรภ เพื่อความตายของตนเอง
เพื่อความฉิบหายของตนเอง ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียง
เยินยอ เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเอง
ขอนี้ก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมี
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๓-๔/๕๘๖-๕๙๑.

๖๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ธรรมอื่นยิง่ กวา ดวยอาการอยางนี้.
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอ
ทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา “เราทั้งหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะ
และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง
ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว
ตองไมมาหอหุม อยูทจี่ ิตของเรา”. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางนี้ แล.

พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสความขอนั้นแลว พระองคผสู ุคตศาสดา

ไดตรัสนิคมวจนะนี้อีกวา :-

“สักการะ ยอมฆาคนชั่ว
เหมือนผลกลวยฆา
ตนกลวย ผลไผฆาตนไผ ขุยออฆาตนออ และสัตว
ที่เกิดในครรภฆานางมาอัสดร ฉะนั้น” ดังนี้ แล.

หมวดทีส่ าม จบ.
_______________

ผูชี้ขุมทรัพย !
_______________
น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ
ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขมุ ทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๖๙

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๔

วาดวย การทําไปตามอํานาจกิเลส
_________________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ผูไมหนุนหมอนไม
ผูเห็นแกนอน
ผูตองการนุง งามหมงาม
ผูตองการกินดี
ผูตองการอยูดี
ภัยมีเพราะการระคนใกลชิดสตรี
ภัยเกิดเพราะกลัวอด
ราคีของนักบวช
เมื่อโจรปลนชาวเมือง
คนนอกบัญชี
คนแหวกแนว
คนทิ้งธรรม
คืนวันที่มีแต “ความมืด”
ผูถูกตรึง
ผูถูกแมลงวันตอม
ปาชาผีดิบ
๗๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๔

วาดวย การทําไปตามอํานาจกิเลส
________________

ผูไมหนุนหมอนไม๑
ภิกษุ ท. !

ในบัดนี้ เจาลิจฉวีทั้งหลาย มีทอนไมเปนหมอนหนุน

เปนอยูอยางไมประมาท

มีความเพียรเขมแข็ง

ในการฝกวิชาใชศร.

พระราชาแหงมคธ นามวา อชาตสัตตุ ผูเวเทหิบุตร ยอมหาชองทาง
ทําลายลางมิได หาโอกาสทําตามอําเภอพระทัยแกเจาลิจฉวีเหลานั้นมิได.
ภิกษุ ท. ! แตในกาลฝายอนาคต เจาลิจฉวีทั้งหลาย จักทําตนเปน
สุขุมาลชาติ จนมีฝามือและฝาเทาออนนิ่ม.
เจาลิจฉวีเหลานั้น จักสําเร็จ
การนอนบนที่นอนอันออนนุม มีหมอนใหญ ๆ หนุน
ประทมจนกระทั่ง
พระอาทิตยขึ้น คราวนั้น พระราชาแหงมคธนามวา อชาตสัตตุ ผูเวเทหิบุตร
จักไดชองทางทําลายลาง จักไดโอกาสทําตามอําเภอพระทัย
แกเจาลิจฉวี
เหลานั้น.
ภิกษุ ท. ! ในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลาย ก็มีทอนไมเปนหมอนหนุน

เปนอยูอยางไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส ในชั้นความเพียรที่เปน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๒/๖๗๕-๖,
ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี.

๗๑

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ที่กูฏาคารศาลา

๗๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

หลักเปนประธาน.

มารผูใจบาป จึงหาชองทางทําลายลางมิได
โอกาสทีจ่ ะทําตามอําเภอใจแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้นมิได.

หา

ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ที่ทําตนเปน
สุขุมาลชาติ จนมีฝามือและฝาเทาออนนิ่ม. ภิกษุเหลานั้น จักสําเร็จการนอน
บนที่นอนอันออนนุม มีหมอนใหญ ๆ หนุน นอนจนกระทั่งพระอาทิตยขึ้น.
คราวนั้นเอง มารผูใจบาป ก็จักไดชองทางทําลายลาง จักไดโอกาสที่จะทํา
ตามอําเภอใจ แกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียก
ใจไววา “เราทั้งหลาย จักใชทอนไมเปนหมอนหนุน เปนอยูอยางไม

ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ในชั้นความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล.

ผูเห็นแกนอน๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จะเขาใจเรื่องนี้กันอยางไร ? พวก
เธอเคยไดเห็นไดฟงมาบางหรือ วา พระราชา ผูเปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเษก
แลว ทรงประกอบความสุขในการประทม หาความสุขในการเอนพระวรกาย
หาความสุขในการประทมหลับ ตามแตพระประสงคอยูเนืองนิจ ยังคงทรง
๑. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต ฉกฺ ก . อํ . ๒๒/๓๓๓/๒๘๘,
ตรั สแก ภิกษุ ทั้ ง หลาย
ที่มีพระบวชใหมนอนสายจนกระทั่งพระอาทิตยขึ้น ที่อุปฏฐานศาลา ณ เชตวัน.

โดยปรารภเหตุ

หมวดที่ ๔ วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส

๗๓

ปกครองราชสมบัตใิ หเปนที่รักใคร ถูกใจของพลเมือง จนตลอดพระชนมชีพ
ไดอยูหรือ ?
“อยางนี้ ไมเคยไดเห็นไดฟงเลย พระเจาขา”.

ดีแลว ภิกษุ ท. ! ขอที่กลาวนี้ แมเราเอง
ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง
อยางนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จะเขาใจเรื่องนี้กันอยางไร ? พวกเธอ
เคยไดเห็นไดฟง มาบางหรือ วา ผูครองรัฐ ก็ดี
ทายาทผูสืบมรดก ก็ดี
เสนาบดี ก็ดี นายบาน ก็ดี และ หัวหนาหมูบาน ก็ดี ประกอบความสุข
ในการนอน หาความสุขในการเอนกาย หาความสุขในการหลับ ตามสบาย
ใจอยูเนืองนิจ ยังคงดํารงตําแหนงนั้น ๆ ใหเปนที่รักใคร
ถูกใจของ
(ประชาชนทุกเหลา) กระทั่งลูกหมู จนตลอดชีวิตไดอยูหรือ ?
“อยางนี้ ไมเคยไดเห็นไดฟงเลย พระเจาขา”.

ดีแลว ภิกษุ ท. ! ขอที่กลาวนี้ แมเราเอง ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง
อยางนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จะเขาใจเรื่องนี้กันอยางไร ? พวกเธอเคย
ไดเห็นไดฟงมาบางหรือวา สมณะหรือพราหมณ ที่เอาแตประกอบความสุข
ในการนอน หาความสุขในการเอนกาย หาความสุขในการหลับ ตามสบายใจ
อยูเสมอ ๆ, ทั้งเปนผูไมคมุ ครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย, ไมรูประมาณใน
การบริโภค, ไมตามประกอบธรรมเปนเครื่องตื่น, ไมเห็นแจมแจงซึ่งกุศล ธรรมทัง้ หลาย, ไมตามประกอบการทําเนือง ๆ ในโพธิปกขิยธรรม ทั้งในยาม
ตนและยามปลาย, แลวยังจะกระทําใหแจงได ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่ง
เองในทิฏฐธรรมเทียว เขาถึงแลวแลอยูหรือ ?

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๗๔

“ขอนั้น ก็ยังไมเคยไดเห็นไดฟงเลย พระเจาขา”.

ดีแลว ภิกษุ ท. !
อยางนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. !

ขอที่กลาวถึงนี้ แมเราเอง

ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง

เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทัง้ หลาย พึงสําเหนียก

ใจไววา “เราทั้งหลาย จักคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย,

เปนผูรู
ประมาณในการบริโภค, ตามประกอบธรรมเปนเครื่องตื่น, เปนผูเห็น
แจมแจงซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย, และจักตามประกอบอนุโยคภาวนาใน
โพธิปกขิยธรรม ทั้งในยามตนและยามปลายอยูเ สมอ ๆ” ดังนี้. ภิกษุ ท. !

พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ อยางนี้แล.

ผูตองการนุงงามหมงาม๑
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ผูตอ งการ
ความสวยงามในเครื่องนุงหม (จีวร),
เธอทั้งหลาย
เมื่อเปนเชนนั้นอยู
จักเริดรางจากการใชผาบังสุกุล,
จักเหินหางที่นอนที่นั่งอันเปนปาและปาชัฏ
เงียบสงัด, จักมั่วสุมชุมนุมกันอยูแตในยานหมูบาน นิคม และเมืองหลวง
และจักถึงอเนสนกรรม
คือการแสวงหาอันไมสมควรหลายแบบหลายวิธี
เพราะความตองการความสวยงามในเครื่องนุงหมนั้นเปนเหตุ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๔/๘๐,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๔ วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส

๗๕

ภิกษุ ท. ! นี้ เปน อนาคตภัยขอที่หนึ่ง ยังไมเกิดขึน้ ในบัดนี้ แตจัก
เกิดขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว ครั้นไดสาํ นึกแลว ก็พึง
พยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

ผูตองการกินดี๑
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ผูตองการ
ความเอร็ดอรอยในอาหาร,
เธอทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนั้นอยู จักเริดราง
จากการเที่ยวบิณฑบาต,
จักเหินหางที่นอนที่นั่งอันเปนปาและปาชัฏเงียบ
สงัด, จักมั่วสุมชุมนุมกันอยูแตในยานหมูบ าน นิคม และเมืองหลวง และจัก
ถึงอเนสนกรรม
คือการแสวงหาอันไมสมควรหลายแบบหลายวิธี เพราะ
ความตองการความเอร็ดอรอยในอาหารนั้นเปนเหตุ.
ภิกษุ ท. ! นี้ เปน อนาคตภัยขอที่สอง ยังไมเกิดขึน้ ในบัดนี้ แตจัก
เกิดขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว ครั้นไดสํานึกแลว ก็พึง
พยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

ผูตองการอยูด๒ี
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ผูตอง
การนอนสบายนั่งสบาย,
เธอทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนั้นอยู จักเริดรางจาก
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๔/๘๐.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๕/๘๐.

๗๖
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การอยูปา (หรือจากการอยูโคนไม), จักเหินหางทีน่ อนที่นั่งอันเปนปาและปา
ชัฏเงียบสงัด, จักมั่วสุมชุมนุมกันอยูแตในยานหมูบาน นิคม และเมืองหลวง
และจักถึงอเนสนกรรม คือการแสวงหาอันไมสมควรหลายแบบหลายวิธี เพราะ
ความตองการนอนสบายนั่งสบายนั้นเปนเหตุ.
ภิกษุ ท. ! นี้ เปน อนาคตภัยขอที่สาม ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้ แตจัก
เกิดขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว ครั้นไดสาํ นึกแลว ก็พึง
พยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

ภัยมีเพราะการระคนใกลชิดสตรี๑
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ที่มีการ
อยูระคนใกลชิดกับพวกภิกษุณี
สิกขมานา๒ และสมณุทเทส๓,
เมื่อ
มีการระคนใกลชิดกันเชนนั้น ก็เปนอันหวังผลเหลานี้ไดคอื
เธอทั้งหลาย
จักตองทนประพฤติพรหมจรรย อันเต็มไปดวยอาบัตทิ ี่เศราหมอง หรือมิฉะนั้น
ก็จักตองบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๕/๘๐.
๒. สิกขมานา คือ สามเณรีที่ตองรับการอบรมพิเศษกอนบวชเปนภิกษุณีเปนเวลา ๒ ป
ศีล ๕ และสิกขาบทขอวิกาลโภชนอีกหนึ่ง รวมเปน ๖ สิกขาบทไมขาดตกบกพรองเลย.
๓. สมณุทเทสในที่นี้ คือ สามเณรี.

โดยการรักษา

หมวดที่ ๔ วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส
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ภิกษุ ท. ! นี้ เปน อนาคตภัยขอที่สี่ ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้ แตจักเกิด
ขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว ครัน้ ไดสํานึกแลว ก็พึงพยายาม
เพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

ภัยเกิดเพราะกลัวอด๑
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ที่มีการ
อยูคลุกคลีกับพวกคนทําการวัด และสมณุทเทส (สามเณร),
เมื่อมีการ
อยูคลุกคลีกันเชนนั้น ก็เปนอันหวังผลเหลานี้ไดคอื เธอทั้งหลายจักขวนขวาย
ทําการสะสมของกินไวบริโภคหลายอยางหลายประการ
และจักทํานิมิตอัน
หยาบ ในการใชเขาขุดดินบาง ในการใชเขาพรากของสดเขียวบาง๒.
ภิกษุ ท. ! นี้ เปน อนาคตภัยขอที่หา ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้ แตจัก
เกิดขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว ครั้นไดสํานึกแลวก็พึง
พยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

ราคีของนักบวช๓
ภิกษุ ท. ! เครื่องเศราหมองของพระจันทรและพระอาทิตย มีอยูส ี่อยาง
อันเปนเหตุใหพระจันทรและพระอาทิตย ไมสุกใส ไมสวางไสวรุงเรือง. สี่อยาง
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๕/๘๐.
๒. คือถึ ง กั บใชเขาขุ ด ดิ น หรือ เก็บ ผั กผลไม โดยตรง หรือ โดยการใชใ บ เป นต น ( โอฬาริกํ ป นิ มิตฺ ตํ
กริสฺสนฺติ ปฐวิยาป หริตคฺเคป ).
๓. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๘/๕๐.

๗๘
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อะไรบาง ? สี่อยางคือ เมฆ, หมอก, ผงคลี, และอสุรินทราหู. ภิกษุ ท. !
เครื่องเศราหมองของพระจันทรและพระอาทิตย อันเปนเหตุใหพระจันทรและ
พระอาทิตยไมสุกใส ไมสวางไสวรุงเรือง มีอยูสี่อยางนี้ ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ ก็มี
อยูสี่อยาง อันเปนเหตุใหสมณพราหมณ ไมผอ งใส ไมงามสงารุงเรือง. สี่อยาง
อะไรบาง ? สี่อยางคือ :(๑) สมณพราหมณพวกหนึ่ง ดื่มสุราเมรัย ไมงดเวนจากการดื่มสุรา
เมรัย.
(๒) สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังมีการกระทํา (อยางใดอยางหนึ่ง) อยางที่
คนคูเขาทําตอกัน๑ ไมงดเวนจากการกระทําเชนนั้น.
(๓) สมณพราหมณพวกหนึ่ง รับทองและเงิน ไมงดเวนจากการรับทอง
และเงิน.
(๔) สมณพราหมณพวกหนึ่ง สําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตที่ผดิ วิสยั
ของสมณะ ไมงดเวนจากการเลี้ยงชีวิตทีผ่ ิดวิสัย.
ภิกษุ ท. ! เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ มีอยูสอี่ ยางนี้ อันเปน
เหตุใหสมณพราหมณ ไมผองใส ไมงามสงารุงเรือง แล.

เมื่อโจรปลนชาวเมือง๒
ภิกษุ ท. ! มหาโจรหาพวกเหลานี้ มีอยูในโลก หาไดในโลก. หาพวก
คืออะไรบาง ? หาพวกคือ :๑. เพศหญิงและเพศชาย จะพึงทําแกกัน เพื่อกามารมณ ระดับไหนก็ตาม.
๒. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต มหาวิ . วิ. ๑/๑๖๙/๒๓๐,
ตรั สแก ภิ ก ษุทั้ ง หลาย
ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี.

ที่ กู ฏ าคารศาลา

หมวดที่ ๔ วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส
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(๑) ภิกษุ ท. ! ความคิดของมหาโจรบางพวกในกรณีนี้มีวา “เมื่อไรหนอ
เราจักเปนผูมีบริวารรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอมเรา เที่ยวไปในยานหมูบาน
นิคม และเมืองหลวง, จักไดฆาเอง หรือใชใหบริวารฆา, จักไดตัดเอง หรือ
ใชใหบริวารตัด, จักไดเผาเอง หรือใชใหบริวารเผา” ดังนี้. ครั้นกาลตอมา
มหาโจรนั้นมีบริวารรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอมแลว เที่ยวไปในยานหมูบาน
นิคม และเมืองหลวง, ทําการฆาเอง และใหบริวารฆา, ทําการตัดเอง และให
บริวารตัด, ทําการเผาเอง และใหบริวารเผา. ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. !
ความคิดของภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ มีวา “เมื่อไรหนอ เราจักเปนผูมี
บริวารรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอมเรา เที่ยวจาริกไปในยานหมูบาน นิคม
และเมืองหลวง, เปนที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ของพวก
คฤหัสถและบรรพชิต, เปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร” ดังนี้. ครั้นกาลตอมา ภิกษุลามกนั้นไดมีบริวาร
รอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอมแลว
เที่ยวจาริกไปในยานหมูบาน นิคม
และเมืองหลวง, เปนที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ของพวกคฤหัสถ
และบรรพชิต, เปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย-เภสัชบริกขาร ; ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุ ท. ! ภิกษุลามกนี้ จัดเปน มหาโจร
พวกแรก ซึ่งมีอยูในโลก หาไดในโลก.
(๒) ภิกษุ ท. ! พวกอื่นอีก, ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ยอมเลาเรียน
ธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแลว ยกตนวารูเอง (หรือนําไปหาลาภผลเพื่อตน).
ภิกษุ ท. ! ภิกษุลามกนี้ จัดเปน มหาโจรพวกที่สอง ซึ่งมีอยูใ นโลก หาไดในโลก.
(๓) ภิกษุ ท. ! พวกอื่นอีก, ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ยอมตาม
กําจัดพรหมจารีผูประพฤติพรหมจรรยไดบริสุทธิ์
ดวยสิ่งอันไมใชเรื่องของ

๘๐
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พรหมจรรย อันปราศจากมูลความจริง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุลามกนี้ จัดเปน มหา
โจรพวกที่สาม ซึ่งมีอยูในโลก หาไดในโลก.
(๔) ภิกษุ ท. ! พวกอื่นอีก, ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ยอมสงเคราะห
และพูดจาและเกลี้ยกลอมพวกคฤหัสถ ดวยครุภัณฑและครุบริกขารอันเปนของ
สงฆ คือของปลูกสรางในอาราม พื้นที่อาราม วิหาร พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก
หมอน หมอโลหะ อางโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ พรา ขวาน ผึ่ง จอบ
สวาน เชือก ไมไผ หญาสําหรับมุง หญาปลอง หญา ดินเหนียว สิ่งของที่
ทําดวยไมและสิ่งของที่ทําดวยดิน เหลานั้น. ภิกษุ ท. ! ภิกษุลามกนี้ จัดเปน
มหาโจรพวกที่สี่ ซึ่งมีอยูในโลก หาไดในโลก.
(๕) ภิกษุ ท. ! ภิกษุพวกสุดทาย จัดเปน มหาโจรชั้นเลิศ ในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดา พรอมทัง้ มนุษย คือ ภิกษุลามก กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อัน
ไมมีจริง ไมเปนจริง. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ภิกษุ ท. ! เพราะวา เธอ
บริโภคกอนขาวของชาวเมือง ดวยอาการอันเปนขโมย.
“ภิกษุใด แสดงตัวเองซึ่งความจริงเปนอยางหนึ่ง
ใหคนอื่นเขาใจเปนอยางอื่นไป, การบริโภคปจจัย
ดวยอาการแหงขโมยของเธอนั้น เปนเชนเดียวกับ
นายพราน ผูลอลวงดักสัตวกิน ฉะนั้น. คน
เปนอันมาก ที่มีผากาสาวพัสตรคลุมคอ แตมีความ
เปนอยูลามก ขาดการสํารวม, พวกคนลามก
เหลานั้น ตองไปเกิดในนรก เพราะการกระทํากรรม
อันหยาบชา. มันกินกอนเหล็ก ซึ่งเปรียบดวย
เปลวไฟอันรอนจัด ยังจะดีกวา, คนทุศีล ไมมี
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การสํารวม บริโภคกอนขาวของชาวเมือง เปนการ
ไมเหมาะสมเลย”.

คนนอกบัญชี๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลาใด เปนคนหลอกลวง กระดาง พูดพลาม
ยกตัว จองหอง ใจฟุงเฟอ ;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลานั้น
ไมใช

“คนของเรา”.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลานั้น
ไดออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแลว ;
และพวกภิกษุเหลานัน้
ยอมไมถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ใน
ธรรมวินัยนี้ ไดเลย.

คนแหวกแนว๒
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป,
เมื่อมีการกระทํา
สามอยางนี้แลว, จะไดชอื่ วาเปน ผูทํามหาชนใหเสื่อมเสีย ทํามหาชน

ใหหมดสุข ทําไปเพื่อความฉิบหายแกมหาชน
ไมเปนประโยชน
เกื้อกูลแตเปนไปเพื่อความทุกข
ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
การกระทําสามอยางอะไรบางเลา ? สามอยาง คือ :๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๖.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๓๓/๔๕๐.
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๘๒

(๑) ทําการชักชวนมหาชนในกายกรรม๑
อันผิดแนวแหงการทํา
ที่สุดทุกขในพระศาสนา.
(๒) ทําการชักชวนมหาชนในวจีกรรม๒
อันผิดแนวแหงการทํา
ที่สุดทุกขในพระศาสนา.
(๓) ทําการชักชวนมหาชนในการบําเพ็ญทางจิต๓
อันผิดแนว
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป,
เมื่อมีการกระทํา
สามอยางเหลานี้ เขาแลว, ไดชื่อวาเปนผูท ํามหาชนใหเสื่อมเสีย ทํามหาชนให
หมดสุข ทําไปเพื่อความฉิบหายแกมหาชน ไมเปนประโยชนเกื้อกูล, แตเปน
ไปเพื่อความทุกข ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แล.

คนทิ้งธรรม๔
ภิกษุ ท. !

ในทิศใด

พวกภิกษุ

ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกปากอยู ;

นึกถึงก็ไมเปนที่ผาสุกแกเราเสียแลว

เกิดแกงแยง

ทะเลาะวิวาท

ทิศนั้น แมแตเพียง
ไมตองกลาวถึงการไปในที่นั้น.

ภิกษุ ท. !

ในกรณีนี้ เราเชื่อแนแกใจวา เปนเพราะภิกษุเหลานั้น ไดละทิ้งธรรมสามอยาง
เสีย แลวพากันมาถือ ทําใหมากในธรรมสามอยาง. ธรรมสามอยางอะไรบางเลาที่
เธอละทิ้งเสีย ? สามอยาง คือ :๑.
๒.
๓.
๔.

กายกรรม ในที่นี้ อรรถกถา กลาวถึงการชักชวนใหไหวทิศ เปนตน.
วจีกรรม ในที่นี้ อรรถกถา กลาวถึงการชักชวนใหพูดเขวนอกลูนอกทาง เปนตน.
อรรถกถา กลาวถึงการบอกกรรมฐานผิด ๆ เปนตน.
บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๕๕/๕๖๔.
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(๑) ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม,
(๒) ความตรึกในการทําความไมมุงราย,
(๓) ความตรึกในการไมทําคนอื่นใหลําบาก.
ธรรมสามอยางเหลานี้
แล ที่พวกภิกษุเหลานั้น ละทิ้งเสียแลว.
ก็ธรรมอีกสามอยางอะไรบางเลา ที่พวกภิกษุเหลานั้นพากันถือ กระทํา
เพิ่มพูนใหมาก ? สามอยาง คือ :(๑) ความตรึกในทางกาม,
(๒) ความตรึกในทางมุงราย,
(๓) ความตรึกที่กอใหเกิดความลําบากแกผูอื่น. ธรรมสามอยางเหลานี้
แล ที่พวกภิกษุเหลานั้นพากันถือ กระทําเพิ่มพูนใหมาก.
ภิกษุ ท. ! ในทิศใด พวกภิกษุ เกิดแกงแยง ทะเลาะวิวาท ทิ่มแทง
กันและกันดวยหอกปากอยู ; ภิกษุ ท. ! ทิศนั้น แมแตเพียงนึกถึงก็ไมเปน
ที่ผาสุกแกเราเสียแลว ไมตองกลาวถึงการไปในที่นั้น. ในกรณีนี้ เราเชื่อแน
แกใจวา เปนเพราะพวกภิกษุเหลานั้น ละทิ้งธรรมสามอยางเหลาโนนเสีย
แลว และพากันมาถือ กระทําใหมากในธรรมสามอยางเหลานี้แทน.

คืนวันทีม่ ีแต “ความมืด”๑
ภิกษุ ท. ! คืนวันของภิกษุทปี่ ระกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้
แลว, ยอมผานไป โดยหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทัง้ หลายอยางเดียว
หาความเจริญมิได. หกอยางอะไรบางเลา ? หกอยาง คือ ภิกษุในกรณีนี้ :๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๓/๓๕๕.
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(๑) มีความตองการมากจนเปนทุกข เพราะไมรูจักพอในเรื่องจีวร,
บิณฑบาต, เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร.
(๒) เปนคนไมมีศรัทธา.
(๓) เปนคนทุศลี .
(๔) เปนคนเกียจคราน.
(๕) เปนคนมีสติฟนเฟอน.
(๖) เปนคนมีปญ
 ญาทึบ.
ภิกษุ ท. ! คืนวันของภิกษุทปี่ ระกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้
แลว, ยอมผานไป โดยหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว
หาความเจริญมิได.

ผูถูกตรึง๑
ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังละตะปู
ตรึงใจหาตัวไมได ; คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น ยอมผานไป โดยหวังไดแตความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว หาความเจริญมิได. ตะปูตรึงใจหาตัว
ที่บรรพชิตรูปนั้นยังละไมได เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยังสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ
เชื่อ ไมเลื่อมใส ในพระศาสดา. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไป เพือ่ ความเพียรเผากิเลส เพียรประกอบเนือง ๆ เพียรตั้งหลัก
ติดตอเนื่องกัน. จิตของผูใ ด ไมนอมไปตามนัยที่กลาวนี้, นั่นแหละ เปนตะปู
ตรึงใจตัวทีห่ นึ่ง ที่เธอนั้นยังละไมได.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๑๙/๑๔.
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ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ ยังสงสัย ฯลฯ
ในธรรม
_ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนตะปูตรึงใจตัวที่สอง ที่เธอนั้นยังละไมได.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ ยังสงสัย ฯลฯ
ในพระสงฆ
_ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนตะปูตรึงใจตัวที่สาม ที่เธอนั้นยังละไมได.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ ยังสงสัย ฯลฯ ในไตรสิกขา
_ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนตะปูตรึงใจตัวที่สี่ ที่เธอนั้นยังละไมได.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง
ภิกษุเปนผูค รุนโกรธในเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกัน,
ไมชอบใจ มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งแลว จน
เกิดเปนเครือ่ งตรึงใจ. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไป
เพื่อความเพียรเผากิเลส เพียรประกอบเนือง ๆ เพียรตั้งหลักติดตอเนื่องกัน.
จิตของผูใด ไมนอมไปตามนัยที่กลาวนี้, นั่นแหละ เปนตะปูตรึงใจตัวที่หา
ที่เธอนั้นยังละไมได.
ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด จะเปนภิกษุ หรือภิกษุณีก็ตาม ยังละตะปู
ตรึงใจหาตัวไมได, คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น ยอมผานไป โดยหวังไดแต
ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว หาความเจริญมิได แล.

ผูถูกแมลงวันตอม๑
ภิกษุ ท. ! เมื่อเชานี้ เราครองจีวร ถือบาตร ไปบิณฑบาตในเมืองพาราณสี
เราไดเห็นภิกษุรูปหนึง่ เที่ยวบิณฑบาตอยูต ามแหลงที่ซื้อขายโคของพวกมิลักขะ
เปนภิกษุมที าทางกระหายกาม คิดสึก ปลอยสติ ปราศจากสัมปชัญญะ จิตฟุง
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๖๑/๕๖๘,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่อิสิปตนมฤคทายวัน.

๘๖
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ใจเขว ผิวพรรณแหงเกรียม.
ครั้นเห็นแลว เราไดกลาวกะภิกษุนั้นวา
“ภิกษุ ! เธออยาทําตัวใหเนาพอง.
ตัวที่เนาพองสงกลิ่นเหม็นคาวคลุง
แลว แมลงวันจักไมตอมไมดูดนั้น เปนไปไมได นะภิกษุ !”
ดังนี้.
ภิกษุนั้น ถูกเราทักอยางนี้ ก็เกิดความสลดขึ้นในใจ.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ตรัสดังนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามขึ้นวา “อะไรเลาพระเจาขาชื่อวา ของ
เนาพอง ? อะไรเลา ชื่อวา กลิ่นเหม็นคาว ? อะไรเลา ชื่อวา แมลงวัน ?”

“อภิชฌา นี่แหละภิกษุ ! ชื่อวา ของเนาพอง, พยาบาท ชื่อวา
กลิ่นเหม็นคาว, ความคิดที่เปนอกุศลลามก ชื่อวา แมลงวัน. ตัวที่เนา
พองสงกลิ่นเหม็นคาวคลุงแลว แมลงวันจักไมตอมไมดูดนั้น เปนไป
ไมได นะภิกษุ !” ดังนี้ แล.

ปาชาผีดบิ ๑
ภิกษุ ท. ! โทษหาอยางเหลานี้ เปนโทษในปาชาผีดิบ. หาอยาง
อะไรบาง ? หาอยาง คือ ปาชาผีดิบเปนที่ไมสะอาด, มีกลิ่นเหม็น, มีภัย
เฉพาะหนา, เปนที่พักอาศัยของพวกอมนุษยที่ดุรา ย,
และเปนที่ที่รองไห
พิไรร่ําของคนเปนจํานวนมาก. โทษหาอยางเหลานี้ เปนโทษในปาชาผีดิบ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๙๘/๒๔๙.

หมวดที่ ๔ วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส

ภิกษุ ท. !

ฉันใดก็ฉันนั้น : โทษหาอยางเหลานี้

นักบวช ที่เปรียบดวยปาชาผีดิบ.

๘๗

เปนโทษใน

หาอยางอะไรบาง ? หาอยางคือ :-

(๑) นักบวชบางคนในกรณีนี้
เปนผูประกอบดวยการกระทํา
ทางกายอันไมสะอาด,
ประกอบดวยการกระทําทางวาจาอันไมสะอาด,
ประกอบดวยการกระทําทางใจอันไมสะอาด. ภิกษุ ท. ! เรากลาวการทําเชนนี้
ของผูนั้นวา เปนความไมสะอาด ดุจดัง่ ปาชาผีดิบ ซึ่งเปนที่ไมสะอาด. เรากลาว
นักบวชชนิดนี้ วาเทียบกันไดกับที่ที่ไมสะอาด ฉะนั้น.
(๒) เมื่อนักบวชประกอบกรรมไมสะอาดเชนนั้นอยู, เสียงเลาลืออันชั่วชา
ก็ระบือไป. ภิกษุ ท. ! เรากลาวเสียงเลาลืออันชั่วชานี้ของผูนนั้ วา เปนกลิ่น
เหม็น ดุจดั่งปาชาผีดบิ ซึ่งเปนที่มีกลิ่นเหม็น. เรากลาวนักบวชชนิดนี้ วาเทียบ
กันไดกับทีท่ ี่มีกลิ่นเหม็น ฉะนั้น.
(๓) ผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน
ซึ่งมีศีลเปนที่รัก
ยอมเวน
หางไกลจากคนที่มีกลิ่นเหม็นเชนกลาวนั้นเสีย.
ภิกษุ ท. ! เรากลาวการ
ที่เพื่อน ๆ เวนหางไกลนี้ของผูนนั้
วา เปนภัยเฉพาะหนา ดุจดัง่ ปาชาผีดิบ
ซึ่งเปนที่มภี ัยเฉพาะหนา. เรากลาวนักบวชชนิดนี้ วาเทียบกันไดกับที่ทมี่ ีภัย
เฉพาะหนา ฉะนั้น.
(๔) คนชั่วชานั้น ผูประกอบกรรมอันไมสะอาดทั้งทางกาย วาจา
และใจ
ก็อยูรวมกันไดแตพวกที่มีการกระทําเหมือน ๆ กัน.
ภิกษุ ท. !
เรากลาวการที่อยูรวมกันไดของผูนั้น วา เปนที่พกั อาศัยสําหรับพวกเหลาราย
นี้ ดุจดั่งปาชาผีดิบ ซึ่งเปนที่พกั อาศัยของพวกอมนุษย ทีด่ ุราย.
เรากลาว
นักบวชชนิดนี้ วาเทียบกันไดกับที่พักอาศัยสําหรับคนดุราย ฉะนั้น.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๘๘

(๕) ผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน ซึ่งมีศีลเปนที่รัก
ไดเห็น
นักบวชชนิดนั้นเขาแลว ก็นึกตําหนิไดวา “พุทโธเอย ! ความทุกขของพวก

เรา

มีอยูตรงที่

พวกเราจําตองอยูรวมกับนักบวชชนิดนั้นดวย”

ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เรากลาวการอยูรวมที่ทําใหเกิดทุกขขึ้นนี้ของผูน้ัน วา
เปนความรองไหพไิ รร่ํา ดุจดั่งปาชาผีดิบ ซึ่งเปนทีท่ ี่รองไหพไิ รร่ําของคนเปน
จํานวนมาก. เรากลาวนักบวชชนิดนี้ วาเทียบกันไดกับที่สําหรับเปนทีร่ องไห
พิไรร่ําของคนเปนจํานวนมาก ฉะนั้น.
ภิกษุ ท. !
ปาชาผีดิบ แล.

โทษหาอยางเหลานี้ เปนโทษในนักบวช

หมวดทีส่ ี่ จบ.
_______________

ที่เปรียบดวย

ผูชี้ขุมทรัพย !
__________________
น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ
ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขมุ ทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๘๙
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หมวดที่ ๕

วาดวย การเปนทาสตัณหา
____________________

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผูเห็นแกอามิส
ไมคมุ คาขาวสุก
ขี้ตามชาง
ติดบวงนายพราน
ผูถูกลาม
หมองูตายเพราะงู
อมิตตภิกขุ
เปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย

๙๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๕

วาดวย การเปนทาสตัณหา
____________________

ผูเห็นแกอามิส๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทั มีสองชนิด. สองชนิดอะไรกันเลา ? สองชนิด
คือ ภิกษุบริษัทที่ หนักในอามิส แตไมหนักในพระสัทธรรม หนึ่ง, ภิกษุ
บริษัทที่ หนักในพระสัทธรรม แตไมหนักในอามิส หนึ่ง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทั ที่หนักในอามิส แตไมหนักในพระสัทธรรมนั้น
เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุเหลาใดกลาวยกยอกันเองตอหนา
คฤหัสถผูครองเรือนวา “ภิกษุรูปโนน เปนอริยบุคคลชนิด อุภโตภาควิมุตต๒,
รูปโนน เปนอริยบุคคลชนิด
รูปโนน เปนอริยบุคคลชนิด ปญญาวิมุตต๓,
กายสักขี๔, รูปโนน เปนอริยบุคคลชนิด ทิฏฐิปปตตะ๕, รูปโนน เปน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทุก. อํ. ๒๐/๙๓/๒๙๓.
๒. อุภโตภาควิมตุ ต ผู ห ลุ ด พน โดยสว นสอง คือ ผู ได วิโ มกข ทั้ง แปดดว ย และได โลกุ ตตรผลในชั้ น
สิ้นอาสวะดวย.
๓. ปญญาวิมุตต ผูสิ้นอาสวะดวยอํานาจปญญาเห็นอนัตตาโดยตรง.
๔. กายสักขี ผู มีกายเสวยสุขด วยนามกายมาแลว เป นเครื่อ งประจั ก ษ คือเสขบุค คล ๗
ผู ชิ มฌาน
สุขมาแลว จึงเห็นทุกขและบรรลุมรรคผลในขั้นของตน ๆ.
๕. ทิฏฐิปปตตะ ผูบรรลุมรรคผลดวยอํานาจพิจารณา เห็นอนัตตาในสังขารทั้งหลาย ซึ่งไดแกอริยบุคคล
นั บ ตั้ ง แต ผูตั้ งอยูใ นโสดาป ต ติผลไปจนถึง ผู ตั้ง อยู ใ นอรหั ตตมรรค, แต พอได บรรลุอ รหั ตตผลก็เป นป ญญาวิ มุต ต ไป.
[ตั้ ง แต ๒-๕ และเชิ งอรรถหน า ๙๒ (ในขอ ๑, ๒, ๓) ดูรายละเอี ยดโดยพุ ท ธวจนะ ใน อริย สั จจาก
พระโอษฐภาคตน หนา ๖๕๘]

๙๑

๙๒
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อริยบุคคลชนิด สัทธาวิมุตต๑ , รูปโนน เปนอริยบุคคลชนิด ธัมมานุสารี๒,
รูปโนน เปนอริยบุคคลชนิด สัทธานุสาร๓ี , รูปโนน มีศีลมีการเปนอยูง ดงาม,
และรูปโนน ทุศีลมีการเปนอยูเ ลวทราม” ดังนี้เปนตน. ภิกษุเหลานั้น ยอม
ไดลาภ เพราะการกลาวยกยอกันนั้นเปนเหตุ. ครั้นไดลาภแลว ภิกษุพวกนั้น
ก็พากันติดอกติดใจในรสแหงลาภ สยบอยู เมาหมกอยู,
ไมมองเห็น
สวนที่เปนโทษ
ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข
ทําการบริโภคลาภนั้นอยู.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทั อยางนี้แล เราเรียกวา บริษัทที่หนักในอามิส
แตไมหนักในพระสัทธรรม.

ไมคุมคาขาวสุก๔
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่ง
อยู. คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีก็ตาม เขาไปหาภิกษุนั้นแลว นิมนตฉันอาหาร
ในวันรุงขึน้ . ภิกษุนั้นมีความหวังในอาหารนี้ก็รับนิมนต. ครั้นราตรีลวงไปถึง
เวลาเชา เธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูเรือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี
๑. สั ท ธาวิ มุต ต ผู ห ลุ ด พ นดวยศรั ท ธาหรื อ มีศ รั ทธาออกหนา
ซึ่ ง ได แ ก ผู บรรลุ มรรคผลขั้ นสุด ท า ย
ดวยอาศัยกําลังของศรัทธาที่เกิดขึ้น มากกวากําลังดานสมาธิ, ปญญา, หรือกําลังดานอื่น ๆ ( ดูการอธิบาย โดย- พุทธ
วจนะ ใน พุทธประวัติจากพระโอษฐ หนา ๓๓๖ ).
๒. ธัมมานุสารี ผูแลนไปตามกระแสแหงธรรม ซึ่งไดแกผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค ดวยอํานาจพิจารณา
เห็นอนิจจังใน ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ.
๓. สัทธานุสารี ผูแลนไปตามกระแสแหงศรัทธา
ซึ่งไดแกผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค โดยมีความเชื่อ
และมีจิตนอมไป เห็นอนิจจังใน ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ ( ดูการอธิบายโดยพุทธวจนะ ใน อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน หนา ๕๙๒ ).
๔. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต ติก . อํ . ๒๐/๓๕๓/๕๖๓, ตรั ส แก ภิก ษุ ทั้ง หลาย ที่ พลิ หรณะไพรสณฑ,
เมืองกุสินารา.

หมวดที่ ๕ วาดวยการเปนทาสตัณหา

๙๓

ผูนิมนต, ถึงแลวก็นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว. คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ได
เลี้ยงเธอดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยตนเอง
ใหอิ่มหนําสําราญ
จนเธอบอกหาม.
ความคิดไดเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นในขณะนั้นวา “วิเศษจริง !
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ เลี้ยงเราดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยตนเอง
จนอิ่มหนําสําราญถึงกับเราตองบอกหาม” ดังนี้แลว, ภิกษุนั้นยังหวังตอไปอีกวา
“โอหนอ ! แมวันตอๆไป ก็ขอใหคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ เลี้ยงดูเราดวย
ของเคี้ยวของฉันอันประณีต ฯลฯ อยางนี้อีกเถิด” ดังนี้. เธอนั้น ไดติดในรส
อาหาร หลงในรสอาหาร สยบอยูดวยความยินดีในรสอาหาร, ไมมองเห็นสวนที่
เปนโทษ ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข ฉันอาหารนั้น.
ภิกษุนั้น
ยอมครุนคิดอยูดว ยความครุนคิดในกามบาง
ครุนคิดอยูดวย
ครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทาง
ความครุนคิดในทางเคียดแคนบาง
ทําผูอื่นใหลําบากโดยไมรูสึกตัวบาง ตรงที่เธอนัง่ ฉันนั้นเอง.
ภิกษุ ท. ! เรากลาววา “ทาน ที่ถวายแกภิกษุผูเชนนี้ หามีผลมากไม”.
เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ภิกษุนี้ เปนผูมัวเมา แล.

ขี้ตามชาง๑
ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้เคยมีมาแลว : มีสระใหญในทีใ่ กลปาแหงหนึ่ง.
ชางทั้งหลายไดอาศัยหากินในสระใหญแหงนั้น.
มันลงสูสระแลว ใชงวง
ถอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมา แลวแกวงไปแกวงมาในน้ํา ทําใหหมดเปอกตม
แลวใสปากเคี้ยวใหดเี สียกอน จึงกลืนลงไป. การกินอยางนี้ของชางเหลานั้น
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๓/๖๗๘.
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ยอมทําใหเนื้อตัวเปลงปลั่ง มีพละกําลัง และไมถึงซึ่งความตาย หรือไดรับทุกข
เจียนตาย ; เพราะขอที่ชางนั้นรูจ ักกินนั้นเองเปนเหตุ. ภิกษุ ท. ! สวนพวกลูกชาง
เล็ก ๆ อยากจะเอาอยางชางใหญ ๆ บาง, มันจึงลงสูสระบัวนั้น ใชงวงถอน
หัวบัวและรากบัวขึ้นมาได ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดแกวงไปแกวงมาในน้ํา มีเปอกตมติด
อยู ก็เอาเขาใสปาก ไมไดเคี้ยวใหดีเสียกอน กลืนลงไปแลว. การกินอยางนี้
ของพวกลูกชางเล็ก ๆ นั้น ยอมไมทําใหเนื้อตัวเปลงปลั่งมีพละกําลัง แลวยัง
จะถึงซึ่งความตาย
หรือไดรบั ทุกขเจียนตาย ; เพราะขอที่ลูกชางเหลานั้น
ไมรูจักกินนั้นเองเปนเหตุ ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุผูเถระทั้งหลาย ในกรณีน้ี เวลาเชา
ครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูยานหมูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต, พวกภิกษุ
ผูเถระเหลานั้น ยอมกลาวธรรมอยูในที่นั้น ๆ ; พวกคฤหัสถผูเลื่อมใสตอภิกษุ
ผูเถระเหลานั้น ยอมทําอาการแหงผูเลื่อมใส. อนึ่ง พวกภิกษุผูเถระนั้นเลา
ก็ไมตดิ อกติดใจ ไมสยบ ไมเมาหมก ในลาภนั้น ๆ ,
เปนผูมองเห็น
สวนที่เปนโทษ เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข แลวจึง
ทําการบริโภคลาภนั้น. การบริโภคอยางนีข้ องภิกษุผูเถระเหลานั้น ยอมทําใหมี
รางกายสุกใส มีพละกําลัง และไมถึงซึ่งความตาย หรือไดรบั ทุกขเจียนตาย ;
เพราะขอที่ทานเหลานั้นรูจักการทําการฉัน นั้นเองเปนเหตุ.
ภิกษุ ท. ! สวนพวกภิกษุผูหยอนวัย อยากจะเอาอยางพวกภิกษุผูเถระ
เหลานั้นบาง, เวลาเชา ก็ครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูยานหมูบานหรือนิคม
เพื่อบิณฑบาต. พวกเธอก็กลาวธรรมอยูใ นที่นั้น ๆ ; พวกคฤหัสถผูเลื่อมใส
ตอภิกษุผหู ยอนวัยเหลานั้น ยอมทําอาการแหงผูเลื่อมใส. อนึ่ง พวกภิกษุ
ผูหยอนวัยนั้นเลา ก็ติดอกติดใจ สยบอยู เมาหมกอยู ในลาภนั้น ๆ,
เปนผูไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ
ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่อง
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ออกไปจากทุกข ทําการบริโภคลาภนั้น. การบริโภคอยางนี้ของภิกษุผูเด็ก ๆ
เหลานั้น ยอมไมทําใหมรี างกายสุกใส มีพละกําลัง (ชนิดเดียวกับผูที่บริโภค
เพียงเพื่อเปนการอนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย) แตไดกลับถึงซึ่งความ
ตาย หรือไดรบั ทุกขเจียนตาย ; เพราะขอที่ภิกษุเด็ก ๆ เหลานั้น ไมรูจักการ
ทําการฉัน นั้นเองเปนเหตุ.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไววา
“เราทั้งหลาย จักเปนผูไมติดอกติดใจ ไมสยบ ไมเมาหมก ในปจจัยลาภ มี
ปรกติมองเห็นสวนที่เปนโทษ เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจาก
ทุกข ทําการบริโภคปจจัยลาภนั้น ๆ” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึง
สําเหนียกใจไวอยางนี้แล.

ติดบวงนายพราน๑
ภิกษุ ท. ! กามคุณเหลานี้มีหาอยาง. หาอยางอะไรกันเลา ? หาอยาง
คือ รูปที่เห็นดวยตา, เสียงที่ฟงดวยหู, กลิ่นที่ดมดวยจมูก, รสที่ลิ้มดวยลิ้น,
และโผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย, อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา
นารักใคร
นาพอใจ ยวนตายวนใจใหรัก เปนที่เขาไปตั้งไวซึ่งความใคร เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัดยอมใจ. ภิกษุ ท. ! กามคุณมีหาอยางเหลานี้แล.
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ติดอกติดใจ สยบอยู
เมาหมกอยูใ นกามคุณหาอยางเหลานี้แลว
ก็ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ ไม
เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข
ทําการบริโภคกามคุณทั้ง
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปาสราสิสูตร มู. ม. ๑๒/๓๓๓/๓๒๗-๘,
ของรัมมกพราหมณ ใกลนครสาวัตถี.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่อาศรม
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หานั้นอยู ; สมณะหรือพราหมณพวกนั้น อันคนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา เปน
ผูถึงความพินาศยอยยับ แลวแตมารผูใ จบาปตองการจะทําตามอําเภอใจอยาง
ใด ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบไดดั่งเนื้อปาที่ติดบวง
นอนจมอยูในกองบวง,
ในลักษณะที่ใคร ๆ พึงเขาใจไดวา มันจะถึงซึ่งความพินาศยอยยับ ตองทําตาม
ประสงคของพรานทุกประการ เมื่อนายพรานมาถึงเขา มันจะหนีไปไหนไม
พนเลย๑ ดังนี้. ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน : พวกเขาพากันติดอกติดใจ สยบอยูเ มาหมกอยูในกามคุณหาอยาง
เหลานี้แลว ก็ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ ไมเปนผูร ูแจมแจงในอุบายเปนเครื่อง
ออกไปจากทุกข ทําการบริโภคกามคุณทัง้ หานั้นอยู, เปนผูที่คนทั้งหลายพึง
เขาใจเถิดวา จะถึงความพินาศยอยยับ แลวแตมารผูใจบาปตองการจะทําตาม
อําเภอใจ อยางใด ดังนี้.

ผูถูกลาม๒
ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดเครื่อง
ลามทางใจหาอยางใหขาดออกไปไมไดแลว ;
คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น
ยอมผานไปโดยหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทัง้ หลายอยางเดียว หาความ
เจริญมิได. เครื่องลามทางใจหาอยางนั้น เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยังเปนผูมีความกําหนัด ในกามทั้งหลาย,
ยังมีความพอใจ, มีความรัก, มีความกระหาย, มีความเรารอน, มีความทะยาน
๑. อรรถกถาใหขอเปรียบไววา สมณพราหมณ เปรียบดั่งเนื้อปา, ปจจัยสี่ เปรียบดั่งบวงที่นายพราน
ดั ก ไวใ นป า , ขณะที่ สมณพราหมณ เ หล า นั้ นทํา การบริ โ ภคไมพิจ ารณาป จ จัย สี่
เปรี ย บดั่งขณะที่ เ นื้อ นอนจมอยู
ในกองบว ง, ขณะที่ สมณพราหมณ ต อ งทํา ตามประสงคข องมาร เปรี ยบดั่ งขณะเมื่อนายพรานมาถึ งเข า เนื้ อ ก็
ไมรูวาจะหนีเอาตัวรอดทางไหน.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๑๙/๑๔.
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อยาก ในกามทั้งหลาย. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้, จิตของภิกษุนั้น ยอมไม
นอมไป เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ เพื่อ
ความเพียรอันติดตอกัน และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง. จิตของผูใ ด
ไมนอมไปในความเพียร ดังกลาวนี้, นั่นแหละเปนเครื่องลามทางใจอยางที่
หนึ่งซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุยังเปนผูมีความกําหนัด ในกาย _ _ ฯลฯ _ _
นั่นแหละเปนเครื่องลามทางใจอยางที่สอง ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุยังเปนผูมีความกําหนัด ในรูป _ _ ฯลฯ _ _
นั่นแหละเปนเครื่องลามทางใจอยางที่สาม ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุไดฉันอาหารเต็มทองตามประสงคแลว
ก็ มัวหาความสุขในการหลับ หาความสุขในการเอนกายเลน หาความสุข
ในการนอนซบเซาไมอยากลุกขึ้น _ _ ฯลฯ _ _ นั่นแหละเปนเครื่องลามทางใจ
อยางที่สี่ ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุประพฤติพรหมจรรย โดย ตั้งความ
ปรารถนาเพื่อเปนเทวดาพวกใดพวกหนึ่ง วา “เราจักเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ
หรือเปนเทวดาผูมีศักดานอยชนิดใดชนิดหนึ่ง ดวยศีลนี้, ดวยวัตรนี้, ดวยตบะ
นี้, หรือดวยพรหมจรรยนี้” ดังนี้. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้, จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไป เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ
เพื่อความเพียรอันติดตอกัน และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมัน่ คง. จิตของผูใ ด
ไมนอมไป ในความเพียร ดังกลาวนี้, นั่นแหละเปนเครื่องลามทางใจอยางที่หา
ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได.
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ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดเครื่อง
ลามทางใจหาอยางเหลานี้ใหขาดออกไมไดแลว ; คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น
ยอมผานไป โดยหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว หาความ
เจริญมิได ; เชนเดียวกับคืนวันแหงดวงจันทรเวลาขางแรม, ดวงจันทรนั้น
โดยสีก็ไมแจมกระจาง, โดยวงกลดก็เล็กแคบเขา, โดยรัศมีก็เสื่อมลง, โดย
ขนาดก็หดเล็กลง ; ฉันใดก็ฉันนั้นแล.

หมองูตายเพราะงู๑
ภิกษุ ท. ! ไมพันธุใหญ ๆ ซึ่งมีเม็ดเล็ก ๆ แตอาจเติบโตมีลําตนสูงใหญ
มีธรรมดาชอบงอกขึ้นคลุมตนไมทั้งหลายนั้น มีอยู. บรรดาตนไมที่ถูกมันงอก
ขึ้นคลุมแลว ยอมหักเล็กหักใหญ ยอมผุพังไป กระทั่งสูญสิ้นไปเลย. ตนไม
เชนวานี้ คือตนอะไรบางเลา ? ภิกษุ ท. ! ตนไมเชนวานี้คือ ตนโพธิ, ตนไทร,
ตนมิลักขุ, ตนอุทุมพร, ตนกัจฉกะ และตนกปตถนะ๒, นี้แล คือไมพันธุใ หญ
ซึ่งมีเม็ดเล็ก ๆ แตอาจเติบโตมีลําตนสูงใหญ มีธรรมดาชอบงอกขึ้นคลุมตนไม
ทั้งหลาย ทําบรรดาตนไมที่ถูกมันงอกขึ้นคลุมแลว ใหหักเล็กหักใหญ ใหผุพงั
กระทั่งสูญสิ้นไปเลย ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น ที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ละกามทั้งหลาย
อยางใดอยางหนึ่งแลว ออกจากเรือน
บวชเปนคนไมเกี่ยวของดวยเรือน,
นักบวชผูนั้น กลับเปนคนที่ตองเสียหายยอยยับ หลนจากพรหมจรรย
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๕/๔๙๖-๔๙๘.
๒. ต นไม ที่ ว า นี้ หมายถึ ง ต นไม ทุ ก ชนิ ด ที่ เ มล็ ดของมั นละเอีย ด จนอาจไปติ ด อยู ท่ีต นไม อื่ น แล วงอก
ขึ้นบนตนไมนั้น ๆ แลวทําลายตนไมเดิมใหสูญสิ้นไป เชน ตนไทร เปนตน ที่เราเห็นกันอยูทั่ว ๆ ไป.

หมวดที่ ๕ วาดวยการเปนทาสตัณหา

๙๙

ดวยกามทัง้ หลายชนิดเดิมอีกนัน่ เอง หรือดวยกามที่เลวรายยิง่ ไปกวาเดิม (ที่
ตนกลับสะสมมันขึ้น เพราะความไมรูเทาถึงกามของตน).

อมิตตภิกขุ๑
ภิกษุ ท. ! มิตรที่เปนภิกษุ ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลานี้ เปน
คนที่ใคร ๆ ไมควรคบ. หาอยางอะไรกันเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุนั้น ชอบใชใหผอู ื่นทํางาน.
(๒) ภิกษุนั้น ชอบกออธิกรณ.
(๓) ภิกษุนั้น ทําตนเปนปฏิปกษตอเหลาพระเถระชั้นครูบาอาจารย.
(๔) ภิกษุนั้น ชอบเทีย่ วไกล ๆ และไมมีจดุ หมาย.
(๕) ภิกษุนั้น ไมมีความสามารถในการแสดง, ในการชี้ชวน, ในการ
ปลุกปลอบ, ในการเราใหเกิดความบันเทิง, ดวยธรรมีกถา ตามเวลาอันสมควร.
ภิกษุ ท. ! มิตรที่เปนภิกษุ
เปนคนที่ใคร ๆ ไมควรคบ.

ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลานี้แล

เปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย๒
ภิกษุ ท. ! โทษหาอยางเหลานี้ เปนโทษสําหรับคนชอบเที่ยวไกล ๆ และ
ไมมีจุดหมาย. หาอยางอะไรกันเลา ? หาอยางคือ :๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๑/๑๔๖.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๘๕/๒๒๒.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๑๐๐

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เธอ ยอมไมบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ.
เธอ ยอมเสือ่ มถอยจากสิ่งที่บรรลุแลว.
ไมเปนผูแ ตกฉานช่ําชองในบางสิง่ บางอยางแมที่บรรลุแลว.
เปนแตโรคที่ทําใหชีวติ ลําบาก.
และเปนคนไรมิตร.

ภิกษุ ท. ! โทษหาอยางเหลานี้แล เปนโทษสําหรับคนชอบเทีย่ วไกล ๆ
และไมมีจุดหมาย.

หมวดทีห่ า จบ.
________________

ผูชี้ขุมทรัพย !
_______________
น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ
ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขมุ ทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๑๐๑

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๖

วาดวย การหละหลวมในธรรม
____________________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐ .
๑๑ .
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นกแกว นกขุนทอง
ถุงลม
ปริยัติที่เปนงูพิษ
ผูที่ไมควรพูดอภิธรรม
เนื้อแท อันตรธาน
ผูทําศาสนาเสื่อม
คนไมควรเลี้ยงโค
ลูกนอกคอก
ผูโลเล
ภิกษุรองเพลง
ผูมัวแตอวดฉลาด
พระหลวงตา
พระถูกฆา
ผูหลนจากศาสนา
๑๐๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๖

วาดวย การหละหลวมในธรรม
____________
นกแกว นกขุนทอง๑
ภิกษุ !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด) คือ
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ
เวทัลละ ; แตเธอไมรทู ั่วถึงความหมายอันยิ่งแหงธรรมนั้น ๆ ดวยปญญา. ภิกษุนี้
เราเรียกวา ผูมากดวยปริยัติ (นักเรียน) ยังมิใชธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม).
อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ แสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมา แกคนอื่น
โดยพิสดาร,
แตเธอไมรูทั่วถึงความหมายอันยิง่ แหงธรรมนั้น ๆ ดวยปญญา.
ภิกษุนี้ เราเรียกวา ผูมากดวยการบัญญัติ (นักแตง) ยังมิใชธรรมวิหารี
(ผูอยูดวยธรรม).
อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ ทําการสาธยายธรรม ตามที่ไดฟง ไดเรียนมา
โดยพิสดาร, แตเธอไมรูความหมายอันยิง่ แหงธรรมนั้น ๆ ดวยปญญา. ภิกษุนี้
เราเรียกวา ผูมากดวยการสวด (นักสวด) ยังมิใชธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม).

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๐/๗๔,

๑๐๓

ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่งผูทูลถามเรื่องนี้.

๑๐๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ คิดพลานไปในธรรม ตามที่ไดฟงไดเรียนมา,
แตเธอไมรทู ั่วถึงความหมายอันยิ่งแหงธรรมนั้น ๆ ดวยปญญา.
ภิกษุนี้เรา
เรียกวา ผูมากดวยการคิด (นักคิด) ยังมิใชธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม).

ถุงลม๑
ภิกษุ !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด) คือ
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ
เวทัลละ, เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการเรียนธรรมนั้น ตองเริดราง
จากการหลีกเรน ไมประกอบซึง่ ธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายใน.
ภิกษุนี้
เราเรียกวา ผูมากดวยปริยัติ (นักเรียน) ยังมิใชธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม).
อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ แสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมา แกคนอื่น
โดยพิสดาร,
เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการบัญญัติธรรมนั้น ตอง
เริดรางจากการหลีกเรน
ไมประกอบซึ่งธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายใน.
ภิกษุนี้ เราเรียกวา ผูมากดวยการบัญญัติ (นักแตง)
ยังมิใชธรรมวิหารี
(ผูอยูดวยธรรม).
อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ ทําการสาธยายธรรม ตามที่ไดฟง ไดเรียนมา
โดยพิสดาร, เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการสาธยายนั้น ตองเริดราง
จากการหลีกเรน ไมประกอบซึ่งธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายใน.
ภิกษุนี้
เราเรียกวา ผูมากดวยการสวด (นักสวด) ยังมิใชธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม).
อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ คิดพลานไปในธรรมตามที่ ไ ด ฟ ง ได เ รี ย นมา,
เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการคิดพลานในธรรมนั้น
ตองเริดราง

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๙๘/๗๓,

ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่งซึ่งทูลถามเรื่องนี้.

หมวดที่ ๖ วาดวยการหละหลวมในธรรม

๑๐๕

จากการหลีกเรน ไมประกอบซึง่ ธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายใน. ภิกษุนี้ เรา
เรียกวา ผูมากดวยการคิด (นักคิด) ยังมิใชธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม).

ปริยัติที่เปนงูพษิ ๑
ภิกษุ ท. ! โมฆบุรุษบางพวกในกรณีนี้ เลาเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด)
คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ, พวกโมฆบุรุษเหลานั้น ครั้นเลาเรียนธรรมนั้น ๆ
แลว ไมสอดสองใครครวญเนือ้ ความแหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา ; เมื่อไม
สอดสองใครครวญเนือ้ ความดวยปญญา ธรรมทัง้ หลายเหลานั้น ยอมไมทน
ตอการเพงพิสูจน๒ ของโมฆบุรษุ เหลานั้น. พวกโมฆบุรุษเหลานั้น เลาเรียน
ธรรมดวยการเพงหาขอบกพรอง (ของธรรมหรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่ง) และ
มีความคิดที่จะใชเปนเครื่องทําลายลัทธิใดลัทธิหนึ่ง เปนอานิสงส.
ผูรู
ทั้งหลาย เลาเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อคุณประโยชนอันใด
พวกโมฆบุรุษ
เหลานั้น หาไดรับคุณประโยชนอันนั้นแหงธรรมไม ; ธรรมทั้งหลายเหลานั้น
ก็เลยเปนธรรมที่โมฆบุรุษเหลานั้นถือเอาไมดี เปนไปเพื่อความไมเปนประโยชน
เกื้อกูล เพื่อทุกขแกเขาเหลานั้นตลอดกาลนาน. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะ
ความที่ธรรมทั้งหลายอันโมฆบุรษุ เหลานั้นถือเอาไมดีเปนเหตุ.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษผูม คี วามตองการใครจะไดงู เที่ยวเสาะ
แสวงหางูอยู. บุรุษนั้น ครั้น เห็นงูตัวใหญก็เขาจับงูนนั้ ที่ตัวหรือที่หาง, อสรพิษ
ตัวนั้น ก็จะพึงกลับฉกเอามือหรือแขนหรืออวัยวะแหงใดแหงหนึ่งของบุรุษนั้น ;
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อลคัททูปมสูตร มู. ม. ๑๒/๒๖๗/๒๗๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.
๒. การเพงพิสูจนในที่นี้ หมายถึง การเพงพิสูจนธรรมเพื่อใหเห็นตามความเปนจริงในธรรม จนเกิด ฉันทะ,
อุตสาหะ ฯลฯ ตามมา ซึ่งเปนหลักในการรูตามซึ่งสัจจธรรม ๑๒ ขั้นตอน ที่ไดตรัสไว (ดูปฏิจฺจสมุปฺบาท
จากพระโอษฐ หนา ๖๓๖ ประกอบ).

๑๐๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

บุรุษนั้น ก็จะตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย เพราะการฉกเอาของอสรพิษนั้น
เปนเหตุ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะความที่บุรุษนั้นจับงูไมดี (คือไมถูกวิธี)
เปนเหตุ. ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! โมฆบุรุษบางพวกในกรณีนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : เขา
เลาเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด) คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ, พวกโมฆบุรุษ
เหลานั้น ครั้นเลาเรียนธรรมนั้น ๆ แลว ไมสอดสองใครครวญเนื้อความ
แหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา ; เมื่อไมสอดสองใครครวญเนื้อความดวยปญญา
ธรรมทัง้ หลายเหลานั้น
ยอมไมทนตอการเพงพิสูจนของโมฆบุรุษเหลานั้น ;
โมฆบุรุษเหลานั้น เลาเรียนธรรมดวยการเพงหาขอบกพรอง (ของธรรมหรือ
ของลัทธิใดลัทธิหนึง่ ) และมีความคิดทีจ่ ะใชเปนเครื่องทําลายลัทธิใดลัทธิหนึ่ง
เปนอานิสงส. ผูรูทั้งหลาย เลาเรียนปริยัติธรรม เพื่อคุณประโยชนอนั ใด,
โมฆบุรุษเหลานั้น หาไดรับคุณประโยชนอันนั้นแหงธรรมไม ; ธรรมทั้งหลาย
เหลานั้น ก็เลยเปนธรรมที่โมฆบุรุษเหลานั้นถือเอาไมดี เปนไปเพื่อความไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเขาเหลานั้นตลอดกาลนาน. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
เพราะความที่ธรรมทัง้ หลาย อันโมฆบุรุษเหลานั้นถือเอาไมดีเปนเหตุ แล.

ผูที่ไมควรพูดอภิธรรม๑
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภกิ ษุทั้งหลาย ซึ่งมิไดอบรมกาย
มิไดรับอบรมศีล มิไดอบรมจิต และมิไดรับอบรมปญญา ; เธอทั้งหลาย
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๒/๗๙.

หมวดที่ ๖ วาดวยการหละหลวมในธรรม

๑๐๗

เมื่อเปนเชนนั้น พูดกันถึงเรื่องอภิธรรม หรือเรื่องเวทัลละอยู จักพลัดออก
ไปสูแ นวของมิจฉาทิฏฐิโดยไมรสู ึกตัว.
ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้เอง,
วินัยมีมลทิน เพราะธรรมมีมลทิน ; ธรรมมีมลทิน เพราะวินัยมีมลทิน. นี้เปน
อนาคตภัย ที่ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้ แตจักเกิดขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอทั้ง
หลายพึงสํานึกไว ครั้นไดสํานึกแลว ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

เนื้อแทอันตรธาน๑
ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้เคยมีมาแลว : กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะ๒
เรียกวา อานกะ มีอยู. เมื่อกลองอานกะนี้ มีแผลแตก หรือลิ, พวก
กษัตริยทสารหะ ไดหาเนื้อไมอนื่ ทําเปนลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น
(ทุกคราวไป). ภิกษุ ท. ! เมื่อเชื่อมปะเขาหลายครั้งหลายคราวเชนนั้นนานเขา
ก็ถึงสมัยหนึ่ง
ซึ่ง เนื้อไมเดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยูแ ตเนื้อไม
ที่ทําเสริมเขาใหม เทานั้น ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทงั้ หลาย,
สุตตันตะ (ตัวสูตรสวนทีล่ ึกซึ้ง) เหลาใด ที่เปนคําของตถาคต เปนขอความลึก
มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนํา
สุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู ; เธอจักไมฟงดวยดี จักไมเงี่ยหูฟง จักไมตั้งจิต
เพื่อจะรูทั่วถึง
และจักไมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.
สวน
สุตตันตะเหลาใด
ที่นักกวีแตงขึ้นใหม
เปนคํารอยกรองประเภทกาพย
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓,
๒. กษัตริย ทสารหะ วงษยาทพ แหงมหาภารตะ.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๑๐๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปน
คํากลาวของสาวก,
เมื่อมีผูนําสูตรที่นักกวีแตงขึ้นใหมเหลานั้นมากลาวอยู ;
เธอจักฟงดวยดี จักเงี่ยหูฟง จักตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักสําคัญวาเปนสิ่งที่
ตนควรศึกษาเลาเรียน.
ภิกษุ ท. ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหลานั้น ที่เปนคําของตถาคต
เปนขอความลึก มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา
จักมีไดดวยอาการอยางนี้ แล.

ผูทําศาสนาเสื่อม๑
ภิกษุ ท. ! มูลเหตุสี่ประการเหลานี้ ที่ทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเสื่อมสูญไป. สี่อยางอะไรกันเลา ? สี่อยางคือ :ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุเลาเรียนสูตร อันถือกันมาผิด ดวยบทพยัญชนะ
ที่ใชกันผิด ;
เมื่อบทและพยัญชนะใชกันผิดแลว แมความหมายก็มีนัยอัน
คลาดเคลื่อน. ภิกษุ ท. ! นี้ มูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทําใหพระสัทธรรมเลอะ
เลือน จนเสื่อมสูญไป.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุเปนคนวายาก ประกอบดวยเหตุที่
ทําใหเปนคนวายาก ไมอดทน ไมยอมรับคําตักเตือนโดยความเคารพหนักแนน.
ภิกษุ ท. ! นี้ มูลกรณีที่สอง ซึ่งทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน จนเสื่อมสูญไป.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุเหลาใด เปนพหุสูต คลองแคลวใน
หลักพระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท), ภิกษุเหลานั้น

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

หมวดที่ ๖ วาดวยการหละหลวมในธรรม

๑๐๙

ไมไดเอาใจใสบอกสอนใจความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอื่น ๆ ;
เมื่อทาน
เหลานั้นลวงลับดับไป สูตรทั้งหลาย ก็เลยขาดผูเปนมูลราก (อาจารย) ไมมีที่
อาศัยสืบไป. ภิกษุ ท. ! นี้ มูลกรณีที่สาม ซึ่งทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเสื่อมสูญไป.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุชั้นเถระ ทําการสะสมบริกขาร
ประพฤติยอ หยอนในไตรสิกขา เปนผูนําในทางทราม ไมเหลียวแลในกิจแหง
วิเวกธรรม ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไม
บรรลุ เพื่อทําใหแจงในสิ่งที่ยงั ไมทําใหแจง.
ผูบวชในภายหลังไดเห็นพวก
เถระเหลานั้นทําแบบแผนเชนนั้นไว ก็ถือเอาไปเปนแบบอยาง จึงทําใหเปนผู
ทําการสะสมบริกขารบาง ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา มีจิตต่ําดวยอํานาจ
แหงนิวรณ ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่
ยังไมถงึ
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงในสิง่ ที่ยังไมทําใหแจง,
ตามกันสืบไป. ภิกษุ ท. ! นี้ มูลกรณีที่สี่ ซึ่งทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเสื่อมสูญไป.
ภิกษุ ท. ! มูลเหตุสี่ประการเหลานี้แล ที่ทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเสื่อมสูญไป.

คนไมควรเลี้ยงโค๑
ภิกษุ ท. ! คนเลี้ยงโคที่ประกอบดวยความบกพรอง ๑๑ อยางแลว ไม
เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทําฝูงโคใหเจริญได. ความบกพรอง ๑๑ อยาง อะไร

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาโคปาลสูตร. มู. ม. ๑๒/๔๑๐/๓๘๔-๕,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๑๑๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

กันเลา ? ๑๑ อยางคือ คนเลี้ยงโคในกรณีนี้ เปนผูไมรเู รื่องรางกายของโค,
เปนผูไ มฉลาดในลักษณะของโค,
เปนผูไมเขีย่ ไขขาง,
เปนผูไ มปด แผล,
เปนผูไ มสมุ ควัน,
เปนผูไ มรูจักทาทีค่ วรนําโคไป,
เปนผูไมรูจกั น้ําที่โค
ควรดื่ม,
เปนผูไ มรูจักทางที่โคควรเดิน,
เปนผูไมฉลาดในที่ที่โคควรไป,
เปนผูรดี นมโคเสียหมด ไมมสี วนเหลือ,
เปนผูไมใหเกียรติแกโคอุสภอัน
เปนโคพอฝูง เปนโคนําฝูง ดวยการเอาใจใสเปนพิเศษ. ภิกษุ ท. ! คน
เลี้ยงโคที่ประกอบดวยความบกพรอง ๑๑ อยางเหลานี้แล
ไมเหมาะที่จะ
เลี้ยงโคและทําฝูงโคใหเจริญได ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๑๑ ประการ
แลว ไมควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมวินัยนี้. องคคุณ
๑๑ ประการอะไรกันเลา ? ๑๑ ประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูไมรูจกั รูป,
เปนผูไมฉลาดในลักษณะ,
เปนผูไมเขี่ยไขขาง,
เปนผูไมปดแผล,
เปนผูไ มสมุ ควัน,
เปนผูไมรูจักทาที่ควรไป,
เปนผูไ มรูจักน้ําที่ควรดื่ม,
เปนผูไมรูจักทางที่ควรเดิน,
เปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป,
เปนผูรีด
“ นมโค ” เสียหมด ไมมีสวนเหลือ, เปนผูไ มบชู าอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการ
บูชาชั้นพิเศษ.
พวกไมรูจักรูป
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มรูจักรูป เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมไมรูชดั ตามที่เปนจริงวา “รูปชนิดใด
ก็ตาม ทั้งหมดนั้นชือ่ วารูป, คือ มหาภูตรูปมี ๔, และอุปาทายรูป คือรูปที่อาศัย
มหาภูตรูปทั้ง ๔” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มรูจกั รูป เปนอยางนี้แล.

หมวดที่ ๖ วาดวยการหละหลวมในธรรม

๑๑๑

พวกไมฉลาดในลักษณะ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มฉลาดในลักษณะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมไมรูตามที่เปนจริงวา “ คนพาล มี
กรรมเปนเครื่องหมาย, บัณฑิต ก็มีกรรมเปนเครื่องหมาย ” ดังนี้เปนตน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมฉลาดในลักษณะ เปนอยางนี้แล.
พวกไมเขี่ยไขขาง
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มเขี่ยไขขาง เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไมอดกลั้น ไมละ ไมบรรเทา ไมทําให
สิ้นสุด ไมทําใหหมดสิ้น ซึ่งความตรึกเกี่ยวดวยกาม, ความตรึกเกี่ยวดวยความ
พยาบาท, ความตรึกเกี่ยวดวยการเบียดเบียน ที่เกิดขึ้นแลว ; และไมอด
กลั้น ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหสิ้นสุด ไมทําใหหมดสิ้น ซึ่งสิ่งอันเปนอกุศล
ลามกทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแลว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมเขี่ยไขขาง เปนอยางนี้แล.
พวกไมปดแผล
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มปด แผล เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เห็นรูปดวยตา, ฟงเสียงดวยหู, ดมกลิน่ ดวย
จมูก, ลิ้มรสดวยลิ้น, ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจ, แลวก็มี
จิตยึดถือเอา ทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด และการถือเอาโดยการ
แยกเปนสวน ๆ. สิ่งอันเปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไป
ตามผูที่ไมสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ,
เธอไมปฏิบัติเพื่อปดกั้น อินทรียนั้นไว, เธอไมรักษาและไมสํารวม ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมปดแผล เปนอยางนี้แล.
พวกไมสุมควัน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มสุมควัน เปนอยางไรเลา ?

๑๑๒
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไมแสดงธรรม ตามที่ไดฟงไดเรียนมาแลว
แกคนอื่น โดยพิสดาร. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมสมุ ควัน เปนอยางนี้แล.
พวกไมรูจักทาที่ควรไป
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มรูจักทาที่ควรไป เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เมื่อเขาไปหาพวกภิกษุ ซึ่งเปนพหุสูต คลอง
แคลวในหลักพระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา, ก็ไมไตถาม
ไมไลเลียงโดยทํานองนี้วา “ทานผูเจริญ ท. ! พระพุทธวจนะนี้ เปนอยางไร ?
ความหมายแหงพระพุทธวจนะนี้ มีอยางไร ?” ดังนี้เปนตน ตามเวลาอัน
สมควร ; ทานพหุสูตเหลานั้น จึงไมทําขอความที่ยังลี้ลับใหเปดเผย ไม
ทําขอความอันลึกซึ้งใหตื้น และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย อัน
เปนที่ตั้งแหงความสงสัย นานาประการใหแกภิกษุนั้นได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปน
ผูไมรูจักทาที่ควรไป เปนอยางนี้แล.
พวกไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มรูจักน้ําที่ควรดื่ม เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เมื่อธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศไวแลว อันผู
ใดผูห นึ่งแสดงอยู เธอก็ไมไดความรูธรรม ไมไดความรูอรรถ
และไมได
ความปราโมทยอันอาศัยธรรม. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม เปน
อยางนี้แล.
พวกไมรูจักทางที่ควรเดิน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มรูจักทางที่ควรเดิน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมไมรูชดั แจงตามที่เปนจริง ซึ่งอริยมรรค
มีองคแปด. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมรูจกั ทางที่ควรเดิน เปนอยางนี้แล.
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พวกไมฉลาดในที่ที่ควรไป
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มฉลาดในที่ที่ควรไป เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมไมรชู ัดแจงตามที่เปนจริง ซึ่งสติ
ปฏฐานสี่. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป เปนอยางนี้แล.
พวก รีด “นมโค” เสียหมด ไมมีสวนเหลือ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู รีด “นมโค” เสียหมด ไมมีสวนเหลือ เปน
อยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! พวกคฤหบดีผูมีศรัทธา ยอมปวารณาไมมขี ีดขั้น แกภิกษุ
ในพระศาสนานี้ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร.
ในการที่เขาปวารณาเชนนั้น, ภิกษุเปนผูไมรูจักประมาณในการรับปจจัยสี่ มี
จีวรเปนตนเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู รีด “นมโค” เสียหมด ไมมี
สวนเหลือ เปนอยางนี้แล.
พวกไมบูชาผูเฒา
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไ มบชู าอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลายชัน้ ที่เปนเถระ ฯลฯ
ดวยการบูชาชั้นพิเศษ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไมเขาไปตั้งไวซงึ่ กายกรรม, วจีกรรม และ
มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในภิกษุทั้งหลาย ผูเปนเถระ มีพรรษายุกาล
บวชนาน เปนบิดาสงฆ ทั้งในทีแ่ จงและที่ลับ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู
ไมบชู าอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลาย ชั้นที่เปนเถระ ฯลฯ ดวยการบูชาชั้นพิเศษ
เปนอยางนี้แล.
..... ..... .....
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ผูประกอบดวยองคคณ
ุ ๑๑ ประการเหลานี้แล
ไมควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมวินัยนี้เลย.
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ลูกนอกคอก๑
ภิกษุ ท. ! เหยี่ยวตัวหนึ่ง ไดโฉบลง จับนกมูลไถตัวหนึ่งไปไดโดย
รวดเร็ว. นกมูลไถกําลังถูกเหยี่ยวนําไป ไดพร่ํารําพันอยางนี้วา “เรานะไมเขา
ลักษณะของผูมีบุญ, เรามีบุญนอย, เราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึง่ มิใชวิสัยควรเที่ยว
ไป. ถาในวันนี้ เราเที่ยวไปในวิสัยอันเปนของแหงบิดาของตน, เหยี่ยวตัวนี้หาสูเรา
ไดไม” ดังนี้ ; เหยี่ยวจึงถามวา “นี่แนะนกมูลไถ ! ที่ไหนของเจาเลา ซึ่งเปน
วิสัยอันเปนของแหงบิดาของตนเที่ยวไป”. นกมูลไถตอบวา “ที่ที่มีกอนดิน ซึ่ง
คนทําการไถทิ้งไว นั่นแหละคือวิสัยเปนที่เที่ยวของบิดาเรา”. ครั้งนั้นเหยี่ยวผู
แสดงความหยิ่งเพราะกําลังของตนผูอวดอางเพราะกําลังของตน ไดปลอย นก
มูลไถไปดวยคําพูดวา
“ไปเถอะนกมูลไถ ! ถึงเจาไปในที่เชนนั้นก็ไมพน
มือเราแน” ดังนี้.
ครั้งนั้นนกมูลไถไปยังที่ทมี่ ีกอนดินซึ่งคนทําการไถทิ้งไว
แลวจึงขึ้นยืนบนกอนดินใหญ ทาเหยี่ยววา “ทีนี้ มาซิ ทานเหยี่ยวของเรา. ทีนี้
มาซิ ทานเหยี่ยวของเรา” ดังนี้. ครั้งนั้น เหยี่ยวผูแสดงความหยิ่งเพราะกําลัง
ของตน ผูอวดอางเพราะกําลังของตน ไดหอปกทั้งสองขาง แลวโฉบลงไป
ที่นกมูลไถโดยรวดเร็ว. ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล นกมูลไถรูตัวเสียกอนวา
“เหยี่ยวใหญตัวนี้มาจับเราแลว” ในกาลนั้น นกมูลไถตัวนั้น ก็หลบเขา
ซอกดินเสียกอน. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้นแล เหยี่ยวตัวนั้นเอาอกกระแทกดินตาย
เพราะความเร็ว ณ ตรงที่นั้นเอง. ภิกษุ ท. ! ผูที่เที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งมิใช
วิสัยควรเที่ยวไปแหงตน ยอมมีอันเปนไป ดวยประการฉะนี้.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต. มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๖/๖๘๙.
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ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเทีย่ ว
ไปในวิสยั อืน่ ซึ่งมิใชวสิ ัยควรเที่ยวไป.
เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใช
วิสัยควรเที่ยวไป มารจักไดชองทางทําลายลาง มารจักไดโอกาสที่จะทําตาม
อําเภอใจ แกพวกเธอ. วิสัยอื่นซึ่งมิใชวสิ ัยควรเที่ยวไปของภิกษุ คืออะไรเลา ?
คือ กามคุณ ๕. หาอะไรกันเลา ? หาคือ รูปที่เห็นดวยตา, เสียงที่ไดยินดวย
หู, กลิ่นที่รูสึกดวยจมูก, รสที่รูสึกดวยลิ้น,
และโผฏฐัพพะที่รูสึกดวยการ
สัมผัสทางกาย ซึ่งเปนที่นาปรารถนา, นารักใคร, นาชอบใจ, ที่ยวนตายวนใจ
ใหรัก, เปนที่เขาไปตั้งอาศัยแหงความใคร, ที่เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอม
ใจ ; ภิกษุ ท. ! นี้ แล เปนวิสยั อื่นซึ่งมิใชวสิ ัยควรเที่ยวไปของภิกษุ.

ผูโลเล๑
ภิกษุ ท. ! มูลเหตุแปดอยางนี้เลา ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมเสียสําหรับ
ภิกษุ ผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน. มูลเหตุแปดอยางอะไร
กันเลา ? แปดอยางคือ :(๑) ความเปนผูพ อใจในการทํางานกอสราง.
(๒) ความเปนผูพ อใจในการคุย.
(๓) ความเปนผูพ อใจในการนอน.
(๔) ความเปนผูพ อใจในการจับกลุมคลุกคลีกัน.
(๕) ความเปนผูไ มคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐก. อํ. ๒๓/๓๔๓/๑๘๓.
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(๖) ความเปนผูไ มรูประมาณในการบริโภค.
(๗) ความเปนผูพ อใจในการกระทํา เพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายทางกาย
(๘) ความเปนผูพ อในในการขยายกิจใหโยกโยโอเอ เนิ่นชา.
ภิกษุ ท. ! มูลเหตุแปดอยางนี้แล
ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมเสีย
สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน.

ภิกษุรองเพลง๑
ภิกษุ ท. ! โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว มีหาอยาง
เหลานี้. หาอยางอะไรกันเลา ? หาอยางคือ :(๑) แมตนเอง ก็กําหนัดยินดีในเสียงนั้น.
(๒) แมคนอื่น ก็พลอยกําหนัดยินดีในเสียงนั้น.
(๓) แมพวกคฤหบดี
ก็พากันยกโทษติเตียนไดวา “พวกสมณะ
สากยบุตร๒ เหลานี้ ก็ขับเพลงเหมือนพวกเราขับเพลงทีเดียวนะ”
ดังนี้.
(๔) เมื่อภิกษุนนั้ ยังรูสึกลุม หลงในกระแสเสียงนั้นอยู สมาธิก็พงั ทลาย
(๕) อนุชนรุนหลัง จะถือเอาเปนแบบอยาง.
ภิกษุ ท. ! โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว มีหาอยาง
เหลานี้แล.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๙/๒๐๙.
๒. โดยคําศัพทจากบาลีเดิมนั้นใชพยัญชนะ “ส” ไมใชพยัญชนะ “ศ”.
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ผูมัวแตอวดฉลาด๑
กัสสปะ ! เธอ จงวากลาวสั่งสอนภิกษุ, จงแสดงธรรมีกถาแกภิกษุ.
กัสสปะ ! เราหรือเธอ จะตองวากลาวสั่งสอนภิกษุ, เราหรือเธอ จะตองแสดง
ธรรมีกถาแกภิกษุ.
“ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ! ในเวลานี้ ภิกษุทั้งหลายเปนคนวายากและประกอบดวยเหตุที่ทําใหวายาก
ดวย, ไมมีความอดทน, ไมยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพ.
ขาแตพระองคผเู จริญ ! ในเรื่องนี้ ขาพระองค ยัง
ไดเห็นภิกษุชื่อภัณฑะซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอานนทองคหนึ่ง
และภิกษุชื่ออาภิชชิกะ
ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของ
จะไดเห็นกันวา ใครจักกลาวได
พระอนุรุทธองคหนึ่ง กลาวทาทายกันดวยเรื่องวิชาความรูวา ‘มาซิ ภิกษุ !
มากกวากัน, ใครจักพูดไดเพราะกวากัน, ใครจักพูดไดนานกวาใคร’ ดังนี้”.
พระมหากัสสปะกลาวทูลขึ้น.
พระผูมีพระภาคเจา จึงรับสั่งใหตามตัวภิกษุทั้งสองนั้นมาเฝา แลวไดทรงซักถามภิกษุทั้งสองนั้น, ภิกษุ
ทั้งสองนั้นไดทูลรับวา ไดทําการทาทายกันเชนนั้นจริง, จึงตรัสวา :-

ภิกษุ ท. ! เธอทั้งสองยอมเขาใจธรรมที่เราแสดงแลว วาเราไดแสดง
วา “ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย จงพูดทาทายกันดวยเรื่องวิชาความรูอยางนี้วา
‘มาซิ ภิกษุ ! จะไดรูวา ใครจะพูดไดมากกวากัน, ใครจะพูดไดเพราะกวากัน,
ใครจะพูดไดนานกวาใคร’ ดังนี”้ , ดังนั้นหรือ ?
ภิกษุทั้งสองรูปนั้นทูลวา “หาเปนเชนนั้นไม พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! ก็เมื่อเธอทั้งสอง เขาใจธรรมที่เราแสดงแลว วาหาเปนอยางนี้ไม,
ก็เรื่องอะไรเลา โมฆบุรุษทั้งสอง รูอยางไร เห็นอยางไร ทั้งทีบ่ วชอยูใ นธรรม
วินัยที่เรากลาวดีแลวนี้ จึงกลาพูดทาทายกันและกันดวยเรื่องวิชาความรูวา “มาซิ
ภิกษุ ! จะไดรูวา ใครจะพูดไดมากกวากัน, ใครจะพูดไดเพราะกวากัน, ใคร
จะพูดไดนานกวาใคร” ดังนี้เลา.
ภิ ก ษุ ทั้ งสองไดสํา นึ ก ตั ว จึ งหมอบลงที่ พระบาทของพระผูมีพ ระภาคเจ า แลว กลาวคําขอขมาโทษว า
“ขาแตพระองคผเู จริญ !
ความลวงเกินของขาพระองคไดลวงเกินแลว
เพราะทําตามประสาพาล ประสาเขลา
ประสาไมฉลาด,
คือขอทีข่ าพระองคทั้งสองไดบวชอยูในธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจา
กลาวไวดีแลวอยาง
นี้
กลับมาพูดทาทายกันเสียดวยเรื่องวิชาความรูวา ‘มาซิ ภิกษุ ! จะไดรูวาใครจะพูดไดมากกวากัน
ใครจะ

๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๔๐/๒๘๓,

ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ ที่เชตวัน.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๑๑๘

พูดไดเพราะกวากัน ใครจะพูดไดนานกวาใคร’ ดังนี้.
ขาแตพระองคผูเจริญ !
โทษโดยเปนโทษลวงเกินของขาพระองคทั้งสอง, เพือ่ สังวรตอไปพระเจาขา” ดังนี้.

ขอพระผูมีพระภาคเจา

จงงด

ภิกษุ ท. ! แนแลว เธอทั้งหลาย ไดถึงความมีโทษ เพราะทําตาม
ประสาพาล ประสาเขลา ประสาไมฉลาด, คือขอที่เธอทั้งหลาย ทั้ง ๆ ที่ไดมา
บวชในธรรมวินัยที่เรากลาวไวดีแลวอยางนี้ กลับมามัวพูดทาทายกันดวยเรื่อง
วิชาความรูว า “มาซิ ภิกษุ ! จะไดรูวา ใครจะพูดไดมากกวากัน, ใครจะพูด
ไดเพราะกวากัน, ใครจะพูดไดนานกวาใคร” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! แตเมื่อเธอ
ทั้งหลายเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวทําคืนเสียอยางถูกระเบียบเชนนี้ เรา
ก็จะงดโทษของพวกเธอทั้งหลายให.
ภิกษุ ท. ! ผูที่เห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนเสียอยางถูกระเบียบ
แลวทําการสังวรระวังตอไป, อันนั้นยอมเปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา
ดังนี้.

พระหลวงตา๑
ภิกษุ ท.!
พระหลวงตา๒ ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยาง หาไดยาก.
หาอยางอะไรกันเลา ? หาอยางคือ :ภิกษุ ท. !

พระหลวงตาที่มีปญญาละเอียดออน (ในการรูอริยสัจสี่)
หาไดยาก,
พระหลวงตาที่เปนคนมีทาทางเรียบรอย หาไดยาก.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒๑๙๐/๕๙, ๖๐.
๒. พระบวชเมื่ออายุมากแลว

หมวดที่ ๖ วาดวยการหละหลวมในธรรม

๑๑๙

พระหลวงตาที่เปนคนสดับรับฟงแลวจําไดมาก หาไดยาก.
พระหลวงตาที่เปนธรรมกถึก* หาไดยาก.
พระหลวงตาที่เปนคนปฏิบัติเครงตามวินัย หาไดยาก.
(อีกสูตรหนึ่ง)

ภิกษุ ท. ! พระหลวงตาที่เปนคนวางายสอนงาย หาไดยาก.
พระหลวงตาที่รับคําแนะนําไปปฏิบัติใหเปนอยางดี หาไดยาก.
พระหลวงตาที่ยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพเอื้อเฟอ หาไดยาก.
พระหลวงตาที่เปนธรรมกถึก หาไดยาก.
พระหลวงตาที่ปฏิบตั ิเครงตามวินัย หาไดยาก.
ภิกษุ ท. ! พระหลวงตา ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยาง (แตละ
หมวด) เหลานี้แล หาไดยาก.

พระถูกฆา๑
เกสี ! เราก็ฝกดวยวิธีละมุนละมอมบาง ดวยวิธีรุนแรงบาง ดวยทั้ง
สองวิธีประกอบกันบาง เชนเดียวกับทานฝกมาเหมือนกัน. _ _ _ฯลฯ _ _ _
“ขาแตพระองคผเู จริญ ! ถาคนผูนั้นไมรับการฝกทั้ง ๓ วิธีนั้น
อยางไร ?” นายเกสีนักฝกมามีชื่อเสียงทูลถาม.

พระผูมีพระภาคเจา จะทรงทําแกเขา

เกสี ! ถาคนผูนั้น ไมรับการฝกดวยวิธลี ะมุนละมอม ไมรับการฝก
ดวยวิธีรุนแรง และไมรับการฝกดวยวิธที ั้งสองบวกกัน เราก็ฆาเขาเสีย เชน
เดียวกับทานเหมือนกัน.
“การฆา

ไมควรแกพระผูมีพระภาคเจามิใชหรือพระเจาขา ! ไฉนจึงรับสั่งวา ‘เราก็ฆาเขาเสีย’ กระนี้เลา ?”

* ผูแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนายใน ภพ, ชาติ, ชรา, มรณะ, ฯลฯ; ดูความหมายอยางละเอียด ของคําวา
“ธรรมกถึก” นี้ ในปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หนา ๕๙
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๕๑-๒/๑๑๑, ตรัสแกนายเกสีนักฝกมา.

๑๒๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

จริง เกสี ! การฆา ไมควรแกตถาคต, แตวา คนผูใด ไมรบั การฝก
ดวยวิธีละมุนละมอม ไมรับการฝกดวยวิธรี ุนแรง และไมรับการฝกดวยทั้งสอง
วิธีบวกกัน ตถาคตก็ไมนับคนผูนั้นวา เปนคนที่จะพึงวากลาวสั่งสอนตอไป,
ทั้งเพือ่ นพรหมจารีผรู ูทั้งหลายก็ไมนับคนผูนั้น วาเปนคนที่จะพึงวากลาวสัง่ สอน
ดวย. นี่แนะเกสี ! ขอที่ตถาคตไมนับคนผูนั้น วาเปนคนที่จะพึงวากลาว
สั่งสอน, ทั้งเพื่อนพรหมจารีผูรูทั้งหลายก็ไมนับคนผูนั้น
วาเปนคนที่จะ
พึงวากลาวสั่งสอนดวยนั้น นั่นชื่อวา เปนการฆาเสียอยางสนิททีเดียวในวินัย
ของพระอริยเจา.
“นั่น ชื่อวาเปนการฆาเสียอยางสนิทแน พระเจาขา ! . . .” นายเกสีทูล.

ผูหลนจากศาสนา๑
ภิกษุ ท. ! นักบวช ทีไ่ มประกอบดวยเหตุสี่ประการแลว ยอมกลาวไดวา
เปนผูหลนจากธรรมวินัยนี้. เหตุสี่ประการอะไรกันเลา ? เหตุสี่ประการคือ :(๑) ผูที่ไมประกอบดวยศีล อันเปนเครื่องไปจากขาศึก๒ เรียกไดวา
คนหลนจากธรรมวินัยนี้.
(๒) ผูที่ไมประกอบดวยสมาธิ อันเปนเครื่องไปจากขาศึก เรียกไดวา
คนหลนจากธรรมวินัยนี้.
(๓) ผูที่ไมประกอบดวยปญญา อันเปนเครื่องไปจากขาศึก เรียกไดวา
คนหลนจากธรรมวินัยนี้.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒/๒.
๒. เปนเครื่องไปจากขาศึก หมายความวา เปนศีลที่ครบถวนถูกตองบริสุทธิ์
โดยตรง มิใชศีลเพื่อประโยชนอยางโลก ๆ หรือเพื่อลาภเปนตน.

มุงหมายเพื่อออกจากทุกข

หมวดที่ ๖ วาดวยการหละหลวมในธรรม

๑๒๑

(๔) ผูที่ไมประกอบดวยวิมุตติ อันเปนเครื่องไปจากขาศึก เรียกไดวา
คนหลนจากธรรมวินัยนี้.
ภิกษุ ท. ! นักบวชทีไ่ มประกอบดวยเหตุสี่ประการเหลานี้แล เรียกไดวา
เปนผูหลนจากธรรมวินัยนี้.

หมวดทีห่ ก จบ.
_________________

๑๒๒

ผูชี้ขุมทรัพย !
__________________
น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ
ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขมุ ทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๑๒๓

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๗

วาดวย การลืมคําปฏิญาณ
___________________
๑ . “กู เปนโค !”
๒. สมณะแกลบ
๓. ชอบใหหญิงประคบประหงม
๔. ชอบสัพยอกกับหญิง
๕. ชอบสบตาหญิง
๖. ชอบฟงเสียงหญิง
๗. ชอบระลึกถึงความหลัง
เกี่ยวกับหญิง
๘. ชอบดูผูอื่นบริโภคกาม
๙ . ประพฤติพรหมจรรย
เพื่อเปนเทพยดา
๑๐ . ฉิบหายเพราะคลื่น
๑๑ . ฉิบหายเพราะจระเข
๑๒. ฉิบหายเพราะวังวน
๑๓. ฉิบหายเพราะปลาราย

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๑๒๔

เห็นยอดออน ๆ วาเปนแกน
หลงสะเก็ดแหงวาเปนแกน
หลงเปลือกสด ๆ วาเปนแกน
หลงกระพีไ้ มวาเปนแกน
ไมรู “ความลับ” ของขันธหา
ไมรู “ความลับ” ของ
อุปาทานขันธ
ไมรู “ความลับ” ของธาตุสี่
ไมรู “ความลับ” ของ
อินทรียหก
ไมรู “ความลับ” ของ
อินทรียหา
ไมรูปฏิจจสมุปบาทไมไดเปน
สมณะ
ไมรอู ริยสัจจไมไดเปนสมณะ

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๗

วาดวย การลืมคําปฏิญาณ
____________
“กู เปนโค !”๑
ภิกษุ ท. ! ลาที่เดินตามฝูงโคไปขางหลัง ๆ แมจะรองอยูวา “กู ก็เปน
โค, กู ก็เปนโค” ดังนี้ก็ตามที, แตสีของมันก็หาเปนโคไปไดไม, เสียงของ
มันก็หาเปนโคไปไดไม, เทาของมันก็หาเปนโคไปไดไม, มันก็ไดแตเดิน
ตามฝูงโคไปขางหลัง ๆ รองเอาเองวา “ กู ก็เปนโค, กู ก็เปนโค” ดังนี้ เทา
นั้น. ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบางรูปในกรณีเชนนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ; คือแมจะ
เดินตามหมูภิกษุไปขางหลัง ๆ รองประกาศอยูวา “ขา ก็เปนภิกษุ, ขา ก็เปน
ภิกษุ” ดังนี้ก็ตามที,
แต ความใครในการประพฤติสีลสิกขาของเธอ
ไมเหมือนของภิกษุทั้งหลาย, ความใครในการประพฤติจิตตสิกขาของเธอ
ไมเหมือนของภิกษุทั้งหลาย, ความใครในการประพฤติปญญาสิกขาของเธอ
ไมเหมือนของภิกษุทงั้ หลาย, ภิกษุรูปนั้น ไดแตเดินตามหมูภ กิ ษุไปขางหลัง ๆ
รองประกาศเอาเองวา “ขา ก็เปนภิกษุ, ขา ก็เปนภิกษุ” ดังนี้เทานั้น.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๒๙๔/๕๒๒.

๑๒๕

๑๒๖
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ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ
ไววา “ความใครในการประพฤติสีลสิกขาของเรา ตองเขมงวดเสมอ, ความ
ใครในการประพฤติจติ ตสิกขาของเรา ตองเขมงวดเสมอ,
ความใครในการ
ประพฤติปญ
 ญาสิกขาของเรา ตองเขมงวดเสมอ” ดังนี้. ภิกษุท.! พวกเธอ
ทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล.

สมณะแกลบ๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงขับบุคคลนี้ออกไปเสีย. ภิกษุ ท. !
พวกเธอทั้งหลาย จงขับบุคคลนีอ้ อกไปเสีย. จงนําบุคคลนี้ไปใหพน. ลูก
นอกคอก ชางทําใหลําบากใจกระไร.
ภิกษุ ท. ! พวกนักบวชบางคน มีการเดิน การถอยกลับ การแลดู การ
เหลียวดู การคูแขนคูขา การเหยียดมือเหยียดเทา การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร
ครองจีวร เหมือน ๆ พวกภิกษุที่ดีรูปอื่น ๆ ทั้งหลาย ชั่วเวลาที่ภิกษุทงั้ หลาย
ยังไมเห็นอาบัติของเธอ. เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเธอเขา เมื่อนั้น
เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา
“นี่เปนสมณะอันตราย,
เปนสมณะแกลบ,
เปนสมณะขยะมูลฝอย” ดังนี้. ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอ วาเปนเชนนั้นแลว
เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.
ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะคนทั้งหลาย
มีความประสงควา “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดีอื่น ๆ ทั้งหลายเลย”
ดังนี้.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐก. อํ. ๒๓/๑๗๐/๑๐๐,
ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย
คัคครา
เนื่องจากมีภิกษุรูปหนึ่ง ถูกเพื่อนโจทดวยอาบัติแลว แกลงปดเรือ่ งของตนไว
นอกเรื่องเสีย และแสดงทาโกรธ ไมพอใจออกมาใหเห็นชัด.

ที่ริมฝงสระโบกขรณี
หรือชวนไถลพูดออก
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๑

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน ตนขาวผี ซึ่งออกรวงมีแตแกลบ ไมมี
เนื้อในที่บริโภคได เกิดขึ้นในนาขาว เต็มไปหมดในฤดูทํานา. รากของมัน
ลําตนของมัน ใบของมัน ก็ดูเหมือน ๆ ตนขาวยวะ๒ ทั้งหลาย ชั่วเวลา
ที่รวงยังไมออก, เมื่อใด มันออกรวง เมื่อนั้น จึงทราบไดวา “นี่เปนตนขาวผี
ซึ่งมีแตแกลบ ไมมีเนื้อในที่บริโภคได” ดังนี้. ครั้นคนทั้งหลายทราบเชนนี้แลว
เขาก็ชวยกันทึ้งถอนพรอมทัง้ รากทิ้งไปใหพน นาขาว.
ขอนั้นเพราะอะไร ?
เพราะคนทั้งหลาย มีความประสงควา
“อยาใหตนขาวผีทาํ ลายตนขาวยวะ
ที่ดีอ่นื ๆ ทัง้ หลายเลย” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : นักบวชบางคนในกรณีนี้ มีการเดิน
การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูแขนคูขา การเหยียดมือเหยียดเทา
การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร เหมือน ๆ พวกภิกษุที่ดีรปู อื่น ๆ ทั้งหลาย
ชั่วเวลาที่ภกิ ษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ. เมื่อใด ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติ
ของเธอเขา เมื่อนั้น เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา “นี่เปนสมณะอันตราย,
เปนสมณะแกลบ, เปนสมณะขยะมูลฝอย” ดังนี้. ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอวา
เปนเชนนั้นแลว
เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.
ขอนั้นเพราะอะไร ?
เพราะคนทั้งหลาย มีความประสงควา “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดอี ื่น ๆ
ทั้งหลายเลย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน กองขาวเปลือก กองใหญ ที่คนทั้งหลาย
กําลังโรยกันอยูกลางลม, ในขาวเปลือกเหลานั้น ขาวที่เปนเมล็ดแท แข็งแกรง
ก็ตกไปรวมกันอยูกองหนึ่ง,
สวนขาวลีบที่เปนแกลบ ลมก็พัดปลิวพาไป
๑. คําวา ขาวผี ในที่นี้ ความหมายเพียงขาวที่มิใชขาวที่ประสงค แตมันมีลําตนคลายขาวเทานั้น.
๒. ศัพทวา ยวะ เปนชื่อขาวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีในอินเดีย ไมมีชื่อเรียกในภาษาไทย จึงตองเรียกทับศัพท,
นักศึกษาตะวันตก บางคนแปลวา corn บางคนแปลวา barley ลวนแตยังเปนปญหาทั้งนั้น.

๑๒๘
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รวมเขาเปนอีกกองหนึ่ง, เจาของจึงเอาไมกวาดกวาดขาวที่ลีบนั้นไปทิ้งเสีย.
ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเจาของมีความประสงควา “อยาใหขาวลีบที่เปน
แกลบมาปนกับขาวที่ดีอื่น ๆ ทั้งหลายเลย” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : นักบวชบางคนในกรณีนี้
มีการเดิน
การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูแขนคูขา การเหยียดมือเหยียดเทา
การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร เหมือน ๆ พวกภิกษุที่ดีรปู อื่น ๆ ทั้งหลาย
ชั่วเวลาที่ภกิ ษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ. เมื่อใด ภิกษุทงั้ หลายเห็นอาบัติ
ของเธอเขา เมื่อนั้น เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา “นี่เปนสมณะอันตราย, เปน
สมณะแกลบ, เปนสมณะขยะมูลฝอย” ดังนี้. ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอวา
เปนเชนนั้นแลว เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู. ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะ
คนทั้งหลาย
มีความประสงควา
“อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดอี ื่น ๆ
ทั้งหลายเลย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! อนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษที่ตองการ ถังไมสําหรับใสน้ํา
ถือขวานที่คมเขาไปในปา. เขาเคาะตนไมตาง ๆ ดวยขวาน. บรรดาตนไม
ตาง ๆ เหลานั้น ตนไหนเปนไมเนื้อแข็ง มีแกนตัน ถูกเคาะดวยขวาน ยอม
สงเสียงหนัก ๆ, สวนตนไมทผี่ ุใน น้ําซึมเขาไปแชอยูได จนเกิดเปอยผุขึ้น
ในตัวเอง ถูกเคาะดวยขวานเขา ก็สงเสียงดังกอง, บุรุษผูน้ัน จึงตัด
ตนไมเนื้อผุในชนิดนั้นที่โคน แลวตัดปลายออก
ควานในทําใหเกลี้ยงเกลา
อยางดี ครั้นแลวก็ใชเปนถังสําหรับใสนา้ํ ไดสําเร็จ ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : นักบวชบางคนในกรณีนี้ มีการเดิน
การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูแขนคูขา การเหยียดมือเหยียดเทา
การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร เหมือน ๆ พวกภิกษุที่ดีรปู อื่น ๆ ทั้งหลาย
ชั่วเวลาที่ภกิ ษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ. เมื่อใด ภิกษุทงั้ หลายเห็นอาบัติ
ของเธอเขา เมื่อนั้น เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา “นี่เปนสมณะอันตราย, เปน
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สมณะแกลบ, เปนสมณะขยะมูลฝอย” ดังนี้ ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอ วาเปน
เชนนั้นแลว เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู. ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะคน
ทั้งหลายมีความประสงควา “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดอี ื่น ๆ ทั้งหลาย
เลย” ดังนี้.๑
“เพราะอยูร วมกัน จึงรูจักกันไดวา คนนี้มีความปรารถนา
ลามก มักโกรธ มักลบหลูคุณทาน หัวดื้อ ตีตนเสมอทาน มีความ
ริษยา มีความตระหนี่ และโออวด.
ในทามกลางชน เขาเปนคนมีวาจาหวาน ปานสมณะที่
ดีพดู ; แตในที่ลับคน ยอมทําสิ่งที่คนชั่ว ซึ่งมีความเห็นต่ําทราม
ไมเอื้อเฟอระเบียบ พูดจาปลิ้นปลอน โปปด เขาทํากัน ทุกอยาง.
ทุกคน พึงรวมมือกันกําจัดเขาออกไปเสีย, ทุกคนพึงชวย
กันทึ้งถอนบุคคลที่เปนดุจตนขาวผีนั้นทิ้ง, พึงชวยกันขับคนกลวง
เปนโพรงไปใหพน, พึงชวยกันคัดเอาคนทีม่ ิใชสมณะ แตยังอวด
อางตนวาเปนสมณะ ออกทิ้งเสีย ดุจชาวนาโรยขาวเปลือกกลาง
ลม เพื่อคัดเอาขาวลีบ ออกทิ้งเสีย ฉะนัน้ .
อนึ่ง คนเรา เมื่อมีการอยูรวมกันกับคนที่สะอาด หรือ
คนที่ไมสะอาดก็ตาม ตองมีสติกํากับอยูด วยเสมอ, แตนั้นพึง
สามัคคีตอกัน มีปญญาทําที่สดุ ทุกขแหงตนเถิด”.

ชอบใหหญิงประคบประหงม๒
พราหมณ ! มีสมณะหรือพราหมณบางคน ในโลกนี้ ปฏิญาณตัววาเปน
๑. และ ๒. ดูคําอธิบายเชิงอรรถทั้งสองนี้ ในหนา ๑๓๐

๑๓๐
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พรหมจารีโดยชอบ เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคามก็จริงแล แตวา เขายัง
ยินดีกับการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟน๓ ที่ทําให โดยมาตุคาม,
เขาปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้นจากมาตุคาม.
พราหมณ ! นี่แล คือความขาด ความทะลุ ความดาง ความพรอยของ
พรหมจรรย.
พราหมณ ! เรากลาววา ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบ
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน ยอมไมพนจากความเกิด ความแก และความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ,
ชื่อวายังไมพน จากความทุกขได.

ชอบสัพยอกกับหญิง๔
พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง, มีสมณะหรือพราหมณบางคน ในโลกนี้
ปฏิญาณตัววา เปนพรหมจารีโดยชอบ เขาไมเสพเมถุนกับดวยมาตุคาม และไม
ยินดีการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟน ที่ไดรับจากมาตุคามก็จริงแล
๑. อุปมาที่ ๓ นี้ หมายเอาแตเพียงลักษณะของตนไมที่แนนตัน และตนไมที่กลวงเปนโพรง ดูภายนอก
คลายกันเทานั้น, ไมไดเทียบคูโดยตรง เหมือนอุปมาที่ ๑-๒.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๖/๔๗, ตรัสแกพราหมณ ชานุสโสณี ผูทูลถามถึงขอที่
พระองคยังปฏิญาณตน เปนพรหมจารีอยูหรือหาไม, ไดรับคําตอบวา “ถามีใครกลาวอยางนั้น ควรกลาวเจาะจง
ตัวเรา เพราะเรานี่แล ประพฤติพรหมจรรย ไดบริสุทธิ์บริบูรณ ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย”,
พราหมณจึงทูลถามถึงความขาด ความทะลุ ความดาง ความพรอยของพรหมจรรยวาเปนอยางไร ตอพระองค
ซึ่งไดรับตอบดังเรื่องเหลานี้.
๓. อุจฺฉาทน - ปริมทฺทน - นฺหาปน - สมฺพาหน เปนคําชุดหนึ่ง ซึ่งเปนชื่อของวิธีการอาบน้ํา ซึ่งประกอบ
ดวยการทาสิ่งที่ชําระของโสโครกที่รางกาย, การถูเหงื่อไคล, การนวดฟน ใหเกิดกําลังกลามเนื้อ, ซึ่งแพรหลายใน
อินเดีย.
๔. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๖/๔๗.
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แตวา เขายังพูดจาซิกซี้ เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม, เขาปลาบปลื้ม
ยินดีดวยการทําเชนนั้นจากมาตุคาม.
พราหมณ ! นี่แล คือความขาด ความทะลุ ความดาง ความพรอยของ
พรหมจรรย.
พราหมณ ! เรากลาววาผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสทุ ธิ์ ยังประกอบ
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน ยอมไมพนจากความเกิด ความแก และความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ,
ชื่อวายังไมพนจากความทุกขได.

ชอบสบตาหญิง๑
พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง, มีสมณะหรือพราหมณบางคน ในโลกนี้
ปฏิญาณตัววา เปนพรหมจารีโดยชอบ เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,
ไมยินดีการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟน ที่ไดรับจากมาตุคาม,
ทั้งไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม
ก็จริงแล แตวา
เขายังชอบสบตาดวยตากับมาตุคาม, เขาปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้นจาก
มาตุคาม.
พราหมณ ! นี่แล คือความขาด ความทะลุ ความดาง ความพรอยของ
พรหมจรรย.
พราหมณ ! เรากลาววา ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบ
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน ยอมไมพนจากความเกิด ความแก และความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ,
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๖/๔๗.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๑๓๒

ชอบฟงเสียงหญิง๑
พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง, มีสมณะหรือพราหมณบางคน ในโลกนี้
ปฏิญาณตัววา เปนพรหมจารีโดยชอบ เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,
ไมยินดีการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟน ที่ไดรบั จากมาตุคาม, ไม
ยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม, ทั้งไมยินดีในการสบตา
ดวยตากับมาตุคาม ก็จริงแล แตวา เขายังชอบฟงเสียงของมาตุคาม ที่
หัวเราะอยูก ็ดี พูดจาก็ดี ขับรองอยูกด็ ี รองไหอยูกด็ ี ขางนอกฝาก็ตาม นอก
กําแพงก็ตาม, เขาปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้นจากมาตุคาม.
พราหมณ ! นี่แล
ของพรหมจรรย.

คือความขาด ความทะลุ ความดาง ความพรอย

พราหมณ ! เรากลาววา ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบ
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน ยอมไมพนจากความเกิด ความแก และความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ,
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได.

ชอบระลึกถึงความหลังเกี่ยวกับหญิง๒
พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง, มีสมณะหรือพราหมณบางคน ในโลกนี้
ปฏิญาณตัววา เปนพรหมจารีโดยชอบ เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ ๒๓/๕๖/๔๗.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ ๒๓/๕๗/๔๗.

หมวดที่ ๗ วาดวยการลืมคําปฏิญาณ

๑๓๓

ไมยินดีการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟน ที่ไดรับจากมาตุคาม,
ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม, ไมยินดีในการสบตา
ดวยตากับมาตุคาม, ทั้งไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคาม ก็จริงแล แตวา
เขาชอบตามระลึกถึงเรื่องเกา ที่เคยหัวเราะ เลาโลม เลนหัวกับดวยมาตุคาม, เขา
ปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้นจากมาตุคาม.
พราหมณ ! นี่แล คือความขาด ความทะลุ ความดาง ความพรอย
ของพรหมจรรย.
พราหมณ ! เรากลาววา ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบ
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน ยอมไมพนจากความเกิด ความแก และความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ,
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได.

ชอบดูผูอื่นบริโภคกาม๑
พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง, มีสมณะหรือพราหมณบางคน ในโลกนี้
ปฏิญาณตัววาเปนพรหมจารีโดยชอบ
เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,
ไมยินดีการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟน ที่ไดรบั จากมาตุคาม,
ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม, ไมยินดีในการสบตา
ดวยตากับมาตุคาม, ไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคาม, ทั้งไมชอบตามระลึก
ถึงเรื่องเกาที่เคยหัวเราะเลาโลมเลนหัวกับดวยมาตุคาม ก็จริงแล แตวา เขา
เพียงแตเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ผูอิ่มเอิบ เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา
ไดรับการบําเรออยูด วยกามคุณ, เขาก็ปลาบปลื้มยินดีดวยการไดเห็นการกระทํา
เชนนั้น.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๗/๔๗.

๑๓๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

พราหมณ ! นี่แล คือความขาด ความทะลุ ความดาง ความพรอยของ
พรหมจรรย.
พราหมณ ! เรากลาววา
ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์
ยัง
ประกอบดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน
ยอมไมพนจากความเกิด ความแก และ
ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และ
ความคับแคนใจ, ชื่อวายังไมพน จากทุกขได.

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อเปนเทพยดา๑
พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง, มีสมณะหรือพราหมณบางคน ในโลกนี้
ปฏิญาณตัววาเปนพรหมจารีโดยชอบ
เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,
ไมยินดีการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟน ที่ไดรับจากมาตุคาม,
ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม, ไมยินดีในการสบตา
ดวยตา กับมาตุคาม, ไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคาม, ไมชอบตามระลึกถึง
และทั้งไมยินดีทจี่ ะเห็น
เรื่องเกาที่เคยหัวเราะเลาโลมเลนหัวกับดวยมาตุคาม,
พวกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ผูอิ่มเอิบเพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา แลว
ตน พลอยนึกปลื้มใจก็จริงแล แตวา เขาประพฤติพรหมจรรยโดยตั้งความ
ปรารถนา เพื่อไปเปนเทพยดาพวกใดพวกหนึ่ง.
พราหมณ ! นี่แล คือความขาด ความทะลุ ความดาง ความพรอย
ของพรหมจรรย.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๗/๔๗.
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พราหมณ ! เรากลาววา ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบ
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน ยอมไมพนจากความเกิด ความแก และความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคน
ใจ, ชื่อวายังไมพนจากทุกขได.

ฉิบหายเพราะคลื่น๑
ภิกษุ ท. ! ภัย อันเกิดแตคลื่น เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คอื คนบางคนมีศรัทธา ออกบวชจากเรือนไม
เกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว
เปนคนตกอยูในกองทุกข
มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว
ทําไฉนการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะปรากฏมีได ” ดังนี้.
ครั้น
บวชแลว เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดว ยกัน
ยอมวากลาวตักเตือนเธอวา
“ทาน ! เปนพระแลว ตองกาวเดินดวยทาทางอยางนี้ ๆ, ตองถอยกลับดวยทา
ทางอยางนี้ ๆ, ตองแลดูดวยทาทางอยางนี้ ๆ, ตองเหลียวดวยทาทางอยางนี้ ๆ,
ตองคูแขนคูขาดวยทาทางอยางนี้ ๆ, ตองเหยียดมือเหยียดเทาดวยทาทางอยางนี้ ๆ,
ตองนุงหมจับถือซึ่งสังฆาฏิ บาตร จีวร ดวยทาทางอยางนี้ ๆ” ดังนี้. เธอ
นั้นหวนระลึกไปวา “เมื่อกอน เราอยูครองเรือน ยอมวากลาวสั่งสอน
ผูอื่น, บัดนี้ พวกภิกษุคราวลูกคราวหลานของเรา กลับมาคอยหาโอกาสวา
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๕/๑๒๒.

๑๓๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

กลาวตักเตือนเรา” ดังนี้, เธอก็โกรธ แคนใจ บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไป
สูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชนิดนี้ เรียกวา ผูกลัวภัยอันเกิดแตคลื่น แลวจึงบอก
เลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุ ท. ! คําวา ภัย อันเกิดแตคลื่นนี้ เปนคําแทนชื่อสําหรับเรียก
ความโกรธคับแคนใจ.
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ภัย อันเกิดแตคลื่น แล.

ฉิบหายเพราะจระเข๑
ภิกษุ ท. ! ภัย อันเกิดแตจระเข เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ คนบางคนมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไม
เกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก และความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทํา
ครั้นบวช
ไฉนการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะปรากฏมีได” ดังนี้.
แลวเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน ยอมวากลาวสั่งสอนเธอวา “สิ่งนี้
ทานควรเคี้ยว สิ่งนี้ไมควรเคีย้ ว, สิ่งนีท้ านควรบริโภค, สิ่งนี้ไมควรบริโภค,
ทานควรเคี้ยว กิน ลิ้ม ดืม่ แตของทีค่ วร, ไมควรเคี้ยว กิน ลิ้ม ดื่ม
ของที่ไมควร, ทานควรเคี้ยว กิน ลิ้ม ดื่ม แตในกาลที่ควร, ไมควรเคีย้ ว กิน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๕/๑๒๒.
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ลิ้ม ดื่ม นอกกาล” ดังนี้. เธอนั้น หวนระลึกไปวา “เมื่อกอน เราอยูครองเรือน
ปรารถนาสิ่งใด ก็เคี้ยว กิน ลิ้ม ดื่ม สิ่งนัน้ , เคี้ยว กิน ลิ้ม ดื่มได (ทุกอยางทั้งที่
ภิกษุนี้วา) ควรและไมควร, ไดทงั้ ในกาลที่ควร และนอกกาล, ชะรอย
ทานจะหามปากของเราในของเคี้ยวของฉันอันประณีต
ที่คฤหบดีผมู ศี รัทธา
นํามาถวายนอกกาลในเวลากลางวัน” ดังนี้, เธอก็โกรธ แคนใจ บอกเลิก
สิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชนิดนี้ เรียกวา ผูกลัวภัย อันเกิดแตจระเข แลวจึง
บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุ ท. ! คําวา ภัย อันเกิดแตจระเขนี้ เปนคําแทนชื่อสําหรับเรียก
ความเปนคนเห็นแกทอ ง.
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ภัย อันเกิดแตจระเข แล.

ฉิบหายเพราะวังวน๑
ภิกษุ ท. ! ภัย อันเกิดแตวังวน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ คนบางคนมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน
ไมเกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะปรากฏมีได” ดังนี้. ครั้นบวชแลว เวลาเชา
เธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปบิณฑบาตในยานหมูบานหรือนิคม ไมรักษากาย
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๗/๑๒๒.

๑๓๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต ไมกําหนดสติ ไมสํารวมอินทรีย. ในที่นั้น ๆ
เธอไดเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี
ผูอิ่มเอิบ
เพียบพรอมดวยกามคุณ
ทั้งหา ใหเขาบําเรออยู.
เธอนั้น กลับหวนระลึกไปวา “เมื่อกอน เราเปน
คฤหัสถครองเรือน ก็เปนผูอิ่มเอิบ เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา ใหเขาบําเรอ
อยู. ทรัพยสมบัติในสกุลของเราก็มอี ยู และเราก็อาจบริโภคทรัพยสมบัติพลาง
ทําบุญพลาง, อยากระนั้นเลย เราบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ํา
แหงคฤหัสถ บริโภคทรัพยสมบัติพลางทําบุญพลางเถิด” ดังนี,้ เธอก็บอกเลิก
สิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชนิดนี้ เรียกวา ผูกลัวภัย อันเกิดแตวังวน แลวจึงบอก
เลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุ ท. ! คําวา ภัย อันเกิดแตวังวนนี้ เปนคําแทนชื่อสําหรับเรียก
กามคุณทัง้ หา.
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ภัย อันเกิดแตวังวน แล.

ฉิบหายเพราะปลาราย๑
ภิกษุ ท. ! ภัย อันเกิดแตปลาราย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คอื คนบางคนมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไม
เกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทําไฉน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๘/๑๒๒,

หมวดที่ ๗ วาดวยการลืมคําปฏิญาณ

๑๓๙

การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะปรากฏมีได” ดังนี้. ครั้นบวชแลว เวลา
เชาเธอครองจีวร ถือบาตร
เขาไปบิณฑบาต ในยานหมูบานหรือนิคม
ไมรักษากายไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต ไมกําหนดสติ ไมสํารวมอินทรีย.
ในที่นั้น ๆ เธอไดเห็นมาตุคาม (หญิงชาวบาน) ที่หมชั่วนุงชัว่ , เมื่อเธอเห็น
มาตุคามทีห่ มชั่วนุงชัว่ ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ ; เธอมีจิตถูกราคะเสียบ
แทงแลว ก็บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชนิดนี้ เรียกวา ผูกลัวภัย อันเกิดแตปลาราย แลวจึง
บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.
ภิกษุ ท. ! คําวา ภัย อันเกิดแตปลารายนี้ เปนคําแทนชื่อสําหรับเรียก
มาตุคาม (หญิงชาวบาน).
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ภัย อันเกิดแตปลาราย แล.

เห็นยอดออน ๆ วาเปนแกน๑
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คอื กุลบุตรบางคนมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน
ไมเกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะปรากฏมีได” ดังนี้. ครั้นคิดอยางนี้แลว
กุลบุตรนั้น จึงออกจากเรือนดวยศรัทธา, ครั้นบวชแลว สามารถทําลาภ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาสาโรปมสูตร มู. ม. ๑๒/๓๖๒/๓๔๗,
คิชฌกูฏ ใกลนครราชคฤห.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ที่ภูเขา

๑๔๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

สักการะและเสียงเยินยอ ใหเกิดขึ้นได.

เธอมีใจยินดีแลว มีความดําริเต็ม
รอบแลว
ในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น.
เธอทะนงตัวเพราะลาภ
สักการะและเสียงเยินยอนั้นวา “เราเปนผูมีลาภสักการะและเสียงเยินยอ สวน
ภิกษุอื่น ๆ เหลานี้ ต่ําตอยนอยศักดิ์” ดังนี้. เธอนั้น เมาอยู มัวเมาอยู ถึง
ความประมาทอยู เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น. เมื่อประมาทแลว
เธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง.

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษ ผูตองการดวยแกนไม เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไมอยู จนถึงตนไมใหญมแี กนแลว มองขามพนแกน, มอง
ขามพนกระพี้, มองขามพนเปลือกสด, มองขามพนสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,
เด็ดเอาใบออนที่ปลายกิ่งถือไป ดวยเขาใจวา นี่แกนไม. บุรุษมีตาดี เห็น
คนนั้นเขาแลว ก็กลาววา “ผูเจริญคนนี้ ชางไมรูจักแกน, ไมรูจักกระพี้,
ไมรูจักเปลือกสด, ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก, ไมรูจักใบออนที่ปลายกิ่ง.
จริงดังวา ผูเจริญคนนี้ ตองการแกนไม เสาะหาแกนไม เที่ยวคนหาแกนไม
จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว ก็มองขามพนแกน, ขามพนกระพี้, ขามพน
เปลือกสด, ขามพนสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก, ไปเด็ดเอาใบออนที่ปลายกิ่ง
ถือไป ดวยเขาใจวา นี่แกนไม ; สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไม จักไมสําเร็จ
ประโยชนเลย” ดังนี้ ; ฉันใดก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! เราเรียกคนบวชชนิดนี้วา
ไดถือเอาพรหมจรรย ตรงใบออนที่ปลายกิ่งของมัน
และเขาถึงที่สุด
ของพรหมจรรย
ดวยการกระทําเพียงใหลาภสักการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้น
เทานั้นเอง.

หมวดที่ ๗ วาดวยการลืมคําปฏิญาณ

๑๔๑

หลงสะเก็ดแหง วาเปนแกน๑
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คอื กุลบุตรบางคนมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน
ไมเกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะปรากฏมีได” ดังนี้. ครั้นคิดอยางนี้แลว
กุลบุตรนั้น จึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา, ครั้นบวชแลวสามารถทําลาภ
สักการะและเสียงเยินยอใหเกิดขึ้นได, เธอไมมีใจยินดีแลว ไมมีความดําริเต็มรอบ
แลว ในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น, เธอไมทะนงตัว เพราะลาภสักการะ
และเสียงเยินยอนั้น, เธอไมเมาอยู ไมมัวเมาอยู ไมถึงความประมาทอยู เพราะ
ลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น ; เมื่อไมประมาทแลว เธอใหความถึงพรอม
ดวย ศีล เกิดขึ้นได. เธอมีใจยินดีแลว มีความดําริเต็มรอบแลว ในความถึง
พรอมดวยศีลนั้น. เธอทะนงตัว เพราะความถึงพรอมดวยศีลนั้น วา “เราเปนผู
มีศีล มีกัลยาณธรรม สวนภิกษุอื่น ๆ เหลานี้ทุศีล มีความเปนอยูเลวทราม”
ดังนี้. เธอนั้น เมาอยู มัวเมาอยู ถึงความประมาทอยู เพราะความถึงพรอม
ดวยศีลนั้น, เมื่อประมาทแลว เธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษ ผูตองการดวยแกนไม เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไมอยู จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว มองขามพนแกน, มองขาม
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาสาโรปมสูตร มู. ม. ๑๒/๓๖๓/๓๔๘, สะเก็ดเปลือกในที่นี้คือผิวเปลือก
ชั้นนอกสุดของเปลือกไม ที่เปนสะเก็ดขรุขระหุมเปลือกสดอยู,
มิใชสะเก็ดที่เกิดจากการถากของชางไม เปนตน.
คําในภาษาไทย ยังไมปรากฏวา ไดแกคําอะไร,
ขอความนี้ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลนครราชคฤห.

๑๔๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

พนกระพี้, มองขามพนเปลือกสด, ถากเอาสะเก็ดเปลือกตามผิวเปลือกถือไป
ดวยเขาใจวา นี่แกนไม. บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเขาแลว ก็กลาววา “ผูเจริญ
คนนี้ชางไมรูจักแกน, ไมรูจักกระพี้, ไมรูจักเปลือกสด, ไมรูจักสะเก็ดแหง
ตามผิวเปลือก, ไมรูจักใบออนที่ปลายกิ่ง. จริงดังวา ผูเจริญคนนี้ตอ งการ
แกนไมเสาะหาแกนไม เที่ยวคนหาแกนไม จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว ก็มอง
ขามพนแกน, ขามพนกระพี้, ขามพนเปลือกสด, ถากเอาสะเก็ดแหงตามผิว
เปลือกถือไป ดวยเขาใจวา นี่แกนไม ; สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไม จัก
ไมสําเร็จประโยชนเลย” ดังนี้ ; ฉันใดก็ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เราเรียกคนบวช
ชนิดนี้วา ไดถือเอาพรหมจรรยตรงสะเก็ดแหงตามผิวเปลือกของมัน และเขา
ถึงที่สดุ แหงพรหมจรรย ดวยการกระทําเพียงใหความถึงพรอมดวยศีลเกิดขึ้น
เทานั้นเอง.

หลงเปลือกสด ๆ วาเปนแกน๑
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คอื กุลบุตรบางคนมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน
ไมเกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะปรากฏมีได” ดังนี้.
ครั้นคิดอยางนี้แลว
กุลบุตรนั้นจึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา. ครั้นบวชแลว สามารถทําลาภ
สักการะและเสียงเยินยอใหเกิดขึ้นได, เธอไมมีใจยินดี ไมมีความดําริเต็ม
รอบแลว ในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น, เธอไมทะนงตัว เพราะลาภ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาสาโรปมสูตร มู. ม. ๑๒/๓๖๕/๓๔๙,
คิชฌกูฏ ใกลนครราชคฤห.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ที่ภูเขา

หมวดที่ ๗ วาดวยการลืมคําปฏิญาณ

๑๔๓

สักการะและเสียงเยินยอนั้น, เธอไมเมาอยู ไมมวั เมาอยู ไมถึงความประมาทอยู
เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น ; เมื่อไมประมาทแลว เธอใหความถึง
พรอมดวยศีลเกิดขึ้นได, เธอมีความยินดีแลว
ในความถึงพรอมดวยศีลนั้น
แตวา หามีความดําริเต็มรอบเพียงความถึงพรอมดวยศีลนั้นไม, เธอไมทะนง
ตัวเพราะความถึงพรอมดวยศีลนั้น, เธอไมเมาอยู ไมมัวเมาอยู ไมถึงความ
เมื่อไมประมาทแลว เธอให
ประมาทอยู เพราะความถึงพรอมดวยศีลนั้น ;
ความถึงพรอมดวย สมาธิ เกิดขึ้นได. เธอมีใจยินดีแลว มีความดําริเต็มรอบ
แลว ในความถึงพรอมดวยสมาธินั้น. เธอทะนงตัว เพราะความถึงพรอมดวย
สมาธินั้นวา “เราเปนผูมีจิตถึงความเปนหนึ่ง ตั้งมั่นแลว สวนภิกษุอื่น ๆ เหลานี้
มีจิตฟุงซาน ไมตั้งมัน่ แลว” ดังนี้.
เธอนั้นเมาอยู มัวเมาอยู ถึงความ
ประมาทอยู เพราะความถึงพรอมดวยสมาธินั้น, เมื่อประมาทแลว เธอก็อยู
ดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษ ผูตองการดวยแกนไม เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไมอยู ไปจนถึงตนไมใหญมีแกนแลว
มองขามพนแกน,
มองขามพนกระพี้, ถากเอาแตเปลือกสด ๆ ถือไป ดวยเขาใจวา นี่แกนไม. บุรุษมี
ตาดี เห็นคนนั้นเขาแลวก็กลาววา “ผูเจริญคนนี้ ชางไมรูจักแกน, ไมรูจัก
กระพี้, ไมรูจักเปลือกสด, ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก, ไมรูจักใบออนที่
ปลายกิ่ง. จริงดังวา ผูเจริญคนนี้ ตองการแกนไม เสาะหาแกนไม เที่ยวคน
หาแกนไม จนถึงตนไมใหญมแี กนแลว ก็มองขามพนแกน, ขามพนกระพี้,
ถากเอาเปลือกสด ๆ ถือไป ดวยเขาใจวา นี่แกนไม ; สิ่งที่เขาจะตองทําดวย
แกนไม จักไมสําเร็จประโยชนเลย” ดังนี้ ; ฉันใดก็ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เราเรียก
คนบวชชนิดนี้วา ไดถือเอาพรหมจรรยตรงเปลือกสดของมัน และเขาถึงที่สดุ แหง
พรหมจรรย ดวยการกระทําเพียงใหความถึงพรอมดวยสมาธิเกิดขึ้นเทานัน้ เอง.

๑๔๔
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หลงกระพี้ไม วาเปนแกน๑
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คอื กุลบุตรบางคนมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน
ไมเกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะปรากฏมีได” ดังนี้. ครั้นคิดอยางนี้แลว
กุลบุตรจึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา. ครั้นบวชแลวสามารถทําลาภสักการะ
และ เสียงเยินยอใหเกิดขึ้นได, เธอไมมใี จยินดี ไมมีความดําริเต็มรอบแลว
ในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น, เธอไมทะนงตัว เพราะลาภสักการะและ
เสียงเยินยอนั้น, เธอไมเมาอยู ไมมัวเมาอยู ไมถึงความประมาทอยู เพราะ
ลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น ; เมื่อไมประมาทแลว เธอใหความถึงพรอม
ดวยศีลเกิดขึ้นได, เธอมีใจยินดีแลว ในความถึงพรอมดวยศีลนั้น แตวา
หามีความดําริเต็มรอบเพียงความถึงพรอมดวยศีลนั้นไม, เธอไมทะนงตัว เพราะ
ความถึงพรอมดวยศีลนั้น, เธอไมเมาอยู ไมมัวเมาอยู ไมถึงความประมาท
อยู เพราะความถึงพรอมดวยศีลนั้น ; เมื่อไมประมาทแลว เธอใหความถึง
พรอมดวยสมาธิเกิดขึ้นได,
เธอมีใจยินดีแลวในความถึงพรอมดวยสมาธินั้น
แตวา หามีความดําริเต็มรอบเพียงความถึงพรอมดวยสมาธินั้นไม, เธอไม
ทะนงตัว เพราะความถึงพรอมดวยสมาธินั้น, เธอไมเมาอยู ไมมัวเมาอยู
ไมถึงความประมาทอยู เพราะความถึงพรอมดวยสมาธินั้น ; เมื่อไมประมาท
แลว เธอก็ทําให ญาณทัสสนะ (ความรูเห็นธรรม) เกิดขึ้นได. เธอมีใจ
ยินดีแลว มีความดําริเต็มรอบแลว ในญาณทัสสนะนั้น. เธอทะนงตัว
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาสาโรปมสูตร มู. ม. ๑๒/๓๖๘/๓๕๐.

หมวดที่ ๗ วาดวยการลืมคําปฏิญาณ

๑๔๕

เพราะญาณทัสสนะนั้นวา “เราเปนผูรูผูเห็นอยู สวนภิกษุอนื่ ๆ เหลานี้ไมรู
ไมเห็น” ดังนี้. เธอนั้น เมาอยู มัวเมาอยู ถึงความประมาทอยู เพราะ
ญาณทัสสนะนั้น, เมื่อประมาทแลว เธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษ ผูตองการดวยแกนไม เสาะหาแกนไม
มองขามพนแกนเสีย,
เที่ยวคนหาแกนไมอยู จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว
ถากเอากระพี้ถือไป ดวยเขาใจวา นี่แกนไม. บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเขาแลว
ก็กลาววา “ผูเจริญคนนี้ ชางไมรูจักแกน, ไมรูจักกระพี้, ไมรูจักเปลือกสด,
ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก, ไมรูจักใบออนที่ปลายกิ่ง. จริงดังวา ผูเจริญ
คนนี้ตองการแกนไม เสาะหาแกนไม เที่ยวคนหาแกนไม จนถึงตนไมใหญ
มีแกนแลว ก็มองขามพนแกนเสีย, ถากเอากระพี้ถือไป ดวยเขาใจวา นี่
แกนไม ; สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไม จักไมสําเร็จประโยชนเลย” ดังนี้ ;
ฉันใดก็ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เราเรียกคนบวชชนิดนี้วา ไดถือเอาพรหมจรรย
ตรงกระพีข้ องมัน และเขาถึงที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยการกระทําเพียงทําให
ญาณทัสสนะเกิดขึ้นเทานั้นเอง.๑

ไมรู “ความลับ” ของขันธหา๒
โสณะ ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ยอม ไมรูจกั ลักษณะ ไมรูจัก
เหตุเกิดขึ้น
ไมรูจักความดับสนิท
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ
ดับสนิท แหง รูป ;_ _ _เวทนา ;_ _ _สัญญา ;_ _ _สังขาร ; ยอมไมรูจักลักษณะ
๑. หมายถึง มีการรูเห็นธรรมบางขั้น แตยังไมถึงขนาดทําอาสวะใหสิ้น.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๒/๑๐๑, ตรัสแกโสณะคฤหบดีบุตร ที่เวฬุวัน.

๑๔๖
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ไมรูจักเหตุเกิดขึ้น ไมรูจักความดับสนิท ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ
ดับสนิท แหง วิญญาณ ;
โสณะ ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม หาไดทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

ไมรู “ความลับ” ของอุปาทานขันธ๑
ภิกษุ ท ! อุปทานขันธ ๕ เหลานี้ คือ อุปทานขันธคือรูป, อุปทานขันธ
คือเวทนา, อุปทานขันธคือสัญญา, อุปทานขันธคือสังขาร, อุปทานขันธ
คือวิญญาณ.
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักรสอรอย ไมรูจักโทษ
และไมรูจักอุบายเปนเครื่องออกไปพน ในอุปทานขันธ ๕ เหลานี้
ตามที่
เปนจริง ; ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปน
สมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดา
พราหมณทงั้ หลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําให
แจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๙๕/๒๙๓.

หมวดที่ ๗ วาดวยการลืมคําปฏิญาณ

๑๔๗

ไมรู “ความลับ” ของธาตุส๑ี่
ภิกษุ ท. ! ธาตุ ๔ เหลานี้ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม.
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักรสอรอย ไมรูจักโทษ
และไมรูจักอุบายเครื่องออกไปพน ในธาตุ ๔ เหลานี้
ตามที่เปนจริง ;
ภิกษุ ท. !
สมณะหรือพราหมณพวกนั้น
ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

ไมรู “ความลับ” ของอินทรียหก๒
ภิกษุ ท. ! อินทรีย ๖ เหลานี้ คือ อินทรียคือตา, อินทรียคือหู,
อินทรียคือจมูก, อินทรียคือลิน้ , อินทรียคือกาย, อินทรียค ือใจ.
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักความเกิดขึ้น ไมรูจัก
ความดับไป ไมรูจักรสอรอย ไมรูจักโทษ และไมรูจกั อุบายเปนเครื่อง
ออกไปพน ในอินทรีย ๖ เหลานี้ ตามที่เปนจริง ; ภิกษุ ท. ! สมณะหรือ
พราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,
ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,
ก็หาเปน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๙/๔๑๖.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต. มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๓/๙๐๙.

๑๔๘
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สมณะหรือพราหมณไปไดไม. หาไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ
หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้
เขาถึงแลวแลอยูไม.

ไมรู “ความลับ” ของอินทรียหา๑
ภิกษุ ท. ! อินทรีย ๕ เหลานี้ คือ อินทรียคือศรัทธา, อินทรียคือ
วิริยะ, อินทรียคือสติ, อินทรียคือสมาธิ, อินทรียคือปญญา.
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักความเกิดขึ้น ไมรูจัก
ความดับไป ไมรูจักรสอรอย ไมรูจักโทษ (เมื่อยึดถือ) และไมรูจกั อุบายเปน
เครื่องออกไปพน ในอินทรีย ๕ เหลานี้ ตามที่เปนจริง ; ภิกษุ ท. ! สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น
ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทัง้ หลาย
ก็ตาม, ทัง้ ที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทงั้ หลายก็ตาม, ก็หา
เปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน
สมณะ
หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

ไมรูปฏิจจสมุปบาท ไมไดเปนสมณะ๒
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักชรามรณะ, ไมรูจัก
เหตุเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ไมรูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ, ไมรูจักขอ
ปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชรามรณะ ;
ไมรูจักชาติ, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ,
ไมรูจักความดับสนิทแหง
ชาติ, ไมรจู ักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชาติ ;
๑. บาลี พระพุทธภาษิต. มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๗/๘๔๘, (ดูเชิงอรรถ ๓, หนา ๔๐๐ ดวย).
๒. บาลี พระพุทธภาษิต. นิทาน. สํ. ๑๖/๑๗/๓๘.

หมวดที่ ๗ วาดวยการลืมคําปฏิญาณ

๑๔๙

ไมรูจักภพ,
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ,
ไมรูจักความดับสนิทแหง
ภพ, ไมรจู ักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงภพ ;
ไมรูจักอุปาทาน, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปาทาน, ไมรูจักความดับสนิทแหง
อุปาทาน, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอุปาทาน ;
ไมรูจักตัณหา, ไมรูจกั เหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา, ไมรูจักความดับสนิทแหง
ตัณหา, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงตัณหา ;
ไมรูจักเวทนา, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา, ไมรจู ักความดับสนิทแหง
เวทนา, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงเวทนา ;
ไมรูจักผัสสะ, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ, ไมรจู ักความดับสนิทแหง
ผัสสะ, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงผัสสะ ;
ไมรูจักอายตนะหก, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะหก, ไมรูจักความดับสนิท
แหงอายตนะหก, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอายตนะหก ;
ไมรูจักนามรูป, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป, ไมรจู ักความดับสนิทแหง
นามรูป, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงนามรูป ;
ไมรูจักวิญญาณ, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ, ไมรูจักความดับสนิทแหง
วิญญาณ, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงวิญญาณ ;
ไมรูจักสังขาร, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร, ไมรจู ักความดับสนิทแหง
สังขาร, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงสังขาร ;

ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

๑๕๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ไมรูอริยสัจจ ไมไดเปนสมณะ๑
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักตามที่เปนจริงวา ทุกข
เปนเชนนี้ ๆ, ไมรูจักตามที่เปนจริงวา เหตุใหเกิดทุกขเปนเชนนี้ ๆ, ไมรูจัก
ตามที่เปนจริงวา ความดับสนิทแหงทุกขเปนเชนนี้ ๆ, ไมรูจักตามที่เปนจริงวา
ขอปฏิบัตเิ ครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกขเปนเชนนี้ ๆ ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะ
ในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,
ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดา
พราหมณทงั้ หลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําให
แจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.
หมวดทีเ่ จ็ด จบ.
_________________

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๒/๑๗๐๐.

ผูชี้ขุมทรัพย !
_________________

น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสนิ ํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญ
 ญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขุมทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดที าเดียว ไมมเี ลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๑๕๑

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๘

วาดวย พิษสงทางใจ
______________________

๑ . ดาบทีห่ มกอยูในจีวร
๒ . ยาพิษในโลก
๓ . ผูตกเหว
๔ . ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท
๕ . มาพยศแปดจําพวก
๖ . เหตุใหอยากทําลายสงฆ
๗ . ผูจมมิดในหลุมคูถ
๘ . สันดานกา
๙ . พระรังโรค
๑๐ . ผูควรอยูในคอกไปกอน
๑๑ . ผูเกียจครานตลอดเวลา
๑๒ . ลิงติดตัง
๑๓ . ลาสึกเพราะติดเมา

๑๕๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๘

วาดวย พิษสงทางใจ
_____________________

ดาบที่หมกอยูในจีวร๑
ภิกษุ ท. ! มหาชนเขารูจักเธอทั้งหลายวา “สมณะ สมณะ” ดังนี,้
ถึงเธอทั้งหลายเลา เมื่อถูกเขาถามวา ทานทั้งหลาย เปนอะไร ? พวกเธอ
ทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองวา “เราเปนสมณะ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เมื่อเธอทั้งหลาย มีชอื่ วา สมณะ และปฏิญาณตัวเองวา
เปนสมณะ อยูอยางนี้แลว พวกเธอทั้งหลาย จะตองสําเหนียกใจวา “ขอ
ปฏิบัติอันใด เปนขอปฏิบัตสิ มควรแกสมณะ เราจักปฏิบัตขิ อปฏิบัตอิ นั นั้น.
ดวยการปฏิบัติของเราอยางนี้
สมัญญาวาสมณะของตนก็จักเปนจริง และ
คําปฏิญาณวาสมณะของเราก็จักสมจริง ; อนึ่งเลา เราบริโภคใชสอย บาตร จีวร
อาหารบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ของทายกเหลาใด,
การบําเพ็ญทานของทายกเหลานั้น ก็จักมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ; และการ
บรรพชาของเราเอง ก็จักไมเปนหมันเปลา แตจักมีผลมีกําไรแกเรา” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้เถิด.
๑. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต จู ฬ อั ส สปุ ร สู ต ร มู . ม. ๑๒/๕๑๒/๔๗๙, ๔๘๐,
ที่อัสสปุรนิคมของชาวอังคะ.

๑๕๓

ตรั ส แก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย

๑๕๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ มีอภิชฌามาก ยังละอภิชฌาไมได,
มีจิตพยาบาท ยังละพยาบาทไมได,
เปนผูมักโกรธ ยังละความมักโกรธ
ไมได, เปนผูมักถือความโกรธ ยังละความถือโกรธไมได, เปนผูลบหลูคณ
ุ
ทาน ยังละความลบหลูคุณทานไมได, เปนผูยกตนเทียมทาน ยังละความ
ยกตนเทียมทานไมได, เปนผูริษยา ยังละความริษยาไมได, เปนคนตระหนี่
ยังละความตระหนี่ไมได, เปนคนโออวด ยังละความโออวดไมได, เปนคนมี
มายา ยังละความมายาไมได, เปนคนมีความปรารถนาลามก ยังละความ
ปรารถนาลามกไมได, เปนคนมีความเห็นผิด ยังละความเห็นผิดไมได;
ภิกษุ ท. ! เพราะละกิเลสมีอภิชฌาเปนตน ซึ่งเปนเครื่องมัวหมองของ
สมณะ เปนโทษของสมณะ เปนน้ําฝาดของสมณะ เปนเหตุใหสัตวเกิดในอบาย
และมีวิบากอันสัตวทั้งหลายจะตองเสวยในทุคติ เหลานี้ ยังละไมได ; เราก็ไม
กลาวภิกษุนั้นวา “เปนผูปฏิบัติขอ ปฏิบัติสมควรแกสมณะ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน อาวุธอันคมกลา๑ มีคมสองขาง ที่เขาลับ
ไวอยางดีแลว หุมหอไวดวยผาสังฆาฏิของภิกษุนั้นเอง ฉันใด ; ภิกษุ ท. !
เรากลาวการบรรพชาของภิกษุนี้วา เปรียบกันไดกับอาวุธมีคมสองขางนั้น
ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เราไมกลาวความเปนสมณะวา เปนสิ่งที่มีได เพราะเหตุ
สักวาการทรงสังฆาฏิของผูทที่ รงสังฆาฏิ ฯลฯ เปนตนเลย.

๑. บาลีวา มตชนนาม อาวุธชาตํ, อรรถกถาใหคําอธิบายไวอยางยืดยาว ไดใจความโดยสรุปวาเปนดาบที่ตีขึ้น
ดวยเหล็กที่ชําระดวยวิธีที่ดีที่สุดของสมัยนั้น, คือ เอาผงเหล็กใหนกกะเรียนกินเขาไป แลวถายออกมาหลาย ๆ ครั้ง
แลวจึงนํามาตีเปนดาบ มีคมสองขาง (ทํานองพระขรรค).

หมวดที่ ๘ วาดวยพิษสงทางใจ

๑๕๕

ยาพิษในโลก๑
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน ถวยดื่มสําริดมีเครื่องดืม่ ใสอยูแลวชนิดหนึ่ง
สมบูรณดวยสี กลิ่น และรส แตวา มียาพิษปนติดอยู. ครั้งนั้น มีบุรษุ ผูหนึ่ง
ซึ่งกําลังรอนจัด มีความรอนระอุไปทัง้ ตัว เหน็ดเหนื่อย คอแหงกระหายน้ํา
มาถึงเขา. คนทั้งหลาย บอกแกบุรุษนั้นวา “นี่แนะทานผูเจริญ, ถวยดื่ม
สําริดใบนี้มีเครื่องดืม่ สมบูรณดวยสี กลิ่น และรส สําหรับทาน ; แตวามียา
พิษปนติดอยู. ถาหากทานตองการดื่มก็ดื่มได,
เมื่อทานกําลังดื่ม จักติด
ใจมันดวยสีของมันบาง ดวยกลิ่นของมันบาง ดวยรสของมันบาง ; แตวา
ครั้นดื่มเขาไปแลว ทานจักถึงความตาย หรือรับทุกขเจียนตาย
เพราะ
เหตุนั้น” ดังนี.้ บุรษุ นั้นไมทนั จะพิจารณาถวยดื่มสําริดอันนั้น (วาจะควรดื่ม
หรือไมควรดื่มอยางไรเปนตน) รีบดืม่ เอา ๆไมยอมวาง. บุรุษนั้น ก็ถึงความ
ตาย หรือรับทุกขเจียนตาย เพราะเหตุนั้น ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ในกาลอดีตก็ตาม, ในกาล
อนาคตก็ตาม, ในกาลบัดนี้ก็ตาม, ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ยอมเห็นสิ่งอันเปน
ที่รักที่สนิทใจในโลก โดยความเปนของเที่ยงโดย ความเปนสุขโดยความเปน
ตัวตน โดยความเปนของไมเสียบแทง โดยความเปนของเกษม ; สมณะ
เมือ่ ทําตัณหาใหเจริญอยู
หรือพราหมณพวกนั้น ยอมทําตัณหาใหเจริญ.
ก็ทําอุปธิใหเจริญ. เมื่อทําอุปธิใหเจริญอยูก็ทําทุกขใหเจริญ. เมื่อทําทุกขให
เจริญอยู
สมณะหรือพราหมณพวกนั้น
ยอมไมหลุดพนจากความเกิด
ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย
ความแก ความตาย ความโศก
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๓๓/๒๖๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๑๕๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ;
ยอมไมหลุดพนจากทุกข” ดังนี้ แล.

เราตถาคตยอมกลาววา “พวกเหลานั้น

ผูตกเหว๑
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใดก็ตาม ยังไมรูตามที่เปนจริงวา
ทุกขเปนเชนนี้ ๆ, เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ, ความดับสนิทแหงทุกข
เปนเชนนี้ ๆ,
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ ;
สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมยินดีอยางยิ่งในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิด
ที่เปนไปเพือ่ ความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน
ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ; เขาผูยินดีในเหตุปจจัย
เครื่องปรุงแตงชนิดนัน้ ๆ แลว ยอมกอสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่
เปนไปเพื่อความเกิดเปนตนนั้น ๆ. ครั้นเขากอสรางเหตุปจจัยนั้น ๆ แลว เขาก็
ตกลงไปในเหวแหงความเกิดบาง,
ในเหวแหงความแกบาง,
ในเหวแหง
ความตายบาง, ในเหวแหงความโศกบาง, ในเหวแหงความร่ําไรรําพันบาง,
ในเหวแหงความทุกขกายบาง, ในเหวแหงความทุกขใจบาง, ในเหวแหงความ
คับแคนใจบาง อยูนั้นเอง. สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมหลุดพนจาก
ความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย
ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ; เราตถาคตยอมกลาววา “พวกเหลานั้น
ยอมไมหลุดพนจากทุกข” ดังนี้ แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๐/๑๗๒๙,
นครราชคฤห.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เขาคิชฌกูฏ ใกล

หมวดที่ ๘ วาดวยพิษสงทางใจ

๑๕๗

ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท๑
ภิกษุ ท. ! พอที ! พวกเธอทั้งหลาย อยาหมายมั่นกันเลย,
ทะเลาะกันเลย, อยาโตเถียงกันเลย อยาวิวาทกันเลย (ดังนี้ถึง ๒-๓ ครั้ง).

อยา

เมื่อตรัสอยางนี้แลว มีภิกษุบางรูปทูลขึ้นวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเปนธรรมสามี !
ขอพระองคจงหยุดไวกอนเถิด พระเจาขา ! ขอจงทรงขวนขวายนอยเถิด พระเจาขา ! ขาแตพระ
ผูมีพระภาคเจา ! ขอจงทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรม อยูเถิด พระเจาขา ! พวก
ขาพระองคทั้งหลายจักทําใหเห็นดําเห็นแดงกัน ดวยการหมายมั่นกัน ดวยการทะเลาะกัน ดวย
การโตเถียงกันดวยการวิวาทกัน อันนี้เอง” ดังนี้.
กาลนั้นแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา ทรงครองจีวร ถือบาตร เสด็จเขาไปสูเมือง
โกสัมพี เพื่อบิณฑบาต. ครั้นทรงเที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีแลว ภายหลังภัตตกาล กลับจาก
บิณฑบาตแลว ทรงเก็บบริกขารขึ้นมาถือไว แลวประทับยืน ตรัสคาถานี้วา :-

“คนไพร ๆ ดวยกัน สงเสียงเอ็ดตะโร แตหามีคนไหนสําคัญ
ตัววา เปนพาลไม. เมื่อหมูแตกกัน ก็หาไดมีใครรูสึกเปนอยางอื่น
ใหดีขึ้นไปกวานั้นไดไม.
พวกบัณฑิตลืมตัว สมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูด
อยางไร ก็พูดพลามไปอยางนัน้ หาไดนําพาถึงกิเลสที่เปนเหตุแหงการ
ทะเลาะกันไม.”

๑. บาลี พระพุทธภาษิต อุปกกิเลสสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๙๕/๔๔๐,
ตรัสแกภิกษุทั้งหลายผูทิ่มแทงกัน
ดวยหอกคือปาก จนภิกษุรูปหนึ่ง ทูลขอรองใหพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไประงับเหตุ ณ ที่โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี.

๑๕๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

พวกใด ยังผูกใจเจ็บอยูว า ‘ผูนั้นไดดาเรา ไดทํารายเรา ไดเอา
ชนะเรา ไดลักทรัพยของเรา’ ; เวรของพวกนั้น ยอมระงับไมลง.
พวกใด ไมผูกใจเจ็บ ‘ผูนั้นไดดาเรา ไดทํารายเรา ไดเอาชนะ
เรา ไดลักทรัพยของเรา’ ; เวรของพวกนั้น ยอมระงับได.
ในยุคไหนก็ตาม เวรทั้งหลาย ไมเคยระงับไดดวยการผูกเวร
เลย, แตระงับไดดวยไมมกี ารผูกเวร. ธรรมนี้เปนของเกาที่ใชได
ตลอดกาล.
คนพวกอื่น ไมรูสึกวา ‘พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะเหตุน’ี้ ;
พวกใด สํานึกตัวไดในเหตุที่มีนั้น ความมุงรายกันยอมระงับได
เพราะความรูสึกนั้น.
ความกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (ในการทําตามกิเลส) ยัง
มีไดแมแกพวกคนกักขฬะเหลานั้น ที่ปลนเมืองหักแขงขาชาวบาน
ฆาฟนผูคน แลวตอนมา โค และขนเอาทรัพยไป ; แลวทําไมจะ
มีแกพวกเธอไมไดเลา ?
ถาหากไมไดสหายที่พาตัวรอด เปนปราชญ ที่มีความเปนอยูดี
เปนเพือ่ นรวมทางแลวไซร, ก็จงทําตัวใหเหมือนพระราชา ที่ละ
แควนซึ่งพิชิตไดแลวไปเสีย แลวเที่ยวไปคนเดียว ดุจชางมาตังคะ
เที่ยวไปในปาตัวเดียว ฉะนัน้ .
การเที่ยวไปคนเดียว ดีกวา เพราะไมมีความเปนสหายกันไดกับ
คนพาล. พึงเที่ยวไปคนเดียว และไมทําบาป ; เปนคนมักนอย
ดุจชางมาตังคะ เปนสัตวมักนอย เที่ยวไปในปา ฉะนั้น”.
ดังนี้แลว ไดเสด็จไปยัง พาลกโลณการคาม.

หมวดที่ ๘ วาดวยพิษสงทางใจ

๑๕๙

มาพยศแปดจําพวก๑
ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงมาพยศแปดจําพวก และโทษแหงมาพยศแปด
จําพวกนั้นดวย ; เราจักแสดงบุรุษพยศแปดจําพวก
และโทษแหงบุรษุ พยศ
แปดจําพวกนั้นดวย ; พวกเธอทั้งหลาย จงฟงในขอนั้น :มาทิ้งรถ
ภิกษุ ท. ! มาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก
เพื่อใหรวู า “จงไป” ดังนี้แลว กลับถอยหลังสลัดรถ ใหหลุดจากตน. มา
พยศบางตัว เปนไดถึงเพียงนี,้ นี่ เปนโทษแหงมาพยศขอแรก.
ภิกษุ ท. ! ในอุปมานี้ พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งดวยอาบัติ
ภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตอิ ยู
ยอม อําพรางอาบัติ ไววา
“ขาพเจาระลึกไมได, ยังระลึกไมได” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เปรียบไดกับมาพยศ
ตัวนั้น ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา “จงไป” ดังนี้แลว กลับถอยหลัง สลัด
รถใหหลุดจากตน. ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีมาพยศเปนคูเปรียบ
ฉะนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคน เปนไดถึงเพียงนี้, นี่ เปนโทษแหงบุรุษ
พยศขอแรก.
มาหักไมรถ
ภิกษุ ท. ! มาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก
เพื่อใหรวู า “จงไป” ดังนี้แลว ยอม หกหลัง กระแทกธูป หักไมตรีทณ
ั ฑ.
มาพยศบางตัว เปนไดถึงเพียงนี,้ นี่ เปนโทษแหงมาพยศขอที่สอง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐก. อํ. ๒๓/๑๙๔/๑๐๔,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๑๖๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทงั้ หลายโจทภิกษุรูปหนึง่ ดวยอาบัติ ภิกษุรปู นั้น
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตอิ ยู กลับโตแยง วา “ประโยชนอะไรดวยคําพูด
ของทาน ซึ่งเปนคนพาลคนเขลา คนอยางทานหรือรูจักสิ่งที่ควรพูด” ดังนี.้
ภิกษุ ท. ! เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา “จงไป”
ดังนี้แลว ยอมหกหลัง กระแทกธูป หักไมตรีทัณฑ. ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวช
นี้วา มีมาพยศเปนคูเปรียบ ฉะนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคน เปนไดถึง
เพียงนี้, นี่ เปนโทษแหงบุรุษพยศขอที่สอง.
มาเตะงอนรถ
ภิกษุ ท. ! มาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก
เพื่อใหรวู า “จงไป” ดังนี้แลว ยอม ยกขาดีดขึ้นไป ทางงอนรถ แลวเตะ แลวถีบ
งอนรถ. มาพยศบางตัว เปนไดถึงเพียงนี,้ นี่ เปนโทษแหงมาพยศขอที่สาม.
ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทงั้ หลายโจทภิกษุรูปหนึง่ ดวยอาบัติ ภิกษุรปู นั้น
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตอิ ยู กลับ ยกเอาอาบัติใหแกผูโจท เสียเองวา
“ทานนะสิ ตองอาบัติชื่อนี้
ทานจงทําคืนเปนคนแรกเสียกอนเถิด” ดังนี.้
ภิกษุ ท. ! เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา “จงไป”
ดังนี้แลว ยอมยกขาดีดขึ้นไปทางงอนรถ แลวเตะ แลวถีบงอนรถ. ภิกษุ ท. !
เรากลาวนักบวชนี้วา มีมาพยศเปนคูเปรียบ ฉะนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบาง
คน เปนไดถึงเพียงนี,้ นี่ เปนโทษแหงบุรุษพยศขอที่สาม.
มาหงายรถ
ภิกษุ ท. ! มาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก
เพื่อใหรวู า “จงไป” ดังนี้แลว ยอม แกลงเดินใหผิดทาง ทําใหรถตะแคงหงาย.
มาพยศบางตัว เปนไดถึงเพียงนี,้ นี่ เปนโทษแหงมาพยศขอที่สี่.

หมวดที่ ๘ วาดวยพิษสงทางใจ

๑๖๑

ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทงั้ หลายโจทภิกษุรูปหนึง่ ดวยอาบัติ ภิกษุรูปนั้น
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตอิ ยู
กลับเอาเรื่องอื่นมา พูดกลบเกลื่อนเสีย
นําเอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดแทน แสดงทาโกรธ ประทุษราย อาการนอยใจให
ปรากฏ. ภิกษุ ท. ! เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา
“จงไป” ดังนี้แลว ยอมแกลงเดินใหผิดทาง ทําใหรถตะแคงหงาย ภิกษุ ท. !
เรากลาวนักบวชนี้วา มีมาพยศเปนคูเปรียบ ฉะนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคน
เปนไดถึงเพียงนี้, นี่ เปนโทษแหงบุรษุ พยศขอที่สี่.
มาทําลายรถ
ภิกษุ ท. ! มาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก
เพื่อใหรวู า “จงไป” ดังนี้แลว ยอม กระโดดจนสุดตัวสุดเทา. มาพยศบางตัว
เปนไดถึงเพียงนี้, นี่เปนโทษแหงมาพยศขอที่หา.
ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทงั้ หลายโจทภิกษุรูปหนึง่ ดวยอาบัติ ภิกษุรปู นั้น
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตอิ ยู กลับโคลงกาย ไกวแขน พูดในทามกลาง
สงฆ. ภิกษุ ท. ! เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา
“จงไป” ดังนี้แลว ยอมกระโดดจนสุดตัวสุดเทา. ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวช
นี้วา มีมาพยศเปนคูเปรียบ ฉะนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนเปนไดถึง
เพียงนี้, นี่ เปนโทษแหงบุรุษพยศขอที่หา .
มากัดสายบังเหียน
ภิกษุ ท. ! มาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก
เพื่อใหรวู า “จงไป” ดังนี้แลว ก็ไมแยแสตอปฏัก กลับกัดสายบังเหียน วิ่งเตลิด
ไปตามปรารถนาของมัน. มาพยศบางตัว เปนไดถึงเพียงนี้, นี่ เปนโทษแหง
มาพยศขอที่หก.

๑๖๒
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ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทงั้ หลายโจทภิกษุรูปหนึง่ ดวยอาบัติ ภิกษุรปู นั้น
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตอิ ยู ก็ ไมใยดีตอสงฆ ไมเอื้อเฟอตอโจทก หลีก
ไปทั้ง ๆ ที่ตนยังมีอาบัติติดตัวอยู. ภิกษุ ท. ! เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น
ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา “จงไป” ดังนี้แลว ก็ไมแยแสตอปฏัก กลับกัด
สายบังเหียน วิ่งเตลิดไปตามปรารถนาของมัน. ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา
มีมาพยศเปนคูเปรียบ ฉะนั้น ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนเปนไดถึงเพียงนี้,
นี่ เปนโทษแหงบุรุษพยศขอที่หก.
มายืนนิ่ง
ภิกษุ ท. ! มาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก
เพื่อใหรวู า “จงไป” ดังนี้แลว ก็ไมยอมกาวเดินหนา ไมยอมถอยกลับหลัง
ยืนนิ่งอยู ราวกับหลักที่ปกไวในที่นั้น ฉะนั้น. มาพยศบางตัว เปนไดถึงเพียงนี้,
นี่ เปนโทษแหงมาพยศขอที่เจ็ด.
ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทงั้ หลายโจทภิกษุรูปหนึง่ ดวยอาบัติ ภิกษุรูปนั้น
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตอิ ยู ก็ ไมยอมกลาว วาตนตองอาบัติ หรือไมตอง
อาบัติ. ภิกษุรูปนั้น ยอมทําใหสงฆลําบากดวยความเปนผูนิ่งไมยอมพูดของเธอ.
ภิกษุ ท. ! เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา “จงไป”
ดังนี้แลว ก็ไมยอมกาวเดินหนา ไมยอมถอยกลับหลัง ยืนนิ่งอยูราวกับหลักที่
ปกไวในทีน่ ั้น. ฉะนั้น ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีมาพยศเปนคูเปรียบ
ฉะนั้น. ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคน เปนไดถึงเพียงนี,้ นี่ เปนโทษแหงบุรุษ
พยศขอที่เจ็ด.
มาหมอบ
ภิกษุ ท. ! มาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก
เพื่อใหรวู า “จงไป” ดังนี้แลว มันกลับคุกเทาหนา คุกเทาหลัง หมอบทับ-
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เทาทั้งสี่ ในที่นั้นเอง. มาพยศบางตัว เปนไดถึงเพียงนี้, นี่ เปนโทษแหงมา
พยศขอที่แปด.
ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทงั้ หลายโจทภิกษุรูปหนึง่ ดวยอาบัติ ภิกษุรูปนั้น
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตอิ ยู กลับกลาวเสียอยางนี้วา “ทําไมหนอ, พวก
ผูมีอายุทั้งหลาย ชอบพาลหาเหตุใสตัวเราหนักไปนัก, บัดนี้ เราขอเวลา พอ
เราไดบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถเสีย กอนเทานั้น”
ดังนี้แลว ตอมา ภิกษุนั้นก็ บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหง
คฤหัสถ แลวยังแถมเยาะเยยใหวา “ทีนี้ พวกทานผูมีอายุทั้งหลาย จงพอใจ
กันเถิด” ดังนี.้ ภิกษุ ท. ! เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น ถูกนายสารถีเตือนดวย
ปฏักวา “จงไป” ดังนี้แลว มันกลับคุกเทาหนา คุกเทาหลัง หมอบทับเทาทั้งสี่
ในที่นั้นเอง. ภิกษุ ท. ! เรากลาวนักบวชนี้วา มีมาพยศเปนคูเปรียบ ฉะนั้น.
ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคน เปนไดถึงเพียงนี้, นี่ เปนโทษแหงบุรษุ พยศ
ขอที่แปด แล.

เหตุใหอยากทําลายสงฆ๑
อานนท ! ภิกษุลามกเห็นอํานาจประโยชนสี่อยางเหลานี้อยู จึงยินดี
ในการทําลายสงฆใหแตกกัน. สี่อยางอะไรกันเลา ? สี่อยางคือ :(๑) ภิกษุลามกในกรณีนี้ เปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด
มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปด
ซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย
ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๕/๒๔๓,

ตรัสแกทานพระอานนท.

๑๖๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. ภิกษุลามกนั้นหวั่นวิตกไปวา “ถาหากภิกษุทั้งหลาย
จะรูจักเราวา เปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก ฯลฯ เปยกแฉะ มีสัญชาติ
หมักหมมเหมือนบอที่เทขยะมูลฝอยไซร, เมื่อภิกษุพรอมเพรียงกันดีอยู ก็จะ
ทําเราใหขาดสิทธิ์ในความเปนภิกษุได ; แตเมื่อแตกกันเสีย ก็จักไมอาจทําเรา
ใหฉิบหาย” ดังนี้. ภิกษุลามกมองเห็นอํานาจประโยชนอันนี้เปนขอแรก จึง
ยินดีในการทําลายสงฆ.
(๒) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุลามก
เปนคนมิจฉาทิฏฐิ ประกอบดวย
ความเห็นที่แลนดิง่ ไปยึดถือเอาที่สุดโตงขางใดขางหนึง่ . ภิกษุลามกนั้นหวั่นวิตก
ไปวา “ถาหากภิกษุทั้งหลายจะรูจักเราวา เปนคนมิจฉาทิฏฐิ ประกอบดวย
เมื่อภิกษุพรอม
ความเห็นที่แลนดิ่งไปยึดถือเอาที่สุดโตงขางใดขางหนึ่งไซร,
เพรียงกันดีอยู ก็จักทําเราใหฉิบหายได ; แตเมื่อแตกกันเสีย ก็จักไมทําเรา
ใหฉิบหาย” ดังนี.้ ภิกษุลามกมองเห็นอํานาจประโยชนอันนี้เปนขอที่สอง จึง
ยินดีในการทําลายสงฆ.
(๓) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุลามก เปนคนเลี้ยงชีวติ ผิดทาง เปนมิจฉา
อาชีพ. ภิกษุลามกนั้นหวั่นวิตกไปวา “ถาหากภิกษุทั้งหลาย จะรูจักเราวา เรา
เลี้ยงชีวิตผิดทางเปนมิจฉาอาชีพไซร, เมื่อภิกษุพรอมเพรียงกันดีอยู ก็จักทําเรา
ใหฉิบหายได ; แตเมื่อแตกกันเสีย ก็จักไมทําเราใหฉิบหาย” ดังนี.้ ภิกษุลามก
มองเห็นอํานาจประโยชนอันนี้เปนขอที่สาม จึงยินดีในการทําลายสงฆ.
(๔) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุลามก เปนคนปรารถนาลาภ ปรารถนาสักการะ
ปรารถนาเสียงเยินยอ. ภิกษุลามกนั้นหวั่นวิตกไปวา “ถาหากภิกษุทงั้ หลาย
จะรูจักเราวา เปนคนปรารถนาลาภ ปรารถนาสักการะ ปรารถนาเสียงเยินยอ
ไซร, เมื่อภิกษุพรอมเพียงกันดีอยู ก็จักไมสักการะเคารพ นับถือ บูชาเรา ;
แตเมื่อแตกกันเสีย ก็จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา” ดังนี้. ภิกษุ
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ลามกมองเห็นอํานาจประโยชนอันนี้เปนขอที่สี่ จึงยินดีในการทําลายสงฆ.
อานนท ! ภิกษุลามกเห็นอํานาจประโยชนสี่อยางเหลานี้แล จึงยินดี
ในการทําลายสงฆใหแตกกัน.

ผูจมมิดในหลุมคูถ๑
อานนท ! ภิกษุรูปนั้นชะรอยจักเปนพระใหม บวชยังไมนาน หรือวา
เปนพระเถระผูพาลผูเขลา. ขอที่เราพยากรณโดยสวนเดียวแลว จักกลับกลาย
ไปเปนสองสวนไดอยางไร. อานนท ! เรายังมองไมเห็นคนอื่นแมสักคนหนึ่ง
ซึ่งเราไดวินิจฉัยประมวลเหตุการณทั้งปวงแลว จึงพยากรณไวอยางนั้นเหมือน
อยางเทวทัต. อานนท ! ตราบใด เรายังมองเห็นธรรมขาวของเทวทัต แมเพียง
เทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน, ตราบนั้นเราก็ไมพยากรณเทวทัตวา เทวทัต
ตองไปเกิดในอบาย เปนสัตวนรก ตั้งอยูชั่วกัลปหนึ่ง ชวยเหลืออะไรไมได
กอน. อานนท ! เมื่อใดแล เรามองไมเห็นธรรมขาวของเทวทัต แมเพียง
เทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน, เมื่อนั้น เราจึงพยากรณเทวทัตวา เทวทัต
ตองไปเกิดในอบาย เปนสัตวนรก ตั้งอยูชวั่ กัลปหนึ่ง ชวยเหลืออะไรไมได.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๐/๓๓๓, ตรัสแกทานพระอานนท โดยที่มีภิกษุรูปหนึ่งถาม
ทานวา “ทานอานนทผูมีอายุ ! พระผูมีพระภาคเจาทรงวินิจฉัยประมวลเหตุการณทั้งปวง ครบถวนดีแลวหรือ จึงทรง
พยากรณวาพระเทวทัต ตองเกิดในอบาย เปนสัตวนรก ตั้งอยูชั่วกัลปหนึ่ง ชวยเหลืออะไรไมได, หรือวาทรงพยากรณ
โดยปริยายบางอยางเทานั้น” ดังนี้แลว ทานพระอานนทจึงใหคําตอบวา “ผูมีอายุ ! คําพยากรณที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพยากรณแลว ยอมเปนความจริงเชนนั้นเสมอ” ดังนี้แลว ; พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องนี้ จึงไดตรัส
พระพุทธวจนะนี้.
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๑๖๖

อานนท ! เปรียบเหมือน หลุมคูถลึกชั่วบุรุษ เต็มไปดวยคูถจนปริ่ม
ขอบหลุม ; บุรุษคนหนึ่งพึงตกลงไปในหลุมคูถนั้นจนมิดทั้งตัว. ยังมีบุรษุ บาง
คนหวังประโยชนเกื้อหนุน หวังความเกษมสําราญจากสภาพเชนนั้น หวังจะชวย
ยกเขาขึ้นจากหลุมคูถนั้น, บุรุษนี้จึงเขาไปใกล เดินเวียนดูรอบ ๆ หลุมคูถนั้น
มองไมเห็นอวัยวะของคนในหลุมนั้น แมเพียงเทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน ที่
ยังที่ยังไมไดเปอนคูถ ซึ่งตนพอจะจับยกขึ้นมาได. ขอนี้ฉันใด ;
อานนท ! เมื่อใด เรามองไมเห็นธรรมขาวของเทวทัต แมเพียงเทา
ปลายแหลมสุดแหงเสนขน, เมื่อนั้น เราจึงกลาพยากรณเทวทัตวา เทวทัตตอง
ไปเกิดในอบาย เปนสัตวนรก ตั้งอยูชั่วกัลปหนึ่ง ชวยเหลืออะไรไมได ฉันนั้นแล.

สันดานกา๑
ภิกษุ ท. ! กา เปนสัตวที่ประกอบดวยความเลวสิบประการ.
ประการอะไรกันเลา ? สิบประการคือ :(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

กา
กา
กา
กา
กา

เปนสัตวทําลายความดี.
เปนสัตวคะนอง.
เปนสัตวทะเยอทะยาน.
เปนสัตวกินจุ.
เปนสัตวหยาบคาย.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๙/๗๗,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

สิบ
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(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

กา
กา
กา
กา
กา

ภิกษุ ท. !

๑๖๗

เปนสัตวไมกรุณาปราณี.
เปนสัตวทุรพล.
เปนสัตวรองเสียงอึง.
เปนสัตวปลอยสติ.
เปนสัตวสะสมของกิน.
กา เปนสัตวที่ประกอบดวยความเลวสิบประการ เหลานี้.

ภิกษุ ท. ! ภิกษุลามก ก็เชนเดียวกับกานั้นแหละ เปนคนประกอบดวย
อสัทธรรมสิบประการ. สิบประการอะไรกันเลา ? สิบประการคือ :(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

ภิกษุลามก
ภิกษุลามก
ภิกษุลามก
ภิกษุลามก
ภิกษุลามก
ภิกษุลามก
ภิกษุลามก
ภิกษุลามก
ภิกษุลามก
ภิกษุลามก

ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล.

เปนคนทําลายความดี.
เปนคนคะนอง.
เปนคนทะเยอทะยาน.
เปนคนกินจุ.
เปนคนหยาบคาย.
เปนคนไมกรุณาปราณี.
เปนคนทุรพล.
เปนคนพูดเสียงอึง.
เปนคนปลอยสติ.
เปนคนสะสมของกิน.

ภิกษุลามก

เปนคนประกอบดวยอสัทธรรมสิบประการ

๑๖๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

พระรังโรค๑
ภิกษุ ท. ! โรคสองอยางเหลานี้มีอยู.
อยางคือ โรคทางกาย กับ โรคทางใจ

สองอยางอะไรกันเลา ? สอง

ภิกษุ ท. ! ยอมเห็นกันอยูแลววา สัตวทั้งหลาย ที่ยืนยันถึงความไมมี
โรคทางกายตลอด ๑ ปบาง, ๒ ปบาง, ๓ ปบาง, ๔ ปบาง, ๕ ปบาง,
๑๐ ปบาง, ๒๐ ปบา ง, ๓๐ ปบาง, ๔๐ ปบาง, ๕๐ ปบาง, ๑๐๐ ปบาง,
และที่ยืนยันถึงความไมมีโรคทางกายยิ่งกวา ๑๐๐ ปบาง, ก็พอจะหาได.
ภิกษุ ท. ! แตหมูสัตว ที่จะกลายืนยันถึงความไมมโี รคทางใจแมชั่ว
เวลาเพียงครูเดียว (มุหตุ ฺต) เวนแตพระขีณาสพแลว นับวา หาไดแสนยากในโลก.
สี่อยางอะไรกันเลา ?
ภิกษุ ท. ! โรคของบรรพชิตสี่อยางเหลานี้.
สี่อยางคือ :(๑) ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมักมาก มีความรอนใจเพราะความมักมาก
อยูเสมอ, ไมรูจักพอดวยผานุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย และหยูกยาแกไข ตามมี
ตามได.
(๒) ภิกษุนั้น เมื่อเปนผูมักมาก มีความรอนใจเพราะความมักมากอยู
เสมอ ไมรจู ักพอดวยผานุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย และหยูกยาแกไข ตามมี
ตามไดแลว, ยอมตั้งความปรารถนาลามก เพื่อจะไดรับการคอยเอาอกเอาใจ
จากคนอื่น, และเพื่อจะไดลาภสักการะและเสียงเยินยอ.
(๓) ภิกษุนั้น ยอมวิ่งเตน ขวนขวาย พยายาม เพื่อจะไดรับการ
เอาอกเอาใจจากคนอื่น, และเพื่อจะไดลาภสักการะและเสียงเยินยอ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๑/๑๕๗,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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๑๖๙

(๔) ภิกษุนั้น ยอมคิดวางแผนการเขาสูสกุล ยอมคิดวางแผนการ
นั่งในสกุล ยอมคิดวางแผนการกลาวธรรมในสกุล ยอมคิดวางแผนการทนกลั้น
อุจจาระปสสาวะ คลุกคลีอยูในสกุล
ภิกษุ ท. ! โรคของบรรพชิตสี่อยางเหลานี้แล.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรือ่ งนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
วา “เราทั้งหลาย จักไมเปนผูม ักมาก, จักไมเปนผูร อนใจเพราะความมักมาก,
แตเปนผูรูจกั พอดวยผานุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย และหยูกยาแกไข ตามมี
ตามได ; จักไมตงั้ ความปรารถนาลามก เพื่อใหไดรับการคอยเอาอกเอาใจจาก
คนอื่น และเพื่อใหไดลาภสักการะและเสียงเยินยอ ; จักไมวงิ่ เตน ขวนขวาย
พยายาม เพื่อใหไดรับการคอยเอาอกเอาใจจากคนอื่น, และเพื่อใหไดลาภสักการะ
และเสียงเยินยอ ; จักเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว กระหาย ตอสัมผัสแหง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย, ตอถอยคําหยาบคาย
รายแรงตางๆ, เปนผูอ ดทนตอเวทนาที่เกิดในกาย อันเปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน
ขมขื่นไมเจริญใจ ถึงขนาดจะคราเอาชีวติ เสียได” ดังนี้. ภิกษุ ท ! พวกเธอ
ทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล.

ผูควรอยูในคอกไปกอน๑
ภิกษุ ท. ! ผูประกอบดวยเหตุหาอยาง
เปนผูท ยี่ ังไมควรไดรับการ
ปลอยออกจากหมูไปอยูผเู ดียวกอน. เหตุหาอยางอะไรกันเลา ? หาอยางคือ :-

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๔/๑๒๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๑๗๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

(๑) เธอ ยังไมรูจักพอ ดวยจีวรตามมีตามได.
(๒) เธอ ยังไมรูจักพอ ดวยอาหารบิณฑบาตตามมีตามได.
(๓) เธอ ยังไมรูจักพอ ดวยเสนาสนะตามมีตามได.
(๔) เธอ ยังไมรูจักพอ ดวยคิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได.
(๕) เธอ ยังมีความคิดหนักไปในทางกามอยูมาก.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แล เปนผูที่ยังไมควร
ไดรับการปลอยออกจากหมูไปอยูผูเดียวกอน.

ผูเกียจครานตลอดเวลา๑
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุกําลัง เดิน อยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิด
ในทางกาม หรือครุน คิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา, และภิกษุก็รับเอาความ
ครุนคิดนั้นไว ไมสละทิ้ง ไมถา ยถอนออก ไมทําใหสุดสิ้นไป จนไมมเี หลือ ;
ภิกษุที่เปนเชนนี้ แมกําลังเดินอยู ก็เรียกวา เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส
ไมรูสึกกลัวตอสิ่งลามก เปนคนเกียจคราน มีความเพียรอันยอหยอน อยู
เนืองนิจ.
เมื่อภิกษุกําลัง ยืน อยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในทางกาม หรือ
ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุน คิดดวยความครุนคิดในทาง
ทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา, และภิกษุก็รับเอาความครุน คิดนั้นไว ไม
สละทิ้ง ไมถายถอนออก ไมทาํ ใหสิ้นสุดลงไป จนไมมีเหลือ ; ภิกษุท่เี ปน
เชนนี้ แมกําลังยืนอยู ก็เรียกวา เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส ไมรูสกึ กลัว
ตอสิ่งลามก เปนคนเกียจคราน มีความเพียรอันยอหยอน อยูเนืองนิจ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ . ๒๑/๑๖/๑๑,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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๑๗๑

เมื่อภิกษุกําลัง นั่ง อยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในทางกาม หรือ
ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุน คิดดวยความครุนคิดในทาง
ทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา, และภิกษุก็รับเอาความครุน คิดนั้นไว ไม
สละทิ้ง ไมถายถอนออก ไมทําใหสิ้นสุดลงไป จนไมมีเหลือ ; ภิกษุที่เปน
เชนนี้ แมกําลังนั่งอยู ก็เรียกวา เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส ไมรูสึกกลัว
ตอสิ่งลามก เปนคนเกียจคราน มีความเพียรอันยอหยอน อยูเนืองนิจ.
เมื่อภิกษุกําลัง นอน อยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในทางกาม หรือ
ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุน คิดดวยความครุนคิดในทาง
ทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา, และภิกษุก็รับเอาความครุนคิดนั้นไว ไม
สละทิ้ง ไมถายถอนออก ไมทําใหสิ้นสุดลงไป จนไมมีเหลือ ; ภิกษุที่เปน
เชนนี้ แมกําลังนอนอยู ก็เรียกวา เปนผูไ มทําความเพียรเผากิเลส ไมรสู ึกกลัว
ตอสิ่งลามก เปนคนเกียจคราน มีความเพียรอันยอหยอน อยูเนืองนิจ.

ลิงติดตัง๑
ภิกษุ ท. ! ประเทศแหงขุนเขาหิมพานต อันเปนประเทศที่ขรุขระ ไม
สม่ําเสมอ ไปลําบาก ไมเปนทีเ่ ที่ยวไปทั้งของฝูงลิงและของหมูม นุษย ก็มีอยู,
ที่เปนที่เที่ยวไปของฝูงลิง แตไมเปนที่เที่ยวไปของหมูมนุษย ก็มีอยู ; และ
ภูมภิ าคแหงขุนเขาหิมพานตซึ่งราบเรียบ เปนที่นารื่นรมย ซึ่งเปนที่เที่ยวไปได
ทั้งของฝูงลิงและของหมูม นุษย ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. ! ในที่นั้นแหละ พวกพรานวางตังเหนียวไวในกลางทางเดิน
ของลิง เพื่อดักลิง. บรรดาลิงฝูงนั้น ลิงตัวใด ไมเปนชาติลิงโง ไมเปนชาติ
ลิงโลเล, ลิงนั้นเห็นตังเหนียวนั้นแลว ยอมเวนออกไกลทีเดียว. สวนลิงตัวใด
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๘-๙/๗๐๑-๒,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๑๗๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เปนชาติลงิ โง เปนชาติลิงโลเล, ลิงนั้นเขาไปใกลตงั เหนียวนัน้ แลว ก็เอามือ
จับดู มือนั้นก็ติดตัง ; มันจึงเอามือขางทีส่ องจับดวยตั้งใจวา จักเปลื้องมือขาง
ที่ติดตังออก, มือขางที่สองนั้นก็เลยติดตังเขาดวย. มันจึงเอาเทาขางหนึง่ ผลัก
ดวยตัง้ ใจวา จักชวยเปลือ้ งมือทั้งสองที่ตดิ ตังออก, เทานั้นก็เลยติดตังดวย ;
มันจึงเอาเทาที่เหลืออีกขางหนึ่งผลักดวยตัง้ ใจวา จักชวยเปลื้องมือทั้งสองกับเทา
ขางหนึ่งออก, เทาขางที่สองนั้นก็เลยติดตังเขาอีก ; มันจึงเอาปากกัดดวยคิด
ตามประสาของมันวา จักชวยเปลือ้ งมือทั้งสองและเทาทั้งสองที่กําลังติดตังอยู
ออก, ปากนั้นก็เลยติดตังเขาอีกดวย. ภิกษุ ท. ! ลิงตัวนัน้ ถูกตังเหนียวตรึง
๕ ประการ ดวยอาการอยางนี้, นอนถอนใจใหญอยู ถึงความพินาศยอยยับแลว
ตามแตนายพรานจะทําประการใด. ภิกษุ ท. ! นายพรานแทงลิงตัวนั้นแลว
ยกขึ้นจากตังไมยอมทิ้งที่ไหน หลีกไปสูท ี่ตามตองการ. ภิกษุ ท. ! เพราะขอที่
ลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่น ซึ่งเปนที่ไมควรเที่ยวไป จึงเปนไดถึงอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย อยาไดเที่ยวไป
เมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัย
ในวิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไป ;
ควรเที่ยวไป มารจักไดชอ งทาง มารจักไดโอกาส ทําตามอําเภอใจของมัน.
ภิกษุ ท. ! ก็วิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุ เปนอยางไรเลา ?
วิสัยอื่นนั้นไดแก กามคุณ ๕. กามคุณ ๕ อยางไรกันเลา ? หาอยางคือ รูป
ที่จะพึงเห็นดวยตา, เสียง ที่จะพึงฟงดวยหู, กลิ่น ที่จะพึงรูส ึกดวยจมูก, รส
ที่จะพึงรูสึกดวยลิ้น, โผฏฐัพพะ ที่จะพึงรูสึกดวยกาย, (ทั้ง ๕ อยางนี้) อัน
เปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ เปนสิ่งที่ยั่วยวนชวนใหรัก เปนที่
เขาไปตั้งอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ. ภิกษุ ท. ! นี้แล

หมวดที่ ๘ วาดวยพิษสงทางใจ

๑๗๓

เปนวิสัยอื่น ซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุเลย.

ลาสึกเพราะติดเมา๑
ภิกษุ ท. ! ความเมาสามอยางนี้มอี ยู. สามอยางอะไรกันเลา ? สาม
อยาง คือ ความเมาวายังหนุมอยู ความเมาวายังไมมีโรคเบียดเบียน ความเมา
วายังมีชีวติ อยู.
ภิกษุ ท. ! บุถุชนผูม ิไดสดับธรรม มัวเมาดวยความเมาวายังหนุมอยู
ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทจุ ริตทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ,
ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว ภายหลังแตตายเพราะ
การแตกทําลายแหงกาย ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ภิกษุ ท. ! บุถุชนผูม ิไดสดับธรรม มัวเมาดวยความเมาวายังไมมีโรค
เบียดเบียน ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติ
ทุจริตทางใจ. ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว ภายหลัง
แตตายเพราะการแตกทําลายแหงกาย ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ภิกษุ ท. ! บุถุชนผูม ิไดสดับธรรม มัวเมาดวยความเมาวายังมีชวี ิตอยู
ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทจุ ริตทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ.
ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว ภายหลังแตตายเพราะการ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๘๕/๔๗๘,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๑๗๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

แตกทําลายแหงกาย ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูมวั เมาดวยความเมาวายังหนุมอยู มัวเมาดวยความ
เมา วายังไมมีโรคเบียดเบียน มัวเมาดวยความเมาวายังมีชีวิตอยู ยอมบอกเลิก
สิกขา หมุนกลับคืนไปสูเ พศต่ําแหงคฤหัสถตามเดิมแล.

หมวดทีแ่ ปด จบ.
________________

ผูชี้ขุมทรัพย !
_________________

น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ที่ยังเปยก ยังดิบอยู
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด
โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได.
( มหาสฺุญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ )

นิธีนํว ปวตฺตารํ ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสนิ ํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผูมปี ญ
 ญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกลาว
คําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขุมทรัพยละ,
ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น,
ตาทิสํ ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย.
( ปณฺฑิตวคฺค ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖ )

๑๗๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๙

วาดวย การเสียความเปนผูหลักผูใหญ
_______________________
๑. วอดวายเพราะผูนํา
๒. อุปชฌายะเสีย
๓. อาจารยเสีย
๔. เถระเสีย
๕. เถระที่ตองระวัง
๖. เถระพาล
๗. เถระวิปริต
๘. เถระโลเล (หลายแบบ)
๙. พอฆาลูก
๑๐. สมภารผิดหลัก
๑๑. สมภารติดถิ่น
๑๒. สมภารติดที่อยู
๑๓. นรกของสมภารเจาวัด

๑๗๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๙

วาดวย การเสียความเปนผูหลักผูใหญ
_____________________

วอดวายเพราะผูนาํ ๑
ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแลว : โคบาลชาวมคธ เปนคนปญญาทึบ
โดยกําเนิด ไมคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน ไมตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคา
ทางฟากนี้ ไดตอนฝูงโคใหขามไปฝง เหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน ตรงที่ทมี่ ิใช
ทาสําหรับโคขามเลย. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้นแล ฝูงโคไดวายวกไปเวียนมาใน
ทามกลางกระแสแมน้ําคงคา (เพราะไมอาจขึ้นฝงขางใดได) ก็พากันถึงความ
พินาศวอดวายเสีย ณ กลางกระแสน้ํานั่นเอง. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ? เพราะ
เหตุที่โคบาลชาวมคธ เปนคนปญญาทึบ โดยกําเนิด ไมคํานึงถึงฤดูสารท
ในเดือนทายฤดูฝน ไมตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคาทางฟากนี้ ไดตอนฝูงโคใหขาม
ไปฝง เหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน ตรงที่ทมี่ ใิ ชทาสําหรับโคขามเลย นั่นเอง ;

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จูฬโคปาลสูตร มู. ม. ๑๒/๔๑๘/๓๘๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่ฝงแมน้ําคงคา ใกล
เมืองอุกกเวลา, แควนวัชชี.

๑๗๗

๑๗๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น :
สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง
เปนผูไ มฉลาดเรื่อง โลกนี,้ ไมฉลาดเรื่อง โลกอื่น, เปนผูไ มฉลาดเรื่อง วัฏฏะ
อันเปนที่อยูของมาร ไมฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะ อันไมเปนที่อยูของมาร, เปนผูไม
ฉลาดเรื่อง วัฏฏะ อันเปนที่อยูข องมฤตยู ไมฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะ อันไมเปน
ที่อยูของมฤตยู ; ชนเหลาใดเกิดไปสําคัญวา ถอยคําของสมณะ หรือ
พราหมณเหลานั้นควรฟงควรเชื่อ, ขอนั้นจักเปนไปเพื่อความทุกข ไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล แกชนเหลานัน้ สิ้นกาลนาน.

อุปชฌายะเสีย๑
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมี ภิกษุทั้งหลาย ซึ่งมิได
อบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต และมิไดอบรมปญญา, เธอทั้งหลาย
ทั้งที่เปนเชนนั้นอยู จัก เปนอุปชฌายะใหอุปสมบทคนอื่น ๆ แลว จักไมอาจ
แนะนํา ฝกสอนคนเหลานั้น ในศีลอันยิ่ง ในสมาธิอันยิ่ง และในปญญา
อันยิ่ง, แมคนบวชแลวเหลานั้น ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล
มิไดอบรมจิต และมิไดอบรมปญญา, เธอทั้งหลาย ทั้งที่เปนเชนนั้นอยู จัก
เปนอุปชฌายะใหอุปสมบท (ตอจากอุปชฌายะแรก) สืบไป ๆ, จักไมอาจ
แนะนําฝกสอนผูบวชแลวทั้งหลาย ในศีลอันยิ่ง ในสมาธิอันยิ่ง และในปญญา
อันยิ่งได ; คนที่บวชแลวเหลานั้น ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิได
อบรมจิต และมิไดอบรมปญญา อยางเดียวกัน. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๑/๗๙,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๙ วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๑๗๙

เอง วินัยมีมลทิน เพราะธรรมมีมลทิน ; ธรรมมีมลทิน เพราะวินัยมีมลทิน.
นี้เปนอนาคตภัยที่ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้ แตจักเกิดขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอ
ทั้งหลายพึงสํานึกไว ครั้นไดสาํ นึกแลว ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

อาจารยเสีย๑
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ซึ่งมิไดอบรม
กาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต และมิไดอบรมปญญา, เธอทั้งหลาย ทั้งที่
เปนเชนนั้นอยู จัก เปนอาจารยใหนิสสัยคนอื่น ๆ แลวจักไมอาจแนะนําฝกสอน
คนเหลานัน้ ในศีลอันยิ่ง ในสมาธิอันยิ่ง และในปญญาอันยิ่ง. แมคนบวชแลว
เหลานั้น ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต และมิได
อบรมปญญา, เธอทั้งหลาย ทั้งที่เปนเชนนั้นอยู จัก เปนอาจารยใหนิสสัย
คนอื่น ๆ สืบไป ๆ, จักไมอาจแนะนําฝกสอนคนทั้งหลาย ในศีลอันยิ่ง ใน
สมาธิอันยิ่ง และในปญญาอันยิ่งได ; คนบวชทัง้ หลายเหลานั้น ก็จักเปนผู
มิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต และมิไดอบรมปญญา อยาง
เดียวกัน. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้เอง วินัยมีมลทิน เพราะธรรมมี
มลทิน ; ธรรมมีมลทิน เพราะวินัยมีมลทิน. นี้เปนอนาคตภัยที่ยังไม
เกิดขึ้นในบัดนี้ แตจักเกิดขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว
ครั้นไดสํานึกแลว ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๑/๗๙,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๑๘๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เถระเสีย๑
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทงั้ หลาย ซึ่งมิได
อบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต และมิไดอบรมปญญา, เธอทั้งหลาย
เมื่อเปนเชนนั้นอยู ทั้งที่ เปนภิกษุชนั้ เถระแลว จักเปนผูชอบทําการสะสม
บริกขาร ประพฤติยอ หยอนในไตรสิกขา มีจิตต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ ไม
เหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม ไมปรารภความพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงในสิง่ ที่ยังไมทําใหแจง. ผูบวชในภายหลัง
ไดเห็นเถระเหลานั้นทําเปนแบบแผนเชนนั้นไว ก็ถือเอาไปเปนแบบอยาง จึง
ทําใหเปนผูช อบทําการสะสมบริกขารบาง ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา มี
จิตต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม ไมปรารภความ
เพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงในสิ่งที่ยัง
ไมทําใหแจง, ตาม ๆ กันสืบไป. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้เอง วินัยมี
มลทิน เพราะธรรมมีมลทิน ; ธรรมมีมลทิน เพราะวินัยมีมลทิน. นี้
เปนอนาคตภัยที่ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้ แตจักเกิดขึ้นในเวลาตอไป. พวกเธอ
ทั้งหลายพึงสํานึกไว ครั้นไดสํานึกแลว ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย.

เถระที่ตองระวัง๒
กัสสะปะ ! ภิกษุ แมเปนเถระแลว แตไมเปนผูใครตอไตรสิกขาดวย

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๓/๗๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๐๗/๕๓๑, ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ ที่นิคมของชาวโกศล ชื่อ
ปงกธา.

หมวดที่ ๙ วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๑๘๑

ตนเอง, ไมสรรเสริญผูปฏิบัติในไตรสิกขา, ไมชักจูงผูไ มรักไตรสิกขา, ไม
กลาวยกยองผูรักการปฏิบัติในไตรสิกขา ตามเวลาทีค่ วรแกการยกยอง ตามที่
เปนจริง ; กัสสปะ ! เราตถาคต ไมสรรเสิรญภิกษุเถระชนิดนี้.
ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะเหตุวา ภิกษุทั้งหลายจะไปหลงคบภิกษุ
เถระชนิดนั้นเขา ดวยคิดวา “พระศาสดา สรรเสริญภิกษุชนิดนี”้ ดังนี้. ภิกษุ
เหลาใดไปคบหาภิกษุเถระชนิดนั้นเขา ก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้น เปน
ตัวอยางสืบไป ; การถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้น เปนตัวอยาง ยอมเปนทาง
ใหเกิดสิ่งอันไมเปนประโยชน และเปนทุกข แกภิกษุเหลานั้นเอง สิ้นกาลนาน.
กัสสปะ !

เพราะเหตุนั้น เราจึงไมสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้.

เถระพาล๑
ภิกษุ ท. ! คนเราแมเปนผูเฒา มีอายุ ๘๐, ๙๐, ๑๐๐ ป โดยกําเนิด
ก็ดี, แต เขามีคําพูด ไมเหมาะแกกาล, พูดไมจริง, พูดไมมีประโยชน,พูด
ไมเปนธรรม, พูดไมเปนวินัย, กลาววาจาไมมที ี่ตั้ง ไมมีที่อิง ไมมีที่
สิ้นสุด ไมประกอบดวยประโยชน ; คนผูนั้นยอมถึงการถูกนับวาเปน “เถระ
ผูพาล” โดยแท.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๘/๒๒,
เนรัญชรา.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่อชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ํา

๑๘๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เถระวิปริต๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนผูป ฏิบัตเิ พื่อทํามหาชนใหเสื่อมเสีย ทํามหาชนใหหมดความสุข ทําไป
เพื่อความฉิบหายแกคนเปนอันมาก ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เปนไปเพื่อความ
ทุกข ทั้งแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย. หาอยางอะไรกันเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุเปนเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมาก.
(๒) เปนที่รูจักกันมาก มีเกียรติยศ มีบริวาร ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต.
(๓) เปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน-ปจจัยเภสัชบริกขาร.
(๔) เปนพหูสูต ทรงจําธรรมที่ฟงแลว สั่งสมธรรมที่ฟง แลวมาก ฯลฯ.
(๕) (แต) เปนมิจฉาทิฏฐิ มีทัศนะวิปริต.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ ทําคนเปนอันมากใหเลิกละจากพระสัทธรรม, ให
ตั้งอยูในอสัทธรรม. ประชาชนทั้งหลาย ยอมถือเอาแบบอยางของภิกษุนนั้ ไป
เพราะคิดวา เธอเปนภิกษุเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมากบาง, เพราะ
คิดวา เธอเปนภิกษุเถระ ที่มหาชนเชื่อถือรูจักกันมาก มีเกียรติยศ มีบริวาร
มาก ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตบาง, เพราะคิดวา เธอเปนภิกษุเถระ ที่ร่ํารวย
ลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารบาง,
เพราะคิดวา เธอเปนภิกษุเถระ ที่เปนพหูสูต ทรงจําธรรมทีฟ่ งแลว
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๙/๘๘,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๙ วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๑๘๓

สั่งสมธรรมที่ฟง แลวไดบาง, ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระ ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนผูป ฏิบัติเพื่อทํามหาชนใหเสื่อมเสีย ทํามหาชนใหหมดความสุข ทําไป
เพื่อความฉิบหายแกคนเปนอันมาก ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เปนไปเพื่อความ
ทุกข ทั้งแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย แล.

เถระโลเล (หลายแบบ)๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระ ที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง (หาหมวด) เหลานี้
แลว ยอม ไมเปนที่รัก ไมเปนที่ไววางใจ ไมนาเคารพ ไมนายกยอง
สรรเสริญของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน. หาอยางอะไรกันเลา ?
หาอยางคือ :(๑) ภิกษุชั้นเถระนั้น ยังกําหนัดในอารมณเปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัด,
ยังขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง, ยังหลงใหลในอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความหลงใหล, ยังตื่นเตนในอารมณเปนที่ตั้งแหงความตื่นเตน, ยังมัวเมา
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา.
(๒) ภิกษุชั้นเถระนั้น ยังเปนผูไ มปราศจากราคะ, ยังเปนผูไ มปราศจาก
โทสะ, ยังเปนผูไ มปราศจากโมหะ, ยังลบหลูคุณทาน, ยังตีตนเสมอทาน.
(๓) ภิกษุชั้นเถระนั้น เป น คนหลอกลวงเก ง ด ว ย, เป น คนพู ด
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๖ - ๘/๘๑-๕, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๑๘๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

พิรี้พิไรเกงดวย, เปนคนพูดหวานลอมเกงดวย, เปนคนปลูกคําทาทายใหเกิด
มานะเจ็บใจเกงดวย, เปนคนหากําไรทํานองเอาลาภตอลาภเกงดวย.
(๔) ภิกษุชั้นเถระนั้น เปนคนไมมีศรัทธา,
ไมมีความละอายบาป,
ไมมีความเกรงกลัวบาป, เปนคนเกียจคราน, เปนคนมีปญญาทราม.
(๕) ภิกษุชั้นเถระนั้น เปนคนไมอดใจในรูปทั้งหลาย, ไมอดใจในเสียง
ทั้งหลาย, ไมอดใจในกลิ่นทั้งหลาย, ไมอดใจในรสทัง้ หลาย, ไมอดใจในสัมผัส
ทางกายทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระ ที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง (หาหมวด) เหลานี้
แลว ยอมไมเปนทีร่ ัก ไมเปนที่ไววางใจ ไมนาเคารพ ไมนายกยองสรรเสริญ
ของเพื่อนผูป ระพฤติพรหมจรรยรว มกันเลย.

พอฆาลูก๑
กัสสปะ ! ก็ในเวลานี้ พวกภิกษุชั้นเถระ ไมสมาทานการอยูปา
เปนวัตร และทั้งไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น, ไมสมาทานการบิณฑบาต
เปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,
ไมสมาทานการใชผา
บังสุกุลเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น, ไมสมาทานการ
ใชจีวรเพียงสามผืนเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น, ไม
จํากัดความตองการใหมีแตนอย และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น, ไม
สันโดษ และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น, ไมอยูสงบ และไมกลาว
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๔๗/๔๙๖, ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ ที่เวฬุวัน.

หมวดที่ ๙ วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๑๘๕

สรรเสริญการกระทําเชนนั้น, ไมเปนผูอยูอยางไมคลุกคลีกัน และไมกลาว
สรรเสริญการกระทําเชนนั้น, ไมปรารภความเพียร และไมกลาวสรรเสริญ
การกระทําเชนนั้น. บรรดาภิกษุชั้นเถระเหลานั้น, ภิกษุรูปใด เปนคน
มีชอื่ เสียง คนรูจักมาก มีเกียรติยศ มีลาภดวยบริกขารคือ จีวรบิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช, พวกภิกษุชั้นเถระดวยกันก็เชื้อเชิญใหนั่ง
เฉพาะภิกษุรูปนั้น ดวยคําเปนตนวา “มาเถิดภิกษุ ! ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ? ภิกษุ
นี้ชางมีวาสนาจริง ! ภิกษุรูปนี้เปนที่รักของผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน. มา
เถิดภิกษุ ! นิมนตทานจงนั่งอาสนะนี้” ดังนี้.
กัสสปะ ! ครั้นภิกษุชั้นเถระประพฤติกันอยูดังนี้, ความคิดก็เกิด
ขึ้นแกพวกภิกษุผูบวชใหมวา ไดยินวา ภิกษุรูปใด มีชื่อเสียงคนรูจักมาก มี
เกียรติยศ มีลาภดวยบริกขารคือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน ปจจัยเภสัช, พระเถระทั้งหลาย ยอมนิมนตเธอนั้นดวยอาสนะ ดวยคํา
เปนตนวา “มาเถิดภิกษุ ! ภิกษุนี้ชื่อไร ?
ภิกษุนี้ชางมีวาสนาจริง ! ภิกษุ
นี้เปนที่รักของผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน. มาเถิดภิกษุ ! นิมนตทานจงนั่ง
อาสนะนี้” ดังนี.้ พวกภิกษุผูบวชใหมเหลานั้น ก็พากันประพฤติเพือ่ ใหเปน
เชนนั้น ; และขอนั้น ยอมเปนไปเพื่อความทุกข ไมเปนประโยชเกื้อกูล
แกพวกภิกษุเหลานั้นเองสิ้นกาลนาน.
กัสสปะ ! จริงทีเดียว เมื่อใดใครจะกลาวคํานี้ ใหถูกตองแกกาละ –
เทสะและบุคคล วา “พรหมจารี ถูกย่ํายีเสียแลว ดวยอันตรายอยาง

ของพรหมจารี ; พรหมจารี ถูกรอยรัดเสียแลว ดวยเครื่องรอยรัด
อันยิ่งใหญอยางของพรหมจารี” ดังนี้แลว เขาพึงกลาวขอความนัน้ ในกาล
บัดนี้แล.

๑๘๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

สมภารผิดหลัก๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว ไมควร
ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส. หาอยางอะไรกันเลา ? หาอยางคือ:(๑) เจาอาวาส ไมสมบูรณดวยมารยาท ไมสมบูรณดวยวัตร.
(๒) เจาอาวาส ไมเปนพหูสูต ไมเปนเจาตํารับ.
(๓) เจาอาวาส ไม ป ฏิ บั ติ ขั ด เกลากิ เ ลส ไม ยิ น ดี ใ นการหลี ก เร น
ไมยินดีในกัลยาณธรรม๒
(๔) เจาอาวาส มีวาจาไมออ นหวาน ไมเพราะหู
(๕) เจาอาวาส มีปญญานอย โงเขลา เงอะงะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แล ไมควร
ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส.

สมภารติดถิ่น๓
ภิกษุ ท. ! โทษในการติดถิ่น หาอยางเหลานี้มีอยู. หาอยางอะไรกัน
เลา ? หาอยางคือ :(๑) เธอ ยอมมีความตระหนีท่ ี่อยู (คือหวงเสนาสนะที่สบาย ๆ เมื่อมีผูอื่นมาอยูดวยก็
ตองแบงกัน หรือถึงกับสูญเสียเสนาสนะเชนนั้น ถาหากวาตนดอยกวาดวย).

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๙๐/๒๓๑.
๒. ฉบับยุโรป และฉบับพมา ไมมีคําวา ไมยินดีในกัลยาณธรรม.
๓. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๘๖/๒๒๔, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๙ วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ

(๒) เธอ ยอมมีความตระหนี่สกุลอุปฏ ฐาก

๑๘๗

(คือกันทา ไมใหภิกษุอื่นรูจักมักคุน

ดวยอุปฏฐากของตน โดยกลัววาจะถูกแบงลาภ หรือถึงกับสูญเสียอุปฏฐากไป).

(๓) เธอ ยอมมีการหวงลาภ

(คือการอยูตดิ ถิ่น ทําใหเกิดความคิดสะสมสิ่งของจึงหวง

สิ่งของตาง ๆ เพื่อการสะสม).

(๔) เธอ ยอมมีการหวงชื่อเสียง เกียรติยศ

(คือไมตองการ ใหใครมีชื่อเทาตนใน

ถิ่นนั้น).

(๕) เธอ

ยอมมีการหวงคุณธรรม

(คือการกันทา

ไมใหผูอื่นเจริญดวยปริยัติธรรม

ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธธรรม เพราะจะเปนคูแขงที่ครอบงําตน).

ภิกษุ ท. !

โทษในการติดถิ่น มีหาอยางเหลานี้แล.

สมภารติดที่อยู๑
ภิกษุ ท. ! โทษในการติดที่อยู หาอยางเหลานี้มีอยู. หาอยางอะไร
กันเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุติดที่อยู ยอมมีภัณฑะสิ่งของมาก เปนผูชอบสะสมสิง่ ของไวมาก.
(๒) ภิกษุติดที่อยู ยอมมีเภสัชมาก เปนผูชอบสะสมเภสัชไวมาก.
(๓) ภิกษุตดิ ที่อยู ยอมมีกิจมาก มีการงานทีต่ องจัดตองทํามาก เลยเอาดีใน
หนาที่ของสมณะโดยตรงไมได.
(๔) ภิกษุติดที่อยู ยอมจะคลุกคลีกับคฤหัสถและบรรพชิต ดวยการคลุกคลี
กันอยางแบบคฤหัสถอันเปนสิ่งไมสมควรแกสมณะ.
(๕) ภิกษุติดที่อยู จะจากถิ่นที่อยูนั้นไป เธอ ยอมจากไปดวยจิตที่หวงใย
ภิกษุ ท. ! โทษในการติดที่อยู มีหาอยางเหลานี้แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๘๖/๒๒๓.

๑๘๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

นรกของสมภารเจาวัด๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจาอาวาสที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยาง ยอม
จะเดือดรอนเหมือนถูกลากตัวไป เก็บไวในนรกในปจจุบันนี้ (ตกนรกทั้งเปน),
ฉะนั้น. หาอยางอะไรกันเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุเจาอาวาส ไมใครครวญ ไมไตสวนใหรอบคอบเสียกอน
กลาวยกยอง คนที่ควรตําหนิ.
(๒) ภิกษุเจาอาวาส ไมใครครวญ ไมไตสวนใหรอบคอบเสียกอน
กลาวตําหนิ คนที่ควรยกยอง.
(๓) ภิกษุเจาอาวาส ไมใครครวญ ไมไตสวนใหรอบคอบเสียกอน
แสดงความเลื่อมใสใหปรากฏ ในฐานะอันไมเปนทีต่ ั้งแหงความเลื่อมใส.
(๔) ภิกษุเจาอาวาส ไมใครครวญ ไมไตสวนใหรอบคอบเสียกอน
แสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏ ในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส.
(๕) ภิกษุเจาอาวาส ทําไทยทานที่ทายกถวายดวยศรัทธาใหตกเสียไป.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจาอาวาสที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แล
ยอมจะเดือดรอนเหมือนถูกลากตัวไปเก็บไวในนรก ในปจจุบันนี้ ฉะนั้น.
หมวดทีเ่ กา จบ.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๙๓/๒๓๖,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
ภาค ๒

ปคคาหพจน – คําชี้ชวนวิงวอน

หมวดที่ ๑๐

วาดวยการมีศีล

หมวดที่ ๑๑ วาดวยการมีสังวร
หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ
หมวดที่ ๑๓ วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส
หมวดที่ ๑๔ วาดวยการไมเปนทาสตัณหา
หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม
หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ
หมวดที่ ๑๗ วาดวยการหมดพิษสงทางใจ
หมวดที่ ๑๘ วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ
หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,
กิจอันนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย, นั่น เรือนวางทั้งหลาย.
ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท.
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ี่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๑๘๙

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๐

วาดวย การมีศลี
______________________
๑. ผากาสี
๒. รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา
๓ . ผูที่ควรเขาใกล
๔. ละไดจักอยูเปน “พระ”
๕. สมณพราหมณที่นานับถือ
๖. ผล และ ประโยชน ของความเปนสมณะ
๗. ผูละความทุศีลเสียได
๘. ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว
ผูมีศีล ถึงพรอมดวยอาทิพรหมจริยศีล
ผูมีศีล ไมทําลายพืชคามและภูตคาม
ผูมีศีล ไมกระทําการบริโภคสะสม
ผูมีศีล ไมดูการเลน
ผูมีศีล ไมเลนการพนัน
ผูมีศีล ไมนอนบนที่นอนสูงใหญ
ผูมีศีล ไมประดับตกแตงรางกาย
ผูมีศีล ไมพูดคุยเดรัจฉานกถา
ผูมีศีล ไมกลาวคําแกงแยงกัน
ผูมีศีล ไมเปนทูตนําขาว
ผูมีศีล ไมลอลวงชาวบาน
ผูมีศีล ไมเปนหมอทายโชคลาง
ผูมีศีล ไมเปนหมอทายลักษณะสิ่งของ
ผูมีศีล ไมเปนหมอทํานายการรบพุง
ผูมีศีล ไมเปนหมอโหราศาสตร
ผูมีศีล ไมเปนหมอทํานายดินฟาอากาศ

ผูมีศีล ไมเปนหมอดูฤกษยาม
ผูมีศีล ไมเปนหมอผีและหมอยา
๙. อธิศีลสิกขา
๑๐. สมณกิจ
๑๑. กิจของชาวนา
๑๒. ตั้งหนาทําก็แลวกัน
๑๓. เครื่องมือละกิเลส
๑๔. เมื่อมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส
๑๕. อริยกันตศีล
๑๖. ศีลอยูเคียงคูกับปญญาเสมอ
๑๗. ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสทุ ธิ์กอน
๑๘. ศีลเปนฐานรองรับ สติปฏฐานสี่
๑๙. ศีลเปนฐานรองรับ สติปฏฐานสี่- (อีกนัยหนึ่ง)
๒๐. ศีลเปนฐานรองรับ โพชฌงคเจ็ด
๒๑. ศีลเปนฐานรองรับ อริยมรรคมีองคแปด
๒๒.ศีลสมบัติเปนรุงอรุณแหงอริยมรรค
๒๓. ศีลสมบัติเปนธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก
๒๔. ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มที่
๒๕. ผูมีศีล จักถึงแกนธรรม
๒๖. อํานาจศีลที่เปนตัวกุศล
๒๗.อานิสงสสําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ
๒๘. ผูอยูเหนือความหวัง
๒๙. เมื่อราชามีกําลัง
๓๐. ประสพบุญใหญ

๑๙๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๐

วาดวย การมีศลี
(ปฏิปกขนัย ของหมวด ๑ อันวาดวยการทุศีล)

_______________________

ผากาสี๑
ภิกษุ ท. ! ผากาสี แมยังใหมอยู สีก็งาม นุมหมเขาก็สบายเนื้อ ราคา
ก็แพง, แมจะกลางใหมกลางเกาแลว สีก็ยังงาม นุงหมเขาก็ยังสบายเนื้อ
ราคาก็แพง, แมจะเกาคร่ําแลว สีก็ยังงาม นุงหมเขาก็ยังสบายเนื้อ ราคาก็
แพงอยูนั่นเอง. ผากาสีแมที่เกาคร่ําแลว คนทั้งหลายก็ยังใชเปนผาหอรตนะ
หรือเก็บไวในหีบอบ.
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุ แมเพิ่งบวชใหม ถาเปนผูมีศีล
มีความเปนอยูงดงาม, เราก็กลาววา มีผวิ พรรณงาม เหมือนผากาสี ที่แม
ยังใหมอยูกด็ ูสีงามฉะนั้น. เรากลาวภิกษุนี้วา มีผากาสีเปนคูเปรียบ. อนึ่ง
ชนเหลาใด คบหา สมาคม เขาใกล ทําตามเยี่ยงอยางของภิกษุนั้น ขอนั้น
จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันเปนประโยชน สิ่งอันเปนความสุข แกชนเหลานั้นเอง
ตลอดกาลนาน ; เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว เหมือน
ผากาสี นุงหมเขาก็สบายเนื้อ ฉะนั้น.
เรากลาวภิกษุนี้วา มีผากาสีเปน
คูเปรียบ. อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด ทานนั้น ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญแกชน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๑๙/๕๓๙,

๑๙๑

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๑๙๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เหลานั้น. เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา มีคามาก เหมือนผากาสี มีราคาแพง ฉะนั้น.
เรากลาวภิกษุนั้นวา มีผากาสีเปนคูเปรียบ.
ภิกษุ ท. ! แมภิกษุ มัชฌิมภูมิ๑ ถาเปนผูมีศีล มีความเปนอยูงดงาม,
เราก็กลาววา มีผิวพรรณงาม เหมือนผากาสี มีสีงาม
นั้นนั่นแหละ.
เรากลาวภิกษุนี้วา มีผากาสีเปนคูเปรียบ. อนึ่ง ชนเหลาใดคบหา สมาคม
เขาใกล ทําตามเยี่ยงอยางของภิกษุนั้น ขอนั้น
จะเปนทางใหเกิดสิ่งอัน
เปนประโยชน
สิ่งอันเปนความสุขแกชนเหลานั้นเอง
ตลอดกาลนาน ;
นุงหม
เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว เหมือนผากาสี
เขาก็สบายเนื้อ ฉะนั้น. เรากลาวภิกษุนี้วา มีผา กาสีเปนคูเปรียบ.
อนึ่ง
ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของชน
เหลาใด ทานนั้น ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น. เราจึงกลาว
ภิกษุนั้นวา มีคามาก เหมือนผากาสี มีราคาแพง ฉะนั้น. เรากลาวภิกษุนั้นวา
มีผากาสีเปนคูเปรียบ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุแม ผูเปนเถระ๒ ถาเปนผูมีศีล มีความเปนอยูงดงาม,
เราก็กลาววา มีผิวพรรณงาม เหมือนผากาสี มีสีงาม นั้นนั่นแหละ.
เรากลาวภิกษุนี้วา มีผากาสีเปนคูเปรียบ. อนึ่ง ชนเหลาใด คบหา สมาคม
เขาใกล ทําตามเยี่ยงอยางของภิกษุนั้น ขอนั้น จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันเปน
ประโยชน สิ่งอันเปนความสุขแกชนเหลานั้นเอง ตลอดกาลนาน ; เราจึงกลาว
ภิกษุนั้นวา ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว เหมือนผากาสี นุงหมเขาก็สบายเนื้อ
ฉะนั้น. เรากลาวภิกษุนี้วา มีผากาสีเปนคูเปรียบ. อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของชนเหลาใด ทานนั้น
๑. และ ๒ หมายถึง ภิกษุที่มีอายุพรรษาประมาณ ๕-๙ พรรษา และตั้งแต ๑๐ พรรษาขึ้นไป ตามลําดับ.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๑๙๓

ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น. เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา มีคามาก
เหมือนผากาสี มีราคาแพง ฉะนั้น . เรากลาวภิกษุนั้นวา มีผากาสีเปนคูเปรียบ.
อนึ่ง ภิกษุผูเถระเชนนี้ กลาวอะไรขึ้นในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลาย
ก็ชวยกันบอกกลาววา “ขอทานทั้งหลาย จงเงียบเสียงเถิด, ภิกษุผูเฒาจะกลาว
ธรรมและวินัย บัดนี้” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “เราทั้งหลาย จักเปนใหเหมือนอยางผากาสี ไมเปนอยางผาเปลือก
ปอละ” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล.

รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา๑
ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม, แมจะทุกข
กายทุกขใจ ถึงน้ําตานองหนา รองไหอยู ก็ยังสูประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์
บริบูรณอยูไ ด ก็มี ขอที่นาสรรเสริญเธอใหเหมาะสมแกธรรมที่เธอมีในบัดนี้ มี
อยูหาอยาง. หาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ธรรมที่ชื่อวา
ธรรมที่ชื่อวา
ธรรมที่ชื่อวา
ธรรมที่ชื่อวา
ธรรมที่ชื่อวา

ศรัทธา ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ไดมแี ลวแกเธอ.
หิริ ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ไดมีแลวแกเธอ.
โอตตัปปะ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ไดมแี ลวแกเธอ.
วิริยะ ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ไดมีแลวแกเธอ.
ปญญา ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ไดมแี ลวแกเธอ.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๔/๕.

๑๙๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม, แมจะทุกขกาย
ทุกขใจ ถึงน้ําตานองหนา รองไหอยู ก็ยังสูประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์
บริบูรณอยูไ ดก็ม.ี ขอที่นาสรรเสริญเธอใหเหมาะสมแกธรรม ที่เธอมีในบัดนี้
หาอยางเหลานี้แล.

ผูที่ควรเขาใกล๑
ภิกษุ ท. ! ก็บุคคลเชนไรเลา ทีค่ นทุก ๆ คนควรคบหา สมาคม ควร
เขาใกล ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูมีศีล สมาธิ และปญญา
พอเสมอกัน, บุคคล ดังกลาวนี้ เปนผูที่นาคบหา สมาคม นาเขาใกล. ขอนั้น
เพราะอะไร ? เพราะเมื่อเราเปนผูมีศีล สมาธิ และปญญาเสมอกันแลว, การพูด
กันถึงเรื่องศีล สมาธิ และปญญาของเรานั้นก็จักมีไดดว ย, การพูดกันของเรานั้น
จักไปกันไดดวย, และการพูดกันของเรานั้นจักเปนความสบายอกสบายใจดวย ;
เพราะเหตุนั้น บุคคลเชนนี้ จึงเปน ผูที่ทุกคนควรคบหาสมาคม ควรเขาใกล.
ภิกษุ ท. ! ก็บุคคลเชนไรเลา ที่ตองสักการะเคารพเสียกอน แลวจึง
คบหาสมาคม เขาใกล ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูมีศีล สมาธิ และปญญา
ยิ่งกวาเรา, บุคคล ดังกลาวนี้ เปนผูที่ตองสักการะเคารพเสียกอน แลวจึง
คบหา สมาคม เขาใกล. ขอนั้นเพราะอะไร ?
เพราะเราจักไดทํากองศีล
กองสมาธิ และกองปญญาของเรา ทีย่ ังไมบริบรู ณใหบริบรู ณบาง, เราจัก
ไดประคับประคองกองศีล กองสมาธิ และกองปญญา ที่บริบูรณแลวไวได
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๕๗/๔๖๕.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๑๙๕

ดวยปญญาในธรรมนัน้ ๆ บาง ; เพราะฉะนั้น บุคคลเชนนี้ จึงเปน ผูที่ตอง
สักการะเคารพเสียกอน แลวจึงคบหาสมาคม เขาใกล แล.

ละไดจักอยูเปน “พระ”๑
ภิกษุ ท. ! ความคดทางกาย ทางวาจา ทางใจ, โทษทางกาย ทาง
วาจา ทางใจ,
กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของ
บรรพชิตพวกใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังละไมไดแลว ; บรรพชิต
พวกนั้น ก็ตองหลนไปเองจากธรรมวินัยนี้ เหมือนลอรถขางทีท่ ําแลวใน ๖ วัน๒
ตั้งตรงไมได ตองตะแคงลมไป ฉะนั้น.
ภิกษุ ท. ! ความคดทางกาย ทางวาจา ทางใจ โทษทางกาย ทาง
วาจา ทางใจ, กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของบรรพชิต
พวกใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม อันเธอละไดแลว ; บรรพชิตพวกนั้น
ก็ตั้งมั่นอยูไ ดเองในธรรมวินัยนี้ เหมือนลอรถขางที่ทําแลวนานถึง ๖ เดือน
หยอน ๖ วัน กลิ้งไปตั้งตรงอยูไดไมลม ฉะนั้น.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียก
ใจไววา “เราทั้งหลาย จักละความคดทางกาย, โทษทางกาย, กิเลส เพียงดัง
น้ําฝาดทางกาย ; จักละความคดทางวาจา, โทษทางวาจา, กิเลสเพียงดังน้ํา

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๔๒/๔๕๔.
๒. ลอรถที่ชางใชไมที่ไมดีทํา และทําโดยความรีบรอน ยอมผิดกับลอขางที่ทําดวยความประณีต และมีเวลา
นานเปนธรรมดา, อานเรื่องละเอียด จากพุทธประวัติจากพระโอษฐ ภาค ๖ ตอน “ครั้งมีพระชาติเปนรถการ ชางทํารถ”.

๑๙๖
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ฝาดทางวาจา ; จักละความคดทางใจ, โทษทางใจ, กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางใจ”
ดังนี.้ ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ ไวอยางนี้แล.

สมณพราหมณที่นานับถือ๑
ดูกอนพราหมณและคฤหบดี ท. ! ถาพวกปริพพาชกผูถือลัทธิอื่นจะพึง
ถามทานทั้งหลายวา “สมณะหรือพราหมณชนิดไหนเลา ที่พวกทานพึงสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา” ดังนี้ไซร ; เมื่อพวกทานถูกเขาถามเชนนี้แลว พึงตอบ
แกแกเขาวา :สมณะหรือพราหมณเหลาใด เปนผูปราศจากราคะ - โทสะ - โมหะ ในรูป
ที่เห็นดวยตา, เสียงที่ไดยินดวยหู, กลิ่นที่รูสึกดวยจมูก, รสที่รูสึกดวยลิ้น,
โผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย, ธรรมารมณที่รูแจงดวยใจแลว, มีจิตสงบ ณ
ภายใน, ประพฤติมรรยาทเรียบรอยทั้งทางกาย วาจา และใจ ; สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นประเภทเดียวที่ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา. ขอนั้น
เพราะอะไร ? เพราะวา แมพวกเราทั้งหลาย ยังไมปราศจากราคะ - โทสะ มีจิต
โมหะ ในรูปที่เห็นดวยตา ฯลฯ
ธรรมารมณทรี่ ูแจงดวยใจแลว,
ยังไมสงบได ณ ภายใน, ยังประพฤติเรียบรอยบาง ไมเรียบรอยบาง ทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ ก็จริงแล
แตความประพฤติเรียบรอยเดนชัดของ
สมณพราหมณเหลานัน้ จักเปนของเราผูเ ห็นอยูซึ่งตัวอยางอันยิ่ง. เพราะฉะนั้น
สมณพราหมณพวกนั้นจึงเปนผูที่ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา สําหรับเรา
ทั้งหลาย โดยแท.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นครวินทสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๕๓๐/๘๓๔,
นครวินทคาม คราวจาริกไปในแควนโกศล.

ตรัสแกพราหมณและคฤหบดีชาวบาน

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๑๙๗

ผล และ ประโยชนของความเปนสมณะ๑
ภิกษุ ท. ! ผลของความเปนสมณะ เปนอยางไรเลา ? โสดาปตติผล,
สกทาคามิผล, อนาคามิผล, และอรหัตตผล เหลาใดแล, ภิกษุ ท. ! ผล
เหลานี้ เราเรียกวา ผลของความเปนสมณะ.
ภิกษุ ท. ! ประโยชนของความเปนสมณะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ อันใดแล, ภิกษุ ท. ! อันนี้
เราเรียกวา ประโยชนของความเปนสมณะ.
ภิกษุ ท. ! ความเปนสมณะ เปนอยางไรเลา ? อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้
อยางเดียวเทานั้น
ซึ่งไดแกความเขาใจอันถูกตอง,
ความดําริอันถูกตอง,
การพูดจาอันถูกตอง, การทําการงานอันถูกตอง, การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง,
ความพยายามอันถูกตอง,
ความมีสติครองตนอันถูกตอง, ความตั้งใจมั่น
อันถูกตอง ; ภิกษุ ท. ! อริยอัฏฐังคิกมรรคอันนี้ เราเรียกวา ความเปน
สมณะ.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐/๑๐๑, ๑๐๔, ๑๐๐,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่อารามเชตวัน.

๑๙๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูละความทุศีลเสียได ๑
ภิกษุ ท. ! ความสงัด (คือหางไกลจากบาปธรรม) อันยิ่งสําหรับภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้มีสามอยางเหลานี้เทานั้น. สามอยางอะไรบางเลา ? สามอยาง
คือ :(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ละความทุศีลเสียได และสงัด
จากความทุศีลนั้นดวย.
(๒) เปนผูมีความเห็นชอบ ละความเห็นผิดเสียได และสงัดจากความ
เห็นผิดนั้นดวย
(๓) เปนผูมีอาสวะสิ้นแลว ละอาสวะทั้งหลายเสียได และเปนผูสงัด
จากอาสวะทั้งหลายนั้นดวย.
ภิกษุ ท. ! เมื่อใดแล ภิกษุมีคุณธรรมสามอยางดังกลาวนี้แลว เมื่อนั้น
ภิกษุนี้ เราเรียกวา เปน ผูถึงยอด ถึงแกน บริสุทธิ์ ตั้งอยูในสาระแลว.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนาขาวสาลีของคฤหบดีชาวนา มีผลไดที่แลว,
คฤหบดีชาวนาก็รีบ ๆ ใหเกี่ยวขาวนั้น, ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหเก็บขน, ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหนําขึ้นไปไวในลาน, ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหทําเปนกอง, ครั้นแลว
ก็รีบ ๆ ใหนวด, ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหสงฟาง, ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหสาด,
ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหสี, ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหซอม, ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหฝด แกลบ,
เมื่อเปนเชนนี้ ขาวเปลือกของคฤหบดีชาวนานั้นก็เปนอันถึงทีส่ ุด ถึงแกน
สะอาด ตั้งอยูในความเปนขาวสารได ฉันใดก็ดี ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู
มีศีล ละความทุศีลเสียได และสงัดจากความทุศีลนั้นดวย, เปนผูมคี วาม
เห็นชอบ ละความเห็นผิดเสียได และสงัดจากความเห็นผิดนั้นดวย, เปนผู
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๑๑/๕๓๓.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๑๙๙

มีอาสวะสิ้นแลว ละอาสวะทั้งหลายเสียได และเปนผูสงัดจากอาสวะทั้งหลาย
นั้นดวย ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้เราเรียกวา เปน ผูถ งึ ยอด ถึงแกน บริสุทธิ์
ตั้งอยูในสาระแลว ฉันนั้น เหมือนกันแล.

ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว๑
มหาราชะ ! ภิกษุเปนผูม ีศีลสมบูรณแลว เปนอยางไรเลา ?
ผูมีศีลถึงพรอมดวยอาทิพรหมจริยศีล๑
มหาราชะ ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู ละปาณาติบาต เวนขาดจาก
ปาณาติบาต วางทอนไมและศัสตราเสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดู
กรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลในบรรดาสัตวทั้งหลายอยู ; แมนี้ ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง. เปนผู ละอทินนาทาน เวนขาดจากอทินนาทาน
ถือเอาแตของที่เขาใหแลว หวังอยูแตของที่เขาให เปนคนสะอาด ไมเปน
ขโมยอยู ; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. เปนผู ละกรรมอันมิใช
พรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรยโดยปกติ ประพฤติหางไกล เวนขาดจาก
การเสพเมถุน อันเปนของชาวบาน ; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
เปนผู ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตความจริง รักษาความสัตย
มั่นคงในคําพูด ควรเชื่อถือได ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก ; แมนี้ ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง. เปนผู ละคําสอเสียด เวนขาดจาดคําสอเสียด ไดฟง
จากฝายนี้แลว ไมเก็บไปบอกฝายโนน เพื่อใหฝายนี้แตกราวกัน หรือไดฟง
จากฝายโนนแลวไมนาํ มาบอกแกฝา ยนี้ เพื่อใหฝายโนนแตกราวกัน แตจะ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓,
เรื่องนี้โดยเฉพาะ ที่สวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ ใกลนครราชคฤห.

ตรัสแกพระเจาอชาตสัตตุ

ผูทูลถาม

๒๐๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

สมานคนที่แตกกันแลว ใหกลับพรอมเพรียงกัน อุดหนุนคนที่พรอมเพรียง
กันอยู ใหพรอมเพรียงกันยิ่งขึ้น เปนคนชอบในการพรอมเพรียง เปนคน
ยินดีในการพรอมเพรียง เปนคนพอใจในการพรอมเพรียง กลาวแตวาจาที่
ทําใหพรอมเพรียงกัน ; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. เปนผู ละการ
กลาวคําหยาบเสีย
เวนขาดจากการกลาวคําหยาบ กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ
เสนาะโสต ใหเกิดความรัก เปนคําฟูใจ เปนคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน
เปนที่ใครที่พอใจของมหาชน ; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. เปนผู
ละคําพูดทีโ่ ปรยประโยชนทิ้งเสีย เวนขาดจากการพูดเพอเจอ กลาวแตในเวลา
อันสมควร กลาวแตคําจริง เปนประโยชน เปนธรรม เปนวินัย กลาวแต
วาจามีที่ตั้ง มีหลักฐานที่อางอิง มีเวลาจบประกอบดวยประโยชน สมควรแก
เวลา ; แมน้ี ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง ๆ.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเวนขาดจากการลางผลาญพืชคามและภูตคาม.
เปนผูฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว เวนจากการฉันในราตรีและวิกาล. เปน
ผูเวนขาดจากการฟอนรํา การขับรอง การประโคม และการดูการเลนชนิด
เปนขาศึกแกกุศล. เปนผูเวนขาดจากการประดับประดา คือทัดทรงตกแตง
ดวยมาลาและของหอมและเครื่องลูบทา. เปนผูเวนขาดจากการนอนบนที่นอน
สูงใหญ.
เปนผูเวนขาดจากการรับเงินและทอง. เปนผูเวนขาดจากการรับ
ขาวเปลือก. เปนผูเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. เปนผูเวนขาดจากการรับหญิง
และเด็กหญิง. เปนผูเวนขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย. เปนผูเวนขาด
จากการรับแพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ทั้งผูและเมีย. เปนผูเวนขาดจาก
การรับที่นาและที่สวน. เปนผูเวนขาดจากการรับใชเปนทูต ไปในที่ตาง ๆ
(ใหคฤหัสถ). เปนผูเวนขาดจากการซื้อและการขาย. เปนผูเวนขาดจากการโกง

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๐๑

ดวยตาชั่ง การลวงดวยของปลอมและการฉอดวยเครื่องนับ (เครื่องตวงและ
เครื่องวัด) เปนผูเวนขาดจากการโกง ดวยการรับสินบนและลอลวง. เปนผู
เวนขาดจาก การตัด การฆา การจําจอง การซุมทําราย การปลน และการ
กรรโชก. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง ๆ.
ผูมีศีลไมทําลายพืชคามและภูตคาม๑
อีกอยางหนึ่ง เมือ่ สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบ, คือ
อะไรบาง ? คือพืชทีเ่ กิดแตราก พืชที่เกิดแตตน พืชที่เกิดแตผล พืชที่เกิด
แตยอด และพืชที่เกิดแตเมล็ดเปนที่หา.

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้
เธอเวนขาดจากการทําพืชคามและภูตคาม
เห็นปานนั้น ใหกาํ เริบแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
ผูมีศีลไมทําการบริโภคสะสม๒
อีกอยางหนึ่ง เมือ่ สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูทําการบริโภคสะสมอยูเนือง ๆ, คือ
อะไรบาง ? คือสะสมขาวบาง สะสมน้ําดื่มบาง สะสมผาบาง สะสม
ยานพาหนะบาง สะสมเครื่องนอนบาง สะสมของหอมบาง สะสมอามิสบาง.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที ๙/๘๕/๑๐๔.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที ๙/๘๕/๑๐๕.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๐๒

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานนั้น
เสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
ผูมีศีลไมดูการเลน๑
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูดูการเลนอยูเนือง ๆ, คืออะไร
บาง ? คือดูฟอ น ฟงขับ ฟงประโคม ดูไมลอย ฟงนิยาย ฟงเพลงปรบมือ ฟง
ตีฆอง ฟงตีระนาด ดูหุนยนต ฟงเพลงขอทาน ฟงแคน ดูเลนหนาศพ ดูชน
ชาง แขงมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา ดูรําไม
รํามือ ชกมวย ดูเขารบกัน ดูเขาตรวจพล ดูเขาตั้งกระบวนทัพ ดูกองทัพที่
จัดไว.

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการดูการเลนเห็นปานนั้น เสีย
แลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอยางหนึ่ง
ถวายดวยศรัทธาแลว

ผูมีศีลไมเลนการพนัน๒
เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ทานเหลานั้น ยังเปนผูเลนการพนันหรือการเลนอันเปน

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๕/๑๐๖
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๖/๑๐๗

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๐๓

ที่ตั้งแหงความประมาทกันอยูเนือง ๆ, คืออะไรบาง ? คือเลนหมากรุกชนิด
แถวละ ๘ ตาบาง ๑๐ ตาบาง เลนหมากเก็บ เลนชิงนาง หมากไหว โยนหวง
ไมหงึ่ เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ ทอดลูกบาตร เปาใบไม เลนไถนอย ๆ เลนหก
คะเมน เลนไมกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอย ธนูนอย เลนเขียนทายกัน
เลนทายใจ เลนลอคนพิการบาง.
สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการเลนพนันหรือการเลน อัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนั้นเสียแลว.
แมนี้ ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
ผูมีศีลไมนอนบนที่นอนสูงใหญ๑
อีกอยางหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณบางคน
ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูทําการนอนบนที่นอนสูงใหญกันอยู
เนือง ๆ, คืออะไรบาง ? คือนอนบนเตียงมีเทาสูงเกินประมาณ บนเตียงมีเทา
ทําเปนรูปสัตวราย บนผาโกเชาขนยาว บนเครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยลาย
เย็บ เครื่องลาดขนแกะสีขาว เครื่องลาดขนแกะมีสัณฐานดังพวงดอกไม เครื่อง
ลาดมีนุนภายใน เครื่องลาดวิจติ รดวยรูปสัตวราย เครื่องลาดมีขนขึ้นขางบน
เครื่องลาดมีชายครุย เครื่องลาดทอดวยทองเงินแกมไหม เครื่องลาดทอดวย
ไหมขลิบทองเงิน เครื่องลาดขนแกะใหญพอนางฟอนได ๑๖ คน เครื่องลาด
บนหลังชาง เครื่องลาดบนหลังมา เครื่องลาดบนรถ เครื่องลาดทีท่ ําดวย
หนังอชินะ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดานแดง มีหมอน
ขางแดง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๖/๑๐๘.

๒๐๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้
เธอเวนขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ
เห็นปานนั้นเสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

ผูมีศีลไมประดับตกแตงรางกาย๑
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังเปนผูประกอบการประดับประดาตกแตง
รางกาย เห็นปานนี้กันอยูเนือง ๆ, คืออะไรบาง ? คือการอบตัว การเคลนตัว
การอาบสําอาง การนวดเนื้อ การสองดูเงา การหยอดตาใหมีแววคมขํา การ
ใชดอกไม การทาของหอม การผัดหนา การทาปาก การผูกเครื่องประดับที่มือ
การผูกเครื่องประดับที่กลางกระหมอม การถือไมถอื การหอยแขวนกลองกลัก
อันวิจิตร การคาดดาบ การคาดพระขรรค การใชรมและรองเทาอันวิจิตร การ
ใสกรอบหนา การปกปน การใชพัดสวยงาม การใชผาชายเฟอ ยและอื่น ๆ.

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการประดับตกแตงรางกายเห็น
ปานนั้นเสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธออีกประการหนึ่ง.
ผูมีศีลไมพูดคุยเดรัจฉานกถา๒
อีกอยางหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังเปนผูประกอบการคุยดวยเดรัจฉานกถา
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๗/๑๐๙.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๗/๑๑๐.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๐๕

กันอยูเนือง ๆ, คืออะไรบาง ? คือคุยกันถึงเรื่องเจานายบาง เรื่องโจรบาง เรื่อง
มหาอมาตย เรื่องกองทัพ เรื่องของนากลัว เรื่องการรบพุง เรื่องขาว เรื่องน้าํ
เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยานพาหนะ
เรื่องบาน เรื่องจังหวัด เรื่องเมืองหลวง เรื่องบานนอก เรื่องหญิง เรื่องชาย
เรื่องคนกลา เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ตายไปแลว เรื่องความแปลก
ประหลาดตาง ๆ เรื่องโลก เรื่องสมุทร เรื่องความฉิบหายและเจริญบาง.
สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้
เธอเวนขาดจากการคุยดวยเดรัจฉายกถา
เห็นปานนั้นเสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง
ผูมีศีลไมกลาวคําแกงแยงกัน๑
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังเปนผูกลาวถอยคําแกงแยงกันเนือง ๆ,
คืออะไรบาง ? คือแกงแยงกันวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง
ธรรมวินัยนี้ ทานจะรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้อยางไรได ทานปฏิบัติผิด ขาพเจา
ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ถอยคําของทานไมเปนประโยชน
คําควรพูดกอน ทานมาพูดทีหลัง คําควรพูดทีหลัง ทานมาพูดกอน ขอที่
ทานเคยเชี่ยวชาญ เปลี่ยนแปลงไปเสียแลว ขาพเจายกคําพูดแกทานไดแลว
ทานถูกขาพเจาขมแลว ทานจงถอนคําพูดของทานเสีย หรือทานสามารถก็จง
คานมาเถิด.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๗/๑๑๑.

๒๐๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้
เธอเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงเห็น
ปานนั้นเสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

ผูมีศีลไมเปนทูตนําขาว๑
อีกอยางหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังเปนผูประกอบการรับเปนทูต รับใชไป
ในที่นั้น ๆ กันอยูเนือง ๆ, คืออะไรบาง ? คือรับใชพระราชาบาง รับใช
อมาตยของพระราชาบาง รับใชกษัตริย รับใชพราหมณ รับใชคฤหบดี
และรับใชเด็ก ๆ บาง ที่ใชวา “ทานจงไปที่น,ี่ ทานจงไปที่โนน, ทาน
จงนําสิ่งนี้ไป, ทานจงนําสิ่งนี้ในที่โนนมา” ดังนี้.

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการรับใชเปนทูต รับใชไปใน
ที่ตาง ๆ เห็นปานนั้นเสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

ผูมีศีลไมลอ ลวงชาวบาน๒
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังเปนผูแ สวงหาลาภดวยการกลาวคําลอหลอก

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๘/๑๑๒.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๘/๑๑๓.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๐๗

การกลาวคําพิรี้พิไร การพูดแวดลอมดวยเลศ การพูดใหทายกเกิดมานะมุทะลุ
ในการให และการใชของมีคานอยตอเอาของมีคามาก.
สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้
เธอเวนขาดจากการแสวงหาลาภโดยอุบาย
หลอกลวงเชนนั้นเสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

ผูมีศีลไมเปนหมอทายโชคลาง๑
อีกอยางหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือทายลักษณะในรางกาย
บาง ทายนิมิตลางดีลางรายบาง ทายอุปปาตะ คือของตกบาง ทํานายฝน ทาย
ชะตา ทายผาหนูกัด ทําพิธีโหมเพลิง ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดโปรย
แกลบ ทําพิธิซัดโปรยรํา ทําพิธีซัดโปรยขาวสาร ทําพิธีจองเปรียง ทําพิธจี ุดไฟ
บูชา ทําพิธีเสกเปา ทําพิธีพลีดว ยโลหิตบาง เปนหมอดูอวัยวะรางกาย หมอ
ดูภูมทิ ี่ตั้งบานเรือน ดูลักษณะไรนา เปนหมอปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอ
ทํายันตกันบานเรือน หมองู หมอดับพิษ หมอแมลงปอง หมอหนูกัด หมอ
ทายเสียงนกเสียงกา หมอทายอายุ หมอกันลูกศร (กันปน) หมอดูรอยสัตว.

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้
เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๙/๑๑๔

๒๐๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูมีศีลไมเปนหมอทายลักษณะสิ่งของ๑
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือ ทายลักษณะแกวมณี
(เชนหมอดูเพชร) ทายลักษณะผา ทายลักษณะไมเทา ลักษณะศัสตรา ลักษณะ
ดาบ ลักษณะลูกศร ลักษณะธนู ลักษณะอาวุธ ทายลักษณะหญิง ลักษณะชาย
ลักษณะเด็กชาย ลักษณะเด็กหญิง ลักษณะทาส ลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง
ลักษณะมา ลักษณะกระบือ ลักษณะโคอุสภ ลักษณะโค ลักษณะแพะ ลักษณะ
แกะ ลักษณะไก ลักษณะนกกระทา ลักษณะเหี้ย ลักษณะสัตวชื่อกัณณิกา
ลักษณะเตา ลักษณะเนื้อบาง.

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว. แมน้ี ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

ผูมีศีลไมเปนหมอทํานายการรบพุง๒
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะ
ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือ ดูฤกษยาตราทัพใหแก

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๙/๑๑๕.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๙๐/๑๑๖.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๐๙

พระราชาวา วันนั้นควรยก วันนั้นไมควรยก, พระราชาภายในจักรุก พระ
ราชาภายนอกจักถอย,
พระราชาภายนอกจักรุก
พระราชาภายในจักถอย,
พระราชาภายในจักชนะ พระราชาภายนอกจักแพ, พระราชาภายนอก จักชนะ
พระราชาภายในจักแพ, องคนี้จักแพ องคนี้จักชนะบาง.
สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว. แมน้ี ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

ผูมีศีลไมเปนหมอโหราศาสตร๑
อีกอยางหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือ ทํานายจันทรคาธ
สุริยคาธ นักษัตรคาธ ทํานายดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวพระเคราะห วาจักเดิน
ในทางบาง นอกทางบาง, ทํานายวา จักมีอุกกาบาต ฮูมเพลิง แผนดินไหว
ฟารองบาง, ทํานายการขึ้น การตก การหมอง การแผวของดวงจันทร ดวง
อาทิตยและดาว จะมีผลเปนอยางนั้น ๆ ดังนี้บาง.

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว. แมน้ี ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๙๐/๑๑๗.

๒๑๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูมีศีลไมเปนหมอทํานายดินฟาอากาศ๑
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือ ทํานายวาจักมีฝนดีบาง
จักมีฝนแลงบาง อาหารหางาย อาหารหายาก จักมีความสบาย จักมีความทุกข
จักมีโรค จักไมมโี รคบาง ทํานายการนับคะแนน คิดเลข ประมวล, แตง
กาพยกลอน สอนตําราวาดวยทางโลก ดังนี้บาง.

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว. แมน้ี ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
ผูมีศีลไมเปนหมอดูฤกษยาม๒
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทําเดรัจฉาน
วิชาเห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือ ดูฤกษอาวาหะ ดูฤกษวิวาหะ ดูฤกษ
ทําการผูกมิตร ดูฤกษทําการแตกราว ดูฤกษทําการเก็บทรัพย ดูฤกษทําการ
จายทรัพย (ลงทุน), ดูโชคดีโชครายบาง, ใหยาบํารุงครรภบา ง รายมนต
ผูกยึด ปดอุดบาง, รายมนตสลัด รายมนตกั้นเสียง เปนหมอเชิญผีถามบาง
เชิญเจาเขาหญิงถามบาง ถามเทวดาบาง ทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวง
มหาพรหม รายมนตพนไฟ รายมนตเรียกขวัญใหบา ง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๙๑/๑๑๘.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๙๑/๑๑๙.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๑๑

สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว. แมน้ี ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
ผูมีศีลไมเปนหมอผีและหมอยา๑
อีกอยางหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือบนขอลาภผลตอเทวดา
ทําการบวงสรวงแกบน สอนมนตกันผีกันบานเรือน ทํากะเทยใหเปนชาย ทํา
ชายใหเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําการบวงสรวงในที่ปลูกเรือน พนน้ํามนต
บูชาเพลิงใหบาง ประกอบยาสํารอกใหบาง ประกอบยาประจุ ประกอบยา
ถายโทษขางบน ประกอบยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ทํายาหยอดตา
ประกอบยานัตถุ ประกอบยาทําใหกัด ประกอบยาทําใหสมาน เปนหมอปาย
ยาตา เปนหมอผาบาดแผล เปนหมอกุมาร หมอพอกยาแกยาใหบาง.
สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
..... ...... ......
มหาราชะ ! ภิกษุนั้นแล ผูมีศีลสมบูรณแลวอยางนี้ ยอมไมแลเห็นภัย
แตที่ไหน ๆ ที่จะเกิดเพราะเหตุศีลสังวร
เหมือนกษัตริยผูไดมรุ ธาภิเษกแลว
มีปจจามิตรอันกําจัดเสียไดแลว ยอมไมเห็นภัยแตที่ไหน ๆ เพราะเหตุขาศึก
ฉะนั้น. เธอประกอบดวยกองศีลอันเปนอริยคุณนีแ้ ลว ยอมไดเสวยสุขอัน
หาโทษมิได ณ ภายใน
มหาราชะ ! ภิกษุเปนผูมีศีลสมบูรณแลว ดวยอาการอยางนี้แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี. ที. ๙/๙๒/๑๒๐.

๒๑๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

อธิศีลสิกขา๑
ภิกษุ ท. ! อธิศีลสิกขา เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล, สํารวมดวยปาติโมกขสังวร,
สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร, มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย แมวาเปน
โทษเล็กนอย, สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! การปฏิบัติอยางนี้ เราเรียกวา อธิศีลสิกขา.

สมณกิจ๒
ภิกษุ ท. ! กิจของสมณะที่สมณะตองทํามีสามอยางเหลานี้. สามอยาง
อะไรบางเลา ? สามอยางคือ :(๑) การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง.
(๒) การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง.
(๓) การสมาทานการปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. ! กิจของสมณะที่สมณะตองทํามีสามอยางเหลานี้แล.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเนียกใจ
ไววา “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ ในการสมาทานการปฏิบัติใน
ศีลอันยิ่ง, ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง และในการสมาทานการ
ปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางนี้ แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๒๙๔/๕๒๑.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๑๓

กิจของชาวนา๑
ภิกษุ ท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองทํากอน (แหงการไดมา
ซึ่งขาวเปลือก) มีสามอยางเหลานี้. สามอยางอะไรบางเลา ? สามอยางคือ
คฤหบดีชาวนาในโลกนี้ ไถ คราด พื้นทีน่ าใหดีเสียกอน, ครั้นแลวปลูกพืชลง
ในเวลาอันควร, ครั้นแลว ไขน้ําเขาบาง ไขน้ําออกบาง ตามคราวที่สมควร.
ภิกษุ ท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองทํากอน (แหงการไดมาซึ่งขาว
เปลือก) มีสามอยางเหลานี้แล ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : กิจทีภ่ ิกษุจะตองทํากอน (แหงการไดมาซึ่ง
มรรคผล) มีสามอยางเหลานี้. สามอยางอะไรกันเลา ? สามอยางคือการสมาทาน
การปฏิบัติในศีลอันยิ่ง, การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง, และการสมาทาน
การปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง. ภิกษุ ท. ! กิจที่ภิกษุจะตองทํากอน (แหงการไดมา
ซึ่งมรรคผล) มีสามอยางเหลานี้แล.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ ในการสมาทานการปฏิบัติใน
ศีลอันยิง่ , ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง
และในการสมาทานการ
ปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง” ดังนี้ ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางนี้ แล.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๒๙๕/๕๒๓.

๒๑๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ตั้งหนาทําก็แลวกัน๑
ภิกษุ ท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองรีบทํามีสามอยางเหลานี้.
สามอยางอะไรบางเลา ? สามอยางคือ คฤหบดีชาวนารีบ ๆ ไถ คราด พื้นที่นา
ใหดีเสียกอน, ครั้นแลว ก็รีบ ๆ ปลูกพืช, ครั้นแลว ก็รีบ ๆ ไขน้ําเขาบาง
ไขน้ําออกบาง. ภิกษุ ท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองรีบทํามีสามอยาง
เหลานี้แล ; แตวาคฤหบดีชาวนานั้น ไมมีฤทธิห์ รืออานุภาพที่จะบันดาลวา
“ขาวของเราจงงอกในวันนี้, ตั้งทองพรุง นี้, สุกมะรืนนี้” ดังนี้ไดเลย, ที่ถูก
ยอมมีเวลาที่ขาวนั้น เปลี่ยนแปรสภาพไปตามฤดูกาล ยอมจะงอกบาง ตั้งทอง
บาง สุกบาง ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทํามีสามอยาง
เหลานี้. สามอยางอะไรบางเลา ? สามอยางคือ การสมาทานการปฏิบัติในศีล
อันยิ่ง, การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง และการสมาทานการปฏิบัติใน
ปญญาอันยิ่ง ภิกษุ ท. ! กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทํามีสามอยางเหลานี้แล ;
แตวา ภิกษุนั้น ก็ไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพทีจ่ ะบันดาลวา “จิตของเราจงหลุดพน
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมมอี ุปาทานในวันนี้ หรือพรุงนี้ หรือมะรืนนี้” ดังนี้
ไดเลย, ที่ถูก ยอมมีเวลาทีเ่ หมาะสม ซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแมใน

ศีลอันยิ่ง, ปฏิบัติไปแมในจิตอันยิ่ง, และปฏิบัติไปแมในปญญาอันยิ่ง
จิตก็จะหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมมีอุปาทาน ไดเอง.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๐๙/๕๓๒.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๑๕

ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ ในการสมาทานการปฏิบัตใิ นศีล
อันยิ่ง, ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง, และในการสมาทานการปฏิบัติ
ในปญญาอันยิ่ง” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไว
ไวอยางนี้แล.

เครื่องมือละกิเลส๑
ภิกษุ !
ก็เธอสามารถหรือ ที่จะศึกษา๒ ในสิกขาทั้งสาม คือใน
อธิศีลสิกขา ในอธิจิตสิกขา และในอธิปญ
 ญาสิกขา ?
“ขาพระองคสามารถที่จะศึกษาในสิกขาทั้ง ๓ นั้น_ _ _ _พระเจาขา”.

ภิกษุ !
ถาอยางนั้น เธอจงศึกษาในสิกขาทั้ง ๓ คือในอธิศีลสิกขา,
ในอธิจิตสิกขา, และในอธิปญ
 ญาสิกขาเถิด.
ภิกษุ !
เมื่อใดแล เธอจักศึกษาทั้งศีลอันยิ่งบาง ทั้งจิตอันยิ่งบางทั้ง
ปญญาอันยิ่งบาง, เมือ่ นั้นเธอผูก ําลังศึกษาในศีลอันยิ่ง จิตอันยิ่ง และปญญาอัน
ยิ่งอยู จักละราคะ ละโทสะ และละโมหะได ; พราะการละราคะ-โทสะ-โมหะไดนนั้ เอง, เธอจักไมกระทําสิ่งอันเปนอกุศล และจักไมเสพสิ่งที่เปน
บาปโดยแท.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๒๙๖/๕๒๔, ตรัสแกภิกษุวัชชีบุตรผูไมอาจปฏิบัติตามสิกขาบท
๑๕๐ ที่สําคัญ ๆ ซึ่งยกขึ้นแสดงทุกครึ่งเดือนได โดยทรงสอนใหปฏิบัติโดยหลักสิกขา ๓, คือ อธิศีลสิกขา อธิจิต
สิกขา อธิปญญาสิกขา ไดแกหลักที่เปนความหมายอยางกวางโดยไมตองแยกเปนสิกขาบทจํานวนมาก ยากแกการจดจํา.
๒. คําวา ศึกษา หรือ สิกขา ในบาลี หมายถึงการปฏิบัติไปเลย.

๒๑๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เมื่อมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงเปนผูมีศลี สมบูรณ มีปาติโมกข
สมบูรณอยูเถิด, จงเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร
มีมรรยาทและโคจร
จงมีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทัง้ หลายซึ่งมีประมาณเล็กนอย
สมบูรณอยูเถิด,
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.
ภิกษุ ท. ! เมื่อพวกเธอทั้งหลาย สมบูรณดว ยศีลเชนนั้นแลว อะไรเลา
เปนกิจทีพ่ วกเธอจะตองทําใหยงิ่ ๆ ขึ้นไป ?
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุเดินอยูก็ตาม, ยืนอยูก็ตาม, นั่งอยูก็ตาม, นอน
ตื่นอยูก็ตาม, อภิชฌาและพยาบาทของภิกษุนั้นก็ปราศจากไปแลว, ถีนมิทธะ,
อุทธัจจกุกกุจจะ, วิจิกิจฉาของเธอก็ละไดแลว, ความเพียรก็ปรารภแลวไม
ยอหยอน, สติก็ตั้งมัน่ ไมฟนเฟอน, กายก็รํางับไมกระสับกระสาย, จิตก็ตั้งมั่น
เปนหนึ่งแน ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เปนไดเชนนี้ แมจะเดินอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม
นั่งอยูก็ตาม นอนตืน่ อยูก็ตาม, เราเรียกวา “ผูมีความเพียรเผากิเลส, มีความ
กลัวตอโทษแหงวัฏฏะ, เปนผูปรารถความเพียรติดตอสม่ําเสมอเปนนิจ, เปน
ผูมีตนสงไปในแนวแหงความหลุดพนตลอดเวลา” ดังนี้.

อริยกันตศีล๒
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
เปนผูประกอบพรอมแลวดวย
ศีลทั้งหลายอันเปนศีลที่พระอริยเจาพอใจ, คือ ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘/๑๒.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๙/๑๔๑๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

ไมพรอย เปนไท ผูรูสรรเสริญ
พรอม เพื่อสมาธิ.๑

๒๑๗

ไมถูกลูบคลําดวยตัณหาทิฏฐิ และเปนไป

ศีลอยูเคียงคูกับปญญาเสมอ๒
พราหมณ ! องคสองประการนี้ จะยกเสียอีกประการหนึ่ง บัญญัติคน
ผูประกอบดวยองคเพียงประการเดียว วาเปนพราหมณ, และคนผูประกอบดวย
องคเพียงประการเดียว เมื่อกลาววา ตนเปนพราหมณ ไดชื่อวา กลาวชอบ
ไมตองกลาวเท็จ, จะไดหรือไม ?

๑. ศีลไมขาด หมายถึง ไมลวงสิกขาบทขอตนหรือขอปลายขอใดขอหนึ่ง, ศีลไมทะลุ หมายถึง ไมลวง
สิกขาบทขอกลาง ๆ, ศีลไมดาง เพราะไมขาดเปนหมู ๆ หมูละหลายสิกขาบทและหลายหมู, ศีลไมพรอย เพราะไม
ขาดแหงละสิกขาบทหลาย ๆ แหง, ศีลเปนไท คือ ไมเปนทาสตัณหา ไมรักษาศีลแบบการคามุงเอาเครื่องตอบแทน,
ศีลที่ผูรูสรรเสริญ เปนศีลที่ใชได เพราะผูรูทานใครครวญเสียกอนจึงสรรเสริญวาดีวาชอบ, ศีลที่ไมถูกลูบคลําดวย
ตัณหาทิฏฐิ หมายถึงศีลที่ตัณหาไมแตะตอง ทิฏฐิ มานะไมแตะตอง คือไมถือศีลเพราะยากจนเปนเหตุใหกระดาง
กระเดื่อง หรือเปนเครื่องยกตนขมทานไป เปนตน, และศีลที่เปนไปพรอมเพื่อสมาธินั้น เปนศีลที่ผูรักษาเอาใจใส
พิจารณาตรวจสอบอยูเสมอ ดังทานเปรียบวาเหมือนโคแมลูกออนใสใจดูลูกไมหางตา แมบดเอื้อง ตาก็คอยชําเลือง
ดูลูก, กิริยาที่พิจารณาศีล นับเขาในสีลานุสสติกรรมฐาน และจิตของผูมศี ีลอยางนี้ ใกลสมาธิ และศีลเชนนี้
เปนฐานรองรับสมาธิไดดีทีเดียว.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต โสณทัณฑสูตร สี. ที. ๙/๑๕๘/๑๙๓, ตรัสแกโสณทัณฑพราหมณ ซึ่งทูลถึง
เรื่องพวกพราหมณบัญญัติคนผูประกอบดวยองคหา วาเปนพราหมณโดยชอบ แตอาจจะยกสามองคแรกออกเสียได คงไว
แตเพียงสององค คือเปนผูมีศีล มีศีลอันเจริญ ประกอบดวยศีลอันเจริญ, และเปนบัณฑิต มีปญญา ; แตถูก
พระพุทธองคทรงแสรงทวงดู ดังที่กลาวแลวขางบน, กอนทรงรับรอง.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๑๘

“ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! องคสองประการนี้ จะยกเสียอีกประการหนึ่งหาไดไม เพราะวา ศีล ยอม
ชําระปญญาใหบริสุทธิ์ และปญญาเลาก็ชําระศีลใหบริสุทธิ์เหมือนกัน ; ศีลอยูที่ใด ปญญาอยูที่นั้น, ปญญาอยูที่ใด
ศีลอยูที่นั้น ; ผูมีศีลก็มีปญญา, ผูมีปญญาก็มีศีล ; บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาวถึงศีลและปญญาวา เปนของเลิศในโลก.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! เปรียบเหมือนคนลางมือดวยมือ หรือลางเทาดวยเทา ฉันใด ; ศีลยอมชําระปญญาให
บริสุทธิ์ และปญญาเลาก็ชําระศีลใหบริสุทธิ์เหมือนกัน ; ศีลอยูที่ใด ปญญาอยูที่นั้น ; ปญญาอยูที่ใด ศีลอยูท ี่นั้น ;
ผูมีศีลก็มีปญญา, ผูมีปญญาก็มีศีล ; บัณฑิตทั้งหลาย ยอมกลาวถึงศีลและปญญา วาเปนของเลิศในโลก ฉันนั้น
เหมือนกัน”.

พราหมณ ! ขอนั้น เปนอยางนั้น ๆ แหละพราหมณ. ศีล ยอมชําระ
ปญญาใหบริสุทธิ์ และปญญาเลา ก็ชําระศีลใหบริสุทธิ์เหมือนกัน ; ศีล อยูที่ใด
ปญญาอยูท ี่นั้น ; ปญญาอยูที่ใด ศีลอยูท นี่ ั้น ; ผูม ีศีลก็มีปญ
 ญา, ผูม ีปญญา
ก็มีศีล ; บัณฑิตทั้งหลาย ยอมกลาวถึงศีลและปญญา วาเปนของเลิศในโลก.
พราหมณ ! เปรียบเหมือนคนลางมือดวยมือ หรือลางเทาดวยเทา ฉันใด ;
ศีล ยอมชําระปญญาใหบริสุทธิ์ และปญญาเลาก็ชําระศีลใหบริสุทธิ์เหมือนกัน ;
 ญา,
ศีลอยูที่ใด ปญญาอยูที่นั้น ; ปญญาอยูทใี่ ด ศีลอยูที่นั้น ; ผูมีศีลก็มีปญ
ผูมีปญ
 ญาก็มีศีล ; บัณฑิตทัง้ หลายยอมกลาวถึงศีลและปญญา วาเปนของเลิศ
ในโลก ฉันนั้นเหมือนกัน.

ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสุทธิก์ อน๑
พาหิยะ !

ถาอยางนั้น ในเรื่องนี้ เธอ จงชําระสิ่งอันเปนเบื้องตนใน

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒๐/๗๔๗ - ๘, ตรัสแกทานพาหิยะ ผูทูลขอใหพระองค
ทรงแสดงธรรมแตยอ ๆ กอนที่จะออกไปอยูผูเดียว เปนผูไมประมาท เพียรเผากิเลส มีตนสงไปในแนวธรรมนั้น.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๑๙

กุศลทั้งหลายใหบริสทุ ธิ์กอนเถิด.
ก็อะไรเปนสิ่งเบื้องตนของสิ่งอันเปนกุศล
ทั้งหลายเลา ? สิ่งเบื้องตนนั้นก็ไดแก ศีล อันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี และ
ทิฏฐิ (ความเห็น) ที่ถูกตรง.
พาหิยะ ! โดยกาลใดแล ศีลของเธอเปนศีลอันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี
และทิฏฐิก็จักเปนความเห็นที่ถูกตรง ; โดยกาลนั้น เธอพึงอาศัยศีล ตั้งอยูในศีล
แลว พึงอบรมสติปฏฐานสี่เถิด. สติปฏฐานสี่อะไรบาง ? สติปฏฐานสี่ คือ :พาหิยะ ! ในกรณีนี้ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนือง ๆ, จง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเนือง ๆ, จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
เนือง ๆ, จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายอยูเนือง ๆ, มีความเพียรเผา
กิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
พาหิยะ ! โดยกาลใดแล เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จักอบรมสติ
ปฏฐานสี่เหลานี้อยางนี้ ; โดยกาลนั้น วันหรือคืนของเธอจักผานไปโดยหวังได
แตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว หาความเสือ่ มมิได.
(กาลตอมา พระพาหิยะนั้นออกไปทําความเพียร จนไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง).

ศีลเปนฐานรองรับสติปฏฐานสี่ ๑
ภิกษุ ท. !

ถาอยางนั้น ในเรื่องนี้ เธอจงชําระสิ่งอันเปนเบื้องตนใน

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๒/๖๘๗, ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง ที่เชตะวัน ซึ่งทานรูปนี้
ตองการจะปลีกตัวออกจากหมู อยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท ทําความเพียร เผากิเลส สงตัวไปในแนวธรรมนั้น
ทูลขอใหพระองคทรงแสดงธรรมยอ ๆ.

๒๒๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

กุศลทั้งหลายใหบริสทุ ธิ์กอนเถิด.
อะไรก็เปนสิ่งเบื้องตนของสิ่งอันเปนกุศล
ทั้งหลายเลา ? สิ่งเบื้องตนนั้นก็ไดแก ศีล อันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี และทิฏฐิ
(ความเห็น) ที่ถูกตรง.
ภิกษุ !
โดยกาลใดแล ศีลของเธอเปนศีลที่บริสทุ ธิ์หมดจดดวยดี
และทิฏฐิกจ็ ักเปนความเห็นที่ถูกตรงดวย ; โดยกาลนั้น เธออาศัยศีล ตั้งอยู
ในศีลแลวพึงอบรมสติปฏฐานสีโ่ ดยวิธีทั้งสาม๑เถิด. สติปฏฐานสี่อะไรบางเลา ?
สติปฏฐานสี่ คือ :ภิกษุ !
เธอจงพิจารณาเห็นกายในกาย ณ ภายใน อยูเนือง ๆ ก็ดี,
จงพิจารณาเห็นกายในกาย ณ ภายนอก อยูเนือง ๆ ก็ดี, จงพิจารณาเห็นกาย
ในกาย ทั้งภายในและภายนอก อยูเนือง ๆ ก็ดี ; เปนผูมีความเพียรเผากิเลส
มีความรูสกึ ตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
(ในเวทนา จิต และธรรม ก็ตรัสทํานองเดียวกับในกาย).

ภิกษุ !
แตกาลใดแล เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จักอบรม
สติปฏฐานสี่เหลานี้ โดยวิธีสาม ดวยอาการอยางนี้, แตกาลนั้น คืนหรือวัน
โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทัง้ หลายอยางเดียว
ของเธอจักผานไป
หาความเสื่อมมิได.
(กาลตอมา ภิกษุรูปนั้นออกไปทําความเพียร จนไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง)
๑. โดยวิธีทั้งสาม คือ พิจารณาภายใน, พิจารณาภายนอก, พิจารณาทั้งภายในและภายนอก.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๒๑

ศีลเปนฐานรองรับสติปฏฐานสี๑่
(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุ !
ถาอยางนั้น ในเรื่องนี้ เธอจงชําระสิ่งอันเปนเบื้องตนใน
กุศลทั้งหลายใหบริสทุ ธิ์เสียกอนเถิด. ก็อะไรเปนสิ่งเบื้องตนของสิ่งอันเปนกุศล
ทั้งหลายเลา ? ภิกษุ ! ในกรณีนี้ เธอจงเปนผูส ํารวมดวยปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด, จงมีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย
แมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.
ภิกษุ !
โดยกาลใดแล เธอจักสํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอม
ดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมมปี ระมาณนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ; โดยกาลนั้น เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีล
แลว พึงอบรมสติปฏฐานสี่เถิด. สติปฏฐานสี่อะไรบางเลา ? สติปฏฐานสี่คือ :ภิกษุ !
ในกรณีนี้ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนือง ๆ, จง
จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเนือง ๆ,
เนือง ๆ, จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายอยูเนือง ๆ ; เปนผูมีความเพียร
เผากิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
ภิกษุ !
แตกาลใด เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จักอบรมสติปฏ ฐาน
สี่เหลานี้ ดวยอาการอยางนี้ ; แตกาลนั้น คืนหรือวันของเธอจักผานไปโดย
หวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๙/๘๒๘,
ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง ที่เชตวัน ซึ่งทานผูนี้
ตองการจะออกไปทําความเพียร เผากิเลส, ทูลขอใหพระองคแสดงธรรมยอ ๆ พอที่จะสงจิตใจไปตามธรรมนั้นได.

๒๒๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ครั้งนั้น ภิกษุรูปนั้น ซาบซึ้งพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจายิ่งนัก ลุกจากอาสนะถวายอภิวาท ทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป. ตอมา เธอปลีกตัวออกจากหมู อยูแตผูเดียว ไมประมาท เพียรเผากิเลส สงตนไปในแนวธรรม
จนสามารถทําใหแจงถึงที่สุดแหงพรหมจรรยอันเปนประโยชนชั้นยอดไดไมนาน ดวยปญญาอันยิ่งเอง ทันตาเห็น ได
เปนพระอรหันตองคหนึ่งแล.

ศีลเปนฐานรองรับโพชฌงคเจ็ด๑
ภิกษุ ท. ! เปรียบเสมือนสัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง
สําเร็จอิริยาบทสี่
คือ เดินในบางคราว ยืนในบางคราว นั่งในบางคราว นอนในบางคราว,
สัตวเหลานั้นทั้งหมด อาศัยแผนดิน ตั้งอยูเหนือแผนดิน จึงสําเร็จอิริยาบถสี่
นั้นไดฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ฉันนั้นเหมือนกัน : ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว
ยอมอบรมโพชฌงค ๗ ใหเกิดขึ้นได ยอมทําโพชฌงค ๗ ใหมมี ากขึ้นได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมอบรมโพชฌงค ๗ ให
เกิดขึ้นได ยอมทําโพชฌงค ๗ ใหมมี ากขึ้นได เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ยอมอบรมสติสัมโพชฌงค
ยอมอบรมธัมมวิจย-ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สัมโพชฌงค
ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค
ยอมอบรมปติสัมโพชฌงค
ยอมอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค และยอมอบรม
อุเบกขาสัมโพชฌงค, ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
เพื่อความปลอยวาง. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๑๒/๔๐๙.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

ในศีลแลว ยอมอบรมโพชฌงค ๗ ใหเกิดขึ้นได
มีมากขึ้นได.

๒๒๓

ยอมทําโพชฌงค ๗ ให

ศีลเปนฐานรองรับอริยมรรคมีองคแปด๑
ภิกษุ ท. ! การงานประเภทใดประเภทหนึ่งทีต่ องทําดวยกําลัง อันบุคคล
กระทําอยู การงานเหลานั้นทั้งหมด ตองอาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน
บุคคลจึงทําการงานที่ตองทําดวยกําลังเหลานั้นได ดวยอาการอยางนี้ ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมอบรมอริยมรรคมีองค ๘ ให
เกิดขึ้นได ยอมทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมากขึ้นได ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมอบรมอริยมรรคมีองค ๘
ใหเกิดขึ้นได
ยอมทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมากขึ้นได
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ,
ยอมอบรมสัมมาวาจา
ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ
ยอมอบรมสัมมาวายามะ ยอมอบรมสัมมาสติ และยอมอบรมสัมมาสมาธิ, ชนิด
ที่โอนไปสูน ิพพาน เอนไปสูนิพพาน เอียงไปสูนิพพาน. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการ
อยางนี้แล ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมทําอริยมรรคมีองค ๘ ให
เกิดขึ้นได ยอมทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมากขึ้นได.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๙/๒๗๐.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๒๔

ศีลสมบัติเปนรุง อรุณแหงอริยมรรค๑
ภิกษุ ท. ! เมื่ออาทิตยอุทัยขึ้น การขึ้นมาแหงอรุณ (แสงเงินแสงทอง)
ยอมเปนเบื้องตน เปนนิมิตที่แลเห็นกอน ; ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : เพื่อ
ความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคมีองค ๘ ของภิกษุ, ศีลสมบัติ (ความถึงพรอมดวยศีล) ยอมเปนหลักเบื้องตน เปนนิมิตเบื้องตน. ภิกษุ ท. ! เมือ่ ภิกษุสมบูรณดวย
ศีลแลว เธอตองหวังขอนี้ได คือวา เธอจักอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเกิดขึ้นได
จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูถึงพรอมดวยศีลแลว ยอมอบรมอริยอัฐฐังคิกมรรคให
เกิดขึ้นได ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.!
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ ยอมอบรม
สัมมาวาจา ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ ยอมอบรม
สัมมาวายามะ ยอมอบรมสัมมาสติ และยอมอบรมสัมมาสมาธิ, ชนิดที่มีการ
นําออกซึ่ง ราคะ - โทสะ - โมหะ เสียได เปนผลสุดทาย. ภิกษุ ท. ! ดวย
อาการอยางนี้แล ภิกษุ ผูถึงพรอมดวยศีลแลว ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคให
เกิดขึ้นได ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได.

ศีลสมบัติเปนธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก๒
ภิกษุ ท. !

ธรรมชั้นเอก เปนธรรมที่มอี ุปการะมาก เพื่อความบังเกิดขึ้น

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๘/๑๔๐,
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒/๑๕๘,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.
ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ทีเ่ ชตวัน.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๒๕

แหงอริยอัฏฐังคิกมรรค มีอยู. ธรรมชัน้ เอกนั้น เปนอยางไรเลา ? ธรรม
ชั้นเอกนั้น ไดแกศีลสมบัติ (ความถึงพรอมดวยศีล). ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ
สมบูรณดวยศีลแลว เธอตองหวังขอนี้ได คือวา เธอจักอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค
ใหเกิดขึ้นได จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูถึงพรอมดวยศีลแลว ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคให
เกิดขึ้นได ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ ยอม
อบรมสัมมาวาจา ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ ยอม
อบรมสัมมาวายามะ
ยอมอบรมสัมมาสติ
และยอมอบรมสัมมาสมาธิ,
ชนิดที่มกี ารนําออกซึ่ง ราคะ - โทสะ - โมหะ เสียได เปนผลสุดทาย. ภิกษุ ท. !
ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุ ผูถึงพรอมดวยศีลแลว ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค
ใหเกิดขึ้นได ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได.

ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มที่ ๑
ภิกษุ ท. ! เรายังมองไมเห็นธรรมชนิดอื่นแมแตสักอยางหนึ่ง ที่จะทํา
อริยอัฏฐังคิกมรรคอันยังไมเกิด ใหบงั เกิดขึ้น, และที่เกิดขึ้นแลว ใหถงึ ความ
เจริญเต็มที,่ เหมือนอยาง ศีลสมบัติ (ความถึงพรอมดวยศีล) นี้เลย. ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุสมบูรณดวยศีลแลว เธอตองหวังขอนี้ได คือวา เธอจักอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเกิดขึ้นได จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๖/๑๗๖,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๒๒๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูถึงพรอมดวยศีลแลว ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคให
เกิดขึ้นได ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมสัมมาธทิฏฐิ ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ ยอม
อบรมสัมมาวาจา ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ ยอม
อบรมสัมมาวายามะ ยอมอบรมสัมมาสติ และยอมอบรมสัมมาสมาธิ, ชนิดที่
มีการนําออกซึ่ง ราคะ-โทสะ-โมหะ เสียได เปนผลสุดทาย. ภิกษุ ท. ! ดวย
อาการอยางนี้แล ภิกษุ ผูถึงพรอมดวยศีลแลว ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค
ใหเกิดขึ้นได ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได.

ผูมีศีลจักถึงแกนธรรม๑
ภิกษุ ท. ! เมื่อ ศีล มีอยู อวิปฏิสารของผูสมบูรณดวยศีล ก็ถึงพรอมดวย
ที่ตั้งอาศัย, เมื่อ อวิปฏิสาร มีอยู ความปราโมทยของผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร
ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย, เมื่อ ความปราโมทย มีอยู ปติของผูสมบูรณดวย
ความปราโมทย ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย, เมื่อ ปติ มีอยู ปสสัทธิของผูสมบูรณ
ดวยปติก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย, เมื่อ ปสสิทธิ มีอยู สุขของผูสมบูรณดว ยปส
สัทธิ ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย, เมื่อ สุข มีอยู สัมมาสมาธิของผูสมบูรณดวย
สุข ก็ถึงพรอมดวยที่ตงั้ อาศัย, เมื่อ สัมมาสมาธิ มีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะ
ของผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย, เมื่อ ยถาภูตญาณ
ทัสสนะ มีอยู นิพพิทาวิราคะของผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ก็ถึงพรอม
ดวยที่ตั้งอาศัย, เมื่อ นิพพิทาวิราคะ มีอยู วิมุตติญาณทัสสนะ ของผูที่
สมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๔/๓.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๒๗

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนตนไม ซึ่งสมบูรณดวยกิ่งและใบแลว สะเก็ด
เปลือกนอกของมันก็บริบูรณ เปลือกชั้นในก็บริบรู ณ กระพี้ก็บริบูรณ แกน
ก็บริบูรณดว ย นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เมื่อศีลมีอยู อวิปฏิสารของผูสมบูรณดวย
ศีล ก็ถึงพรอมดวยทีต่ ั้งอาศัย_ _ฯลฯ_ _ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณ ทัสสนะของผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย ฉันนั้น
เหมือนกันแล.

อํานาจศีลที่เปนตัวกุศล๑
“ขาแตพระองคผเู จริญ ! ศีลอันเปนกุศลทั้งหลาย
ทานพระอานนท ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจา.

มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย

มีอะไรเปนอานิสงส ?”

อานนท ! กุศลศีลทั้งหลาย มีอวิปฏิสาร (ความไมรอนใจ)
ประโยชนที่มุงหมาย มีอวิปฏิสาร เปนอานิสงส.

เปน

“ขาแตพระองคผเู จริญ ! ก็อวิปฏิสาร มีอะไรเปนประโยชน ที่มุงหมาย มีอะไรเปนอานิสงส ?”

อานนท !
มีความปราโมทย

อวิปฏิสาร มีความปราโมทย
เปนอานิสงส

เปนประโยชนที่มงุ หมาย

“ขาแตพระองคผเู จริญ ! ก็ความปราโมทย มีอะไรเปนประโยชน ที่มุงหมาย มีอะไรเปนอานิสงส ?”

อานนท !
อานิสงส.

ความปราโมทย มีปติ เปนประโยชนที่มงุ หมาย มีปต ิเปน

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๑/๑,

ตรัสแกทานพระอานนท ที่เชตวัน.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๒๘
“ขาแตพระองคผูเจริญ !

อานนท !
อานิสงส.

ก็ปสสัทธิ มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย มีอะไรเปนอานิสงส ?”

ปสสัทธิ มีสุข เปนประโยชนทมี่ ุงหมาย มีสุข เปนอานิสงส.

“ขาแตพระองคผเู จริญ !

อานนท !

มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย มีอะไรเปนอานิสงส ?”

ปติ มีปสสัทธิ เปนประโยชนที่มุงหมาย มีปสสัทธิ เปน

“ขาแตพระองคผูเจริญ !

อานนท !

ก็ปติ

ก็สุข

มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย มีอะไรเปนอานิสงส ?”

สุข มีสมาธิ เปนประโยชนที่มุงหมาย มีสมาธิ เปนอานิสงส.

“ขาแตพระองคผเู จริญ !

ก็สมาธิ

มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย มีอะไรเปนอานิสงส ?”

อานนท ! สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะ
มียถาภูตญาณทัสสนะ เปนอานิสงส.

เปนประโยชนที่มงุ หมาย

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ก็ยถาภูตญาณทัสสนะ มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย มีอะไรเปนอานิสงส ?”

อานนท ! ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะ เปนประโยชนที่มงุ
หมาย มีนิพพิทาวิราคะ เปนอานิสงส.
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ก็นิพพิทาวิราคะ มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย มีอะไรเปนอานิสงส ?”

อานนท ! นิพพิทาวิราคะ มีวิมตุ ติญาณทัสสนะ เปนประโยชนที่มงุ
หมาย มีวิมุตติญาณทัสสนะ เปนอานิสงส.
อานนท ! ดวยอาการอยางนี้แล กุศลศีลทั้งหลาย มีอวิปฏิสารเปน
ประโยชนที่มุงหมาย มีอวิปฏิสารเปนอานิสงส, อวิปฏิสาร มีความปราโมทย
เปนประโยชนที่มงุ หมาย มีความปราโมทยเปนอานิสงส, ความปราโมทย
มีปติเปนประโยชนทมี่ งุ หมาย มีปติเปนอานิสงส, ปติ มีปสสิทธิเปน
ประโยชนที่มุงหมาย มีปสสัทธิเปนอานิสงส, ปสสัทธิ มีสุขเปนประโยชน
ที่มุงหมาย มีสุขเปนอานิสงส, สุข มีสมาธิเปนประโยชนที่มุงหมาย มี
สมาธิเปนอานิสงส, สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเปนประโยชนที่มงุ หมาย

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๒๙

มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส, ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะเปน
ประโยชนที่มุงหมาย มีนิพพิทาวิราคะเปนอานิสงส, นิพพิทาวิราคะ มีวมิ ุตติ-ญาณทัสสนะเปนประโยชนที่มงุ หมาย มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส.
อานนท ! กุศลศีลทั้งหลาย ยอมยังความเปนอรหันตใหเต็มได

โดยลําดับดวยอาการอยางนี้แล.

อานิสงสสําหรับผูท ําศีลใหสมบูรณ ๑
ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย จงมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณอยูเถิด.
สมบูรณดวยมรรยาทและ
พวกเธอทั้งหลาย จงสํารวมดวยปาติโมกขสังวร
โคจรอยูเถิด ; จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณนอย สมาทาน
ศึกษา ในสิกขาบททั้งหลายเถิด.
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนที่รัก ที่เจริญใจ ที่เคารพ
ที่ยกยอง ของเพื่อนผูป ระพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย” ดังนี้แลว, เธอพึง
พึงตามประกอบในธรรมเปนเครื่องสงบแหง
ทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย
จิตในภายใน เปนผูไมเหินหางในฌาน เปนผูประกอบพรอมดวยวิปส สนา
และใหสุญญาคารวัตตเจริญงอกงามเถิด.
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนผูมีลาภดวยบริกขารคือ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารทั้งหลาย” ดังนี้ก็ดี,
_ _ _ฯลฯ_ _ _
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อากังเขยยสูตร มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

๒๓๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของทายกเหลาใด, การกระทําเหลานั้น พึงมีผลมาก
มีอานิสงสมากแกทายกเหลานั้น” ดังนี้ก็ด,ี _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “ญาติสายโลหิตทั้งหลายซึ่งตายจากกัน
ไปแลว มีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงเราอยู, ขอนั้นจะพึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก
แกเขาเหลานั้น” ดังนีก้ ็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงอดทนไดซึ่งความไมยินดี และ
ความยินดี, อนึ่ง ความไมยินดีอยาเบียดเบียนเรา, เราพึงครอบงําย่ํายีความไม
ยินดีซึ่งบังเกิดขึ้นแลวอยูเถิด” ดังนี้ก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงอดทนความขลาดกลัวได,
เราพึงครอบงําย่ํายีความขลาดกลัว
อนึ่ง ความขลาดกลัวอยาเบียดเบียนเรา,
ที่บังเกิดขึน้ แลวอยูเถิด” ดังนี้ก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงไดตามตองการ ไดไมยาก
ไดไมลําบาก ซึ่งฌานทั้งสี่ อันเปนไปในจิตอันยิ่ง เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร”
ดังนี้ก็ด,ี _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “วิโมกขเหลาใด กาวลวงรูปเสียแลว
เปนธรรมไมมีรูป เปนของสงบ เราพึงถูกตองวิโมกขเหลานั้นดวยนามกายอยูเถิด”
ดังนี้ก็ด,ี _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนโสดาบัน เพราะความ
สิ้นไปแหงสังโยชนสาม เปนผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา ผูเที่ยงตอพระนิพพาน
มีการตรัสรูอยูขางหนา” ดังนี้ก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนสกทาคามี เพราะความ
สิ้นไปแหงสังโยชนสามและเพราะความเบาบางแหงราคะโทสะและโมหะ พึงมาสู
โลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น แลวพึงทําที่สุดแหงทุกขได” ดังนี้ก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๓๑

ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนโอปปาติกะ เพราะ
ความสิ้นไปแหงสังโยชนเบื้องต่าํ หา พึงปรินิพพานในภพนั้น ไมกลับจากโลก
นั้นเปนธรรมดา” ดังนี้ก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงแสดงอิทธิวิธีอยางตาง ๆ
ได _ _” ดังนี้ก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงมีทิพยโสต _ _”ดังนีก้ ็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _
ถาภิกษุหากจํานง วา “เราใครครวญแลว พึงรูจ ิตของ
ภิกษุ ท.!
สัตวเหลาอื่น ของบุคคลเหลาอื่น ดวยจิตของตน _ _” ดังนี้ก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงตามระลึกถึงภพที่เคยอยูใน
กาลกอนไดหลาย ๆ อยาง _ _” ดังนี้ก็ด,ี _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเห็นสัตวทั้งหลายดวยจักษุ
ทิพยอันหมดจดเกินจักษุสามัญของมนุษย_ _” ดังนี้ก็ด,ี _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมเทียว เขาถึงแลวแลอยู” ดังนี้ก็ดี, เธอพึงทําให
บริบูรณในศีลทั้งหลาย พึงตามประกอบในธรรมเปนเครื่องสงบแหงจิตใน
ภายใน เปนผูไมเหินหางในฌาน ประกอบพรอมแลวดวยวิปสสนา และใหวัตร
แหงผูอ ยูสุญญาคารทัง้ หลายเจริญงอกงามเถิด.
คําใดที่เราผูตถาคตกลาวแลววา “ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย จงมีศีลสมบูรณ
มีปาติโมกขสมบูรณอยูเถิด. เธอทั้งหลาย
จงสํารวมดวยปาติโมกขสังวร
สมบูรณดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด ; จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายที่
มีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด” ดังนี้ ; คํานั้นอัน
เราตถาคตอาศัยเหตุผลดังกลาวนี้แล จึงไดกลาวแลว.

๒๓๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูอยูเหนือความหวัง๑
ภิกษุ ท. ! ก็บุคคลเชนไรเลา ชื่อวาผูอยูเหนือความหวังเสียแลว ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ. เธอนั้น
ไดยินวา “ภิกษุชื่อนี้ ไดกระทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม
เขาถึงแลวแลอยู” ดังนี้. เธอไมอาจมีความคิดวา “เมื่อไรเลา แมเรา จัก
กระทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยูบ าง”
ดังนี.้ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ความหวังในวิมุตติของเธอ
เมื่อกอนหนาที่เธอยังไมลุถึงวิมตุ ตินั้น ไดรํางับไปเสียแลว.
ภิกษุ ท. ! นี้แล เราเรียกวา คนอยูเหนือความหวัง.

เมื่อราชามีกําลัง๒
ภิกษุ ท. ! คราวใด
พระราชามีกําลัง และพวกโจรเสื่อมกําลัง,
คราวนั้น ทั้งพระราชาเอง ก็มคี วามผาสุก ที่จะเขาในออกนอก หรือทีจ่ ะมี
ใบบอกไปยังชนบทปลายแดน ;
แมพวกพราหมณและคฤหบดี ก็มีความ
สะดวกที่จะเขาในออกนอก หรือที่จะอํานวยการงานนอกเมือง, ขอนี้ฉันใด ;

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๓๗/๔๕๒.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ทุก. อํ. ๒๐/๘๗/๒๘๔.

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการมีศีล

๒๓๓

ภิกษุ ท. ! คราวใด ภิกษุผมู ีศีลเปนที่รัก มีกําลัง, พวกภิกษุลามก
เสื่อมกําลังลง ; คราวนั้น พวกภิกษุลามก จําตองเปนผูนิ่ง เงียบเชียบอยูใน
ทามกลางสงฆ โดยเหตุที่ตองเปนพวกหลนไปเอง ; ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! เหตุเชนนี้มขี ึ้น เพื่อ เปนประโยชนแกมหาชน ทําใหมหาชน
มีความสุข เปนความเจริญแกมหาชนเปนอันมาก และเพื่อความเกื้อกูล เปน
ความสุข ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายทั่วกัน แล.

ประสพบุญใหญ ๑
ภิกษุ ท. ! นักบวชผูมศี ีล เขาไปสูสกุลใด, มนุษยทงั้ หลายในสกุลนั้น
ยอมประสพบุญเปนอันมาก ดวยฐานะหาอยาง. ฐานะหาอยางอะไรบางเลา ?
หาอยาง คือ :(๑) ในสมัยใด จิตของมนุษยทั้งหลาย ยอมเลื่อมใส เพราะไดเห็น
นักบวชผูมศี ีลซึ่งเขาไปสูสกุล, ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัติขอปฏิบัติที่
เปนไปเพื่อสวรรค.
(๒) ในสมัยใด มนุษยทั้งหลาย พากันตอบรับ กราบไหว ใหอาสนะ
แกนักบวชผูมีศีล ซึ่งเขาไปสูสกุล, ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัติขอปฏิบัติ
ที่เปนไปเพือ่ การเกิดในสกุลสูง.
(๓) ในสมัยใด มนุษยทั้งหลาย กําจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได
ในนักบวชผูมีศีล ซึ่งเขาไปสูสกุล, ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัติขอปฏิบัติ
ที่เปนไปเพือ่ การไดเกียรติศักดิ์อันใหญ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๙.

๒๓๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

(๔) ในสมัยใด มนุษยทั้งหลาย ยอมแจกจายทาน ตามสติ ตามกําลัง
ในนักบวชผูมีศีล ซึ่งเขาไปสูสกุล, ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัติขอปฏิบัติ
ที่เปนไปเพือ่ การไดโภคะใหญ.
(๕) ในสมัยใด มนุษยทั้งหลาย ยอมไตถาม สอบสวน ยอมฟงธรรม
ในนักบวชผูมีศีล ซึ่งเขาไปสูสกุล, ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัติขอปฏิบัติ
ที่เปนไปเพือ่ การไดปญ
 ญาใหญ.
ภิกษุ ท. ! นักบวชผูมศี ีล เขาไปสูสกุลใด, มนุษยทั้งหลายในสกุลนั้น
ยอมประสพบุญเปนอันมาก ดวยฐานะหาอยางเหลานี้แล.

หมวดทีส่ ิบ จบ.
_______________________

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทัง้ หลาย,
กิจอันนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท.
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ี่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๒๓๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๑

วาดวย การมีสงั วร
______________________

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ผูมีหลักเสาเขื่อน
ไมตกอบาย ดีกวา
ชางนาบุญ
ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว
ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว (อีกนัยหนึ่ง)
ผูอยูในรองรอย
ผูสมควรอยูป า
ผูตองติดตอดวยสตรี
ผูทําตามคําสั่งแทจริง
กระดองของบรรพชิต
เอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู
ผูสํารวมมาจากภายใน
ผูไดรับผลแหงอินทรียสังวร

๒๓๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๑

วาดวย การมีสงั วร
(ปฏิปกขนัย ของหมวด ๒ อันวาดวยการไมสังวร)

_____________________

ผูมีหลักเสาเขื่อน๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมสี ังวรนั้น เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เมื่อเห็นรูปดวยตา, ฟงเสียงดวยหู, ดมกลิ่นดวยจมูก, ลิ้มรส
ดวยลิ้น, สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจ ; ก็ ไมสยบอยูใน
อารมณที่นา รัก ไมเคียดแคนในอารมณอนั ไมนารัก เปนผูตงั้ ไวซึ่งกายคตาสติ
มีจิตไมเลื่อนลอยตามอารมณ, ยอมรูตามที่เปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ
อันเปนทีด่ บั แหงบาปอกุศลทีเ่ กิดแลวแกเขานั้นโดยสิ้นเชิง.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด อันมีที่อยูอาศัยตางกัน
มีที่เที่ยวหากินตางกัน มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง คือ เขาจับงูมาผูกดวย
เชือกเหนียวเสนหนึ่ง, จับจระเข, จับนก, จับสุนัขบาน, จับสุนัขจิ้งจอก และ
จับลิง, มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง ๆ ครั้นแลว นําไปผูกไวกับเสาเขื่อน
หรือเสาหลักอีกตอหนึ่ง. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้น สัตวทั้งหกชนิดเหลานั้นมีที่อาศัย
และที่เที่ยวตางๆ กัน ก็ยื้อแยงฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสูท ี่อาศัยและที่เที่ยวของตนๆ :
งูจะเขาจอมปลวก, จระเขจะลงน้ํา, นกจะบินขึ้นไปในอากาศ, สุนัขจะเขาบาน,
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๗/๓๔๙,
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สุนัขจิ้งจอกจะไปปาชา, และลิงก็จะไปปา, ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล ความ
เปนไปภายในของสัตวทั้งหกชนิดเหลานั้น มีแตความเมื่อยลาแลว, ในกาลนั้น
มันทั้งหลายก็จะพึงเขาไปยืนเจา นั่งเจา นอนเจา อยูขางเสาเขื่อน หรือเสา
หลักนั้นเอง. ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุรูปใดไดอบรมกระทําใหมากในกายคตาสติแลว
ตา
รูปที่ไมนาพอใจก็ไมเปนสิ่งที่เธอ
ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปทีน่ าพอใจ,
รูสึกอึดอัดขยะแขยง ; หู ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่นาฟง, เสียงที่ไม
นาฟงก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ; จมูก ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไป
หากลิ่นที่นาสูดดม, กลิ่นที่ไมนาสูดดมก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;
ลิ้น ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ, รสที่ไมชอบใจก็ไมเปนสิ่งที่
เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ; กาย ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ,
สัมผัสที่ไมยั่วยวนใจก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ; และใจ ก็จะไมฉุด
เอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณทถี่ ูกใจ, ธรรมารมณที่ไมถูกใจก็ไมเปนสิ่งที่เธอ
รูสึกอึดอัดขยะแขยง ; ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมสี ังวร
เปนอยางนี้.
ภิกษุ ท. !
แหงกายคตาสติ.

คําวา “เสาเขื่อน หรือเสาหลัก” นี้เปนคําเรียกแทนชื่อ

ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “กายคตาสติของเราทั้งหลาย จักเปนสิง่ ที่เราอบรม กระทําใหมาก
กระทําใหเปนยานเครือ่ งนําไป กระทําใหเปนของที่อาศัยได เพียรตั้งไวเนือง ๆ
เพียรเสริมสรางโดยรอบคอบ เพียรปรารถสม่ําเสมอดวยดี” ดังนี้. ภิกษุ ท. !
พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล.
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ไมตกอบายดีกวา๑
ภิกษุ ท. ! อินทรียคือดวงตา ถูกแทงดวยซีเ่ หล็กอันรอนจัดเปนเปลว
ลุกโชน เสียยังดีกวา : การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือโดยการ
แยกถือเปนสวน ๆ ในรูปอันเห็นดวยตานั้น ไมดีเลย. ภิกษุ ท. ! วิญญาณ
อันกําหนัดดวยความยินดี ในการถือเอา โดยลักษณะที่เปนการรวบถือทัง้ หมด
ก็ตาม วิญญาณอันกําหนัดแลวดวยความยินดี ในการถือเอาโดยลักษณะที่เปน
การแยกถือเปนสวน ๆ ก็ตาม กําลังตั้งอยู, ถาแหละบุคคลตายลงในขณะนั้น
ไซร คติที่เขาจะพึงไป มีสองอยาง คือ นรก หรือกําเนิดเดรัจฉาน. ขอนี้
เปนฐานะที่แนนอน. ภิกษุ ท. ! เรากลาวอยางนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.
ภิกษุ ท. ! อินทรียคือหู ถูกกระชากดวยขอเหล็กอันรอนจัดเปนเปลว
ลุกโชน เสียยังดีกวา : การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือโดยการแยก
ถือเปนสวน ๆ ในเสียงอันฟงดวยหูนั้น ไมดีเลย. _ _ _ฯลฯ_ _ _๒ ภิกษุ ท. !
เรากลาวอยางนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.
ภิกษุ ท. ! อินทรียคือจมูก ถูกควานภายในดวยมีดที่คมอันรอนจัดเปน
เปลวลุกโชน เสียยังดีกวา : การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือโดยการ
แยกถือเปนสวน ๆ ในกลิ่นอันดมดวยจมูกนั้น ไมดีเลย. _ _ _ฯลฯ_ _ _ ภิกษุ ท. !
เรากลาวอยางนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.
ภิกษุ ท. ! อินทรียคือลิ้น ถูกตัดเสียดวยมีดโกนที่คมกลาอันรอนจัด
เปนเปลวลุกโชน เสียยังดีกวา : การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือ หรือ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สฬา. สํ. ๑๘/๒๑๐/๓๐๓.
๒. เติมใหเต็ม อยางเดียวกับขอบน.
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หรือโดยการแยกถือเปนสวน ๆ ในรสอันลิ้มดวยลิ้นนัน้ ไมดีเลย. _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษุ ท. ! เรากลาวอยางนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.
ภิกษุ ท. ! อินทรียคือกาย ถูกแทงดวยหอกที่คมอันรอนจัดเปนเปลว
ลุกโชน เสียยังดีกวา : การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือโดยการ
แยกถือเปนสวน ๆ ในโผฏฐัพพะอันสัมผัสดวยกายนั้น ไมดีเลย. ภิกษุ ท. !
ในการถือเอาโดยลักษณะที่เปนการ
วิญญาณอันกําหนัดแลวดวยความยินดี
รวบถือทัง้ หมดก็ตาม วิญญาณอันกําหนัดแลวดวยความยินดีในการถือเอาโดย
ลักษณะที่เปนการแยกถือเปนสวน ๆ ก็ตาม กําลังตั้งอยู ถาแหละบุคคลตายลง
ในขณะนั้นไซร คติที่เขาจะพึงไปมีสองอยาง คือ นรก หรือกําเนิดเดรัจฉาน.
ขอนี้เปนฐานะที่แนนอน. ภิกษุ ท. ! เรากลาวอยางนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.
ภิกษุ ท. ! การนอนหลับ ยังดีกวา, แมเราจะกลาววา การนอนหลับ
เปนโทษ ไรผล เปนความหลงใหล สําหรับผูทมี่ ีชีวติ อยู ก็จริงแล, แตเพราะ
การตื่น ที่เต็มไปดวยวิตกอันเลวทราม อาจทําลาย (ภาวะแหง) สงฆเสียไดนั้น
ไมดีเลย. ภิกษุ ท. ! เรากลาวดังนี้ เพราะเห็นโทษอันต่ําทรามสําหรับผูที่มี
ชีวิตอยูดวยอาการอยางนี้.

ชางนาบุญ๑
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงทีป่ ระกอบดวยองคหา
ยอมเปนชางคูควรแก
พระราชา เปนโภคะประจําองคพระราชา นับวาเปนองคอวัยวะของพระราชา.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๗๘/๑๓๙.
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องคหาอะไรบางเลา ? องคหา คือ ชางหลวงในกรณีนี้ เปนชางที่อดทนตอรูป
ทั้งหลาย ๑, อดทนตอเสียงทั้งหลาย ๑, อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย ๑, อดทน
ตอรสทั้งหลาย ๑, อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย ๑.
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่อดทนตอรูปทั้งหลาย
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก ไดเห็นหมูพลชางก็ดี, หมูพลมา
ก็ดี, หมูพ ลรถก็ดี, หมูพลราบก็ดี, (ของฝายขาศึก) แลว ก็ไมระยอ หอหด
ยอมยืนหยัด ยอมอาจที่จะเขาสูการรบได. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนี้ ชื่อวา
อดทนตอรูปทั้งหลาย.
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่อดทนตอเสียงทั้งหลาย
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก ไดยินเสียงหมูพ ลชางก็ดี, หมูพ ลมา
ก็ดี, หมูพลรถก็ดี, หมูพลราบก็ดี, ไดยินเสียงกึกกองแหงกลอง บัณเฑาะว สังข
และมโหระทึกก็ดี, แลวก็ไมระยอ หอหด ยอมยืนหยัด ยอมอาจทีจ่ ะเขาสู
การรบได. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนี้ ชื่อวา อดทนตอเสียงทั้งหลาย.
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก ไดกลิ่นมูตรและกรีส (ปสสาวะและ
อุจจาระ) ของชางทั้งหลาย ชนิดที่เปนชัน้ จาเจนสงครามเขาแลว ก็ไมระยอ หอ
หด ยอมยืนหยัด ยอมอาจที่จะเขาสูการรบได. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนี้ ชื่อวา
อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ชางหลวงที่อดทนตอรสทั้งหลาย
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก เมื่อไมไดรับการทอดหญาและน้ํา
มื้อหนึง่ หรือสองมือ้ สามมือ้ สี่มื้อ หรือหามื้อ ก็ไมระยอ หอหด ยอม
ยืนหยัด ยอมอาจทีจ่ ะเขาสูการรบได. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนี้ ชื่อวา
อดทนตอรสทั้งหลาย.
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ภิกษุ ท. ! ชางหลวงทีอ่ ดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ชางหลวงเมื่อออกศึก ถูกศรที่เขายิงมาอยางแรงเขา
หนึ่งลูก หรือสองลูก สามลูก สี่ลูก หรือหาลูก ก็ไมระยอ หอหด ยอมยืนหยัด
ยอมอาจทีจ่ ะเขาสูการรบได. ภิกษุ ท. ! ชางหลวงอยางนี้ ชือ่ วา อดทนตอ
โผฏฐัพพะทั้งหลาย.
….. ….. …..
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ภิกษุ เมื่อประกอบดวยเหตุ
หาอยางแลว ยอมเปนผูที่นาบูชาดวยของที่จัดไวบูชา, นาตอนรับดวยของที่
จัดไวตอนรับ, นารับทักษิณาทานที่อุทศิ เพื่อผูตาย, นาไหว,
และเปน
เนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลก. เหตุหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยาง คือ เปน
ผูอดทนตอรูปทั้งหลาย, อดทนตอเสียงทั้งหลาย, อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย,
อดทนตอรสทั้งหลาย, อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปทั้งหลาย
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเห็นรูปดวยตาแลว ไมกําหนัดยอมใจ
ในรูป อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติ
อยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา อดทนตอรูปทั้งหลาย.
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอเสียงทั้งหลาย
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไดฟงเสียงดวยหูแลว ไมกําหนัดยอมใจ
ในเสียง อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติ
อยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา อดทนตอเสียงทั้งหลาย.
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว ไมกําหนัดยอมใจ

หมวดที่ ๑๑ วาดวยการมีสังวร

๒๔๓

ในกลิ่น อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติ
อยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอรสทั้งหลาย
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว ไมกําหนัดยอมใจในรส
อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติอยูได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา อดทนตอรสทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูอ ดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดสมั ผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมกาํ หนัด
ยอมใจในโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมสามารถที่จะดํารงจิตให
เปนปกติอยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แลว ยอมเปน
ผูที่นาบูชาดวยของทีจ่ ัดไวบชู า, นาตอนรับดวยของที่จดั ไวตอนรับ, นารับ
ทักษิณาทานที่อุทิศเพือ่ ผูตาย, นาไหว, และเปนเนื้อนาบุญชั้นดีเยีย่ มของโลก แล.

ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว๑
ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางประเภท ทนตอผงคลีได, ทนตอยอดธงชัย
ของขาศึกได, ทนตอเสียงโหรอ งได, ทนตอการสัมประหารกันได, เขาสู
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๑,๑๐๔/๗๕, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๒๔๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เขาผจญการสงครามนั้น เปนผูพิชิตสงคราม แลวเขายึดครองสนามรบไวได.
นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เปนเชนนี้
เปนนักรบอาชีพประเภทที่หา๑
มีอยูในโลก หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดนี้ ก็มีอยูในหมูภ ิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้คือ ภิกษุทนตอ “ผงคลี” ได, ทนตอ
“ยอดธงชัยของขาศึก” ได, ทนตอ “เสียงโหรอง” ได, ทนตอ “การ
สัมประหารกัน” ได, เธอสูเขาผจญการสงครามนั้น เปนผูพิชติ สงคราม
แลวเขายึดครองสนามรบไวได.
ขอวา “สงครามวิชัย” สําหรับภิกษุนั้น ไดแกอะไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้คอื ภิกษุอยูปา หรืออยูโคนไม หรืออยูเรือนวาง, มีมาตุคามเขา
ไปนั่งเบียดนอนเบียด นั่งทับนอนทับ. เมื่อเธอถูกกระทําเชนนั้น, ก็สลัดทิ้ง
ปลดเปลื้องเอาตัวรอด หลีกไปไดตามประสงค.
ภิกษุนั้น ยอมเสพเสนาสนะอันสงัดเงียบ คือ ปา โคนไม ภูเขา ลําธาร
ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง (อยางใดอยางหนึ่ง). เธอไปสูปา
หรือไปสูโคนไม หรือไปสูเรือนวางแลว ยอมนั่งคูขาเขาเปนบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติเฉพาะหนา. เธอละอภิชฌาในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา คอยชําระ
จิตจากอภิชฌา ; ละความประทุษรายดวยอํานาจพยาบาท
มีจิตไมพยาบาท
เปนผูกรุณา มีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย คอยชําระจิตจากความ
ประทุษรายดวยอํานาจพยาบาท ; ละถีนมิทธะ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มุง
อยูแตความสวางในใจ มีสติสัปชัญญะ คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ ; ละ
อุทธัจจกุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบอยูในภายใน คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ ; ละวิจิกิจฉา ขามพนวิจิกิจฉาเสียได ไมตองกลาววา “นี่อะไร
๑. ตอจากเรื่องที่ ๗ หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร.

หมวดที่ ๑๑ วาดวยการมีสังวร

๒๔๕

นี่อยางไร ในกุศลธรรมทั้งหลาย (เพราะความสงสัย)”, คอยชําระจิตจาก
วิจิกิจฉา.
ภิกษุนั้น ครั้นละนิวรณหาประการ อันเปนเครื่องเศราหมองจิตและทํา
ปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ ไดแลว, เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย _ _ _ฯลฯ_ _ _
บรรลุฌานที่หนึ่ง _ _ _ ที่สอง _ _ _ ที่สาม _ _ _ และที่สี่ แลวแลอยู.
เธอ ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออ นโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูได ถึงความไมหวั่นไหวเชนนี้
แลว ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ. เธอ ยอมรูช ัดตามที่เปนจริงวา
นี้ทุกข, นี้เหตุใหเกิดทุกข, นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข ; และยอมรูช ัดตามที่เปนจริงวา เหลานี้อาสวะ, นี้
เหตุใหเกิดอาสวะ, นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, นี้ขอปฏิบัติใหถงึ ความดับ
ไมเหลือแหงอาสวะ, เมื่อรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็หลุดพนจากกามาสวะ,
ภวาสวะ, และอวิชชาสวะ ; ครั้นจิตหลุดพนแลว ก็เกิดญาณวา หลุดพนแลว.
เธอ ยอมรูชดั วา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําได
ทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก” ดังนี้.
ความที่ภิกษุนั้นสลัดมาตุคามทิง้ พาตัวรอดไปได
กระทั่งถึงการทําตน
ใหสิ้นอาสวะนี้ ไดในขอวา “สงครามวิชัย” สําหรับภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่ทนตอผงคลีได, ทนตอยอดธงชัยของขาศึกได, ทน
ตอเสียงโหรองได, ทนตอการสัมประหารกันได, เขาสูเขาผจญสงครามนั้น
เปนผูพิชิตสงคราม แลวเขายึดครองสนามรบไวได ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรา
กลาวนักบวชนี้วา มีนักรบอาชีพชนิดนัน้ เปนคูเปรียบ ฉันนั้น. ภิกษุ ท. !
นักบวชบางคนในกรณีนี้ เปนเชนนี้ เปนนักบวชเปรียบดวย

๒๔๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

นักรบอาชีพประเภทที่หา มีอยูในหมูภ ิกษุ หาไดในหมูภ ิกษุ แล.

ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว๑
(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางประเภท ถือดาบและโล สอดใสธนูและแลง
เขาสูสงครามอันประชิดแลว. เขาสูเขาผจญการสงครามนั้น เปนผูมชี ยั ชนะ
ในสงคราม แลวเขายึดครองสนามรบไวได. นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้
เปนเชนนี้ เปนนักรบอาชีพประเภทที่หา๒ มีอยูในโลก หาไดในโลก . . .
ภิกษุ ท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดนี้ ก็มีอยูในหมูภ ิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้คอื ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม
แหงใดแหงหนึ่งอยู. เวลาเชา เธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูหมูบานหรือ
นิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต. ดวยการรักษากาย, รักษาวาจา, รักษาจิต, ตั้งสติไวมั่น,
และดวยการสํารวมอินทรียทั้งหลาย, เธอไดเห็นรูปดวยตา, ไดฟง เสียงดวยหู,
ไดดมกลิ่นดวยจมูก, ไดลิ้มรสดวยลิ้น, ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย และไดรู
ธรรมารมณดวยใจแลว ก็ไมรวบถือเอาทัง้ หมด และไมแยกถือเอาเปนสวนๆ.
สิ่งที่เปนอกุศลลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส มักไหลไปตามภิกษุผไู มสํารวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ, เธอก็ปฏิบัติเพื่อ
ปดกั้นอินทรียเหลานั้นไว, เธอรักษาและถึงความสํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๗, ๑๑๓/๗๖,
๒. ตอจากเรื่องที่ ๑๑ หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๑ วาดวยการมีสังวร

๒๔๗

ภิกษุนั้น ภายหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว ยอมเสพเสนาสนะ
อันสงัดเงียบ คือ ปา โคนไม ภูเขา ลําธาร ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง
(อยางใดอยางหนึ่ง). เธออยูปา หรืออยูโคนไม หรืออยูเรือนวาง ยอมนั่งคู
ขาเขาเปนบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา. เธอละอภิชฌาในโลกเสีย
ได _ _ _ฯลฯ_ _ _ _ _ _ฯลฯ_ _ _ ภิกษุนั้น ครั้นละนิวรณหา ประการ อันเปน
เครื่องเศราหมองจิตและทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ ไดแลว, เพราะสงัดจาก
กามทั้งหลาย _ _ _ฯลฯ_ _ _ บรรลุฌานที่หนึ่ง_ _ _ฯลฯ_ _ _ ที่สาม_ _ _ และที่สี่
แลวแลอยู.
เธอ ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปน
ธรรมชาติออ นโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูได ถึงความไมหวั่นไหว เชนนี้แลว
ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ. เธอ ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา นี้ทุกข,
นี้เหตุใหเกิดทุกข, นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ขอปฏิบัตใิ หถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข ; และยอมรูช ัดตามที่เปนจริงวา เหลานี้อาสวะ, นี้เหตุใหเกิด
อาสวะ, นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงอาสวะ. เมื่อรูอ ยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็หลุดพนทั้งจากกามาสวะ
ภวาสวะ และอวิชชาสวะ ; ครั้นจิตหลุดพนแลวก็เกิดญาณวา หลุดพนแลว.
เธอยอมรูช ดั วา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จ
แลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีกแลว” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น ถือดาบและโล สอดใสธนู
และแลง เขาสูสงครามอันประชิดแลว. เขาสูเขาผจญการสงครามนั้น เปน
ผูมชี ัยชนะในสงคราม แลวเขายึดครองสนามรบไวได ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรา
กลาวนักบวชนี้วา มีนักรบอาชีพชนิดนัน้ เปนคูเปรียบ ฉันนั้น. ภิกษุ ท. !

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๔๘

นักบวชบางคนในกรณีนี้
เปนเชนนี้
เปนนักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ
ประเภททีห่ า มีอยูในหมูภิกษุ หาไดในหมูภิกษุ แล.

ผูอยูในรองรอย๑

ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล
เมื่อประกอบดวยการ
กระทําหาอยางแลว ยอมทําใหสกุลทั้งหลายใหความรัก ใหความพอใจ ให
ความเคารพ และตั้งไวในภาวะที่ควร. หาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ไมแสดงอาการเปนกันเองกับคนที่ยังไมถึงขนาดเปนกันเอง.
ไมแทรกแซงในสิ่งทีไ่ มไดรับอํานาจมอบหมาย.
ไมคบคนฝายปฏิปกษ.
ไมพูดกระซิบทีห่ ู.
ไมขอมากเกินไป.

เมื่อประกอบดวยการ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล
กระทําหาอยางเหลานี้
ยอมทําใหสกุลทั้งหลายใหความรัก ใหความพอใจ
ใหความเคารพ และตั้งไวในภาวะที่ควร แล.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๔/๑๑๑,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๑ วาดวยการมีสังวร

๒๔๙

ผูสมควรอยูปา๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ที่ประกอบดวยเหตุสี่อยางแลว สมควรที่จะเสพเฉพาะ
ซึ่งเสนาสนะเงียบสงัดอันเปนปาและปาชัฏ. เหตุสี่อยางอะไรบางเลา ? สี่อยาง
คือ :(๑) เปนผูมีความครุนคิดในทางการออกจากกาม.
(๒) เปนผูมีความครุนคิดในทางไมพยาบาท.
(๓) เปนผูมีความครุนคิดในทางไมเบียดเบียน.
(๔) เปนคนมีปญญา ไมโงเขลาเงอะงะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ที่ประกอบดวยเหตุสี่อยางเหลานี้แลว สมควรที่จะเสพ
เฉพาะซึ่งเสนาสนะเงียบสงัดอันเปนปาและปาชัฏแล.

ผูตองติดตอดวยสตรี ๒
ทานพระอานนท ทูลถามวา :“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขาพระองคทั้งหลาย จะปฏิบัติในมาตุคาม (สตรี) อยางไร ๒ ”
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา :-

“อานนท ! การไมพบปะกัน”.
“ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ! เมื่อยังมีการพบปะกัน จะพึงปฏิบัตอิ ยางไรเลา ?”

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๔๐/๒๖๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐/๑๖๔/๑๓๒.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๕๐

“อานนท ! การไมพูดดวย”.
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! เมื่อตองพูดดวย จะพึงปฏิบัติอยางไรเลา ?”

“อานนท ! ถาตองพูดดวย พึงมีสติแล”.

ผูทําตามคําสั่งแทจริง๑
ภิกษุ ท. ! ถาหากพวกโจรผูทําโจรกรรม
ทั้งหลาย ดวยเลื่อยมีทสี่ ําหรับจับทั้งสองขางไซร

ภิกษุใด มีใจประทุษรายตอโจรนั้น
สอนของเรา เพราะเหตุนั้น.
ภิกษุ ท. !

แมในเรื่องนั้น

พึงเลื่อยอวัยวะใหญนอย
แมในการที่ถูกทําเชนนั้น

ภิกษุนั้นชื่อวา มิไดทําตามคําสั่ง
พวกเธอทัง้ หลายพึงตัง้ ใจสําเหนียกไววา

“จิตของเรา ตองไมผิดปรกติดวย, เราจักไมเปลงออกซึ่งวาจาอันเปน
บาปดวย, เราจักเปนผูอยูอยางผูที่มีความเอ็นดู คิดจะทําประโยชน
เกื้อกูลมีจิตเมตตา หาโทษจิตแทรกมิไดดวย, เราจักอยูดวยใจอัน
ประกอบดวยเมตตา แผไปยังบุคคลนั้นดวย, และจักอยูดวยใจ อัน
ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลยใหญหลวงหาประมาณมิได ไมมีเวร
ปราศจากพยาบาท แผไปยังสัตวโลกทั้งปวง โดยมีบุคคลนั้นปนอารมณ
ดวย.” ดังนี.้
ภิกษุ ท. !

พวกเธอทั้งหลาย พึงตั้งใจสําเหนียกไว อยางนี้แล.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต กกจูปมสูตร มู.ม. ๑๒/๒๖๐/๒๗๒,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๑ วาดวยการมีสังวร

๒๕๑

กระดองของบรรพชิต๑
ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแตกอน : เตาตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลําธาร
ในตอนเย็น, สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็เที่ยวหากินตามริมลําธารในตอนเย็นเชน
เดียวกัน. เตาตัวนั้นไดเห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากิน (เดินเขามา) แตไกล,
ครั้นแลวจึงหดอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเปนที่หา เขาในกระดองของตนเสีย เปน
ผูขวนขวายนอยนิ่งอยู. แมสุนัขจิ้งจอกก็ไดเห็นเตาตัวที่เที่ยวหากินนั้นแตไกล
เหมือนกัน, ครั้นแลว จึงเดินตรงเขาไปที่เตา คอยชองอยูวา “เมื่อไรหนอ
เตาจักโผลอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งออก ในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะ
เปนที่หา แลวจักกัดอวัยวะสวนนั้นคราเอาออกมากินเสีย” ดังนี้. ภิกษุ ท. !

ตลอดเวลาที่เ ต าไม โ ผล อ วัย วะออกมา
ตองหลีกไปเอง ;

สุ นั ข จิ้ ง จอกก็ ไ ม ไ ด โ อกาส

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : มารผูใจบาป ก็คอยชองตอพวกเธอ
ทั้งหลายติดตอไมขาดระยะอยูเหมือนกันวา “ถาอยางไร เราคงไดชอ ง ไม
ทางตา ก็ทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ”,
ดังนี.้ ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทัง้ หลาย จงเปนผูคุมครอง
ไดฟงเสียงดวยหู,
ทวารในอินทรียทั้งหลายอยูเถิด ; ไดเห็นรูปดวยตา,
ไดดมกลิ่นดวยจมูก, ไดลิ้มรสดวยลิ้น, ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, หรือไดรู
ธรรมารมณดวยใจแลว จงอยาไดถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด,
อยาไดถือเอาโดยลักษณะที่เปนการแยกถือเปนสวน ๆ เลย ; สิ่งที่เปนอกุศล
ลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวม ตา หู จมูก
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๒๕๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ลิ้น กาย ใจ
เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ, พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทัง้ หลายจงรักษาและถึงความ
จงปฏิบัติเพื่อการปดกั้นอินทรียนั้นไว,
สํารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เถิด.
ภิกษุ ท. ! ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย จักเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลายอยู ; ในกาลนั้น มารผูใจบาป จักไมไดชอ งแมจากพวกเธอ
ทั้งหลาย และจักตองหลีกไปเอง, เหมือนสุนัขจิ้งจอกไมไดชองจากเตา ก็
หลีกไปเอง ฉะนั้น.
“เตา หดอวัยวะไวในกระดอง ฉันใด, ภิกษุ พึงตัง้ มโน
วิตก (ความตริตรึกทางใจ) ไวใน กระดอง กลาวคือ

อารมณแหงกัมมัฏฐาน ฉันนั้น. เปนผูท ี่ตัณหาและทิฏฐิ
ไมอิงอาศัยได, ไมเบียดเบียนผูอื่น, ไมกลาวราย
ตอใครทั้งหมด, เปนผูดับสนิทแลว” ดังนี้แล.

ผูเอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู ๑
ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลรูอ ยูเห็นอยู ซึ่ง (เรื่องราวของ) ตา ตามที่เปน
จริง, รูอยูเ ห็นอยู ซึ่ง (เรื่องราวของ) รูป ตามที่เปนจริง, รูอยูเห็นอยู ซึ่ง
(เรื่องราวของ) ความรูแจงทางตา ตามที่เปนจริง, รูอยูเห็นอยู ซึ่ง (เรื่องราว
ของ) สัมผัสทางตา ตามที่เปนจริง, และรูอยูเห็นอยู ซึ่ง (เรื่องราวของ) เวทนา
อันเกิดจากสัมผัสทางตา ที่เปนสุขบาง ทุกขบาง ไมทุกขไมสุขบาง ตามที่เปนจริง ;
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สฬายตนวิภังคสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๓/๘๒๘.

หมวดที่ ๑๑ วาดวยการมีสังวร

๒๕๓

เขายอม ไมหลงรักในตา ไมหลงรักในรูป ไมหลงรักในความรูแจงทางตา ไม
หลงรักในสัมผัสทางตา และไมหลงรักในเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตา ทั้ง
ที่เปนสุข เปนทุกข และไมทกุ ขไมสุข ;
เมื่อไมหลงรัก ไมผูกใจ ไมหลงใหลไปตาม แตมปี รกติพิจารณาเห็นโทษ
ของสิ่งนั้น ๆ อยู ดังนี้แลว ความยึดถือในขันธทั้งหาของเขา ก็หยุดฟกตัว
ตัณหาคือความทะยานอยากอันระคนดวยความเพลิดเพลิน
ในกาลตอไป ;
และความกําหนัดรัก ซึ่งมีปรกติเพลินเฉพาะตออารมณนั้น ๆ ของบุคคลนั้น
ก็เสื่อมถอยคลายคืน ;
ตอนั้นไป ความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอย
คลายคืน ; ความกระวนกระวายทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน ; ความรอนรุมทาง
กายก็เสื่อมถอยคลายคืน ; ความรอนรุมทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน ; ความรอน
กลุมทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืน ; ความรอนกลุมทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน ;
เขาไดเสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ ; ทิฏฐิความเห็นของเขา ผูเปนแลวอยางนี้
ยอมเปนสัมมาทิฏฐิ (ความเขาใจที่ถูกตอง) ;
ความคิดของผูเปนแลวอยางนี้
ยอมเปนสัมมาสังกัปปะ (ความมุงหมายทีถ่ ูกตอง) ; ความเพียรของผูเปนแลว
อยางนี้ ยอมเปนสัมมาวายามะ (ความพยายามที่ถูกตอง) ; ความระลึกของ
ผูเปนแลวอยางนี้ ยอมเปนสัมมาสติ (ความระลึกที่ถูกตอง) ; สมาธิของผู
เปนแลวอยางนี้ ยอมเปนสัมมาสมาธิ (ความตั้งจิตมั่นไวในแนวที่ถูกตอง) ;
กายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขา
ก็บริสุทธิ์ดีแลวมาตั้งแตแรก ;
อริยอัฏฐังคิกมรรคของเขายอมถึงความเจริญเต็มที่ ดวยอาการอยางนี.้
สติปฏฐานสี่ _ _ _
เมื่อเขาทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเจริญอยูอยางนี้
สัมมัปปธานสี่ _ _ _อิทธิบาทสี่ _ _ _อินทรียหา _ _ _พละหา _ _ _โพชฌงคเจ็ด _ _ _

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๕๔

ยอมถึงความงอกงามบริบูรณไดแท. ธรรมสองอยาของเขาคือ สมถะ และ
วิปสสนา ชื่อวาเขาคูก ันไดอยางแนนแฟน _ _ _
(ในกรณีของ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็มีขอความอยางเดียวกัน)

ผูสํารวมมาจากภายใน๑
เปรียบดวยหมอเต็มปดไว

ภิกษุ ท. !

นักบวชเต็ม ปดไว เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. ! การเดิน การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูแขนคูขา
การเหยียดมือเหยียดเทา การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร ของนักบวช
บางคนในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนที่นาเลื่อมใส, ทั้งนักบวชผูนนั้ ก็รูชัดตามที่เปน
จริงวา “นี้ ทุกข, นี้ เหตุใหเกิดทุกข, นี้ ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ ขอ
ปฏิบัติใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้ดวย. ภิกษุ ท. ! นักบวชเต็ม ที่
ถูกปดไวเปนอยางนี้. เรากลาวนักบวชนี้วา เปรียบเหมือนหมอเต็มที่เขาปดไว
ฉะนั้นแล.
เปรียบดวยน้ําลึก – เงาลึก

ภิกษุ ท. !

นักบวชลึก มีเงาลึก เปนอยางไรเลา ?

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๓๙/๑๐๓,
๒. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔๑/๑๐๔,
๓. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔๓/๑๐๕.

หมวดที่ ๑๑ วาดวยการมีสังวร

๒๕๕

ภิกษุ ท. ! การเดิน การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูแขนคูขา การ
เหยียดมือเหยียดเทา การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร ของนักบวชบางคน
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนที่นาเลื่อมใส, ทั้งนักบวชผูนั้น ก็รูชัดตามที่เปนจริงวา
“นี้ ทุกข, นี้ เหตุใหเกิดทุกข, นี้ ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้ดวย. ภิกษุ ท. ! นักบวชลึก มีเงาลึก
เปนอยางนี้. เรากลาวนักบวชนี้วา เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก มีเงาลึก ฉะนั้นแล.
เปรียบดวยมะมวงสุก สีผิวก็สุก

ภิกษุ ท. ! นักบวชสุก มีผิวสุก เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! การเดิน การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูแขนคูขา การ
เหยียดมือเหยียดเทา การทางสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร ของนักบวชบางคน
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนที่นาเลื่อมใส, ทั้งนักบวชผูนั้น ก็รูชัดตามที่เปนจริงวา
“นี้ ทุกข, นี้ เหตุใหเกิดทุกข, นี้ ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับทุกขไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้ดวย. ภิกษุ ท. ! นักบวชสุก มีผิวสุก
เปนอยางนี้. เรากลาวนักบวชนี้วา เปรียบเหมือนมะมวงสุก สีผิวของมัน
ก็ดูสุก ฉะนั้นแล.

ผูไดรับผลแหงอินทรียสังวร๑
ภิกษุ ท. !

เมื่ออิ น ทรี ย สั ง วร มี อ ยู ศี ล ก็ ถึ ง พร อ มด ว ยอุ ป นิ สั ย ,

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๐๒/๓๒๑.

๒๕๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เมื่อศีล มีอยู สัมมาสมาธิ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,
เมื่อสัมมาสมาธิ มีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสยั ,
เมื่อยถาภูตญาณทัสนะ มีอยู นิพพิทาวิราคะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสยั ,
เมื่อนิพพิทาวิราคะ มีอยู วิมุตติญาณทัสสนะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสยั .
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนตนไม เมื่อสมบูรณดวยกิง่ และใบแลว สะเก็ด
เปลือกนอก ก็บริบรู ณ เปลือกชั้นใน ก็บริบูรณ กระพี้ ก็บริบูรณ แกน
ก็บริบูรณ. ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เมื่ออินทรียสังวร มีอยู ศีล ก็ถึงพรอม
ดวยอุปนิสัย, เมื่อศีล มีอยู สัมมาสมาธิ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, เมื่อสัมมาสมาธิ
มีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ มี
อยู นิพพิทาวิราคะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, เมื่อนิพพิทาวิราคะ มีอยู
วิมุตติญาณทัสสนะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; ฉันนั้นเหมือนกัน แล.

หมวดทีส่ ิบเอ็ด จบ.
_______________________

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,
กิจอันนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท.
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ี่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๒๕๗

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๒

วาดวย การเปนอยูชอบ
________________________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผูรูเทาทันลาภสักการะ
ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข
ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได
ผูที่นาเคารพ
ผูที่นารัก
ภิกษุที่ดี

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

การเปนอยูอยางบรรพชิต
ผูเปนเชื้อสายแหงพระอริยเจา
ผูอยูดวยเครื่องอยูแบบพระอริยเจา
ผูระลึกถึงสถานที่ที่ควรระลึกตลอดชีวิต
ผูสอบทานตัวเอง

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ธรรมทายาท
ฉันอาหารวันละหนเดียว
หลังอาหารแลวภาวนา
ผูขึงสายพิณพอเหมาะ
ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง
ผูไมประมาทในความตายแทจริง
ทางรอดสําหรับภิกษุไข
ผูอยูใกลนิพพาน
ผูจักทํานิพพานใหแจง
ผูเปนอยูอยางถูกพระพุทธอัธยาศัย

๒๕๘

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

จุดประสงคของพรหมจรรย
เครื่องประดับของพรหมจรรย
ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย
โพธิปกขิยธรรม
สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน
สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน
อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพาน
อินทรียที่เอียงไปนิพพาน
พละที่เอียงไปนิพพาน
โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน
อัฏฐังคิกมรรคที่เอียงไปนิพพาน
เชิงรองของจิต
อริยสัมมาสมาธิ
โลกจะไมวางจากพระอรหันต

๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

หมูซึ่งอยูเปนผาสุก
ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก
ภิกษุเกาคอยชวยภิกษุใหม
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่
การเปนอยูที่ไมเสื่อม แบบที่

๑
๒
๓
๔
๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๒

วาดวย การเปนอยูชอบ
_____________________
(ก. เกี่ยวกับลาภสักการะ ๖ เรื่อง)

ผูรูเทาทันลาภสักการะ๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณ แสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะไมมธี รรมอื่น
ยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! สมณพราหมณพวกใด รูจักความเปนสิ่งยวนใจ รูจักโทษ
อันต่ําทราม
รูจักอุบายเปนทางพน
ในกรณีอันเกี่ยวกับลาภสักการะและ
เสียงเยินยอ ตรงตามที่เปนจริง. สมณพราหมณพวกนั้น ยอมกระทําใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงแลวและอยูในธรรมอันสงบได.
ภิกษุ ท. ! สมณพราหมณพวกใด รูจักมูลฐานเปนที่ตงั้ ขึ้น รูจักความ
ดับไมเหลือ
รูจักความเปนสิง่ ยวนใจ รูจักโทษอันต่ําทราม รูจักอุบาย
ตรงตามที่
เปนทางพน ในกรณีอันเกี่ยวกับลาภสักการะและเสียงเยินยอ
เปนจริง ; สมณพราหมณพวกนั้น ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
เขาถึงแลวและอยูในธรรมอันสงบได.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๗๘/๕๗๓,๕๗๕,๕๗๖.

๒๕๙

๒๖๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! สมณพราหมณพวกใด รูจักลาภสักการะและเสียงเยินยอ
รูจักมูลฐานเปนที่ตั้งขึ้นแหงลาภสักการะและเสียงเยินยอ
รูจักความดับสนิท
รูจักขอปฏิบตั ใิ หถึงความดับสนิทแหงลาภ
แหงลาภสักการะและเสียงเยินยอ
สักการะและเสียงเยินยอ ; สมณพราหมณพวกนั้น ยอมกระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงแลวและอยูในธรรมอันสงบได.

ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข๑
ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายที่ทารุณ แสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมธี รรม
อื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! เรากลาว ลาภสักการะและเสียงเยินยอ วาเปนอันตราย
แมแกภิกษุผูเปนอรหันตสิ้นอาสวะแลว ดังนี้.

ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้, ทานพระอานนทไดทูลถามขึ้นวา
อันตรายแกภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว ชนิดไรเลา พระเจาขา ?” ดังนี้.

“ลาภสักการะและเสียงเยินยอ

เปน

อานนท ! เราหาไดกลาวลาภสักการะและเสียงเยินยอ วาเปนอันตราย
ตอเจโตวิมตุ ติอันไมกลับกําเริบแลว ไม. อานนท ! แต เรากลาวลาภสักการะ
และเสียงเยินยอ วาเปนอันตราย ตอการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมนี้ ซึ่งภิกษุ
ผูอยูดวยความไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในธรรมเครื่อง
สงบ. ไดลุถึงแลว. อานนท ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอเปนอันตรายที่
ทารุณ แสบเผ็ด หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษม
จากโยคะ ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี้.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๐/๕๘๐,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๒๖๑

อานนท ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ
ไววา “เราทั้งหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น. อนึ่ง
ลาภสักการะและเสียงเยินยอทีเ่ กิดขึ้นแลว
ตองไมมาหอหุม อยูที่จิตของเรา”
ดังนี.้ อานนท ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล.

ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได ๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยธรรมหาอยางแลว สมควรที่จะให
ปลีกตัวออกจากหมูสงฆได. ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยาง คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ :
(๑) เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได.
(๒) เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได.
(๓) เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได.
(๔) เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได.
(๕) เปนผูมากดวยความคิดในการออกจากกาม.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยธรรมหาอยางเหลานี้แล สมควร
ที่จะใหปลีกตัวออกจากหมูสงฆได.

ผูที่นาเคารพ๒
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยธรรมเจ็ดอยางแลว ยอมเปนผูที่
นารัก นาพอใจ นาเคารพ นาสรรเสริญ ของเพื่อนผูป ระพฤติพรหมจรรยดวยกัน.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๔/๑๒๗.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๑/๑.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๖๒

ธรรมเจ็ดอยางอะไรบางเลา ?
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

เจ็ดอยาง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ :

เปนผูไมตองการลาภ.
เปนผูไมตองการสักการะ.

เปนผูไมตองการทําตัวใหเดน.
เปนผูมีความละอาย (ตอการเปนทาสกิเลส).
เปนผูมีความกลัว (ตอการเปนทาสกิเลส).
เปนผูมีความตองการนอย.
เปนผูมีความเห็นถูกตองตามคลองธรรม.

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยธรรมเจ็ดอยางเหลานี้แลว ยอม
เปนผูที่นารัก นาพอใจ นาเคารพ นาสรรเสริญ ของเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันแล.

ผูที่นารัก๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยธรรมแปดอยางแลว ยอมเปนผูที่
นารัก นาพอใจ นาเคารพ นาสรรเสริญ ของเพื่อนผูป ระพฤติพรหมจรรยดวยกัน.
ธรรมแปดอยางอะไรบางเลา ? แปดอยาง คือ :(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมตองการลาภ.
(๒) เปนผูไมตองการสักการะ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐก. อํ. ๒๓/๑๕๘/๙๔.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ
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(๓) เปนผูไมตองการทําตัวใหเดน.
(๔) เปนผูรูจักกาล.
(๕) เปนผูรูจักประมาณ.
(๖) เปนคนใจสะอาด.
(๗) ไมเปนคนพูดมาก.
(๘) ไมเปนคนมักดาวารายเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยธรรมแปดอยางเหลานี้แลว ยอมเปน
ผูที่นารัก นาพอใจ นาเคารพ นาสรรเสริญ ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรย
ดวยกันแล.

ภิกษุที่ดี ๑
ภิกษุ ท. !
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ภิกษุที่ดี :

พึงทําตนใหอยูเหนือ๒
พึงทําตนใหอยูเหนือ
พึงทําตนใหอยูเหนือ
พึงทําตนใหอยูเหนือ
พึงทําตนใหอยูเหนือ
พึงทําตนใหอยูเหนือ
พึงทําตนใหอยูเหนือ
พึงทําตนใหอยูเหนือ

ลาภ ที่เกิดขึ้น
ความเสื่อมลาภ ที่เกิดขึ้น
ยศ ที่เกิดขึ้น
ความเสื่อมยศ ที่เกิดขึ้น
สักการะ ที่เกิดขึ้น
ความเสื่อมสักการะ ที่เกิดขึ้น

ความปรารถนาที่เลวทราม ที่เกิดขึ้น
ความไดเพือ่ นไมดี ทีเ่ กิดขึ้น

๑. บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐก. อํ. ๒๓/๑๖๓/๙๗.
๒. คําวา “อยูเหนือ” ในที่นี้ หมายถึงการไมยอมใหสิ่งนั้น ๆ ครอบงําจิต จนกิเลสหรือความทุกขเกิดขึ้น.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๖๔

ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจแหงประโยชนอะไร จึงตองทําเชนนั้น ?
เพราะวา เมื่อภิกษุไมทําเชนนั้น อาสวะทั้งหลายที่เปนเครื่องทําลายลางและ
ทําความเรารอน จะพึงเกิดขึ้นแกเธอ. แตเมื่อภิกษุทําตนใหอยูเหนือลาภ (เปน
ตน) ที่เกิดขึ้นหรือมีมาแลว อาสวะทั้งหลายที่เปนเครื่องทําลายลางและทําความ
เรารอนยอมไมเกิดแกเธอได.
ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจแหงประโยชน
เหลานี้แล ภิกษุจึงตองทําเชนนัน้ .
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ
ไววา “เราทั้งหลาย จักทําตนใหอยูเหนือลาภ เหนือความเสือ่ มลาภ เหนือยศ
เหนือความเสื่อมยศ เหนือสักการะ เหนือความเสือ่ มสักการะ เหนือความ
ปรารถนาที่เลวทราม เหนือความมีเพื่อนไมดี ที่เกิดขึ้นแลวๆ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !

พวกเธอพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล.
(ข. เกี่ยวกับธรรมเนียมการเปนอยูของพระอริยเจา ๕ เรื่อง)

การเปนอยูอยางบรรพชิต๑
ภิกษุ ท. ! เราอนุญาตใหผทู ําการใหอปุ สมบท พึงบอกนิสสัยสี่ (แก
ผูอุปสมบทแลว) ดังนีว้ า :-

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาขันธกะ มหา. วิ. ๔/๑๐๖/๘๗.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๒๖๕

“การบรรพชา อาศัยการบริโภคคําขาวที่หาไดดวยกําลังปลีแขง ; เธอ
พึงทําความอุตสาหะในสิ่งนั้น ตลอดชีวิต. ลาภที่เกิดขึ้นเปนพิเศษที่พึงรับได
คือ อาหารที่ถวายสงฆ, อาหารที่เฉพาะสงฆ, การนิมนตเพื่อฉันอาหาร,
อาหารที่ถวายตามสลาก, อาหารที่ถวายในปกษ, อาหารที่ถวายในวันอุโบสถ
และอาหารที่ถวายในวันขึ้นหรือแรมหนึ่งค่ํา.
การบรรพชา อาศัย (การนุงหม) ผาบังสุกลุ จีวร ; เธอพึงทําความอุตสาหะ
ในสิ่งนั้น ตลอดชีวิต. ลาภที่เกิดขึ้นเปนพิเศษที่พึงรับได คือ ผาเปลือกไม,
ผาฝาย, ผาไหม, ผาขนสัตว, ผาปาน และผาแกมกันหลายอยาง.
การบรรพชา อาศัยโคนตนไมเปนที่อยูอาศัย ; เธอพึงทําความอุตสาหะ
ในสิ่งนั้น ตลอดชีวิต. ลาภที่เกิดขึ้นเปนพิเศษที่พึงรับได คือ วิหาร, เรือนมุง
แถบเดียว, เรือนชั้น, เรือนโลน, และถ้ํา.
การบรรพชา อาศัยยาอันประกอบขึ้นดวยมูตรเนา ; เธอพึงทําความ
อุตสาหะในสิ่งนั้น ตลอดชีวิต. ลาภที่เกิดขึ้นเปนพิเศษที่พึงรับได คือเนยใส,
เนยขน, น้ํามัน, น้ําผึ้ง, และน้ําออย” ดังนี.้

ผูเปนเชื้อสายแหงพระอริยเจา๑
ภิกษุ ท. ! อริยวงศ (ธรรมที่เปนเชื้อสายของพระอริยเจา) สี่อยางเหลานี้
ปรากฏวา เปนธรรมอันเลิศ ยั่งยืน เปนแบบแผนมาแตกอน ไมถูกทอดทิ้ง
แลว ไมเคยถูกทอดทิ้งเลย ไมถูกทอดทิ้งอยู จักไมถูกทอดทิ้งเปนธรรมอัน
สมณพราหมณทั้งหลายที่เปนผูรูไมคัดคานแลว. อริยวงศสี่อยางอะไรบางเลา ?
สี่อยางคือ :๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๕/๒๘.

๒๖๖
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(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน ผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และเปนผู
สรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได, ไมทําอเนสนา (การแสวงหาไม
สมควร) เพราะจีวรเปนเหตุ, ไมไดจีวรก็ไมทุรนทุราย, ไดจีวรแลวก็ไมยนิ ดีเมา
หมกพัวพัน, เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ, มีปญญาในอุบายที่จะถอนตัว
ออกอยูเสมอ, นุงหมจีวรนั้น. อนึ่ง ไมยกตนไมขมผูอื่น เพราะความสันโดษ
ดวยจีวรตามมีตามไดนั้น. ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มี
สติมั่น ในความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น เราเรียกภิกษุนี้วา ผูสถิตอยู
ในอริยวงศ อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน.
(๒) อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุเปน ผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได
ไมทําอเนสนา
และเปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได,
(การแสวงหาไมสมควร) เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ, ไมไดบณ
ิ ฑบาตก็ไมทุรนทุราย, ไดบณ
ิ ฑบาตแลวก็ไมยินดีเมาหมกพัวพัน, เห็นสวนที่เปนโทษแหง
สังสารวัฏฏ, มีปญ
 ญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ, บริโภคบิณฑบาต
นั้น. อนึ่ง ไมยกตนไมขมผูอ ื่น เพราะความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตาม
ไดนั้น. ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในความ
สันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนั้น เราเรียกภิกษุนี้วา ผูสถิตอยูในอริยวงศ
อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน.
(๓) อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุเปน ผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และ
เปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได, ไมทําอเนสนา (การแสวงหาไมสมควร) เพราะเสนาสนะเปนเหตุ, ไมไดเสนาสนะก็ไมทุรนทุราย,
ไดเสนาสนะแลวก็ไมยินดีเมาหมกพัวพัน, เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ,
อนึ่ง
มีปญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ,
ใชสอยเสนาสนะนั้น.
ไมยกตน ไมขมผูอ นื่ เพราะความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดนั้น. ก็
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ภิกษุใดเปนผูฉลาด ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในความสันโดษดวย
เสนาสนะตามมีตามไดนั้น เราเรียกภิกษุนี้วา ผูสถิตอยูในอริยวงศ อันปรากฏ
วาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน.
(๔) อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ เปน ผูม ีใจยินดีในการบําเพ็ญสิ่งที่ควร
บําเพ็ญ ยินดีแลวในการบําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญ, เปนผูมีใจยินดีในการละสิ่งที่
ควรละ ยินดีแลวในการละสิ่งทีค่ วรละ. อนึ่ง ไมยกตนไมขมผูอื่น เพราะเหตุดัง
กลาวนั้น. ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในการ
บําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญและการละสิ่งที่ควรละนั้น เราเรียกภิกษุนี้วา ผูสถิต
อยูในอริยวงศ อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน.
ภิกษุ ท. ! อริยวงศสี่อยางเหลานี้แล ปรากฏวา เปนธรรมเลิศ ยั่งยืน
เปนแบบแผนมาแตเกากอน ไมถูกทอดทิง้ แลว ไมเคยถูกทอดทิ้งเลย ไมถูก
ทอดทิง้ อยู จักไมถูกทอดทิง้ เปนธรรมอันสมณพราหมณทั้งหลายที่เปนผูรูไม
คัดคานแลว.
ภิกษุ ท. ! ก็ แ ลภิ ก ษุ ผู ป ระกอบพร อ มแล ว ด ว ยอริยวงศสี่อยางเหลานี้
แมหากอยูในทิศตะวันออก _ _ _ ทิศตะวันตก _ _ _ ทิศเหนือ _ _ _ ทิศใต
เธอยอมย่ํายีความไมยนิ ดีเสียไดขา งเดียว ความไมยินดีหาย่ํายีเธอไดไม. ที่เปนเชน
นั้นเพราะอะไร ? เพราะเหตุวา ภิกษุผูมีปญ
 ญา ยอมเปนผูย่ํายีเสียได ทั้งความ
ไมยินดีและความยินดี, ดังนี.้

ผูอยูดวยเครื่องอยูแ บบพระอริยเจา๑
ภิกษุ ท. !

การอยูแบบพระอริยเจา

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๓๑/๒๐.

ซึ่งพระอริยเจาทั้งหลาย ไดอยู

๒๖๘
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มาแลวก็ดี กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี จักอยูตอไปก็ดี มีเครื่องอยูสิบประการเหลานี้.
สิบประการอะไรบางเลา ? สิบประการคือ :ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละองคหาไดขาด, ประกอบพรอม
ดวยองคหก, มีอารักขาอยางเดียว, มีพนักพิงสีด่ าน, เปนผูถอนความเห็นวาจริง
ดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแลว, เปนผูละการแสวงหาสิน้ เชิงแลว, เปนผูมีความดําริอัน
ไมขุนมัว, เปนผูม ีกายสังขารอันสงบรํางับแลว, เปนผูม ีจิตหลุดพนดวยดี, เปน
ผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี.
ภิกษุ ท. ! (๑) ภิกษุเปนผู ละองคหาไดขาด เปนอยางไรเลา ?
ภิ ก ษุ ท. !
ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป น ผู ล ะกามฉั น ทะ, ละพยายาท,
ละถี น มิ ท ธะ, ละอุ ท ธั จ จกุ ก กุ จ จะ, และละวิ จิ กิ จ ฉาได แ ล ว . ภิ ก ษุ ท. !
ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา เปนผูละองคหาไดขาด.
ภิกษุ ท. ! (๒) ภิกษุเปนผู ประกอบพรอมดวยองคหก เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเห็นรูปดวยตา, ไดฟงเสียง
ดวยหู, ไดดมกลิ่นดวยจมูก, ไดลิ้มรสดวยลิ้น, ไดสัมผัส โผฏฐัพพะดวย
กาย และไดรูธรรมารมณดวยใจแลว ก็เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา
มีสติ มีสัมปชัญญะอยูได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูประกอบ
พรอมดวยองคหก.
ภิกษุ ท. ! (๓) ภิกษุเปนผู มีอารักขาอยางเดียว เปนอยางไร
เล า ? ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ประกอบการรั ก ษาจิ ต ด ว ยสติ .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวามีอารักขาอยางเดียว.
ภิกษุ ท. ! (๔) ภิกษุเปนผู มีพนักพิงสี่ดาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของสิ่งหนึง่ , พิจารณาแลว
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อดกลั้นของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแลวเวนขาดของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแลวบรรเทา
ของสิ่งหนึง่ , ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูม ีพนักพิงสีด่ าน.๑
ภิกษุ ท. ! (๕) ภิกษุเปนผู ถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง
ขึ้นเสียแลว เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถอน
สละ คาย ปลอย ละ ทิ้ง เสียแลว ซึ่งความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง
มากอยาง ของเหลาสมณพราหมณมากผูดว ยกัน ที่มีความเห็นวา “โลกเที่ยง
บาง, โลกไมเที่ยงบาง, โลกมีที่สุดบาง, โลกไมมีที่สุดบาง, ชีวะก็อันนั้น
สรีระก็อันนั้นบาง, ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่นบาง, ตถาคตภายหลังแต
การตาย ยอมมีอีกบาง, ตถาคตภายหลังแตการตาย ยอมไมมีอีกบาง,
ตถาคตภายหลังแตการตาย ยอมมีอีกก็มี ไมมีอีกก็มบี าง,
ตถาคตภายหลัง
แตการตาย ยอมมีอกี ก็หามิไดไมมีอีกก็หามิไดบาง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้
ชื่อวาเปนผูถ อนความเห็นวาจริงดิง่ ไปคนละทาง (ปจเจกสัจจะ) ขึ้นเสียแลว
ภิกษุ ท. ! (๖) ภิกษุเปนผู ละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนนี้ เปนผูละการแสวงหากามแลว, เปนผูละการ
แสวงหาภพแลว,
และการแสวงหาพรหมจรรยของเธอนั้นก็ระงับไปแลว.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว.
ภิกษุ ท. ! (๗) ภิกษุเปนผู มีความดําริไมขุนมัว เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละความดําริในทางกามเสียแลว, เปนผูละ
๑. การพิจารณาแลวเสพ
๒. การพิจารณาแลวอดกลั้น
๓. การพิจารณาแลวงดเวน
๔. การพิจารณาแลวบรรเทา

ใชกับ
ใชกับ
ใชกับ
ใชกับ

สิ่งของ บุคคล ธรรม ที่ควรเสพ.
เวทนา ถอยคํา อารมณ ที่ควรอดกลั้น.
สิ่งของ บุคคล ธรรม ที่ควรเวน.
อกุศลวิตกทุกชนิด.
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ความดําริในทางพยาบาทเสียแลว,
และเปนผูละความดําริในทางเบียดเบียน
เสียแลว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีความดําริไมขนุ มัว.
ภิกษุ ท. ! (๘) ภิกษุเปนผู มีกายสังขารอันสงบรํางับแลว เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เพราะละสุขเสียได เพราะละทุกข
เสียได และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน จึงบรรลุ
ฌานที่ ๔ อันไมมที กุ ขและสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เพราะ
อุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีกายสังขารอันสงบ
รํางับแลว.
ภิกษุ ท. ! (๙) ภิกษุเปนผู มีจิตหลุดพนดวยดี เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจิตหลุดพนแลวจากราคะ จากโทสะ จาก
โมหะ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี.
ภิกษุ ท. ! (๑๐) ภิกษุเปนผู มีปญญาในความหลุดพนดวยดี เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดวา “เราละ ราคะ
โทสะ โมหะ เสียแลว ถอนขึ้นไดกระทั่งราก ทําใหเหมือนตาลยอดเนา ไม
ใหมี ไมใหเกิดไดอีกตอไป” ดังนี.้ ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมี
ปญญาในความหลุดพนดวยดี.
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอดีต พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งไดเปน
อยูแลวอยางพระอริยเจา ; พระอริยเจาทัง้ หมดเหลานัน้ ก็ไดเปนอยูแลว ในการอยู
อยางพระอริยเจา สิบประการนี้เหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งจัก
เปนอยูอยางพระอริยเจา ; พระอริยเจาทัง้ หมดเหลานั้น ก็จักเปนอยูในการอยู
อยางพระอริยเจา สิบประการนี้เหมือนกัน.
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ภิกษุ ท. ! ในกาลบัดนี้ พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึง่ กําลังเปนอยู
ก็กําลังเปนอยูในการอยู
อยางพระอริยเจา ; พระอริยเจาทั้งหมดเหลานั้น
อยางพระอริยเจา สิบประการนี้เหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! การอยูแบบพระอริยเจา ซึ่งพระอริยเจาทั้งหลายไดอยูมา
แลวก็ดี กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี จักอยูตอไปก็ดี มีเครื่องอยูสิบประการเหลานี้แล.

ผูระลึกถึงสถานทีท่ ี่ควรระลึกตลอดชีวิต๑
ภิกษุ ท. ! สถานที่สามแหง เปนที่ระลึกตลอดชีวติ ของพระราชาผูเปน
กษัตริยมุรธาภิเษกแลว. สามแหงทีไ่ หนบางเลา ? สามแหงคือ พระราชา
ผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก ประสูติ ณ ตําบลใด ตําบลนี้เปนที่ระลึกตลอดชีวิตของ
พระราชาพระองคนั้นเปนแหงทีห่ นึ่ง, พระราชา ไดเปนกษัตริยมุรธาภิเษกแลว
ณ ตําบลใด ตําบลนี้เปนที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองคนั้นเปนแหง
ที่สอง, พระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก ทรงผจญสงครามไดชัยชนะแลว
เขายึดครองสนามรบนั้นไวได ณ ตําบลใด ตําบลนี้เปนที่ระลึกตลอดชีวิตของ
พระราชาพระองคนั้นเปนแหงที่สาม ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : สถานที่สามแหง เปนที่ระลึกตลอดชีวิต
ของภิกษุเหมือนกัน. สามแหงทีไ่ หนบางเลา ? สามแหงคือ :ภิกษุ
ปลงผมและหนวด ครองผายอมน้ําฝาด ออกบวชจากเรือน
เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน ณ สถานที่ใด สถานที่นี้เปนที่ควรระลึกตลอดชีวิต
ของภิกษุนนั้ เปนแหงที่หนึ่ง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๓๔/๔๕๑.
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ภิกษุ
ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา ทุกขเปนเชนนี้ ๆ, เหตุใหเกิด
ทุกขเปนเชนนี้ ๆ, ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนเชนนี้ ๆ, และขอปฏิบัตใิ หถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนเชนนี้ ๆ ณ สถานที่ใด สถานที่นี้ก็เปนที่ควร
ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเปนแหงทีส่ อง.
ภิกษุ
กระทําใหแจงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม
เขาถึงแลว แลอยู ณ สถานที่ใด สถานที่นี้ก็เปนที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุ
นั้นเปนแหงที่สาม.
ภิกษุ ท. ! สถานที่สามแหงเหลานี้
เปนที่ควรระลึกตลอดชีวิตของ
ภิกษุแล.

ผูสอบทานตัวเอง๑
ภิกษุ ท. ! ขอสอบทานสิบอยางเหลานี้ เปนสิ่งที่นักบวชควรพิจารณา
เนือง ๆ. สิบอยางอะไรบางเลา ? สิบอยางคือ :(๑) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “บัดนี้ เรามีเพศตางจากคฤหัสถ
แลว, (อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ เราตองทําอาการกิริยานั้น ๆ)”.
(๒) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องดวย
ผูอื่น, (เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย)”.
(๓) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “อาการกายวาจาอยางอื่น ที่เรา
จะตองทําใหดีขึ้นไปกวานี้ ยังมีอยูอีก, (ไมใชเพียงเทานี้)”.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๙๑/๔๘.
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(๔) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “ตัวของเราเองติเ ตีย นตัวเราเอง
โดยศีลไดหรือไม”.
(๕) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “ผูรูใครครวญแลว ติเตียนเรา
โดยศีลไดหรือไม”.
(๖) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “เราจะตองพลัดพรากจากของ
รักของชอบใจทั้งนั้น”.
(๗) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “เรามีกรรมเปนของตน เปน
ผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง
อาศัย เราทําดีก็ตามทําชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น”.
(๘) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “วันคืนลวงไป ๆ บัดนี้ เราทํา
อะไรอยู” .
(๙) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา “เรายินดียิ่ง
ในเรือนวาง
หรือไม”.
“ป ญ ญาเครื่ อ งรู เ ห็ น พิ เ ศษ
(๑๐) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ วา
ที่ ส ามารถจะทํา ความเป น อริ ย ะอั น ยิ่ ง กว า มนุ ษ ยธรรม ที่ เ ราได บ รรลุ แ ล ว
มี อ ยู ห รื อ ไม ซึ่ ง จะให เ ราเป น ผู ไ ม เ ก อ เขิ น ในเวลาที่ ถู ก เพื่ อ นผู ป ระพฤติ
พรหมจรรยดวยกันถามในกาลภายหลัง”.
ภิกษุ ท. !
พิจารณาเนือง ๆ.

ขอสอบทานสิ บ อย า งเหล า นี้ แ ล

เป น สิ่ ง ที่ นั ก บวชควร
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(ค. เกี่ยวกับการทําใหตรงตามพระพุทธประสงค ๑๐ เรื่อง)

ธรรมทายาท๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลายจงเปนธรรมทายาท (คือรับมรดกธรรม)
ของเราเถิด, อยาเปนอามิสทายาท (คือรับมรดกสิง่ ของ) เลย. ความที่ควรจะ
เปนหวงของเราในพวกเธอทั้งหลาย มีอยูว า “ทําอยางไรเสีย สาวกทั้งหลาย
ของเรา ก็คงจะเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิสทายาท ” ดังนี.้
ภิกษุ ท. ! ถาพวกเธอเปนอามิสทายาท ไมเปนธรรมทายาทของเราแลว
พวกเธอทั้งหลายก็จะถูกเขาตราหนาวา
“สาวกทั้งหลายของพระศาสดาเปน
อามิสทายาทอยูโดยปรกติ หาไดเปนธรรมทายาทไมเลย” ดังนี้. แมเราเอง
ก็จะถูกเขายกโทษวา “สาวกทั้งหลายของพระศาสดา ลวนแตเปนอามิสทายาท
กันเปนปรกติ หาไดเปนธรรมทายาทไมเลย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ถาพวกเธอพากันเปนธรรมทายาทของเรา และไมเปนอามิส
ทายาทแลวไซร พวกเธอทั้งหลายก็จะไดรับการยกยองวา “สาวกทั้งหลายของ
พระศาสดา ลวนแตเปนธรรมทายาทกันอยูโดยปรกติ หาไดเปนอามิสทายาท
ไม” ดังนี้. แมเราเองก็จะไดรบั การยกยองวา “สาวกทั้งหลายของพระศาสดา
ลวนแตพากันเปนธรรมทายาททั้งนั้น หาไดเปนอามิสทายาทไมเลย” ดังนี้ดวย
เหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงพากันเปน
ธรรมทายาทของเราเถิด, อยางไดเปนอามิสทายาทเลย. ความที่ควรจะเปนหวง
ของเราในพวกเธอทั้งหลาย มีอยูวา “ทําอยางไรเสีย สาวกทั้งหลายของเราพึง
เปนธรรมทายาทเถิด อยาไดเปนอามิสทายาทเลย” ดังนี.้
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ธัมมทายาทสูตร มู. ม. ๑๒/๒๑/๒๑.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๒๗๕

ฉันอาหารวันละหนเดียว๑
ภิกษุ ท. ! เรายอมฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียว(คือฉันหนเดียวลุกขึ้น
แลวไมฉันอีกในวันนั้น). ภิกษุ ท. ! เมื่อเราฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียวอยู
ยอมรูสึกความเปนผูมอี าพาธนอย มีทุกขนอย มีความเบากาย กระปรี้กระเปรา
มีกําลัง และมีความผาสุกดวย.
ภิกษุ ท. ! มาเถิด, แมพวกเธอทั้งหลาย ก็จงฉันโภชนะแตในที่นั่ง
แหงเดียว. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย เมื่อฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียวอยู
จักรูสึกความเปนผูมอี าพาธนอย มีทุกขนอย มีความเบากาย กระปรี้กระเปรา
มีกําลัง และมีความผาสุกดวย

หลังอาหารแลวภาวนา๒
สารีบุตร ! คําของเธอทั้งหลาย เปนสุภาษิตไดโดยปริยาย. เธอทั้งหลาย
จงฟงคําของเราบาง. สารีบุตร ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวลาหลังอาหาร กลับจาก
๑. บาลี พระพุทธภาษิต กกจูปมสูตร มู. ม. ๑๒/๒๕๑/๒๖๕.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาโคสิงคสาลสูตร มู. ม. ๑๒/๔๐๙/๓๘๒, ตรัสแกทานพระสารีบุตร ที่ปา
โคสิงคสาลวัน. ณ ที่นี้ ทานพระมหาสาวกลวนแตเปนเถระมีชื่อเสียงคนรูจักมาก ไดพากันสนทนาดวยเรื่องวา “ปา
โคสิงคสาลวัน จะชื่อวาเปนปาที่งามสงา เพราะมีภิกษุประเภทไหนเขาอาศัยอยู ?” ทานพระอานนทตอบวา เพราะมี
ภิกษุพหูสูต, ทานพระเรวัตตอบวา เพราะมีภิกษุผูยินดีในการหลีกเรน, ทานพระอนุรุทธตอบวา เพราะมีภิกษุผูมี
ทิพยจักษุญาณ, ทานพระมหากัสสปะตอบวา เพราะมีภิกษุผูถือธุดงคและสมบูรณดวยธรรมขันธหา, ทานพระมหา
โมคคัลลานะตอบวา เพราะมีภิกษุผูสามารถโตตอบอภิธรรมไมติดขัด, และทานพระสารีบุตรตอบวา เพราะมีภิกษุ
ผูสามารถเขาอยูวหิ ารสมาบัติไดตามตองการ, เมื่อตางทานตางความเห็น จึงพากันไปเฝา ทูลขอใหตัดสินวา คําของ
ใครเปนสุภาษิตกวา, พระผูมีพระภาคเจาไดตรวจตอบดังขอความขางบนนั้น.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๗๖

บิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก (ขัดสมาธิ) ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา หวัง
เพราะยังไมสิ้น
อยูวา
“จิตของเรา ยังไมหลุดพนจากอาสวะทัง้ หลาย
อุปาทานเพียงใด เราจักไมเลิกถอนการนั่งคูบัลลังกนี้เพียงนั้น” ดังนี.้ สารีบุตร !
ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามสงา เพราะมีภิกษุประเภทนี้เขาอาศัยอยูแล.

ผูขึงสายพิณพอเหมาะ๑
ดูกอนโสณะ ! เมื่อเธอเขาไปสูที่ลับหลีกเรนอยูแตผูเดียว ความคิดได
เกิดขึ้นแกเธอวา “สาวกของพระผูมพี ระภาคเจาเหลาใด ซึ่งปรารภความเพียร
อยูเราก็เปนผูหนึ่งในบรรดาสาวกเหลานั้น ถึงอยางนั้น จิต ของเราก็ยังหาพน
จากอาสวะเพราะไมถอื มั่นไดไม. อันที่จริง โภคะในสกุลของเรา ก็ยังมีอยู
มากเราอาจจะใชสอยโภคะและบําเพ็ญบุญไดอยู, ถากระนั้น เราควรสึกไปใช
สอยโภคะ และบําเพ็ญบุญเอาจะดีกวา” ดังนี้ มิใชหรือ ?
“เปนเชนนั้นจริง พระเจาขา.” พระโสณะทูลตอบ.

ดูกอนโสณะ ! เธอมีความคิดในเรื่องนี้ เปนอยางไร : เมื่อกอนแตครั้ง
เธอยังเปนคฤหัสถ เธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแหงสายพิณ มิใชหรือ ?
“เปนเชนนี้ พระเจาขา”

ดูกอนโสณะ ! เธอจะสําคัญขอนี้เปนไฉน : เมื่อใด สายพิณของเธอขึง
ตึงเกินไป เมื่อนั้น พิณของเธอจะมีเสียงไพเราะนาฟงหรือ จะใชการไดหรือ ?
“ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา.”

ดูกอนโสณะ ! เธอจะสําคัญขอนี้เปนไฉน : เมื่อใด สายพิณของเธอ
ขึงหยอนเกินไป เมื่อนั้น พิณของเธอจะมีเสียงไพเราะนาฟงหรือ จะใชการ
ไดหรือ ?
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ ๒๒/๔๑๘/๓๒๖,

ตรัสแกทานโสณะ ผูคิดจะลาสิกขา.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๒๗๗

“ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา”

ดูกอนโสณะ !
แตวา เมื่อใด สายพิณของเธอ ไมตึงนักหรือไมหยอน
นักขึงไดระเบียบเสมอ ๆ กันแตพอดี เมื่อนั้น พิณของเธอ ยอมมีเสียง ไพเราะ
นาฟงหรือ ใชการไดดีมิใชหรือ ?
“เปนเชนนั้น พระเจาขา.”

ดูกอนโสณะ !
ขอนี้ก็เปนเชนนั้นแล กลาวคือ ความเพียรที่บุคคล
ปรารภจัดเกินไป ยอมเปนไปเพือ่ ความฟุงซาน, ที่ยอหยอนเกินไปยอมเปนไปเพื่อ
ความเกียจคราน. โสณะ ! เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียรแตพอดี, จงเขา
ใจความที่อนิ ทรียทั้งหลาย๑ ตองเปนธรรมชาติเสมอ ๆ กัน, จงกําหนดหมายใน
ความพอดีนั้นไวเถิด.
“พระเจาขา ! ขาพระองคจักปฏิบัติอยางนั้น”.
กาลตอมา ทานพระโสณะไดเริ่มตั้งความเพียรแตพอเสมอ ๆ กัน ไมยิ่งไมหยอน, ไดทราบความที่อินทรีย
ทั้งหลายตองเปนธรรมชาติเสมอ ๆ กัน กําหนดหมายในขอนั้นไวแลว, ก็ปลีกตัวออกจากหมูอยูแตผูเดียว ไมประมาท
ทําความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในแนวนั้น, ไมนานนักก็ไดทําใหรูแจงถึงที่สุดของพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่ง
เปนที่ตองประสงคของเหลากุลบุตรผูออกบวชจากบานเรือน เปนผูไมมีบานเรือน
ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม
เขาถึงแลวแลอยู. ทานไดรูวา “ชาติของเราสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี” ดังนี้. ทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งแลวในโลก.

ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง๒
อานนท ! ก็สารีบุตร พาเอาสีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ
วิมุตติญาณทัสสนขันธ ติดตัวปรินิพพานไปดวยหรือ ?
๑. อินทรียทั้งหลายในที่นี้คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๖/๗๓๖,
ตรัสแกทานพระอานนท ผูเ ศราสลดในขาว
การปรินิพพานของทานพระสารีบุตร ซึ่งจุนทสามเณรนํามาบอกเลา ที่พระอารามเชตะวัน ใกลนครสาวัตถี.

๒๗๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ทานพระสารีบุตร จะไดพาเอาสีลขันธ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสสนะขันธของพวก
ขาพระองค ติดตัวปรินิพพานไปดวย ก็หามิได,
แตวาสําหรับพวกขาพระองคนั้น ทานพระสารีบุตร เปนผู
กลาวสอน ชี้แจงใหรู ใหเห็น ชี้ชวนใหรับเอาไปปฏิบัติ ใหกลาในการทํา ใหพอใจในการทํา , เปนผูไมเหน็ดเหนื่อย
ในการแสดงธรรม เปนผูอนุเคราะหแกเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย ; พวกขาพระองคทั้งหลาย ยัง
ตามระลึกโอชะอันเกิดแตธรรม, โภคะอันเปนธรรม, และการอนุเคราะหดวยธรรม, ของทานพระสารีบุตรนั้นไดอยู
พระเจาขา” ทานพระอานนทกราบทูล.

อานนท ! เราไดกลาวเตือนไวกอนแลวมิใชหรือวา “ความเปนตาง ๆ
ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ยอมมี ;
อานนท ! ขอนั้น จักไดมาแตไหนเลา : สิ่งใดเกิดขึน้ แลว เปนแลว อันปจจัย
ปรุงแลว มีความชํารุดไปเปนธรรมดา, สิ่งนั้นอยาชํารุดไปเลย ดังนี้ ; ขอนั้น
ยอมเปนฐานะที่มีไมได”.
อานนท ! เปรียบเหมือนเมื่อตนไมใหญ มีแกนเหลืออยู สวนใดเกา
คร่ํากวาสวนอื่น สวนนั้นพึงยอยยับไปกอน, ขอนี้ ฉันใด ; อานนท !
เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญมีธรรมเปนแกนสารเหลืออยู, สารีบุตรปรินิพพานไปแลว
ฉันนั้นเหมือนกัน. อานนท ! ขอนั้น จักไดมาแตไหนเลา : สิ่งใดเกิดขึน้ แลว
เปนแลว อันปจจัยปรุงแลว มีความชํารุดไปเปนธรรมดา สิ่งนั้นอยาชํารุดไป
เลย ดังนี้ ; ขอนั้น ยอมเปนฐานะที่มีไมได.
อานนท ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงมีตนเปน
ประทีป มีตนเปนสรณะ อยาเอาสิ่งอื่นเปนสรณะเลย ; จงมีธรรมเปนประทีป
มีธรรมเปนสรณะ อยามีสิ่งอืน่ เปนสรณะเลย.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๒๗๙

อานนท ! ภิกษุ มีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปน
สรณะ, มีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอืน่ เปนสรณะนั้น
เปนอยางไรเลา ?
อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู,
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ อยู, พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ
อยู, พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนือง ๆ อยู ; มีเพียรเผากิเลส มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ จะพึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
อานนท ! ภิกษุอยางนี้แล ชื่อวามีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่น
เปนสรณะ ; มีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ
เปนอยู.
อานนท ! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี ใครก็ตาม
จักตอง มีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ ; มีธรรมเปน
ประที ป
มี ธ รรมเป น สรณะ ไม เ อาสิ่ ง อื่ น เป น สรณะ
เป น อยู .

อานนท ! ภิกษุพวกใด เปนผูใครในสิกขา, ภิกษุพวกนั้นจักเปนผูอยู
ในสถานะอันเลิศที่สุดแล.

ผูไมประมาทในความตายแทจริง๑
ภิกษุ ท. ! มรณสติ (ความระลึกถึงความตาย) อันบุคคลเจริญทําให
มากแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ หยั่งลงสูนิพพาน มีนิพพานเปนที่สุด.
พวกเธอเจริญมรณสติอยูบางหรือ ?
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐก. อํ. ๒๓/๓๒๗/๑๗๐,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่หมูบานนาทิกะ.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๒๘๐

เมื่อรับสั่งดังนั้นแลว ภิกษุรูปหนึ่งทูลขึ้นวา “แมขาพระองคก็เจริญมรณสติอยู พระเจาขา”.

พ. “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ? ภิกษุ !”

ภิ.

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา
เราอาจจะมีชีวิตอยูไ ดเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง. เราพึงใสใจถึงคําสอนของ
‘โอหนอ
พระผูมีพระภาคเจาเถิด. การปฏิบัติตามคําสอน ควรทําใหมากแลวหนอ’ ดังนี้. ขาพระองคเจริญ
มรณสติอยางนี้แล พระเจาขา”.
อีกรูปหนึ่งทูลวา “ถึงขาพระองค ก็เจริญมรณสติอยู พระเจาขา”.

พ. “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ? ภิกษุ !”

ภิ.

“ ขาแตพระองคผูเจริญ ! ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา
เราอาจจะมีชีวิตอยูไ ดเพียงชั่วเวลากลางวัน. เราพึงใสใจถึงคําสอนของ
‘โอหนอ
พระผูมีพระภาคเจาเถิด. การปฏิบัติตามคําสอน ควรทําใหมากแลวหนอ’ ดังนี้. ขาพระองคเจริญ
มรณสติอยางนี้แล พระเจาขา”.
อีกรูปหนึ่งทูลวา “ถึงขาพระองค ก็เจริญมรณสติอยู พระเจาขา”.

พ. เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ? ภิกษุ !

ภิ.

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา
‘โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยูไ ดเพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จมื้อหนึ่ง. เราพึง
ใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. การปฏิบัติตามคําสอน ควรทําใหมากแลวหนอ’
ดังนี้. ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล พระเจาขา”.
อีกรูปหนึ่งทูลวา “ถึงขาพระองค ก็เจริญมรณสติอยู พระเจาขา”.

พ. “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ? ภิกษุ !
ภิ.

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา
‘โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยูไ ดเพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง ๔ - ๕ คํา. เรา
พึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. การปฏิบัติตามคําสอน ควรทําใหมากแลวหนอ’
ดังนี้ ขาพระองคเจริญมรณสติแมอยางนี้แล พระเจาขา”.
อีกรูปหนึ่งทูลวา “ถึงขาพระองค ก็เจริญมรณสติอยู พระเจาขา”.

พ. “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ? ภิกษุ !”
ภิ.

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ
‘โอหนอ

๒๘๑

เราอาจจะมีชีวิตอยูไ ดเพียงชั่วขณะทีฉ่ ันอาหารเสร็จเพียงคําเดียว. เรา

พึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. การปฏิบัติตามคําสอน ควรทําใหมากแลวหนอ’
ดังนี้. ขาพระองค เจริญมรณสติแมอยางนี้แล พระเจาขา”.
อีกรูปหนึ่งทูลวา “ถึงขาพระองค ก็เจริญมรณสติอยู พระเจาขา”.

พ. “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ? ภิกษุ !
ภิ.
‘โอหนอ

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา
เราอาจจะมีชีวิตอยูไ ดเพียงชั่วขณะที่หายใจเขาแลวหายใจออก หรือชั่ว

ขณะหายใจออกแลวหายใจเขา. เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. การปฏิบัติตาม
คําสอน ควรทําใหมากแลวหนอ’ ดังนี้. ขาพระองคเจริญมรณสติแมอยางนี้แล พระเจาขา”.
เมื่อสิ้นคําทูลทั้งหมดแลว, พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา :-

ภิกษุ ท. ! ภิกษุพวกทีเ่ จริญมรณสติอยางนี้วา “โอหนอ เราอาจจะมี
ชีวิตอยูได เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง _ _ ดังนี้ก็ดี, เราจจะมีชีวิตอยูได เพียงชัว่ เวลา
กลางวัน _ _ ดังนี้ก็ดี, เราอาจจะมีชีวิตอยูได เพียงชั่วขณะทีฉ่ ันบิณฑบาตเสร็จมื้อ
หนึ่ง _ _ ดังนี้ก็ดี,
เราอาจจะมีชีวิตอยูไ ด
เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จ
เพียง ๔ - ๕ คํา. เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูม พี ระภาคเจาเถิด. การปฏิบัติ
ตามคําสอน ควรทําใหมากแลวหนอ” ดังนี้ก็ดี ; ภิกษุเหลานี้ เราเรียกวายังเปน

ผูประมาทอยู ยังเจริญมรณสติ เพื่อความสิ้นอาสวะชาไป.
ภิกษุ ท. ! ฝายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอยางนี้วา “โอหนอ เราอาจจะ
วา
มีชีวิตอยูได เพียงชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพียงคําเดียว _ _ ” ดังนี้ก็ด,ี
“โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยูไ ด เพียงชั่วขณะที่หายใจเขา แลวหายใจออก
หรือชัว่ ขณะหายใจออกแลวหายใจเขา. เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมพี ระภาคเจา
เถิด. การปฏิบัติตามคําสอน ควรทําใหมากแลวหนอ” ดังนี้ก็ดี ; ภิกษุเหลานี้
เราเรียกวา เปน ผูไมประมาทแลว, เปนผูเจริญมรณสติเพื่อความสิ้น

อาสวะอยางแทจริง.

๒๘๒
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ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “เราทั้งหลาย จักเปนผูไมประมาทเปนอยู, จักเจริญมรณสติ เพื่อ
ความสิ้นอาสวะอยางแทจริง” ดังนี.้ ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางนี้แล.

ทางรอดสําหรับภิกษุไข ๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุไขผมู กี ําลังนอยรูปใด ไมละจากธรรมหาอยาง, เธอพึง
หวังผลอันนี้ได คือ เธอจักทําใหแจงเจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม
เขาถึงแลวแลอยู ตอกาลไมนานเลย. ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑)
(๒)
(๓)
ประจํา ;
(๔)
ประจํา ;
(๕)
ภายใน.

เปนผูพิจารณาเห็นความไมงามในกายอยูเ ปนประจํา ;
เปนผูมีการกําหนดหมายความปฏิกูล ในอาหาร อยูเปนประจํา ;
เปนผูมีการกําหนดหมายความไมนายินดี ในโลกทั้งปวง อยูเปน
เปนผูม ีการกําหนดหมายความไมเทีย่ ง

ในสังขารทั้งปวง อยูเ ปน

เปนผูม ีสติ อันตนเขาไปตัง้ ไวดแี ลวในกาย แลวเห็นการเกิดดับใน

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐/๑๒๑,
อาการหนักรูปหนึ่ง ที่กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลนครเวสาลี.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ปรารภภิกษุไข

ซึ่งมี

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๒๘๓

ภิกษุ ท. ! ภิกษุไขผมู กี ําลังนอยรูปใด ไมละจากธรรมหาอยางเหลานี้,
เธอพึงหวังผลอันนี้ได คือ เธอจักทําใหแจงเจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู ตอกาลไมนานเลย แล.

ผูอยูใกลนิพพาน๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบพรอมดวยธรรมสี่อยางแลว ไมอาจที่จะ
เสื่อมเสีย มีแตจะอยูใ กลนิพพานอยางเดียว. ธรรมสี่อยางอะไรบางเลา ? สี่
อยางคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูสมบูรณดวยศีล,
เปนผูค ุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย, เปนผูรูประมาณในโภชนะ, เปนผูตามประกอบใน
ชาคริยธรรมอยูเ ปนประจํา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูสมบูรณดวยศีล เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล, มีการสํารวมดวยปาติโมกขสังวร, มีมรรยาท
และโคจรสมบูรณอยู, เปนผูเห็นเปนภัยในโทษทัง้ หลายแมเล็กนอย, สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูสมบูรณ
ดวยศีล.
เปน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเห็นรูปดวยตา, ไดฟงเสียง
ดวยหู, ไดดมกลิ่นดวยจมูก, ไดลิ้มรสดวยลิ้น, ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย
และไดรูธรรมารมณดว ยใจแลว ก็ไมรวบถือเอาทั้งหมด และไมแยกถือเอา
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๐/๓๗.

๒๘๔
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เปนสวน ๆ ๑ ; สิ่งที่เปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส มักไหลไปตาม
ภิกษุผูไมสาํ รวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ,
เธอก็ปฏิบัติเพื่อปดกัน้ อินทรียนั้นไว, เธอรักษา และถึงความสํารวม ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ชื่อวา เปนผูคุมครองทวาร
ในอินทรียท ั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
เปนผูรูประมาณในโภชนะ
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉันอาหาร, ไมฉัน
เพื่อเลน ไมฉันเพื่อมัวเมา ไมฉันเพื่อประดับ ไมฉันเพื่อตกแตง, แตฉันเพียง
เพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได
เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก เพื่อ
อนุเคราะหพรหมจรรย โดยกําหนดรูวา “เราจะกําจัดเวทนาเกา (คือหิว) เสียแลว
ไมทําเวทนาใหม (คืออิ่มจนอึดอัด) ใหเกิดขึ้น, ความที่อายุดําเนินไปได ความ
ไมมีโทษเพราะอาหาร และความอยูผาสุกสําราญจะมีแกเรา” ดังนี.้ ภิกษุ ท. !
ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา เปนผูรูประมาณในโภชนะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูตามประกอบในชาคริยธรรมอยูเนืองนิจ เปน
อยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิตใหหมดจด
สิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิต ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดวันยังค่ําไปจน
สิ้นยามแรกแหงราตรี, ครั้นยามกลางแหงราตรี ยอมสําเร็จการนอนอยาง
ราชสีห (คือ) ตะแคงขางขวา เทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น,
ครั้นยามสุดทายแหงราตรี กลับลุกขึ้นแลว ก็ชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากกิเลส
ที่กั้นจิต ดวยการเดินจงกรม และดวยการนั่งอีก. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้
๑. คือการไมรวบถือเอาผัสสะทั้งหมดเปนตัวเราของเรา หรือไมแยกถือแตละสวนขององคประกอบผัสสะวา
เปนตัวเรา ของเรา (สําหรับผูเดินมรรคในระดับผัสสะ), และการไมถือเอาเปนอารมณสําหรับยินดียินราย ทั้งโดย
สวนรวมและสวนปลีกยอย ของอารมณนั้น ๆ (สําหรับผูเดินมรรคในระดับเวทนา).

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๒๘๕

ชื่อวา

เปนผูตามประกอบในชาคริยธรรมอยูเนืองนิจ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบพรอมดวยธรรมสี่อยางเหลานี้แลว ไมอาจ
ที่จะเสื่อมเสีย มีแตจะอยูใกลนิพพานอยางเดียวแล.

ผูจักทํานิพพานใหแจง๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูทพี่ อใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ, ยินดีในความ
คลุกคลีกันเปนหมู ๆ, ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,
เปนผูพอใจในหมู, ยินดีในหมู, ตามประกอบความพอใจในหมู, อยูแลวหนอ ;
เธอนั้น จักมาเปนผูโดดเดีย่ ว ยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้น ขอนี้ไมเปนฐานะที่
มีได.
เมื่อไมเปนผูโดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแลว จักถือเอานิมิตแหง
สมาธิจิต และวิปส สนาจิตไดนนั้ ขอนี้ก็ไมเปนฐานะที่มีได.
เมื่อไมไดถอื เอานิมิตแหงสมาธิจติ และวิปสสนาจิตแลว. จักยังสัมมาทิฏฐิ
แหงวิปส สนาใหบริบูรณนั้น ขอนี้ก็ไมเปนฐานะที่มไี ด.
เมื่อไมทําสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณแลว จักยังสัมมาสมาธิแหง
มรรคและผลใหบริบูรณนั้น ขอนี้ก็ไมเปนฐานะที่มไี ด.
เมื่อไมทําสัมมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบริบูรณแลว จักละสัญโญชน
ทั้งหลายนัน้ ขอนี้ก็ไมเปนฐานะที่มไี ด.
เมื่อไมละสัญโญชนทงั้ หลายแลว จักทํานิพพานใหแจงนั้น ขอนี้ก็ไมเปน
ฐานะที่มไี ดเลย.
..... ..... .....
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๙.
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๒๘๖

ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูทไี่ มพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,
ไมยินดี
ในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ, ไมตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกัน
เปนหมู ๆ, ไมเปนผูพอใจในหมู, ไมยินดีในหมู, ไมตามประกอบความพอใจ
ในหมู, อยูแลวหนอ ; เธอนั้น จักมาเปนผูโดดเดีย่ ว ยินดียิ่งในความสงัด
เงียบนั้น ขอนี้เปนฐานะที่มไี ดเปนได.
เมื่อเปนผูโดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแลว จักถือเอานิมิตของสมาธิ
จิตและของวิปสสนาจิตไดนั้น ขอนี้เปนฐานะที่มไี ดเปนได.
เมื่อถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปสสนาจิตไดแลว จักยังสัมมาทิฏฐิ
แหงวิปส สนาใหบริบูรณไดนั้น ขอนี้เปนฐานะที่มีไดเปนได.
เมื่อทําสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณไดแลว จักยังสัมมาสมาธิแหง
มรรคและผลใหบริบูรณไดนั้น ขอนี้เปนฐานะที่มีไดเปนได.
เมื่อทําสัมมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบริบูรณไดแลว จักละสัญโญชน
ทั้งหลายไดนั้น ขอนี้เปนฐานะที่มีไดเปนได.
เมื่อละสัญโญชนทั้งหลายไดแลว จักทํานิพพานใหแจงไดนั้น ขอนี้เปน
ฐานะที่มไี ดเปนไดแล.

ผูเปนอยูอ ยางถูกพระพุทธอัธยาศัย๑
ภิกษุ ท. !

เราเปนผูมั่นแลวในขอปฏิบัติน.ี้ ภิกษุ ท. !

เราเปนผู

๑. บาลี พระพุทธภาษิต อานาปานสติสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๑/๒๘๓, ตรัสแกภิกษุทั้งหลายในวันเพ็ญ
เดือนสิบเอ็ด, วันนั้น พระพุทธองคเสด็จประทับนั่งกลางแจง แวดลอมดวยหมูภิกษุ ทรงแลดูหมูภิกษุ ซึ่งลวนแตเปน
ผูสงบนิ่งเฉยอยู, ณ ที่บุพพาราม มิคารมาตุปราสาท.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ
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มีจิตมั่นแลวในขอปฏิบัตินี้.๑
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอ
ทั้งหลาย จงปรารภความเพียรใหยิ่งกวาประมาณ เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถึง เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไมทําใหแจง. เราจักรอคอยพวกเธอ
ทั้งหลายอยู ณ ที่นครสาวัตถีนี้แล จนกวาจะถึงวันทายแหงฤดูฝนครบสี่เดือน
เปนฤดูที่บานแหงดอกโกมุท (เพ็ญเดือนสิบสอง).
พวกภิกษุผูเปนชาวชนบทไดทราบขาวนี้ ก็พากันหลั่งไหลไปสูนครสาวัตถี เพื่อเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคเจา.
ฝายพระเถระผูมีชื่อเสียงคนรูจักมาก ซึ่งมีทานพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะพระมหากัจจายนะ
พระมหาโกฏฐิตะ พระมหากัปปนะ พระมหาจุนทะ พระเรวัต พระอานนท และพระเถระรูปอื่นอีกหลายทาน
แบงกันเปนพวก ๆ พากันสั่งสอนพร่ําชี้แจง พวกภิกษุใหม ๆ อยางเต็มที่ : พวกละสิบรูปบาง ยี่สิบรูปบาง สามสิบรูป
บาง สี่สิบรูปบาง. สวนภิกษุใหม ๆ เหลานั้น เมื่อไดรับคําสั่งสอน ไดรับคําพร่ําชี้แจงของพระเถระผูมีชื่อเสียงทั้งหลาย
อยู ก็ยอมรูคุณวิเศษอันกวางขวางอยางอื่น ๆ ยิ่งกวาแตกอน ; เปนดังนี้จนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายสืบไปวา :-

ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทั นี้ ไมเหลวไหลเลย. ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษัทนี้
ไมเหลวแหลกเลย. ภิกษุบริษทั นี้ ตั้งอยูแลวในธรรมที่เปนสาระลวน.
ภิกษุ ท. ! บริษัทเชนใด มีรูปลักษณะทีน่ าบูชา นาตอนรับ นารับ
ทักษิณาทาน นาไหว เปนเนือ้ นาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลก ; หมูภิกษุนี้ ก็มี
รูปลักษณะเชนนั้น, ภิกษุบริษทั นี้ ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น.
ภิกษุ ท. ! บริษัทเชนใด มีรูปลักษณะทีท่ านอันบุคคลใหนอย แตกลับ
มีผลมาก ทานที่ใหมาก ก็มีผลมากทวียิ่งขึ้น ; หมูภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะ
เชนนั้น, ภิกษุบริษทั นี้ ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น.
ภิกษุ ท. ! บริษัทเชนใด มีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะไดเห็น ; หมู
ภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น, ภิกษุบริษทั นี้ ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น.

๑. หมายถึงพรหมจรรยนี้ ที่ภิกษุพากันปฏิบัติ และสัง่ สอนสืบ ๆ กันไปอยู.

๒๘๘
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ภิกษุ ท. ! บริษัทเชนใด มีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็น แมจะตอง
เดินสิ้นหนทางนับดวยโยชน ๆ ถึงกับตองเอาหอเสบียงไปดวยก็ตาม ; หมูภิกษุ
นี้ ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น, ภิกษุบริษัทนี้ ก็มีรูปลักษณะเชนนัน้ .
ภิกษุ ท. ! ในหมูภ ิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งเปน พระอรหันต ผูสิ้นอาสวะ
แลว ผูอยูจ บพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว มีภาระปลงลงได
แลว มีประโยชนของตนเองบรรลุแลวโดยลําดับ มีสัญโญชนในภพสิน้ แลว
หลุดพนแลวเพราะรูทั่วถึงโดยชอบ ; พวกภิกษุแมเห็นปานนี้ ก็มีอยูในหมู
ภิกษุนี้.
ภิกษุ ท. ! ในหมูภ ิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญชนเบื้องต่ําหา เปน
โอปปาติกะแลว จักปรินิพพานในที่นั้น ไมเวียนกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ;
พวกภิกษุแมเห็นปานนี้ ก็มีอยูในหมูภิกษุนี้.
ภิกษุ ท. ! ในหมูภ ิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญชนสาม และมีความ
เบาบางไปของ ราคะ โทสะ โมหะ เปน สกทาคามี มาสูโลกนี้อีกครั้งเดียว
เทานั้น แลวจักกระทําที่สุดแหงทุกขได ; พวกภิกษุแมเห็นปานนี้ ก็มีอยูใน
หมูภ ิกษุนี้.
ภิกษุ ท. ! ในหมูภ ิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญชนสาม เปนโสดาบัน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา ผูเที่ยงแท ผูแนที่จะตรัสรูขางหนา ; พวกภิกษุ
แมเห็นปานนี้ ก็มีอยูในหมูภ ิกษุนี้.
ภิกษุ ท. ! ในหมูภ ิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่ง ประกอบความเพียรเปน
เครื่องตองทําเนือง ๆ ในการอบรมสติปฏฐานสี่, สัมมัปปธานสี่, อิทธิบาทสี่,
อินทรียหา, พละหา, โพชฌงคเจ็ด, อริยมรรคมีองคแปด, เมตตา, กรุณา,
มุทิตา, อุเบกขา, อสุภ, อนิจจสัญญา, และอานาปานสติ ; พวกภิกษุแม
เห็นปานนี้ ก็มีอยูในหมูภ ิกษุนี้.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ
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(ฆ. เกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย ๑๔ เรื่อง)

จุดประสงคของพรหมจรรย ๑
ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยนี้
มิใชมีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ
มิใชมีความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส,
เปนอานิสงส,
พรหมจรรยนี้
พรหมจรรยนี้ มิใชมีความถึงพรอมแหงสมาธิเปนอานิสงส, พรหมจรรยนี้
มิใชมีความถึงพรอมแหงญาณทัสสนะเปนอานิสงส.
พรหมจรรยนี้
ภิกษุ ท. ! ก็เจโตวิมุตติอันไมกําเริบ อันใดมีอยู,
มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเปนประโยชนที่มุงหมาย, มีเจโตวิมุตตินั่นแหละ
เปนแกนสาร, มีเจโตวิมุตติ นั่นแหละเปนผลสุดทายของพรหมจรรย แล.

เครื่องประดับของพรหมจรรย ๒
มีการทําตามสิกขาเปน
ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้
อานิสงส, มีปญญาเปนยอด, มีวิมุตติเปนแกนสาร, มีสติเปนอธิปไตย.
เปน
ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยมีการทําตามสิกขาเปนอานิสงส
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีน,ี้ สิกขาที่เนื่องดวยอภิสมาจาร เราบัญญัติ
แลวแกสาวกทั้งหลาย เพื่อใหคนที่ยังไมเลือ่ มใสเกิดความเลื่อมใส เพื่อใหคน
ที่เลื่อมใสแลว เลื่อมใสยิ่งขึ้น. สิกขาที่เนื่องดวยอภิสมาจาร เราบัญญัติแลว
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาสาโรปมสูตร มู. ม. ๑๒/๓๗๓/๓๕๒.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๙/๒๔๕.
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แกสาวกทั้งหลาย เพื่อใหคนที่ยังไมเลือ่ มใสเกิดความเลื่อมใส เพื่อใหคนที่
เลื่อมใสแลวเลื่อมใสยิง่ ขึ้น, ในลักษณะอยางใด ๆ ; สาวกนั้นก็เปนผูทําตาม
สิกขานั้น ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย, ในลักษณะอยางนั้น ๆ. อนึ่ง สิกขาทีเ่ ปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย
เราบัญญัตแิ ลวแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง.
สิกขาที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เราบัญญัตแิ ลวแกสาวกทั้งหลาย เพื่อ
ความสิ้นทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง, ในลักษณะอยางใด ๆ ; สาวกนั้น
สมาทาน
ก็เปนผูทําตามสิกขานั้น ไมขาด ไมทะลุ ไมดา ง ไ มพรอย
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย, ในลักษณะอยางนั้น ๆ ภิกษุ ท. ! พรหมจรรย
มีสิกขาเปนอานิสงส เปนอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยมีปญญาเปนยอด เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ในกรณีน,ี้ ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิน้ ทุกข
โดยชอบดวยประการทั้งปวง. ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย
เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง, ในลักษณะอยางใด ๆ ; ธรรม
ทั้งปวงนั้น สาวกของเรา ก็พิจารณาเห็นไดอยางดีดวยปญญา, ในลักษณะ
อยางนั้น ๆ. ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยมีปญ
 ญาเปนยอด เปนอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนสาร เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้, ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย เพื่อ
ความสิ้นทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง. ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแกสาวก
ทั้งหลาย เพื่อความสิน้ ทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง, ในลักษณะอยางใด ๆ ;
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ธรรมทัง้ ปวงนั้น สาวกของเรา ก็ถูกตองไดแลว๑ ดวยความหลุดพน, ใน
ลักษณะอยางนั้น ๆ ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนสาร เปนอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตย เปนอยางไรเลา ? สติอัน
สาวกของเราตั้งไวดวยดีในภายในวา “เราจักทําสิกขาที่เนื่องดวยอภิสมาจารที่
ยังไมบริบรู ณ ใหบริบูรณ ดังนี้บาง, เราจักประคับประคองสิกขาที่เนื่อง
ดวยอภิสมาจารยที่บริบูรณแลวไวดวยปญญา ในสถานะนั้น ๆ ดังนี้บาง”.
สติ อันสาวกของเราตั้งไวดวยดีในภายในวา “เราจักทําสิกขาทีเ่ ปนเบื้องตนแหง
พรหมจรรยที่ยงั ไมบริบูรณ ใหบริบูรณ ดังนี้บาง, เราจักประคับประคองสิกขา
ที่เปนเบือ้ งตนแหงพรหมจรรยทบี่ ริบูรณแลว ไวดวยปญญา ในสถานะนั้น ๆ
ดังนี้บาง”. สติ อันสาวกของเราตั้งไวดว ยดีในภายในวา “เราจักพิจารณาดวย
ปญญาใหเห็นธรรมที่ยังไมเห็น ในสถานะนั้น ๆ ดังนีบ้ าง, เราจักประคับประคอง
ธรรมที่พิจารณาเห็นแลวไวดวยปญญา ในสถานะนั้น ๆ ดังนี้บาง”. สติ อัน
สาวกของเราตั้งไวดวยดีในภายในวา “เราจักถูกตองธรรม ที่ยงั ไมถูกตอง, ดวย
ความหลุดพน, ดังนี้บาง, เราจักประคับประคองธรรมที่ไดถูกตองแลวไวดวย
ปญญา ในสถานะนั้น ๆ ดังนีบ้ าง” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยมีสติเปน
อธิปไตยเปนอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! ที่เรากลาววา “พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้. มีสิกขาเปน
อานิสงส, มีปญญาเปนยอด, มีวมิ ุตติเปนแกนสาร, มีสติเปนอธิปไตย” ดังนี้นั้น
เรากลาวหมายเอาอธิบายที่วามานี้แล.
๑. คําวา “ถูกตอง” ในที่นี้หมายถึง รูรสแหงธรรมที่ตนไดบรรลุแลว, ดวยอํานาจ วิมุตติ ความหลุดพน
จากกิเลส.

๒๙๒
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ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย๑
ภูมชิ ะ !
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูที่ มีความ
เขาใจถูกตอง, มีความมุงหมายถูกตอง, มีคําพูดถูกตอง, มีการทํางาน
ถูกตอง, มีการเลี้ยงชีวิตถูกตอง, มีความพยายามถูกตอง, มีความระลึก
ถูกตอง, มีความตัง้ จิตมั่นไวอยางถูกตอง ; สมณะหรือพราหมณเหลานัน้
ถาแมประพฤติพรหมจรรย โดยหวังผล ก็ตองไดรับผล ; ถาแมประพฤติ
พรหมจรรย โดยไมหวังผล ก็ตองไดรับผล ; ถาแมประพฤติพรหมจรรย
ทั้งโดยหวังผล และไมหวังผล ก็ตองไดรบั ผล ; ถาแมประพฤติพรหมจรรย
โดยหวังผลก็มิใช ไมหวังผลก็มิใช ก็ยังตองไดรบั ผล. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ?
เพราะเหตุแหงการไดรับผลนั้น เปนสิ่งที่เขาทั้งหลายเหลานั้น ไดทําไวอยา
ลึกซึ้งแยบคาย.
ภูมชิ ะ !
เชนเดียวกับบุรุษผูตอ งการน้ํามัน เสาะหาน้ํามัน เที่ยว
แสวงหาน้ํามันอยู,
เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในราง ประพรมดวยน้ําแลวคั้น
เรื่อยไป ; แมบุรษุ นั้น ทําความหวัง _ _ _ ทําความไมหวัง _ _ _ทั้งทําความหวัง
และความไมหวัง_ _ _ทั้งทําความหวังก็หามิได ความไมหวังก็หามิได ก็ตาม,
เมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในราง ประพรมดวยน้ํา แลวคั้นอยูเรื่อยไป บุรุษนั้น
ก็ตองไดน้ํามันอยูเอง. ขอนี้เพราะเหตุอะไร ? เพราะเหตุแหงการไดน้ํามันนั้น
เปนสิ่งที่บุรุษนั้นไดทาํ แลว โดยลึกซึ้งแยบคาย ฉันใดก็ฉันนั้น. (ทรงใหอุปมา
โดยทํานองนี้อีกสามขอ คือบุรุษผูตองการน้ํานม รีดน้ํานมจากแมโคลูกออน, บุรุษผูตองการเนย ปนเนยจากนมที่
หมักเปนเยื่อแลว, บุรุษผูตองการไฟ สีไฟจากไมแหง, ก็ยอมไดผลตามที่ตนตองการ แมจะทําความหวังหรือความ
ไมหวังก็ตามผลนั้น ๆ ก็ยอมมีใหเอง เพราะไดมีการทําที่ถูกตองลงไปแลว).
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ภูมิชสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๗๙/๔๑๔,

ตรัสแกพระภูมิชเถระ ที่เวฬุวัน.
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โพธิปกขิยธรรม๑
ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง ธรรมเหลานั้น
พวกเธอทั้งหลาย พึงรับเอาใหดี พึงเสพใหทั่วถึง พึงอบรม กระทํา
ใหมาก โดยอาการที่พรหมจรรยนี้ จักมั่นคง ดํารงอยูได ตลอดกาลนาน.
ขอนั้น จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกคนเปน
อันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก, และเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก
เทวดาแลมนุษยทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาไหนเลา ที่เราแสดงดวยปญญาอันยิ่ง ? ธรรม
เหลานั้นไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘.
ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลานี้แล ที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง เปนสิ่ง
ที่พวกเธอทั้งหลาย พึงรับเอาใหดี พึงเสพใหทั่วถึง พึงอบรม กระทําใหมาก
ขอนั้น
โดยอาการที่พรหมจรรยนี้ จักมั่นคง ดํารงอยูได ตลอดกาลนาน.
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนเปนอันมาก
เพื่อความสุขแกคนเปนอัน
มาก เพื่ออนุเคราะหโลก, และเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งแก
เทวดาแลมนุษยทั้งหลาย.

สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน๒
ภิกษุ ท. ! ลําแมน้ําคงคา ลุมไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศ
ตะวันออก เทไปสูทิศตะวันออก ขอนี้แมฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรม
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐/๑๔๐/๑๐๗.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๔/๘๓๙, ๘๔๐.

๒๙๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

สติปฏฐานสี่อยู กระทําสติปฏฐานสี่ใหมากอยู ก็ยอมเปนผูลมุ ไปทางนิพพาน
ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมสติปฏฐานสี่ กระทําสติปฏฐานสี่ใหมากอยู
ยอมเปนผูล ุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูน ิพพาน เปน
อยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ
อยู, เปนผูพ ิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ อยู, เปนผูพิจารณาเห็น
เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนือง ๆ อยู ;
จิตในจิตเนือง ๆ อยู,
มีความเพียรเผากิเลส มีความรูส ึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมสติปฏฐานสี่อยู กระทําสติปฏฐานสี่ใหมากอยู
ยอมเปนผูล ุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูน ิพพาน ดวยอาการ
อยางนี้แล.

สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน๑
ภิกษุ ท. ! ลําแมน้ําคงคา ลุมไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศ
ตะวันออก เทไปสูทิศตะวันออก ขอนี้แมฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรม
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๙/๑๐๙๑ - ๒.
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สัมมัปปธานสี่อยู กระทําสัมมัปปธานสี่ใหมากอยู ก็ยอมเปนผูลุมไปทาง
นิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอบรมสัมมัปปธานสี่ กระทําสัมมัปปธานสี่ใหมากอยู
ยอมเปนผูล ุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน เปน
อยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อการไมใหเกิดขึ้นแหงสิ่ง
อันเปนอกุศลลามกทัง้ หลาย ที่ยังไมเกิด, เพื่อละเสียซึง่ สิง่ อันเปนอกุศลลามก
ที่เกิดขึ้นแลว, เพื่อการเกิดขึ้นแหงกุศลทัง้ หลายทีย่ ังไมเกิดขึ้น, และเพือ่ ความ
ตั้งอยูไ ด ไมเลอะเลือน เพื่อความงอกงาม ไพบูลย เจริญบริบูรณ แหง
สิ่งอันเปนกุศลทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแลว.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมสัมมัปปธานสี่อยู กระทําสัมมัปปธานสี่ใหมาก
อยู ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน ดวย
อาการอยางนี้แล.

อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพาน๑
ภิกษุ ท. ! ลําแมน้ําคงคา ลุมไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศ
ตะวันออก เทไปสูทิศตะวันออก ขอนี้แมฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรม
อิทธิบาทสีอ่ ยู กระทําอิทธิบาทสี่ใหมากอยู ก็ยอมเปนผูล ุมไปทางนิพพาน
ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๔๙,๑๒๕๐.

๒๙๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมอิทธิบาทสี่ กระทําอิทธิบาทสีใ่ หมากอยู ยอม
เปนผูลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมอิทธิบาทประกอบพรอมดวย
ยอมอบรม
เครื่องปรุงแตงอันมี สมาธิสัมปยุตดวยฉันทะ เปนปธานกิจ,
อิทธิบาทประกอบพรอมดวยเครือ่ งปรุงแตง อันมี สมาธิสัมปยุตดวยวิริยะ, _ _ _
อันมี สมาธิสัมปยุตดวยจิตตะ, _ _ _ อันมี สมาธิสัมปยุตดวยวิมงั สา, เปนปธาน
กิจ ; (คือกิจที่เกี่ยวกับการปองกัน, การละ, การเจริญ, และการรักษา)
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมอิทธิบาทสี่อยู กระทําอิทธิบาทสี่ใหมากอยู
ยอมเปนผูล ุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน ดวยอาการ
อยางนี้แล.

อินทรียทเี่ อียงไปนิพพาน๑
ภิกษุ ท. ! ลําแมน้ําคงคา ลุมไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศ
ตะวันออก เทไปสูทิศตะวันออก ขอนี้แมฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรม
อินทรียหาอยู กระทําอินทรียหาใหมากอยู ก็ยอมเปนผูลมุ ไปทางนิพพาน
ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมอินทรียหา กระทําอินทรียหาใหมากอยู ยอมเปน
ผูลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมอินทรียคือ สัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ และปญญา, ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
สูความปลอยวาง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๒-๓.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๒๙๗

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมอินทรียหา อยู กระทําอินทรียหาใหมากอยู ยอม
เปนผูลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูน ิพพาน ดวยอาการ
อยางนี้แล.

พละที่เอียงไปนิพพาน๑
ภิกษุ ท. ! ลําแมน้ําคงคา ลุมไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศ
ตะวันออก เทไปสูทิศตะวันออก ขอนี้แมฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรม
พละหาอยู กระทําพละหาใหมากอยู ก็ยอมเปนผูล ุมไปทางนิพพาน ลาดไป
ทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมพละหา กระทําพละหาใหมากอยู ยอมเปนผู
ลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมสัทธาพละ วิริยพละ สติ
พละ สมาธิพละ และปญญาพละ, ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปสูความปลอยวาง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมพละหาอยู กระทําพละหาใหมากอยู ก็ยอม
เปนผูลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน
ดวยอาการ
อยางนี้แล.

โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน๒
ภิกษุ ท. !

ลําแมน้ําคงคา ลุมไปทางทิศตะวันออก

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๐, ๑๑๐๑.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๓/๖๖๘.

ลาดไปทางทิศ
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๒๙๘

ตะวันออก เทไปสูทิศตะวันออก ขอนี้แมฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอบรม
โพชฌงคเจ็ดอยู กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู ก็ยอมเปนผูลมุ ไปทางนิพพาน
ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมโพชฌงคเจ็ด กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู
ยอมเปนผูล ุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูน ิพพาน เปน
อยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมสติสัมโพชฌงค, ยอม
อบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค, ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค, ยอมอบรมปติสัม
โพชฌงค, ยอมอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค, ยอมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค,
ยอมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค, ชนิดทีอ่ าศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปสูความปลอยวาง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมโพชฌงคเจ็ดอยู กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู
ยอมเปนผูล ุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูน ิพพาน ดวยอาการ
อยางนี้แล.

อัฏฐังคิกมรรคทีเ่ อียงไปนิพพาน๑
ภิกษุ ท. !

ลําแมน้ําคงคา

ลุมไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศ

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๘/๑๘๓ - ๔.
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๒๙๙

อริยอัฏฐังคิกมรรคอยู กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากอยู ก็ยอมเปนผูลมุ ไป
ทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูน ิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรค
ใหมากอยู ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ,
สัมมาสังกัปปะ, ยอมอบรมสัมมาวาจา, ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ,
สัมมาอาชีวะ, ยอมอบรมสัมมาวายามะ, ยอมอบรมสัมมาสติ,
สัมมาสมาธิ, ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
ความปลอยวาง.

ยอมอบรม
ยอมอบรม
ยอมอบรม
นอมไปสู

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ อบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรค
ใหมากอยู ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสูนิพพาน
ดวยอาการอยางนี้แล.

เชิงรองของจิต๑
ภิกษุ ท. ! หมอ ที่ไมมีเชิงรองรับ ยอมกลิ้งไดงาย. สวนหมอที่มีเชิง
รองรับ ยอมกลิ้งไดยาก.
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : จิตที่ไมมีเครื่อง
รองรับ ยอมหมุนไปไดงาย. สวนจิต ที่มีเครื่องรองรับ ยอมหมุนไปไดยาก.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕/๗๘ - ๙.

๓๐๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! เครื่องรองรับของจิต เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล ไดแก ความเขาใจอันถูกตอง, ความดําริอันถูกตอง,
การพูดจาอันถูกตอง, การทํางานอันถูกตอง, การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง, ความ
พยายามอันถูกตอง, ความระลึกอันถูกตอง, ความตั้งใจมัน่ คงอันถูกตอง,
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล เปนเครื่องรองรับของจิต.

อริยสัมมาสมาธิ ๑
ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ ที่ประกอบดวย
มูลฐาน และเครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง แกพวกเธอทั้งหลาย. พวกเธอ
จงฟงขอนัน้ .
ภิกษุ ท. ! สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ ที่ประกอบดวยมูลฐาน และ
เครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง เปนอยางไรเลา ? สัมมาสมาธิอันเปนอริยะนั้น
ไดแก ความเขาใจอันถูกตอง, ความดําริอันถูกตอง, การพูดจาอันถูกตอง,
การทํางานอันถูกตอง, การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง, ความพยายามอันถูกตอง,
ความระลึกอันถูกตอง, ความตั้งใจมั่นอันถูกตอง.๒
ภิกษุ ท. ! ภาวะแหงความเปนหนึ่งของจิต แวดลอมแลวดวยองคทั้ง ๗
เหลานี้แล
เราเรียกวา สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ ที่ประกอบดวยมูลฐาน
และเครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕ - ๖/๘๑ - ๘๓.
๒. บาลีบางแหง เชน มหาจัตตารีสกสูตร อุปริ. ม. หามีคําวา “ความตั้งใจมั่นอันถูกตอง” คํานี้ไม.
เขาใจวา บางลีแหงนั้นตกหลน จึงถือเอาตามบาลีแหงนี้ ซึ่งมีคําคํานี้ดวย นับเปนมรรคมีองคครบทั้ง ๘ องค
นั่นแหละ ไดนามอีกนามหนึ่งวา “อริยสัมมาสมาธิ อันประกอบดวยมูลฐาน และประกอบเครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง”.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๓๐๑

โลกจะไมวางจากพระอรหันต๑
สุภัททะ ! ในธรรมวินัย ที่ไมมีอริยมรรคมีองค ๘ ยอมไมมสี มณะที่
๑ (โสดาบัน), ที่ ๒ (สกทาคามี), ที่ ๓ (อนาคามี), ที่ ๔ (อรหันต).
สุภัททะ ! ในธรรมวินัยนี้แล มีอริยมรรคมีองค ๘ จึงมีสมณะที่ ๑,
ที่ ๒, ที่ ๓, ที่ ๔.
สุภัททะ ! ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้ พึงอยูโดยชอบไซร โลกก็จะ
ไมวางจากพระอรหันตทั้งหลายแล.
(ง. เกี่ยวกับระเบียบแหงการอยูกันเปนหมู ๘ เรื่อง)

หมูซึ่งอยูเปนผาสุก๒
“ขาแตพระองคผเู จริญ ! ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก ?”
พระผูมีพระภาคเจา.

ทานพระอานนททูลถาม

อานนท ! เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีลดวยตนเองแลว
ไมกลาว
ขมผูอื่น ดวยศีลอันยิ่ง (ของตน). อานนท ! ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้
จึงชื่อวาอยูเ ปนผาสุก.
“ขาแตพระองคผเู จริญ ! ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก ?”

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘, ตรัสแกสุภัททปริพพาชก ที่สาลวัน
แหงเมืองกุสินารา ณ ราตรีที่ปรินิพพาน.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๐/๑๐๖, ตรัสแกทานพระอานนท ที่โฆสิตาราม.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๓๐๒

อานนท ! มีอยู : เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล ดวยตนเองแลว
ไมกลาวขมผูอื่นดวยศีลอันยิ่ง ประการหนึ่ง ; และยังเปนผูค อยจองดูตนเอง
ไมมัวเพงดูคนอื่น อีกประการหนึ่ง. อานนท ! ภิกษุสงฆอยูดวยอาการ
อยางนี้ จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก.
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก ?”

อานนท ! มีอยู : เมื่อภิกษุเปนผูส มบูรณดวยศีล ดวยตนเองแลว ไม
กลาวขมผูอื่นดวยศีลอันยิ่ง, เปนผูคอยจองดูตนเอง ไมมัวเพงดูคนอื่น ; และ
ยังเปนผูไมปรากฏชื่อเสียง ก็ไมกระวนกระวายใจเพราะความไมปรากฏชื่อเสียง
นั้น อีกประการหนึ่ง. อานนท ! ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้ จึงชื่อวาอยู
เปนผาสุก.
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก ?”

อานนท ! มีอยู : เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล ดวยตนเองแลว
ไมกลาวขมผูอื่นดวยศีลอันยิ่ง, เปนผูคอยจองดูตนเอง ไมมัวเพงดูคนอื่น ; เปน
ผูยังไมปรากฏชื่อเสียง ก็ไมกระวนกระวายใจเพราะความไมปรากฏชื่อเสียงนั้น ;
และยังเปนผูไดตามตองการ ไดไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งฌานสี่ อันเปน
ธรรมเปนไปในจิตอันยิ่ง เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม อีกประการ
หนึ่ง. อานนท ! ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้ จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก.
“ขาแตพระองคผเู จริญ !

ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก ?”

อานนท ! มีอยู : เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยศีล ดวยตนเองแลว ไม
กลาวขมผูอื่นดวยศีลอันยิ่ง, เปนผูคอยจองดูตนเอง ไมมัวเพงดูคนอื่น, เปนผูยัง
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ไมปรากฏชื่อเสียง
ก็ไมกระวนกระวายใจเพราะความไมปรากฏชื่อเสียงนั้น,
เปนผูไดตามตองการ ไดไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งฌานสี่ อันเปนธรรมเปนไป
ในจิตอันยิ่ง เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ; และยังเปนผูทําใหแจง
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู อีกประการ
หนึ่ง. อานนท ! ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้
จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก.
อานนท ! เรากลาววา ธรรมเครื่องอยูผ าสุกอื่นซึ่งสูงกวา หรือประณีตกวา
ธรรมเครื่องอยูผาสุก (คือการทําใหแจงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ) นี้ หามีไม
เลย.

ผูมีธรรมเครื่องอยูผ าสุก๑
หาอยางอะไร
ภิกษุ ท. ! ธรรมเปนเครื่องอยูผ าสุกหาอยางเหลานี้.
บางเลา ? หาอยางคือ :(๑) การทําซึ่งประกอบดวยเมตตา ที่ภิกษุในธรรมวินยั นี้เขาไปตั้งไว
เฉพาะแลว ในเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจง
ทั้งในที่ลบั .
(๒) การพูดซึ่งประกอบดวยเมตตา ที่เธอเขาไปตั้งไวเฉพาะแลว ใน
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ.
(๓) การคิดซึ่งประกอบดวยเมตตา ที่เธอเขาไปตั้งไวเฉพาะแลว ใน
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปจก. อ. ๒๒/๑๔๙/๑๐๕.

๓๐๔
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(๔) ศีลเหลาใดซึ่งเปนศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท
ผูรูสรรเสริญ ไมถูกแตะตองดวยตัณหาทิฏฐิ และเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ, เธอ
เปนอยูอยางผูมีศีลเสมอกัน ดวยศีลทั้งหลายเชนนั้น ในเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย ทั้งในทีแ่ จงทั้งในที่ลบั .
(๕) ความเห็นอันใดซึ่งเปนความเห็นอันประเสริฐ เปนความเห็นที่ผลัก
ดันไปในทางที่ถูก ยอมนําไป เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูทําตามความ
เห็นนั้น, เธอเปนอยูอยางผูมีความเห็นเสมอกัน ดวยความเห็นเชนนั้น ใน
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ.
ภิกษุ ท. ! ธรรมเปนเครื่องอยูผ าสุกหาอยางเหลานี้แล.

ภิกษุเกาคอยชวยภิกษุใหม๑
อานนท ! ภิกษุเหลาใด เปนผูใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้,
ภิกษุเหลานั้น อันพวกเธอทั้งหลาย พึงชักชวน พึงใหตั้งมัน่ พึงใหดํารงอยู
เฉพาะในธรรมหาอยาง. ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุใหมนั้น อันเธอทั้งหลายพึงชักชวน พึงใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู
เฉพาะ ในปาติโมกขสังวร ดวยอาการอยางนี้วา “มาเถิด ผูมอี ายุ ท. ! พวกเธอ
ทั้งหลาย จงเปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยมรรยาท
และโคจรอยูเถิด, จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมเปนโทษเล็กนอย
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด” ดังนี้.
(๒) ภิกษุใหมนั้น อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวน พึงใหตงั้ มั่น พึงให
ดํารงอยูเฉพาะ ในอินทรียสังวร ดวยอาการอยางนี้วา “มาเถิด ผูมีอายุ ท. !
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปจก. อ. ๒๒/๑๕๖/๑๑๔,
ในประเทศมคธ.

ตรัสแกทานพระอานนท ที่อันธกวินทหคร
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พวกเธอทั้งหลาย จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย มีสติคอยอารักขา
มีสติคอยปกปอง มีใจถูกคุมครองแลว ประกอบดวยใจอันสติคอยอารักขาแลว
อยูเถิด” ดังนี้.
(๓) ภิกษุใหมนั้น อันพวกเธอทั้งหลาย พึงชักชวน พึงใหตั้งมั่น พึง
ใหดํารงอยูเฉพาะ ในการหยุดพูดพลาม ดวยอาการอยางนี้วา “มาเถิด
ผูมีอายุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงเปนผูพูดแตนอยคํา จงทําการหยุดการ
พูดพลามเสียเถิด” ดังนี้.
(๔) ภิกษุใหมนั้น อันพวกเธอทั้งหลาย พึงชักชวน พึงใหตั้งมั่น พึง
ใหดํารงอยูเฉพาะ ในการหลีกออกจากหมูดวยกาย ดวยอาการอยางนี้วา
“มาเถิด ผูมีอายุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงเปนผูสมาทานการอยูปา จงเสพ
เฉพาะเสนาสนะอันเงียบสงัดที่เปนปาและปาชัฏเถิด” ดังนี้.
(๕) ภิกษุใหมนั้น อันพวกเธอทั้งหลาย พึงชักชวน พึงใหตั้งมั่น พึง
ใหดํารงอยูเ ฉพาะ ในความเห็นชอบ ดวยอาการอยางนี้วา “มาเถิด ผูมีอายุ ท. !
พวกเธอทั้งหลาย จงเปนสัมมาทิฏฐิ ประกอบดวยความเห็นชอบเถิด” ดังนี้.
อานนท ! ภิกษุเหลาใด เปนผูใหม บวชยังไมนาน เพิง่ มาสูธรรมวินัยนี้,
ภิกษุเหลานั้น อันพวกเธอทั้งหลาย พึงชักชวน พึงใหตงั้ มั่น พึงใหดํารง
อยูเฉพาะ ในธรรมหาอยางเหลานี้แล.

การเปนอยูที่ไมเสื่อม
แบบที่หนึ่ง๑

ภิกษุ ท. !

ภิกษุทั้งหลาย จักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย ประชุมกัน

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตตก. อ. ๒๓/๒๑/๒๑.
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ใหมากพอ อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภกิ ษุทั้งหลายหวังได
ความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.

ไมมี

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักพรอมเพรียงกันเขาประชุม จักพรอม
เพรียงกันเลิกประชุม จักพรอมเพรียงกันทํากิจที่สงฆจะตองทํา อยูเพียงใด,
ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมบัญญัติสงิ่ ที่ไมเคยบัญญัติ จักไม
เพิกถอนสิง่ ที่บัญญัติไวแลว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ัญญัติไวแลวอยาง
เครงครัด อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังไดไมมีความ
เสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ภิกษุ
พวกที่เปนเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ และ
ตนจักตองเขาใจตัววาตองเชื่อฟงถอยคําของทานเหลานั้น อยูเพียงใด, ความ
เจริญ ก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสือ่ มเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมลอุ ํานาจแกตัณหา ซึ่งเปนตัวเหตุ
กอใหเกิดภพใหม ทีเ่ กิดขึ้นแลว อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุ
ทั้งหลายหวังได ไมมคี วามเสือ่ มเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักมีใจจดจอในเสนาสนะปา อยูเพียงใด,
ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

๓๐๗

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
จักเขาไปตั้งสติไวอยางมั่นเหมาะวา
ซึ่งมีศีลเปนที่รัก
“ทําไฉนหนอ ขอเพื่อนผูป ระพฤติพรหมจรรยดว ยกัน
ยังไมมา ขอใหมา, ที่มาแลว ขอใหอยูเปนสุขเถิด” ดังนี้ อยูเพียงใด,
ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อมเจ็ดประการเหลานี้ ยัง
คงดํารงอยูไดในภิกษุทั้งหลาย และพวกเธอก็ยังเห็นพองตองกันในธรรมเจ็ด
ประการเหลานี้ อยูเพียงใด. ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทงั้ หลายหวังได ไมมี
ความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.

การเปนอยูที่ไมเสื่อม
แบบที่สอง๑

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมเ ปนผูพอใจในการทํางานกอสรา งไม
ประกอบความเปนผูพ อใจในการทํางานกอสราง อยูเพียงใด, ความเจริญ ก็เปน
สิ่งที่ภิกษุทงั้ หลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูพอใจในการคุย ไมประกอบ
ความเปนผูพ อใจในการคุย อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย
หวังได ไมมีความเสือ่ มเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูพอใจในการนอน ไมประกอบ
ความเปนผูพ อใจในการนอน อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย
หวังได ไมมีความเสือ่ มเลย อยูเพียงนั้น.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตตก. อ ๒๓/๒๓//๒๒.
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกันไม
ประกอบความเปนผูพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกัน อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่ง
ที่ภิกษุทงั้ หลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูม ีความปรารถนาอันเลวทรามไม
ลุอํานาจแกความปรารถนาอันเลวทราม อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุ
ทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูม ีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพือ่ นเกลอ
ชั่ว อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภกิ ษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อม
เลยอยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูหยุดเลิกเสียในระหวางเนื่องจาก
ไดบรรลุคณ
ุ วิเศษสักเล็กนอยแลว อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทงั้ หลาย
หวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.

การเปนอยูที่ไมเสื่อม
แบบที่สาม๑

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักเปน ผูมีศรัทธา อยูเพียงใด. ความเจริญ
ก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักเปน ผูมีหิริ ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักเปน ผูมีโอตตัปปะ ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักเปน พหุสูต ฯลฯ
๑. บาลี พระพทธภาษิต สตตก. อ. ๒๓//๒๓/๒๓.

หมวดที่ ๑๒ วาดวยการเปนอยูชอบ

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
เจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทงั้ หลายหวังได

๓๐๙

จักเปน ผูปรารภความเพียร ฯลฯ
จักเปน ผูมีสติ ฯลฯ
จักเปน ผูมีปญญา อยูเพียงใด, ความ
ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.

การเปนอยูที่ไมเสื่อม
แบบที่สี่๑

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมสติสัมโพชฌงค
อยูเพียงใด,
ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุท้งั หลาย จักอบรมปติสัมโพชฌงค ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมสมาธิสมั โพชฌงค ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค อยูเพียงใด,
ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.

การเปนอยูที่ไมเสื่อม
แบบที่หา๒

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมอนิจจสัญญา อยูเพียงใด, ความ
เจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทงั้ หลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
๑. บาลี พระพทธภาษิต สตตก. อ. ๒๓//๒๔/๒๔.
๒. บาลี พระพทธภาษิต สตตก. อ. ๒๓//๒๔/๒๕.

๓๑๐
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมอนัตตสัญญา ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมอสุภสัญญา ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมอาทีนวสัญญา ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมปหานสัญญา ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมวิราคสัญญา ฯลฯ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมนิโรธสัญญา อยูเพียงใด, ความ
เจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทงั้ หลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ธรรมอันไมเปนที่ตงั้ แหงความเสื่อมเจ็ดประการเหลานี้ ยังคงดํารงอยูไดในภิกษุทั้งหลาย และพวกเธอก็ยังเห็นพองตองกันในธรรมเจ็ด
ประการเหลานี้ อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได
ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.

หมวดทีส่ ิบสอง จบ.

________________

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทัง้ หลาย,
กิจอันนั้น เราไดทาํ แลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น

เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,

อยาไดประมาท.

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ี่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๓๑๑

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๓

วาดวย การไมทําไปตามอํานาจกิเลส
_________________________

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐ .
๑๑ .
๑๒ .

ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล
ผูเลือกเอาขางอยูปา
ผูชนะภัย ๕ อยาง
ผูอยูปาชนะภัย ๕ อยาง
ผูหมดราคี
คนในบัญชี
คนไมแหวกแนว
คนไมทงิ้ ธรรม
คืนวันที่มีแต “ความสวาง”
ผูไมถูกตรึง
ผูรอดจากการสึก
ผูเปรียบดวยการไมถูก “แมลงวันตอม”

๓๑๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๓

วาดวย การไมทําไปตามอํานาจกิเลส
(ปฏิปกขนัย ของหมวด ๔ อันวาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส)

___________________________

ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล๑
ภิกษุ ท ! พวกเธอไดเห็น ทอนไมใหญโนน ซึ่งลอยมาโดยกระแส
แมน้ําคงคา หรือไม ?
“ไดเห็นแลว พระเจาขา”

ภิกษุทั้งหลายกราบทูล.

ภิกษุ ท. ! ถาทอนไมนั้น จะไมเขาไปติดเสียที่ ฝงใน หรือฝงนอก,
ไมจมเสียในกลางน้ํา, ไมขึ้นไปติดแหงอยูบ นบก, ไมถูกมนุษยจับไว, ไมถูก
อมนุษยจับไว, ไมถกู เกลียวน้ําวนวนไว, ไมผุเสียเองในภายในไซร, ทอนไม
เช น ที่ ก ล า วนี้ จั ก ลอยไหลพุ ง ไปสู ท ะเล เพราะเหตุ ว า ลํา แม น้ํา

คงคาโนมนอม ลุมลาด เอียงเทไปสูทะเล. ขอนี้ฉันใด ;

๑. บาลี พระพุทธภาษิต สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๓/๓๒๒,
เนื่องจากไดเห็นไมทอนใหญซึ่งกําลังลอยมาโดยกระแสแมน้ําคงคาพัดสง.

๓๑๓

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

ที่ริมฝงแมน้ําคงคา

๓๑๔
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ภิกษุ ท. ! แมพวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้น : ถาพวกเธอไมเขาไปติดเสียที่
ฝงใน, ไมเขาไปติดเสียที่ฝงนอก, ไมจมเสียในทามกลาง, ไมติดแหงอยูบ นบก,
ไมถูกมนุษยจับไว, ไมถูกอมนุษยจับไว, ไมถูกเกลียวน้ําวนวนไว, ไมเนาเสียเอง
ในภายใน ไซร , พวกเธอก็ จ ะเลื่ อ นไหลไปสู นิ พ พาน เพราะเหตุ ว า

สัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โนมนอม ลุมลาด เอียงเทไปสูนิพพาน.
ครั้นสิ้นกระแสพระดํารัสแลว, ภิกษุรูปหนึ่ง ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา “ขาแตพระองคผเู จริญ !
อะไรเลา เปนฝงใน หรือฝงนอก ? อะไรชื่อวาจมในทามกลาง ? อะไรชื่อวาขึ้นไป ติดแหงอยูบนบก ? อะไร
ที่ถูกมนุษยจับไว ? อะไรที่ถูกอมนุษยจับไว ? อะไรชื่อวาถูกเกลียวน้ําวนวนไว ? อะไรชื่อวาเนาเสียเองในภายใน ?”

ภิกษุ ท. ! คําวา “ฝงใน” เปนชื่อของ อายตนะภายใน ๖. คําวา“ฝงนอก”
เปนชื่อของ อายตนะภายนอก ๖. คําวา “จมเสียในทามกลาง” เปนชือ่ ของ
นันทิราคะ. คําวา “ขึ้นไปติดแหงอยูบนบก” เปนชื่อของ อัสมิมานะ (ความ
สําคัญวาเรามีเราเปน). คําวา “ถูกมนุษยจับไว ” ไดแก ภิกษุในกรณีนี้เปนผูระคน
ดวยพวกคฤหัสถ เพลิดเพลินดวยกัน โศกเศราดวยกัน, มีสุข เมื่อคฤหัสถเหลา
นั้นมีสุข, เปนทุกข เมื่อคฤหัสถเหลานั้นเปนทุกข, ประกอบการงานในกิจการ
ที่บังเกิดขึน้ แกคฤหัสถเหลานั้นดวยตน. ภิกษุนี้ เราเรียกวา ผูถูกมนุษยจับไว.
คําวา “ถูกอมนุษยจบั ไว ” ไดแก ภิกษุบางรูป ในกรณีนี้ ประพฤติพรหมจรรย
โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่ง วา “ดวยศีลนี้ หรือดวยวัตรนี้
หรือวาดวยตบะนี้ เราจักไดเปนเทวดาผูมศี ักดาใหญ หรือเปนเทวดาผูมศี ักดา
นอยอยางใดอยางหนึ่ง” ดังนี้. ภิกษุนี้ เราเรียกวาผูถูกอมนุษยจับไว. คําวา
“ถูกเกลียวน้ําวนวนไว ” เปนชื่อของ กามคุณ ๕. ภิกษุเปนผูเนาเสียเองใน
ภายใน คืออยางไรเลา ? คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้เปนคนทุศลี มีความเปน
อยูลามก ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเอง นึกแลวก็กินแหนงตัวเอง

หมวดที่ ๑๓ วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส

๓๑๕

มีการกระทําที่ตองปกปด ซอนเรน
ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ
ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย ก็ปฏิญญาวาเปนคนประพฤติพรหมจรรย เปน
คนเนาใน เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย. ภิกษุนี้
เราเรียกวา ผูเนาเสียเองในภายใน แล.

ผูเลือกเอาขางอยูปา ๑
นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูในเสนาสนะใกลบาน นั่ง
เขาสมาธิแลว. เราไดเกิดความคิดขึ้นวา “บัดนี้ เลกวัด (คนเฝาอาราม) อาจ
รบกวนภิกษุรูปนั้น, หรือสามเณรจักทําเธอใหเคลือ่ นจากสมาธิก็ได” ดังนี้ ;
เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพอใจการอยูในเสนาสนะใกลบานของภิกษุรูปนั้นเลย.
นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถือการอยูป าเปนวัตร แม
นั่งโงกงวงอยูในปา. เราไดเกิดความคิดขึ้นวา “เธอผูนี้ อาจบรรเทาความ
กระวนกระวายเพราะงวงนอนเสีย แลวจึงทําไวในใจซึ่งอรัญญสัญญา (ความ
กําหนดหมายวาปา) นั้นแล ใหเปนอารมณอันหนึ่ง ในบัดนี”้ ดังนี้ ; เพราะ
เหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษุรูปนั้น.
นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถือการอยูปา เปนวัตร แมนั่ง
เขาสมาธิอยูในปา แตจิตยังไมเปนสมาธิ. เราไดเกิดความคิดขึน้ วา “เธอผูนี้อาจ
ตั้งจิตที่ยังไมเปนสมาธิในเวลานี้ ใหเปนสมาธิได, หรือวาจักตามรักษาจิต
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๘๒/๓๑๓, ตรัสแกนาคิตะภิกษุ ที่แนวปาอิจฉานังคละ
พราหมณชาวโกศล ในคราวจาริกไปในแควนโกศล.

บาน

๓๑๖
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ที่ตั้งมั่นเปนสมาธิแลวไว” ดังนี้ ;
ของภิกษุรปู นั้น.

เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูปา

นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถือการอยูปาเปนวัตร นั่งเขา
สมาธิอยูในปา. เราไดเกิดความคิดขึ้นวา “เธอผูนี้ อาจเปลื้องจิตที่ยังไมหลุดพน
ในเวลานี้ ใหหลุดพนได, หรือวาจักตามรักษาจิตที่หลุดพนแลว” ดังนี้ ;
เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษุรูปนั้น.
นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูในเสนานะใกลบานไดปจจัย
คือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ; ภิกษุนั้นยังมุง
หวั ง ลาภสั ก การะ มุ ง หวั ง ชื่ อ เสี ย ง ถึ ง กั บ ยอมสละสถานที่ ที่ ห ลี ก เร น
ยอมสละเสนาสนะปาอันเงียบสงัด เขาไปอยูในหมูบ า น นิคม และเมืองหลวง
แล ว สํา เร็ จ การอยู ใ นที่ นั้ น ๆ ; เพราะเหตุ นั้ น เราจึ ง ไม พ อใจการอยู ใ น
เสนาสนะใกลบานของภิกษุรูปนัน้ เลย.
นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถือการอยูปาเปนวัตร ไดปจจัย
คือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ; ภิกษุนั้น
ไมนิยมชมชอบในลาภสักการะและชื่อเสียง เธอไมยอมสละสถานที่ที่หลีกเรน
ไมยอมสละเสนาสนะปาอันเงียบสงัด ; เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการ
อยูปาของภิกษุรูปนั้นแท.
นาคิตะ ! แมเราเอง, ในเวลาใด เดินทางไกล เมื่อไมเห็นใคร ๆ ขางหนา
หรือขางหลัง, ในเวลานั้น เราสบายใจ โดยที่สุดแตจะถายอุจจาระหรือปสสาวะ แล.
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ผูชนะภัย ๕ อยาง๑
ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคตเหลานี้ มีอยู ๕ ประการ ซึ่งภิกษุผมู องเห็นอยู
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทํา
เชนนั้นอยูต ลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. ภัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คืออะไร
บางเลา ? หาประการคือ :(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เรายังหนุม
ยังเยาววัย ยังรุนคะนอง มีผมยังดําสนิท ตั้งอยูในวัยกําลังเจริญ คือปฐมวัย ;
แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ ความแก จะมาถึงรางกายนี้, ก็คนแกถูกความชรา
ครอบงําแลว จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวก
เลย ; และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเปนปาชัฏ ก็ไมทําไดงาย ๆ เลย.
กอนที่สิ่งอันไมตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ (คือความแก) นั้นจะมาถึงเรา
เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อ
ทําใหแจงสิง่ ที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถงึ แลว แมจะแก
เฒาก็จักอยูเปนผาสุก” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เปนอนาคตภัยขอแรก อันภิกษุ
ผูมองเห็นควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวใน
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ
การทําเชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถงึ
เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
(๒) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เรามีอาพาธนอย
มีโรคนอย มีไฟธาตุใหความอบอุนสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอ นนัก พอ
ปานกลาง ควรแกการทําความเพียร ; แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ ความเจ็บไข
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๗/๗๘,
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จะมาถึงรางกายนี้, ก็คนที่เจ็บไขถูกพยาธิครอบงําแลว จะมนสิการถึงคําสอน
ของทานผูรูทั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย ; และจะเสพเสนาสนะอัน
เงียบสงัดซึ่งเปนปาชัฏก็ไมทําไดงา ย ๆ เลย. กอนที่สิ่งอันไมตอ งการ ไมนา
ใคร ไมนาชอบใจ (คือความเจ็บไข) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร
เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถงึ เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําให
แจงเสียโดยเร็วซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึงแลว แมจะเจ็บไข ก็จักอยูเปนผาสุก”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เปนอนาคตภัยขอทีส่ อง อันภิกษุผมู องเห็น ควรแทที่
จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยู
ตลอดไป, เพื่อถึงสิง่ ที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
สิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
(๓) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ ขาวกลางามดี
บิณฑะ (กอนขาว) ไดงาย เปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวยความ
พยายามแสวงหาบิณฑบาต ; แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ ภิกษาหายาก ขาวกลา
เสียหาย บิณฑะไดยาก ไมเปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวยความ
พยายามแสวงหาบิณฑบาต, เมื่อภิกษาหายาก ที่ใดภิกษาหางาย คนทั้งหลาย
ก็อพยพกันไป ที่นั้น, เมื่อเปนเชนนั้น ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะ
มีขึ้น เมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมูคน จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรู
ทั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย ; และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเปนปา
ชัฏก็ไมทําไดงาย ๆ เลย. กอนที่สิ่งอันไมตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ (คือ
ภิกษาหายาก) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิง่ ที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่
ทําใหผูถงึ แลว จักอยูเปนผาสุก แมในคราวที่เกิดทุพภิกขภัย” ดังนี้. ภิกษุ ท. !
นี้เปนอนาคตภัยขอทีส่ าม อันภิกษุผูมองเห็น ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มี
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เพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไม
ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
(๔) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ คนทั้งหลาย
สมัครสมานชื่นบานตอกันไมวิวาทกัน เขากันไดดุจดัง่ นมผสมกับน้ํา มองแลกัน
ดวยสายตาแหงคนที่รกั ใครกัน เปนอยู ; แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ ภัย คือโจรปา
กําเริบ ชาวชนบทผูขึ้นอยูในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกยายกันไป, เมื่อ
มีภัยเชนนี้ ที่ใดปลอดภัย คนทั้งหลายก็อพยพกันไป ที่นั้น, เมื่อเปนเชนนั้น
ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีขึ้น เมื่อมีการอยูคลุกคลีปะปนกันใน
หมูคน จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย ;
และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเปนปาชัฏ ก็ไมทําไดงาย ๆ เลย. กอนที่
สิ่งอันไมตอ งการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ (คือโจรภัย) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบ
ทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
สิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึงแลว จักอยูเปนผาสุก
แมในคราวที่เกิดโจรภัย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เปนอนาคตภัยขอที่สี่ อันภิกษุผู
มองเห็น ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการ
ทําเชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
(๕) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ สงฆสามัคคี
ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทสเดียวกัน อยูเปนผาสุก ; แตจะมีสักคราว
หนึ่งที่ สงฆแตกกัน, เมื่อสงฆแตกกันแลว จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรู
ทั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย ; และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเปน
ปาชัฏ ก็ไมทําไดงาย ๆ เลย. กอนที่สิ่งอันไมตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ
(คือสงฆแตกกัน) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง
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เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิง่ ที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่ง
เปนสิ่งที่ทําใหผูถึงแลว จักอยูเปนผาสุก แมในคราวเมื่อสงฆแตกกัน” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! นี้เปนอนาคตภัยขอที่หา อันภิกษุผมู องเห็น ควรแทที่จะเปนผูไม
มีเพียรเผากิเลส
มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป,
ประมาท
เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถงึ
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทํา
ใหแจงเสียโดยเร็ว.
ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคต ๕ ประการเหลานี้แล ซึ่งภิกษุผมู องเห็นอยู
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการ
ทําเชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.

ผูอยูปาชนะภัย ๕ อยาง๑
ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคตเหลานี้ มีอยู ๕ ประการ ซึ่งภิกษุผูอยูปา
มองเห็นอยู ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวใน
การทําเชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถงึ
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. ภัยในอนาคต ๕ ประการนั้น
คืออะไรบางเลา ? หาประการคือ :(๑) ภิกษุผูอยูปาในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เรา
อยูผูเดียวในปา งูพิษ หรือแมลงปอง หรือตะขาบ จะพึงขบกัดเราผูอยู
ผูเดียวในปา, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น, อันตรายอันนั้นจะ
พึงมีแกเรา, เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยัง
ไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เปนภัย
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๕/๗๗.
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ในอนาคตขอแรก อันภิกษุผูอยูปา มองเห็น ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียร
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง
เผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป,
เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิง่ ที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
(๒) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุผูอยูปา พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เราอยู
ผูเดียวในปา ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา เราจะพึงพลาดตกหกลมบาง อาหาร
ที่เราบริโภคแลว จะพึงเกิดเปนพิษบาง น้ําดีของเรากําเริบบาง เสมหะ
ของเรากําเริบบาง ลมมีพิษดัง่ ศัสตราของเรากําเริบบาง,
กาลกิริยาของเรา
จะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น, อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา, เราจะรีบทําความเพียร
เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถงึ เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิง่ ที่ยังไมทําให
แจงเสีย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เปนภัยในอนาคตขอที่สอง อันภิกษุผูอยูปามองเห็น
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้น
อยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
สิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
(๓) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุผูอยูปา พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เราอยู
ผูเดียวในปา ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา จะพึง มารวมทางกันดวยสัตวทงั้ หลาย
มีสิงห เสือโครง เสือเหลือง หมี หรือเสือดาว, สัตวรายเหลานั้นจะพึงปลิดชีพเรา
เสีย, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น, อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก
เรา, เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เปนภัยในอนาคตขอ
ที่สาม อันภิกษุผอู ยูปามองเห็น ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผา
กิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุสิ่ง ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง สิ่ง ที่ยัง ไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
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(๔) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุผอู ยูปา พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เราอยูผูเดียว
ในปา ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา จะพึง มารวมทางกันดวยพวกคนราย ซึ่ง
ทําโจรกรรมมาแลว หรือยังไมไดทํา (แตเตรียมการจะไปทํา) ก็ตาม, พวกคนราย
เหลานั้นจะพึงปลิดชีพเราเสีย, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น, อันตราย
อันนั้นจะพึงมีแกเรา, เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่ง
ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้ เปนภัย
ในอนาคตขอที่สี่ อันภิกษุผูอยูปา มองเห็น ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียร
เผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
(๕) อีกขอหนึ่ง, ภิกษุผูอยูปา พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เราอยูผูเดียว
ในปา พวกอมนุษยดรุ ายก็มีอยูในปา พวกมันจะพึงปลิดชีพเราเสีย, กาลกิริยา
ของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น, อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา, เราจะรีบทําความ
เพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําให
แจงเสีย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เปนภัยในอนาคตขอที่หา อันภิกษุผูอยูปามองเห็น
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยู
ตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถงึ เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไม
ทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคต ๕ ประการเหลานีแ้ ล ซึ่งภิกษุผูอยูปามองเห็นอยู
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยู
ตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยัง
ไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
ผูหมดราคี๑
ภิกษุ ท. ! เครื่องทําจิตใหเศราหมอง เปนอยางไรเลา ?
๑. บาลี พระพุทธภาษิต วัตถูปมสูตร มู. ม. ๑๒/๖๔-๖๙/๙๓-๙๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.
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ภิกษุ ท. ! โลภะอันไมสม่ําเสมอคืออภิชฌา เปนเครื่องทําจิตใหเศรา-หมอง, พยาบาท เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความโกรธ เปนเครื่อง
ทําจิตใหเศราหมอง, ความผูกโกรธ เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความ
ลบหลูคุณทาน เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความตีตนเสมอทาน เปนเครื่อง
ทําจิตใหเศราหมอง, ความริษยา เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความ
ตระหนี่ เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความมายา เปนเครื่องทําจิตให
เศราหมอง, ความอวดตน เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความหัวดื้อ เปน
เครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความบิดพลิ้ว เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,
ความมานะ เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความดูหมิ่นทาน เปนเครื่อง
ทําจิตใหเศราหมอง, ความมัวเมา เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง, ความ
ประมาท เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุรูชดั วา “โลภะอันไมสม่ําเสมอคือ อภิชฌา เปนเครื่อง
ทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว เธอก็ละโลภะอันไมสม่ําเสมอคืออภิชฌา ที่เปน
เครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
เธอรูชัดวา “พยาบาท
ก็ละพยาบาท ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความโกรธ เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความโกรธ ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความผูกโกรธ เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความผูกโกรธ ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความลบหลูคุณทาน เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดัง
นี้แลว ก็ละความลบหลูคุณทาน ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
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เธอรูชัดวา “ความตีตนเสมอทาน เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดัง
นี้แลว ก็ละความตีตนเสมอทาน ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
ดังนี้แลว
เธอรูชัดวา “ความริษยา เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”
ก็ละความริษยา ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความตระหนี่ เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความตระหนี่ ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความมายา เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความมายา ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความอวดตน เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความอวดตน ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความหัวดื้อ เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความหัวดื้อ ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความบิดพลิ้ว เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความบิดพลิ้ว ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความมานะ เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความมานะ ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความดูหมิ่นทาน เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความดูหมิ่นทาน ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความมัวเมา เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความมัวเมา ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
เธอรูชัดวา “ความประมาท เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว
ก็ละความประมาท ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย.
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ภิกษุ ท . ! ในกาลใด เมื่อภิกษุรชู ัดวา
“โลภะอันไมสม่ําเสมอคือ
อภิชฌา เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดังนี้แลว โลภะอันไมสม่ําเสมอคือ
อภิชฌา ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง ก็เปนสิ่งที่เธอละไดแลว ; อนึ่ง
เมื่อเธอรูชดั (แตละอยาง ๆ) วา “พยาบาท, ความโกรธ, ความผูกโกรธ, ความ
ลบหลูคุณทาน, ความตีตนเสมอทาน, ความริษยา, ความตระหนี่, ความมายา,
ความอวดตน, ความหัวดือ้ , ความบิดพลิ้ว, ความมานะ, ความดูหมิน่ ทาน,
ความมัวเมา, ความประมาท, (แตละอยาง ๆ) เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”
ดังนี้แลวพยาบาท ฯลฯ ความประมาท, ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง ก็เปน
สิ่งที่เธอละไดแลว ; ในกาลนั้น ภิกษุนั้น เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความ
เลื่อมใสทีห่ ยั่งลงมั่นไมหวั่นไหว ในพระพุทธเจาวา “เพราะเหตุอยางนี้ ๆ พระ
ผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส, เปนผูตรัสรูช อบเอง, เปนผูถึงพรอมดวย
วิชชาและขอปฏิบัติใหไดวชิ ชา, เปนผูไปแลวดวยดี, เปนผูรูโลกอยางแจมแจง,
เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมใี ครยิ่งกวา,
เปนครูผูสอนของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย, เปนผูรูผูตื่นผูเบิกบานดวยธรรม, เปนผูมีความ
จําเริญจําแนกธรรมสั่งสอนสัตว” ดังนี้. เธอเปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความ
เลื่อมใสทีห่ ยั่งลงมั่นไมหวั่นไหว ในพระธรรมวา “ธรรม เปนสิ่งที่พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสไวดีแลว, เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงไดเห็นดวยตนเอง, เปน
สิ่งที่ปฏิบัตไิ ดและใหผลไดไมจํากัดกาล, เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวา ทานจงมา
ดูเถิด, เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว, เปนสิ่งที่ผูรกู ็รูไดเฉพาะตน” ดังนี.้ เธอ
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสทีห่ ยัง่ ลงมั่นไมหวั่นไหว ในพระ
สงฆวา “สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนผูปฏิบัติดีแลว, สงฆ
สาวกของพระผูมพี ระภาคเจา เปนผูปฏิบตั ิตรงแลว, สงฆสาวกของพระผูมีพระ
ภาคเจา เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว, สงฆสาวกของ
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พระผูมพี ระภาคเจา เปนผูปฏิบัติสมควรแลว ; ซึ่งไดแกคูแหงบุรุษ ๔ คู นับ
เรียงตัวบุรุษได ๘ บุรุษ. นั่นแหละคือสงฆสาวกของพระผูม ีพระภาคเจาเปน
สงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา, เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ,
เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน, เปนสงฆที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี, เปน
เนื้อนาบุญของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุที่ ภิกษุนั้นสละกิเลสไดแลว, คายเสียแลว,
พนไปแลว, ละไดแลว, สลัดทิ้งเสียแลว ; เธอจึงไดความรูแจงอรรถ ได
ความรูแจงธรรม วา “เรา เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสทีห่ ยั่ง
ลงมั่นไมหวั่นไหว ในพระพุทธเจา, ในพระธรรม, ในพระสงฆ ” ดังนี้ ;
แตนั้นเธอยอมไดความปราโมทยที่ประกอบดวยธรรม, เมื่อเธอมีความปราโมทย
แลว ปติก็บังเกิดขึ้น, เมื่อเธอมีใจประกอบดวยปติ กาย ก็สงบระงับ,
ภิกษุผมู ีกายสงบระงับแลว ยอมไดเสวยความสุข, เมื่อเธอมีความสุข จิต
ยอมตั้งมั่น.
ภิกษุ ท. ! ก็เพราะเหตุที่ ภิกษุไดความรูแจงอรรถ ไดความรูแจง
ธรรมวา “กิเลสอันเราสละไดแลว, คายเสียแลว, พนไปแลว, ละไดแลว,
สลัดทิ้งเสียแลว” ดังนี้ ; เธอยอมไดความปราโมทยที่ประกอบดวยธรรม, เมื่อ
เธอมีความปราโมทยแลว ปติ ก็บังเกิดขึ้น, เมื่อเธอมีใจประกอบดวยปติ กาย
ก็สงบระงับ, ภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว ยอมไดเสวยความสุข, เมื่อเธอมี
ความสุข จิต ยอมตั้งมัน่ .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น มีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ แม
อันขาวสะอาดปราศจากเม็ดทีม่ ีสีดํา
หากวาจะบริโภคบิณฑบาตแหงขาวสาลี
มีแกงและกับมากอยางไซร, การบริโภคนัน้ ก็ไมเปนอันตรายแกเธอ (ไมทําเธอ
ใหเศราหมอง). ภิกษุ ท. ! ผาอันเศราหมองตองมลทินแลว มาถึงน้ําอันใส
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สะอาด ยอมเปนผาบริสุทธิ์ขาวสะอาด, หรือ ทองที่มาถึงปากเบา ก็เปนทองบริสุทธิ์
ผองใส. ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญา
อยางนี้ แมหากวาจะบริโภคบิณฑบาตแหงขาวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดมีสี
ดํา มีแกงและกับมากอยางไซร, การบริโภคนั้น ก็ไมเปนอันตรายแกเธอ (ไม
ทําเธอใหเศราหมอง), ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น มีจิตอันประกอบดวยเมตตา, กรุณา, มุทิตา,
อุเบกขา, แผไปยังทิศ ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ และทิศเบื้องบน เบื้อง
ต่ําและดานขวาง และแผไปยังโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง ดวยจิตที่ประกอบ
พรอมดวยเมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา, ชนิดที่ไพบูลย ถึงความเปนจิต
ใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท เปนอยู. เธอยอมรูชดั วา “สิ่ง
นี้ มีอยู, สิ่งที่เลว มีอยู, สิ่งที่ประณีต มีอยู, สิ่งที่เปนอุบายเครื่องออกไป
พนแหงสัญญานี้ ทีย่ ิ่งขึ้นไปยังมีอยู” ๑ ดังนี้. เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้อยู
จิต ก็ยอมหลุดพนไปจากอาสวะ คือ กาม ภพ และอวิชชา ; เมื่อจิตหลุดพน
จากอาสวะทั้งหลายแลว ก็มี ญาณ วา “หลุดพนไดแลว” ดังนี้, เธอก็ยอมรู
ชัดวา “ชาติ สิ้นแลว, พรหมจรรย ไดอยูจบแลว, กิจที่ควรทําไดทําเสร็จ
แลว, กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา “ผูอาบแลว สนานแลว ดวยเครื่องอาบ
เครื่องสนานอันมีในภายใน” ดังนี้แล.

คนในบัญชี๒
ภิกษุ ท. !

ก็ภิกษุเหลาใด

เป น คนไม ห ลอกลวง

ไม พู ด พล า ม

๑. หมายถึง อริยสัจจสี่ : สิ่งนี้ = ทุกข, สิ่งที่เลว = สมุทัย, สิ่งที่ประณีต = นิโรธ,
ออก = มรรค
๒. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกก. อ ๒๑/๓๔/๒๖.

อุบายเครื่อง
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ฉลาด ไมเปนคนกระดาง มีใจเปนสมาธิดี ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลานัน้ เปน
คนของเรา. ภิกษุ ท. ! ก็ภิกษุเหลานั้น ไมไดออกไปนอกธรรมวินัยนี้ และ
พวกเธอ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ แล.

คนไมแหวกแนว๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป เมื่อมีการกระทํา
สามอยางนี้เขาแลว, จะชื่อวา เปนผูท ํามหาชนใหไดรับประโยชน ทํามหาชน
ใหไดรับความสุข ทําไปเพื่อความเจริญแกมหาชน เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เปนไปเพื่อความสุข ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. การกระทําสามอยาง
อะไรบางเลา ? สามอยาง คือ :(๑) ทําการชักชวนมหาชนในการกระทําทางกาย อันเขารูปกับหลักเกณฑ
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา.
(๒) ทําการชักชวนมหาชนในการกระทําทางวาจา อันเขารูปกับหลักเกณฑ
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา.
(๓) ทําการชักชวนมหาชนในการบําเพ็ญทางจิต อันเขารูปกับหลักเกณฑ
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป เมื่อมีการกระทํา
สามอยางนี้เขาแลว, ไดชอื่ วาเปนผูทํามหาชนใหไดรบั ประโยชน ทํามหาชน
ใหไดรับความสุข ทําไปเพื่อความเจริญแกมหาชน เปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เปนไปเพื่อความสุข ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายแล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๓๔/๔๕๐.
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คนไมทิ้งธรรม๑
ภิกษุ ท. ! ในทิศใด พวกภิกษุ มีความพรอมเพรียงกัน มีความบันเทิง
ตอกันและกัน ไมทะเลาะวิวาทกัน เขากันและกันไดสนิทเหมือนน้ํานมกับน้ํา
มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรักอยู ; ภิกษุ ท. ! ทิศนั้น เปนที่ผาสุก

แกเรา แมตองเดินไป. (อยางเหน็ดเหนื่อย) จะปวยกลาวไปไยถึงการที่
เพียงแตนึกถึง. ในกรณีนี้ เราเชื่อแนแกใจวา เปนเพราะภิกษุเหลานั้น ได
ละทิ้งธรรมสามอยางเสียแลว และพากันมาถือกระทําใหมากในธรรมสามอยาง.
ธรรมสามอยางอะไรบางเลาที่เธอละทิ้งเสียแลว ? สามอยางคือ :(๑) ความตรึกในทางกาม,
(๒) ความตรึกในทางมุงราย,
(๓) ความตรึกที่กอใหเกิดความลําบากแกผูอื่น. ธรรมสามอยางเหลานี้แล
ที่พวกภิกษุเหลานั้น ละทิ้งเสียแลว.
ที่ พ วกภิ ก ษุ เ หล า นั้ น พากั น มาถื อ
ก็ธรรมอีกสามอยางอะไรบางเลา
กระทําเพิ่มพูนใหมาก ? สามอยางคือ :(๑) ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม,
(๒) ความตรึกในการทําความไมมุงราย,
(๓) ความตรึกในการไมทําคนอื่นใหลําบาก. ธรรมสามอยางเหลานี้แล
ที่พวกภิกษุเหลานั้นพากันมาถือ กระทําเพิ่มพูนใหมาก.
ภิกษุ ท. ! ในทิศใด พวกภิกษุ มีความพรอมเพรียงกัน มีความบันเทิง
ตอกันและกัน ไมทะเลาะวิวาทกัน เขากันและกันไดสนิทเหมือนน้ํานมกับน้ํา
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๕๕/๕๖๔,
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มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรักอยู ;
ภิกษุ ท. ! ทิศนั้น เปนที่
ผาสุกแกเรา แมตองเดินไป (อยางเหน็ดเหนื่อย) จะปวยกลาวไปไยถึงการที่
เพียงแตนึกถึง. ในกรณีนี้ เราเชื่อแนแกใจวา เปนเพราะพวกภิกษุเหลานั้น
ไดละทิ้งธรรมสามอยางเหลาโนนเสียแลว และพากันมาถือ กระทําใหมาก
ในธรรมสามอยางเหลานี้แทน.

คืนวันทีม่ ีแต “ความสวาง” ๑
ภิกษุ ท. ! คืนวันของภิกษุ ที่ประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว
ยอมผานไปโดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทัง้ หลายอยางเดียว หาความ
เสื่อมมิได. หกอยางอะไรบางเลา ? หกอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ :(๑) ไมมีความตองการมาก จึงไมเปนทุกข เพราะรูจักพอในเรื่องจีวร,
บิณฑบาต, เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร.
(๒) เปนคนมีศรัทธา.
(๓) เปนคนมีศีล.
(๔) เปนคนปรารภความเพียร.
(๕) เปนคนมีสติ.
(๖) เปนคนมีปญญา.
ภิกษุ ท. ! คืนวันของภิกษุที่ประกอบดวย องคประกอบหกอยางเหลานี้
แลว ยอมผานไป โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทัง้ หลายอยางเดียว
หาความเสื่อมมิไดเลย.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๓/๓๕๕,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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ผูไมถูกตรึง๑
ภิกษุ ท. ! ตะปูตรึงใจ ๕ ตัว เปนสิ่งที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละไดแลว
ภิกษุรูปนั้น จักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้. ขอนี้
เปนฐานะที่มีไดเปนได.
ภิกษุ ท. ! ตะปูตรึงใจ ๕ ตัว เปนสิ่งที่ภิกษุละไดแลว เปนอยางไรเลา ?
ยอมปลงใจเชื่อ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมมิไดสงสัย
เคลือบแคลง,
ภิกษุใดเปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น
ยอมเลื่อมใส ในพระศาสดา.
ยอมนอมไป เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ
เพื่อความเพียรอันติดตอเนื่องกัน และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง. จิต
ของผูใ ด ยอมนอมไปในความเพียร ดังกลาวนี้, นั่นแหละ เปนตะปูตรึงใจตัว
แรก ที่เธอนั้นละไดแลว ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ ยอมมิไดสงสัย เคลือบแคลง,
ยอมปลงใจเชื่อ ยอมเลื่อมใส ในธรรม. _ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนตะปู
ตรึงใจตัวทีส่ อง ที่เธอนั้นละไดแลว ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ ยอมมิไดสงสัย เคลือบแคลง, ยอมปลง
ใจเชื่อ ยอมเลื่อมใส ในพระสงฆ. _ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนตะปูตรึง
ใจตัวที่สาม ที่เธอนั้นละไดแลว ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง ภิก ษุ ยอมมิไดสงสัย เคลือบแคลง,
ยอมปลงใจเชื่อ ยอมเลื่อมใส ในไตรสิกขา. _ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนตะปู
ตรึงใจตัวทีส่ ี่ ที่เธอนั้นละไดแลว ดวยอาการอยางนี้.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต เจโตขีลสูตร มู. ม. ๑๒/๒๐๘/๒๓๐, ๒๓๑.

๓๓๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ ไมครุนโกรธในเพื่อนผูประพฤติ
มิไดมีจิตถูกโทสะ
พรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย ไมทําความไมชอบใจ
ภิกษุใดเปนดังกลาวนี้ จิตของ
กระทบกระทั่ง มิไดเกิดเปนตะปูตรึงใจ.
ภิกษุนั้น ยอมนอมไป เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียร
ทําใหเนือง ๆ เพื่อความเพียรอันติดตอเนื่องกัน และเพื่อความเพียรอันเปน
หลักมั่นคง. จิตของผูใด ยอมนอมไปในความเพียร ดังกลาวนี้, นั่นแหละ
เปนตะปูตรึงใจตัวทีห่ า ที่เธอนั้นละไดแลว ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! ตะปูตรึงใจ ๕ ตัว เปนสิ่งที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละไดแลว ;
ภิกษุรูปนั้น จักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้. ขอนี้
เปนฐานะที่มีไดเปนได แล.

ผูรอดจากการสึก๑
ภิกษุ ท. ! เปนอยางนั้นแหละ, ขอที่รางกายเกิดหนักตัวขึ้น, ทิศ
ทั้งหลายไมกระจาง, ธรรมทั้งหลายไมแจมแจง, ถีนมิทธะเขาจับจิต, ฝนใจ
ประพฤติพรหมจรรย, มีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ; อาการเหลานี้ยอมมี
แกภิกษุผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย, ไมประมาณในการบริโภค, ไม
ประกอบชาคริยธรรมเนือง ๆ, ไมเห็นแจงในธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล, ไม
ขวนขวายบําเพ็ญโพธิปกขิยธรรมภาวนา ตลอดราตรีเปนเบื้องตนและราตรีเปน
เบื้องปลาย.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๗๙/๕๖, ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเกิดหนักเนื้อตัวขึ้น เพราะถูก
นิวรณครอบงํา ฝนใจประพฤติพรหมจรรยอยู จนตองไปกราบเรียนพระอุปชฌายะใหทราบเรื่อง, ทานจึงพาเขาไปเฝา
และไดรับคําแนะนําดังเรื่องนี้.

หมวดที่ ๑๓ วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส

๓๓๓

ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ เธอ พึงสําเหนียกใจไววา “เราจัก
เปนผูคมุ ครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย, เปนผูรูประมาณในการบริโภค, จัก
ประกอบชาคริยธรรมเนือง ๆ เปนผูเห็นแจงในธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล, จัก
เปนผูขวนขวายบําเพ็ญโพธิปกขิยธรรมภาวนาตลอดราตรีเปนเบื้องตน และราตรี
เปนเบื้องปลาย” ดังนี้. ภิกษุ ! เธอพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้.
ภิกษุรูปนั้น นอมรับเอาโอวาทอันนี้ หลีกออกจากหมู อยูแตผูเดียว ไมประมาท
ตนสงไปแลวในการทําเชนนั้น. ในที่สุด ก็ถึงความเปนพระอรหันตแลว.

เพียรเผากิเลส มี

ผูเปรียบดวยการไมถูก “แมลงวันตอม”๑
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุเดินอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม นั่งอยูกต็ าม นอนตื่นอยู
ก็ตาม, ถาเธอ เกิดครุน คิดอยูด วยความครุน คิดในทางกาม ก็ดี เกิดความครุนคิด
อยูดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน ก็ดี เกิดความครุนคิดอยูดว ยความครุนคิด
ในทางทําใหผูอื่นใหลาํ บาก ก็ดี ขึ้น, ภิกษุนั้น ไมรับเอาความครุนคิดเชน

นั้น ๆ ไว ละทิ้งเสีย ถายถอนออกเสีย ทําใหสิ้นสุดเสีย ถึงความไมมี
อะไรเหลืออยู ; ภิกษุผูเปนเชนนี้ แมเดินอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม นั่งอยูก็ตาม
นอนตื่นอยูก็ตาม เราเรียกวา ผูทําความเพียรเผากิเลส ผูกลัวตอความเปน
ทาสของกิเลส เปนผูปรารภความเพียร ติดตอสม่ําเสมอ และเปนผูมีตนสง
ไปแลวในการกระทําเชนนั้น.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗/๑๑.

๓๓๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
(อีกสูตรหนึ่ง)๑

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูละองคหาไดแลว และผูป ระกอบพรอมดวยองคหา
เราเรียกวา “ผูประกอบดวยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น๒ , ผูอยูจบพรหมจรรย,
เปนยอดบุรุษ” ในธรรมวินัยนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูละองคหาไดแลว เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
กามฉันทะ เปนสิ่งที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละไดแลว, พยาบาท ก็เปนสิ่งที่เธอ
ละไดแลว, ถีนมิทธะ ก็เปนสิ่งที่เธอละไดแลว, อุทธัจจกุกกุจจะ ก็เปนสิ่งที่
เธอละไดแลว, วิจิกิจฉา ก็เปนสิ่งที่เธอละไดแลว ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้
ชื่อวา เปนผูละองคหาไดแลว.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูประกอบพรอมดวยองคหา เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบพรอมดวยกองศีลอันเปนอเสขะ,
เปนผูประกอบพรอมดวยกองสมาธิอันเปนอเสขะ,
เปนผูประกอบพรอมดวย
กองปญญาอันเปนอเสขะ, เปนผูประกอบพรอมดวยกองวิมุตติอันเปนอเสขะ,
เปนผูประกอบพรอมดวยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
อยางนี้ ชื่อวาเปนผูประกอบพรอมดวยองคหา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูละองคหาไดแลว และผูประกอบพรอมดวยองคหา
เราเรียกวา “ผูประกอบดวยคุณธรรมทัง้ หมดทั้งสิน้ ๒, ผูอยูจบพรหมจรรย,
เปนยอดบุรุษ” ในธรรมวินัยนี้ ฉะนี้แล.
หมวดทีส่ ิบสาม จบ.
________________
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๑๗/๑๒.
๒. ผูมีคุณธรรมขอนี้ เขาใจวา เรียกกันโดยศัพทเดิม คือ เกวลี,
ทํานองเดียวกับคําพิเศษอื่น ๆ เชนคําวา ภควา อรหันต ฯลฯ.

หรือเกพลี, โดยไมตองแปลออกมา,

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทัง้ หลาย,
กิจอันนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลายจงเพียรเผากิเลส,

อยาไดประมาท.

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ตี่ องรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๓๓๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๔

วาดวย การไมเปนทาสตัณหา
_________________________

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผูเห็นแกธรรม
ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา
คุมคาขาวสุก
เนื้อที่ไมตดิ บวงนายพราน
ผูไมถูกลาม
มิตตภิกขุ
ไมเปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย

๓๓๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๔

วาดวย การไมเปนทาสตัณหา
(ปฏิปกขนัย ของหมวด ๕ อันวาดวยการเปนทาสตัณหา)

_________________________

ผูเห็นแกธรรม๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทั มีสองชนิด. สองชนิดอะไรบางเลา ? สองชนิด
คือ ภิกษุบริษัท หนักในอามิส ไมหนักในพระสัทธรรม. หนึง่ , ภิกษุบริษัทที่
หนักในพระสัทธรรม ไมหนักในอามิส หนึ่ง _ _ _ฯลฯ _ _ _
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษัทที่หนักในพระสัทธรรม ไมหนักในอามิส เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุเหลาใด ไมกลาวยกยอกันเองตอหนา
คฤหัสถผูครองเรือน วา “ภิกษุรูปโนนเปน อริยบุคคลชนิดอุภโตภาควิมุตต,
รูปโนนเปน อริยบุคคลชนิดปญญาวิมุตต, รูปโนนเปน อริยบุคคลชนิดกายสักขี,
รูปโนนเปน อริยบุคคลชนิดทิฏฐิปปตตะ, รูปโนนเปน อริยบุคคลชนิดสัทธา
วิมุตต, รูปโนนเปน อริยบุคคลชนิดธัมมานุสารี, รูปโนนเปน อริยบุคคล
ชนิดสัทธานุสารี, รูปโนน มีศีลมีการเปนอยูงดงาม, และรูปโนน ทุศีลมีการ

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทุก. อํ. ๒๐/๙๓/๒๙๓.

๓๓๗

๓๓๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เปนอยูเ ลวทราม” ดังนี้เปนตน. ภิกษุเหลานั้นยอมไดลาภ เพราะการไมกลาวยก
ยอกันนั้นเปนเหตุ. ครั้นไดลาภแลว ภิกษุพวกนั้นก็ไมตดิ อกติดใจในรสแหงลาภ
ไมสยบ ไมเมาหมก, มองเห็นสวนที่เปนโทษ เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปน
เครื่องออกไปจากทุกข บริโภคลาภนั้นอยู.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทั อยางนี้แล
สัทธรรม ไมหนักในอามิส.

เราเรียกวา

บริษัทที่หนักในพระ

ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา๑
ภิกษุ ท. ! ถาหากภิกษุ กระทําในใจซึ่ง เมตตาจิต (เปนตน) แมสัก
วาชั่วลัดนิว้ มือเดียว, ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา ผูเปนอยูไมหางจากฌาน
(การเผากิเลส) เปนผูทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา
เปนผูทําการสนอง
โอวาท ยอมฉันขาวของชาวเมือง ไมเสียเปลา ; จะกลาวทําไมเลา ถึงผูที่
กระทําในใจซึ่งเมตตาจิตนั้นไดมาก.

คุมคาขาวสุก๒
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใด
แหงหนึง่ อยู. คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีกต็ าม เขาไปหาภิกษุนั้นแลว นิมนต
๑. บาลี พระพุทธภาษิต เอก. อํ. ๒๐/๑๒/๕๖.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๕๔/๕๖๓.

หมวดที่ ๑๔ วาดวยการไมเปนทาสตัณหา

๓๓๙

ฉันอาหารในวันรุงขึ้น. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้มีความหวังในอาหารนั้นก็รับนิมนต.
ครั้นราตรีลวงไป ถึงเวลาเชาเธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูเรือนแหงคฤหบดี
หรือบุตรคฤหบดีผูนมิ นต, ถึงแลวก็นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว. คฤหบดีหรือ
บุตรคฤหบดี ไดเลี้ยงดูเธอนั้น ดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยตนเอง
ใหอมิ่ หนําจนเธอบอกหาม. เธอไมนึกชมในใจทํานองนี้วา “วิเศษจริง, คฤหบดี
หรือบุตรคฤหบดีนี้ เลี้ยงเรา ดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีตดวยตนเอง ใหอมิ่
หนําจนเราตองบอกหาม” ดังนี้แลว, ภิกษุนั้นก็ไมนึกหวังตอไปอีกวา “โอหนอ,
แมวันตอ ๆ ไป คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี พึงเลี้ยงเรา ดวยของเคี้ยวของฉัน
อันประณีต ดวยตนเอง ใหอิ่มหนําจนตองบอกหาม อยางนี้อีกเถิด” ดังนี้.
เธอนั้นไมติดอกติดใจในรสอาหาร ไมสยบ ไมเมาหมก, มองเห็นสวนที่เปน
โทษเปนผูร ูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข บริโภคอาหารนั้นอยู.
เธอนั้นยอมครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทางออกจากกามบาง ครุนคิดอยูดวย
ความครุนคิดในทางไมเคียดแคนบาง ครุนคิดอยูดว ยความครุนคิดในทางไมทํา
ใหผอู ื่นลําบากโดยไมรูสึกตัวบาง ณ ที่นั่งฉันนั้นเอง.
ภิกษุ ท. ! เรากลาววา “ทานที่ถวายแกภิกษุเชนนี้ มีผลใหญ”. เพราะ
เหตุไร ? เพราะเหตุวา ภิกษุนี้ เปนผูไมมวั เมา แล.

เนื้อ ที่ไมติดบวงนายพราน๑
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ไมตดิ ใจ ไมสยบอยู
ไมเมาหมกอยู ในกามคุณ ๕ เหลานี้แลว มองเห็นสวนที่เปนโทษอยู
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปาสราสิสูตร มู. ม. ๑๒/๓๓๓/๓๒๘.

๓๔๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข บริโภคกามคุณทั้ง ๕ นั้นอยู ;
สมณะหรือพราหมณพวกนั้น
อันคนทั้งหลาย
พึงเขาใจไดอยางนี้วา
เปนผูไมถงึ ความพินาศ
ยอยยับ
ไมตองทําตามประสงคของมารผูใจบาป
แตอยางใด ดังนี้.

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเนื้อปาตัวที่ไมตดิ บวง
แมนอนจมอยูใน
กองบวง ในลักษณะที่ใคร ๆ พึงเขาใจไดวา เปนผูไมถงึ ความพินาศยอยยับ
ไมตองทําตามประสงคของพรานแตอยางใด, เมื่อนายพรานมาถึงเขา มัน
จะหลีกหนีไปไดตามที่ตองการ ดังนี้. ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! สมณะ
หรือพราหมณเหลานัน้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : เมื่อไมติดใจ ไมสยบอยู ไม
เมาหมกอยูใ นกามคุณ ๕ เหลานี้แลว มองเห็นสวนที่เปนโทษ เปนผูรูแจม
แจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข บริโภคกามคุณทัง้ ๕ อยู, ก็เปน
ผูที่คนทั้งหลายพึงเขาใจไดอยางนี้วา เปนผูไมถึงความพินาศยอยยับ ไม
ตองทําตามประสงคของมารผูใ จบาปแตอยางใด ดังนี้.

ภิกษุ ท. ! กามคุณเหลานี้ มีหาอยาง. หาอยางอะไรบางเลา ? หา
อยางคือ
รูป ที่ไดเห็นดวยตา, เสียง ที่ไดยินดวยหู, กลิ่น ที่ไดดมดวย
จมูก, รส ที่ไดลิ้มดวยลิ้น
และโผฏฐัพพะ ที่ไดสัมผัสดวยกาย, อันเปน
เปนที่เขาไป
สิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาชอบใจ
ยวนตาใหรกั
ตั้งไวซึ่งความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ. ภิกษุ ท. ! กามคุณมีหา
อยางเหลานี้แล.

หมวดที่ ๑๔ วาดวยการไมเปนทาสตัณหา

๓๔๑

ผูไมถูกลาม๑
ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดเครื่องลาม
ทางใจหาอยางใหขาดออกดวยดีแลว, คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น ยอมผาน
ไป โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว หาความเสื่อมมิ
ได. เครื่องลามทางใจหาอยาง ที่บรรพชิตรูปนัน้ ตัดใหขาดออกดวยดีแลว
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด ในกาม
ทั้งหลาย, ปราศจากความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความเรารอน
และความทะยานอยากในกามทั้งหลาย. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้, จิตของ
ภิกษุนั้น ยอมนอมไป เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียร
ทําใหเนือง ๆ
เพื่อความเพียรอันติดตอเนื่องกัน และเพื่อความเพียรอันเปน
หลักมั่นคง. จิตของผูใด ยอมนอมไป ในความเพียรดังกลาวนี้, นั่นแหละ
เปนเครื่องลามทางใจอยางที่หนึง่ ซึ่งเธอตัดใหขาดออกดวยดีแลว.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ เปนผูปราศจากความกําหนัด ในกาย,
_ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนเครื่องลามทางใจอยางที่สอง ซึ่งเธอตัดใหขาด
ออกดวยดีแลว.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ เปนผูปราศจากความกําหนัด ในรูป,
_ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนเครื่องลามทางใจอยางที่สาม ซึ่งเธอตัดใหขาด
ออกดวยดีแลว.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุไดฉันอาหารเต็มทองตามประสงคแลว ก็
ไมมัวหาความสุขในการหลับ ไมหาความสุขในการเอนกายเลน ไมหาความสุข
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๒๑, ๒๒/๑๔.

๓๔๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ในการนอนซบเซาไมอยากลุก เปนอยู. _ _ _ฯลฯ _ _ _ นั่นแหละ เปนเครื่อง
ลามทางใจอยางที่สี่ ซึ่งเธอตัดใหขาดออกดวยดีแลว.
ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ ไมประพฤติพรหมจรรย โดย ตั้งความ
ปรารถนาเพื่อเปนเทวดาพวกใดพวกหนึ่ง วา “เราจักเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ
หรือเปนเทวดาผูมีศักดานอยชนิดใดชนิดหนึ่งดวยศีลนี้, ดวยวัตรนี้, ดวย
ตบะนี้, หรือดวยพรหมจรรยนี้ ” ดังนี้. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้, จิตของภิกษุ
นั้นยอมนอมไป เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ
เพื่อความเพียรอันติดตอเนื่องกัน และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง. จิต
ของผูใ ด ยอมนอมไป ในความเพียรดังกลาวนี้, นั่นแหละ เปนเครื่องลามทาง
ใจอยางที่หา ซึ่งเธอตัดใหขาดออกดวยดีแลว.
ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดเครื่อง
ลามทางใจหาอยางเหลานี้ใหขาดออกดวยดีแลว ; คืนวันของบรรพชิตรูปนัน้ ยอม
ผานไป โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทัง้ หลายอยางเดียว หาความ
เสื่อมมิได ; เชนเดียวกับคืนวันแหงดวงจันทรเวลาขางขึ้น, ดวงจันทรนั้น
โดยสีก็แจมกระจาง, โดยวงกลดก็ใหญกวางออก, โดยรัศมีกเ็ จริญขึ้น, โดย
ขนาดก็ขยายใหญขึ้น ; ฉันใดก็ฉันนั้น แล.

มิตตภิกขุ๑
ภิกษุ ท. ! มิตรที่เปนภิกษุ ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลานี้ เปน
คนที่ใคร ๆ ควรคบ. หาอยางอะไรบางเลา ? หาอยาง คือ :(๑) ภิกษุนั้น ไมใชผูอื่นใหทํางาน.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๒/๑๔๖.

หมวดที่ ๑๔ วาดวยการไมเปนทาสตัณหา

๓๔๓

(๒) ภิกษุนั้น ไมชอบกออธิกรณ.
(๓) ภิกษุนั้น ไมทําตนเปนปฏิปกษตอเหลาพระเถระชั้นครูบาอาจารย.
(๔) ภิกษุนั้น ไมชอบเทีย่ วไกล ๆ และไมมีจดุ หมาย.
(๕) ภิกษุนั้น มีความสามารถในการแสดง, ในการชี้ชวน, ในการปลุก
ปลอบ, ในการเราใหเกิดความบันเทิง, ดวยธรรมมีกถาตามเวลาอันสมควร.
ภิกษุ ท. ! มิตรที่เปนภิกษุ ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลานี้แล
เปนคนที่ใคร ๆ ควรคบแท.

ไมเปนโรคชอบเทีย่ วเรื่อยเปอย๑
ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูเปนที่เหลานี้ มีอยูหาอยาง. หาอยางอะไร
บางเลา ? หาอยาง คือ :(๑) เธอ ยอมไดบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ.
(๒) เธอ ยอมไมเสือ่ มจากสิ่งที่บรรลุแลว.
(๓) เปนผูแ ตกฉานช่ําชองในบางสิ่งบางอยาง แมที่บรรลุแลว.
(๔) ไมเปนโรคที่ทําชีวิตใหลําบาก.
(๕) และเปนคนมีมิตร.
ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูเปนที่ มีอยูหาอยางเหลานี้แล.
หมวดทีส่ ิบสี่ จบ.
________________
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๘๕/๒๒๒.

๓๔๔

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทัง้ หลาย,
กิจอันนั้น เราไดทาํ แลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,

อยาไดประมาท.

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ี่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๓๔๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๕

วาดวย การไมหละหลวมในธรรม
_________________________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐ .
๑๑ .
๑๒ .
๑๓ .
๑๔ .
๑๕ .
๑๖ .
๑๗ .
๑๘ .

ผูไมใชนกแกวนกขุนทอง
ถุงธรรม
ปริยัติที่ไมเปนงูพิษ
ผูสนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนา
เนื้อแท ที่ไมอันตรธาน
ยอดแหงความเพียร
ผูไมมีอหังการ
ผูไมทําศาสนาเสื่อม
ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร
คนควรเลี้ยงโค
ลูกในคอก
ทางเจริญของ “ลูกในคอก”
ผูไมโลเล
ผูไมรองเพลง
ผูไมประมาท
ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม
ผูตายไมเสียที
ผูไมหลนจากศาสนา
๓๔๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๕

วาดวย การไมหละหลวมในธรรม
(ปฏิปกขนัย ของหมวด ๖ อันวาดวยการหละหลวมในธรรม)

_________________________

ผูไมใชนกแกวนกขุนทอง๑
ภิกษุ !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด)
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุ ตกะ ชาตกะ
อัพภูตธัมมะเวทัลละ ; และเธอยอมรูทั่วถึงความหมายอันยิ่งแหงธรรมนั้น ๆ
ดวยปญญา. ภิกษุอยางนี้แล ชื่อวา ธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม).
ภิกษุ !
ภิกษุผมู ากดวยปริยัติเราก็แสดงแลว, ผูมากดวยการบัญญัติ
เราก็แสดงแลว, ผูมากดวยการสาธยายเราก็แสดงแลว, ผูมากดวยการคิดเรา
ก็แสดงแลว, และธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม) เราก็แสดงแลว ดวย
ประการฉะนี้.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๐/๗๔.

๓๔๗

๓๔๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ !
กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดู แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัย
ความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, กิจอันนั้น เราไดทําแลวแกพวก
เธอทั้งหลาย. ภิกษุ ! นั่น โคนไมทั้งหลาย. นั่น เรือนวางทั้งหลาย. ภิกษุ ! เธอ
ทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส, อยาไดเปนผูป ระมาท ; เธอทั้งหลายอยาเปนผูที่
ตองรอนใจ ในภายหลังเลย. นี่แล เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนเธอทั้งหลาย
ของเรา.

ถุงธรรม๑
ภิกษุ !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด)
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ
เวทัลละ, แตเธอไมใชวันทั้งวันใหเปลืองไปดวยการเรียนธรรมนั้น ๆ
ไม
เริดรางจากการหลีกเรน, ประกอบตามซึ่งธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายในเนือง ๆ.
ภิกษุอยางนี้แล ชื่อวา ธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม)
ภิกษุ !
ภิกษุผมู ากดวยปริยัติเราก็แสดงแลว, ผูมากดวยบัญญัติเราก็
แสดงแลว, ผูมากดวยการสาธยายเราก็แสดงแลว, ผูมากดวยการคิดเราก็แสดง
แลว, และธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม) เราก็แสดงแลว ดวยประการฉะนี้.
ภิกษุ !
กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัย
ความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,
กิจอันนั้น เราไดทําแลวแก
พวกเธอทั้งหลาย. ภิกษุ ! นั่น โคนไมทั้งหลาย. นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๙๙/๗๓.

หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม

๓๔๙

ภิกษุ ! เธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส, อยาไดเปนผูป ระมาท ; เธอทั้งหลายอยา
เปนผูทตี่ องรอนใจ ในภายหลังเลย. นี่แล เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนเธอทั้งหลาย
ของเรา.

ปริยัติที่ไมเปนงูพษิ ๑
ภิกษุ ท. ! ก็กุลบุตรบางพวกในกรณีนี้ เลาเรียนปริยตั ิธรรม (นานา
ชนิด) คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภูตธัมมะ เวทัลละ, กุลบุตรเหลานั้น ครั้นเลาเรียนธรรมนั้น ๆ แลว
ก็สอดสองใครครวญเนื้อความแหงธรรมนัน้ ๆ ดวยปญญา ; เมื่อสอดสองใคร
ครวญเนื้อความดวยปญญา, ธรรมเหลานั้น ยอมทนตอการเพงพิสูจนของกุลบุตร
เหลานั้น. กุลบุตรเหลานั้น เลาเรียนธรรม ดวยการมิไดเพงหาขอบกพรอง (ของ
ธรรม หรือของลัทธิใดลัทธิหนึง่ ) และมิไดมีความคิดที่จะใชเปนเครื่องทําลายลัทธิ
ใดลัทธิหนึง่ เปนอานิสงส. ผูรูทั้งหลายเลาเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชนอันใด
กุลบุตรเหลานั้นก็ไดรบั คุณประโยชนอันนัน้ แหงธรรม ; ธรรมเหลานั้น ก็กลาย
เปนธรรมที่กุลบุตรเหลานั้นถือเอาดวยดี เปนไปเพื่อความเปนประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุขแกกุลบุตรเหลานั้นเอง ตลอดกาลนาน. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะ
ความที่ธรรมทั้งหลายอันกุลบุตรเหลานั้นถือเอาดวยดีเปนเหตุ.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษผูม คี วามตองการใครจะไดงู เที่ยวเสาะ
แสวงหาอยู. บุรุษนั้น ครั้น เห็นงูตัวใหญ จึงเอาทอนไมมีงามดังเทาแพะ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อลคัททูปมสูตร มู. ม. ๑๒/๒๖๘/๒๗๙.

๓๕๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

กดงูนั้น ใหเปนการถูกกดไวอยางดี ครั้นแลว จึงจับงูนั้นที่คออยางมั่นคง. แม
งูตัวนั้น จะพึงรัดเอามือ แขน หรืออวัยวะแหงใดแหงหนึง่ ของบุรุษนั้นดวยลํา
ตัวของมัน ก็ตามที, แตบุรุษนั้นไมตาย หรือไมตอ งไดรับทุกขเจียนตาย เพราะ
การรัดเอาของงูนั้นเปนเหตุ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะงูตัวนั้นถูกจับไว
อยางมั่นคงดีแลวเปนเหตุ ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : กุลบุตรบางพวกในกรณีนี้
เลาเรียน
ปริยัติธรรม (นานาชนิด) _ _ _กุลบุตรเหลานั้น ครั้นเลาเรียนธรรมนั้น ๆ แลว
ก็สอดสองใครครวญเนื้อความแหงธรรมนั้น ๆ ดวยปญญา. เมื่อสอดสอง
ใครครวญเนื้อความดวยปญญา, ธรรมเหลานั้น ยอมทนตอการเพงพิสูจน
ของกุลบุตรเหลานั้น. กุลบุตรเหลานั้นเลาเรียนธรรม ดวยการมิไดเพงหาขอ
บกพรอง (ของธรรมหรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่ง) และมิไดมีความคิดที่จะใช
ผูรูทั้งหลาย เลาเรียน
เปนเครื่องทําลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเปนอานิสงส.
ปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชนอนั ใด กุลบุตรเหลานั้น ก็ไดรับคุณประโยชน
อันนั้นแหงธรรม ; ธรรมเหลานั้น ก็กลายเปนธรรมที่กุลบุตรเหลานั้นถือเอา
ดวยดี เปนไปเพื่อความเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแกกุลบุตรเหลานั้น
เองตลอดกาลนาน. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะความที่ธรรมทัง้ หลายอัน
กุลบุตรเหลานั้นถือเอาดวยดีเปนเหตุ.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงทราบ
ถึงความหมายแหงคําพูดอันใดของเรา
พึงจดจําขอนั้น
โดยประการนั้น ;
ถาพวกเธอยังไมเขาใจ เราจะทบทวนในขอนั้นแกเธอทั้งหลาย หรือพวกเธอ
เอาไปสอบถามพวกภิกษุผูฉลาดดูก็ได แล.

หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม

๓๕๑

ผูสนทนาถูกเรื่องทีค่ วรสนทนา๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย อยากลาวถอยคําที่ยึดถือเอาแตกตางกันวา
“ทานไมรทู ั่วถึงธรรมวินัยนี้, ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้, ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัย
นี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด, ขาพเจาซิปฏิบัติชอบ. คําควรกลาวกอน ทานกลาว
ทีหลัง คําควรกลาวทีหลัง ทานมากลาวกอน คําพูดของทานจึงไมเปน
ประโยชน คําพูดของขาพเจาเปนประโยชน. ขอที่ทานเคยถนัด มาแปรปรวน
ไปเสียแลว. ขาพเจาสลัดคําพูดของทานไดแลว ทานถูกขาพเจาขมแลว เพื่อ
ใหถอนคําพูดผิด ๆ นั้นเสีย หรือถาทานสามารถก็จงคานมาเถิด” ; ดังนี้. พวก
เธอทั้งหลาย ไมพึงกลาวถอยคําเห็นปานนั้น เพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุวา
การกลาวนั้น ๆ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย ไม
เปนไปพรอมเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความรํางับ ความ
รูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน.
ภิกษุ ท. ! เมื่อพวกเธอทั้งหลายจะกลาว จงกลาววา “ความทุกขเปนเชนนี้ ๆ, เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ, ความดับสนิทแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ, และ
ขอปฏิบัติใหถึงความดับสนิทแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ” ดังนี้. ขอนั้นเพราะเหตุ
ไรเลา ? เพราะเหตุวา การกลาวนั้น ๆ เปนการกลาวประกอบดวยประโยชน
เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย
เปนไปพรอมเพื่อความหนาย ความคลาย
กําหนัด ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงทําความเพียร
เพื่อใหรวู า “นี้ ทุกข, นี้ เหตุใหเกิดทุกข, นี้ ความดับสนิทแหงทุกข,
นี้ ขอปฏิบัติใหถงึ ความดับสนิทแหงทุกข” ดังนี้แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๕/๑๖๖๒,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๓๕๒

เนื้อแทที่ไมอันตรธาน๑
ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้น
ใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอัน
วิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก, เมื่อมีผนู ําสุตตันตะเหลา
นั้นมากลาวอยู ; เธอจักไมฟง ดวยดี ไมเงี่ยหูฟง
ไมตงั้ จิตเพื่อจะรูทั่วถึง
และจักไมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.
ภิกษุ ท. ! สวน สุตตันตะเหลาใด ที่เปนคําของตถาคต เปนขอ
ความลึก มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา,
เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู ; เธอยอมฟงดวยดี
ยอมเงี่ยหูฟง
ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน
จึงพากันเลาเรียน ไตถาม ทวนถามแกกันและกันอยูวา “ขอนี้เปนอยางไร ?
มีความหมายกี่นัย ?” ดังนี้. ดวยการทําดังนี้ เธอยอมเปดธรรมที่ถูกปดไวได,
ธรรมที่ยงั ไมปรากฏ
เธอก็ทําใหปรากฏได,
ความสงสัยในธรรมหลาย
ประการที่นาสงสัย เธอก็บรรเทาลงได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทั เหลานี้ เราเรียกวา บริษัทที่มีการลุลวงไปได
ดวยการสอบถามแกกันและกันเอาเอง, หาใชดวยการชี้แจงโดยกระจางของ
บุคคลภายนอกเหลาอืน่ ไม ; จัดเปนบริษัทที่เลิศแล.

ยอดแหงความเพียร๒
ภิกษุ ท. !

ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ทุก. อํ. ๒๐ / ๙๒ /๒๙๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ทุก. อํ. ๒๐/๖๓/๒๔๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

สองประการเหลานี้

หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม

เปนสิ่งที่ทําไดยากในโลก

๓๕๓

สองประการอะไรบางเลา ? สองประการ คือ :-

ฝายคฤหัสถผูครองเรือน ตองใชความเพียร
อาหาร ที่อยูอาศัย และยาแกไข, นี่อยางหนึ่ง ;

เพื่อใหไดเครื่องนุงหม

ฝายบรรพชิต

ผูออกบวชจากเรือนไมเกี่ยวของดวยเรือน
ความเพียร เพื่อละอุปธิเสียทั้งหมด, นี่อยางหนึ่ง.

ตองใช

ภิกษุ ท. ! ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน สองประการเหลานี้แหละ
เปนสิ่งที่ทําไดยากในโลก.
ภิกษุ ท. ! บรรดาความเพียรที่เปนหลักเปนประธานสองประการเหลานี้
ความเพียร เพื่อละอุปธิเสียทัง้ หมด จัดเปน ยอดแหงความเพียร.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “เราทั้งหลาย จักตั้งความเพียร ที่เปนหลักเปนประธาน เพื่อละอุปธิ
เสียทั้งหมด” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยาง
นี้แล.

ผูไมมีอหังการ ๑
สารีบุตร ! แมเราจะพึงแสดงธรรมโดยยอก็ตาม โดยพิ ส ดารก็ ต าม
ทั้งโดยยอและพิสดารก็ตาม, ผูรูธรรม ก็ยังมีไดโดยยากอยูนั่นเอง.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๗๐/๔๗๒,

ตรัสแกทานพระสารีบุตรเถระ.

๓๕๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

“ขาแตพระผูมีพระภาคเจา, ถึงเวลาแลว, ขาแตพระสุคตเจา ! ถึงเวลาสมควรแลว ที่พระ
ผูมีพระภาคเจา จะพึงแสดงธรรมโดยยอก็ตาม โดยพิสดารก็ตามทั้งโดยยอและพิสดารก็ตาม, ผูรธู รรม
จักมีเปนแน ” ทานพระสารีบุตร กราบทูลขอรอง.

สารีบุตร ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไววา
“อหังการ (ความถือวาเรา) มมังการ (ความถือวาของเรา) อันเปนมานานุสยั
(กิเลสที่สะสมอยูในสันดานคือมานะ) จักตองไมเกิดขึ้น เพราะเหตุแหงกาย
อันมีวิญญาณนี้, และจักตองไมเกิดขึ้น เพราะเหตุแหงสิ่งอื่นที่เห็นอยูในภายนอกทั้งสิ้น ; ก็เมื่อภิกษุเขาถึง เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันใดอยู อหังการ
มมังการ อันเปนมานานุสัย จักไมม,ี เราทั้งหลาย จักเขาถึงเจโตวิมุตติปญญา-วิมุตติ อันนั้นแลวแลอยู” ดังนี.้ สารีบุตร ! เธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไว
อยางนี้เถิด.
สารีบุตร ! เมื่อใดแล ภิกษุ ไมมีอหังการ มมังการ อันเปนมานานุสัย
อันเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงกายอันมีวิญญาณนี้, และ ไมมีอหังการ มมังการ อันเปน
มานานุสัย อันเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงสิ่งอื่นที่เห็นอยูในภายนอกทั้งสิ้น ; และเมื่อเธอ
เขาถึง เจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติ อันใดอยู อหังการ มมังการ อันเปนมานานุสยั
จักไมม,ี เธอ เขาถึง เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันนั้นแลวแลอยู ; สารีบุตร !
เมื่อนั้น, ภิกษุนี้ เราเรียกวา ตัดตัณหาไดแลว, รื้อสัญโญชนเสียแลว,

ทําที่สุดแหงทุกขได เพราะรูจักหนาตาของมานะอยางถูกตองแลว.

หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม

๓๕๕

ผูไมทําศาสนาเสื่อม๑
ภิกษุ ท. ! มูลเหตุสี่ประการเหลานี้ ยอมทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูได
ไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. สี่ประการอะไรบางเลา ? สี่ประการ คือ :(๑) ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เลาเรียนสูตรอันถือกันมาถูก
ดวยบทพยัญชนะที่ใชกันถูก ความหมายแหงบทพยัญชนะที่ใชกนั ก็ถูก ยอมมีนัย
อันถูกตองเชนนั้น. ภิกษุ ท. ! นี่เปน มูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทําใหพระสัทธรรม
ตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.
(๒) ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุ เปนคนวางาย ประกอบ
ดวยเหตุทที่ ําใหเปนคนวางาย อดทน ยอมรับคําสั่งสอนโดยความเคารพหนัก
แนน. ภิกษุ ท. ! นี่เปน มูลกรณีที่สอง ซึ่งทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดไม
เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.
(๓) ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุเหลาใด เปนพหุสูต คลองแคลว
ในหลักพระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท) พวก
ภิกษุเหลานั้น เอาใจใส บอกสอน เนื้อความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอืน่ ๆ, เมื่อ
ทานเหลานั้นลวงลับไป สูตรทั้งหลาย ก็ไมขาดเปนมูลราก (อาจารย) มีที่
อาศัยสืบกันไป.
ภิกษุ ท. ! นี่เปน มูลกรณีที่สาม ซึ่งทําใหพระสัทธรรม
ตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.
(๔) ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุผูเถระ ไมทําการสะสม
บริกขาร ไมประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา ไมเปนผูนําในทางทราม มุงหนา
ไปในกิจแหงวิเวกธรรม ยอมปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๘/๑๖๐,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๓๕๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

บรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. พวกภิกษุทบี่ วช
ในภายหลัง
ไดเห็นพระเถระเหลานั้นทําแบบฉบับเชนนั้นไวก็ถือเอาเปน
ตัวอยาง, พวกภิกษุรนุ หลัง จึงเปนพระที่ไมทําการสะสมบริกขาร ไมประพฤติ
ยอหยอนในไตรสิกขา ไมเปนผูนําในทางทราม มุงหนาไปในกิจแหงวิเวก
ธรรม ยอมปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี่เปน มูลกรณีที่สี่ ซึ่งทําให
พระสัทธรรมตั้งอยูไ ดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.
ภิกษุ ท. ! มูลเหตุสี่ประการเหลานี้แล ยอมทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูได
ไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเลย.

ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร๑
อานนท ! สาวกทั้งหลาย เรียกรองหาศาสดา เพื่อความเปนศัตรู
ไมเรียกรองเพื่อความเปนมิตร เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ในกรณีนี้ ศาสดา
ผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จึงแสดงธรรมแกสาวก
ทั้งหลายวา “สิ่งนี้เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอทั้งหลาย และสิ่งนี้
ก็เปนไปเพื่อความสุขแกพวกเธอทั้งหลาย”
ดังนี้เปนตน,
สาวกเหลานั้น
ของศาสดา ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมตั้งจิตกําหนดเพื่อรูท ั่วถึง แตแกลง
ทําใหผดิ จากคําสั่งสอนของศาสดาไปเสีย. อานนท ! สาวกทั้งหลายอยางนี้แล
ชื่อวา ผูเรียกรองหาศาสดา เพื่อความเปนศัตรู ไมเรียกรองเพือ่ ความเปนมิตร.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาสุญญตสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖,

ตรัสแกทานพระอานนท.

หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม

๓๕๗

อานนท ! สาวกทั้งหลาย เรียกรองหาศาสดา เพื่อความเปนมิตร
ไมเรียกรองเพื่อความเปนศัตรู เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ในกรณีนี้ ศาสดา
ผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแลว
จึงแสดงธรรม
แกสาวกทั้งหลายวา
“สิ่งนี้เปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอทั้ง
ดังนี้เปนตน,
หลายและสิ่งนี้ก็เปนไปเพื่อความสุขแกพวกเธอทั้งหลาย”
สาวกเหลานั้นของศาสดา ยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมตั้งจิตกําหนด
เพื่อรูทั่วถึง และไมแกลงทําใหผิดจากคําสั่งสอนของศาสดา. อานนท ! สาวก
ทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา ผูเ รียกรองหาศาสดา เพื่อความเปนมิตร ไมเรียก
รอง เพื่อความเปนศัตรู.
อานนท ! เพราะฉะนัน้ ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงเรียกรอง

หาตถาคต เพื่อความเปนมิตรเถิด อยาเรียกรอง เพื่อความเปนศัตรูเลย.
ขอนั้น จักเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกพวกเธอทัง้ หลายเอง
ตลอดกาลนาน.
อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม เหมือน
พวกชางหมอทําแกหมอที่ยงั เปยก ยังดิบอยู. อานนท ! เราจักขนาบแลว

ขนาบอีก ไมมีหยุด. อานนท ! เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด.
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูไดเอง แล.

คนควรเลีย้ งโค๑
ภิกษุ ท. !

คนเลี้ยงโค ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ อยางแลว ยอม

๑. บาลี พระพุทธภาษิต เอกากสก. อ. ๒๔/๓๘๑/๒๒๔,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๓๕๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เหมาะสมที่จะเลี้ยงโค ทําใหเพิ่มกําไรได. องคคุณ ๑๑ อยางอะไรบางเลา ?
เปนผูรูจักเรื่องรางกายของโค,
สิบเอ็ดอยางคือ คนเลี้ยงโคในกรณีน้ี
เปนผูฉ ลาดในลักษณะของโค, เปนผูเ ขี่ยไขขาง, เปนผูปดแผล, เปนผูส มุ ควัน,
เปนผูรูจักทาที่ควรนําโคไป, เปนผูรูจักน้าํ ที่โคควรดืม่ , เปนผูร ูจักทางที่โคควร
เดิน, เปนผูฉลาดในที่ที่โคควรไป, เปนผูร ูจักรีดนมโคใหมีเหลือไวบาง, เปนผู
ใหเกียรติแกโคอุสภ อันเปนโคพอฝูง เปนโคนําฝูง ดวยการเอาใจใสเปนพิเศษ.
ภิกษุ ท. ! คนเลี้ยงโคที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ อยางนี้แลว ยอมเหมาะ
สมที่จะเลี้ยงโค ทําใหเพิม่ กําไรได. ขอนี้ฉันใด ;
ยอม
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ ประการแลว
เหมาะสมที่จะถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินยั นี้ได ฉันนั้น.
องคคุณ ๑๑ ประการอยางไรบางเลา ? สิบเอ็ดประการคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูรูจักรูป, เปนผูฉ ลาดในลักษณะ, เปนผูเขีย่ ไขขาง, เปนผูป ดแผล, เปนผู
สุมควัน, เปนผูรูจักทาที่ควรไป, เปนผูรูจักน้ําทีค่ วรดื่ม, เปนผูรูจักทางที่
ควรเดิน, เปนผูฉ ลาดในที่ที่ควรไป, เปนผูรูจักรีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ
ไวบาง, เปนผูบูชาอยางยิง่ ในภิกษุทั้งหลาย ผูเ ถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน
เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนพิเศษ.

พวกรูจักรูป
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูร ูจักรูป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามที่เปนจริงวา “รูปชนิดใดก็ตาม ทั้งหมดนั้น

หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม

๓๕๙

ชื่อวารูป คือ มหาภูตรูปมี ๔ และอุปาทายรูป คือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักรูป เปนอยางนี้แล.
พวกฉลาดในลักษณะ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูฉ ลาดในลักษณะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา “คนพาล มีกรรม (การกระทํา)
เปนเครื่องหมาย, บัณฑิต ก็มีกรรม (การกระทํา) เปนเครื่องหมาย” ดังนี้
เปนตน. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะ เปนอยางนี้แล.
พวกคอยเขี่ยไขขาง
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูค อยเขี่ยไขขาง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อดกลั้นได ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ทําใหหมดสิ้น ซึ่ง
ความตรึกเกี่ยวดวยกาม, ความตรึกเกี่ยวดวยความมุงราย, ความตรึกเกี่ยว
ดวยการทําความลําบากใหแกคนอื่น
ที่เกิดขึ้นแลว ; และอดกลั้นได ละ
บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ทําใหหมดสิ้น ซึ่งสิ่งอันเปนอกุศลลามกทั้งหลาย ที่เกิด
ขึ้นแลว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูคอยเขี่ยไขขาง เปนอยางนี้แล.
พวกปดแผล
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูป ดแผล เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยตา, ฟงเสียงดวยหู, ดมกลิ่นดวยจมูก, ลิ้มรสดวยลิ้น,
สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดว ยใจ, แลวก็ไมมีจติ ยึดถือเอาทั้งโดย
ลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด
และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ.
สิ่งที่เปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามผูที่ไมสํารวม

๓๖๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรีย ใดเปนเหตุ, เธอ
ก็ปฏิบัติ เพื่อปดกั้นอินทรียนั้นไว,
เธอรักษาและถึงการสํารวม ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูปดแผล เปนอยางนี้แล.
พวกสุมควัน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูส ุมควัน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูแสดงธรรม ตามที่ไดฟง ไดเลาเรียนมาแลว แกผูอื่น
โดยพิสดาร. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูสุมควัน เปนอยางนี้แล.
พวกรูจักทาที่ควรไป
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูร ูจักทาที่ควรไป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเขาไปหาพวกภิกษุผูเปนพหุสูต คลองแคลวในหลัก
พระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท), ก็ไตถาม ไลเลียงโดย
เปนอยางไร ?
ทํานองนี้วา “ทานผูเจริญทัง้ หลาย ! พระพุทธวจนะนี้
ความหมายแหงพระพุทธวจนะนี้มีอยางไร ?” ดังนี้เปนตน
ตามเวลาอัน
สมควร ; ทานพหุสูตเหลานั้น จึงทําขอความที่ยังลี้ลบั ใหเปดเผย ทําขอความ
อันลึกซึ้งใหตื้น และบรรเทา ถายถอน ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเปนที่
ตั้งแหงความสงสัยนานาประการใหแกภิกษุนั้นได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจัก
ทาที่ควรไป เปนอยางนี้แล.
พวกที่รูจักน้ําที่ควรดื่ม
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูร ูจักน้ําที่ควรดืม่ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เมื่อธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศไวแลว อันผูใดผูห นึ่งแสดงอยู
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เธอก็ไดความรูอรรถ ไดความรูธรรม และไดความปราโมทยอันอาศัยธรรม.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักน้ําที่ควรดื่ม เปนอยางนี้แล.
พวกรูจักทางที่ควรเดิน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูร ูจักทางที่ควรเดิน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูชัดแจงตามที่เปนจริง ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูรูจักทางทีค่ วรเดิน เปนอยางนี้แล.
พวกฉลาดในที่ที่ควรไป
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูฉ ลาดในที่ที่ควรไป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดแจงตามที่เปนจริง ซึ่งสติปฏฐาน ๔. ภิกษุ ท. !
ภิกษุ เปนผูฉลาดในที่ที่ควรไป เปนอยางนี้แล.
พวก รีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูร ูจัก รีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือไวบาง เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! พวกคฤหัสถผูมศี รัทธา ยอมปวารณาไมมีขีดขั้นแก
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช -บริกขาร. ในการที่เขาปวารณาเชนนั้น, ภิกษุ เปนผูรูจักประมาณในการรับ
ปจจัย ๔ มีจีวรเปนตนเหลานั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูรูจักรีด “นมโค”
ใหมสี วนเหลือไวบาง เปนอยางนี้แล.
พวกบูชาผูเฒา
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูบ ูชาอยางยิง่ ในภิกษุทั้งหลายผูเถระ ฯลฯ ดวย
การบูชาเปนพิเศษ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไป
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ตั้งไวซึ่งการกระทําทางกาย การกระทําทางวาจา และการกระทําทางใจ อัน
ประกอบดวยเมตตา ในภิกษุทั้งหลายผูเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เปน
บิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ทั้งในที่แจงและทั้งในที่ลบั . ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู
บูชาอยางยิง่ ในภิกษุทงั้ หลายผูเถระ ฯลฯ ดวยการบูชาเปนพิเศษ เปนอยางนี้แล.
..... ..... .....
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ ประการเหลานี้แลว ยอม
เหมาะสมที่จะถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ไดแท.

ลูกในคอก๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปน
วิสัยของบิดาตนเถิด. เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปนวิสัยของ
บิดาตน, มารก็ไมไดชองทาง และไมไดโอกาสที่จะทําตามอําเภอใจของมัน.
ที่ที่ควรเที่ยวไปเชนนัน้
คือที่ไหนเลา ? ที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปนวิสัยของบิดา
ตนนั้น ไดแก สติปฏฐาน ๔. สติปฏฐาน ๔ อะไรบางเลา ? สี่คือ :ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ เปนอยู
มีความเพียรเผากิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได.
เธอ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ เปนอยู มีความเพียร
เผากิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๘/๗๐๐,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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เธอ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ เปนอยู มีความเพียรเผากิเลส มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
เธอ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนือง ๆ เปนอยู มีความเพียรเผา
กิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
ภิกษุ ท. !

นี่แล ที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปนวิสัยของบิดาตน ของภิกษุ.

ทางเจริญของ “ลูกในคอก”๑
พราหมณ ! ในธรรมวินัยนี้ เรา สามารถบัญญัติกฎเกณฑแหงการศึกษา
ไปตามลําดับ การกระทําไปตามลําดับ และการปฏิบัติไปตามลําดับ ไดเหมือน
กัน (กับที่ทานมีวิธีฝก สอนศิษยของทานใหนับไปตามลําดับฉะนั้น).
พราหมณ ! เปรียบเหมือน ผูชํานาญในการฝกมา ไดมาชนิดที่อาจฝกได
มาแลว ในขั้นแรก ยอมฝกใหรูจักการรับสวมบังเหียนกอน แลวจึงฝกอยาง
อื่นๆ ใหยงิ่ ขึ้นไป ฉันใด ; พราหมณเอย ! ฉันนั้นเหมือนกัน, ตถาคตครั้น
ไดบุรุษที่พอฝกไดมาแลว ในขั้นแรก ยอมแนะนําอยางนี้กอน วา :๑. บาลี พระพุทธภาษิต คณกโมคคัลลานสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๘๒/๙๔,
ตรัสแกคณกโมค-คัลลานพราหมณ ซึ่งเขาไปเฝาทูลถึงเรื่องการศึกษาไปตามลําดับ
การกระทําไปตามลําดับ
และการปฏิบัติไป
ตามลําดับ เชน ในการเลาเรียนของพวกพราหมณ ในกระบวนฝกอาวุธ ของบุคคลผูยิงศร และในการนับของ
ตนเอง ซึ่งเลี้ยงชีวิตดวยวิชาการบัญชีนี้, ในที่สุดไดทูลขึ้นวา แมในธรรมวินัยนี้ พระองคอาจบัญญัติ เชนที่
กลาวอางนั้น ไดหรือไม. ทรงใหคําตอบแกพราหมณดังเรื่องนี้ ณ ที่บุพพาราม.
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“มาเถิด ภิกษุ ! ทานจง เปนผูมีศลี , สํารวมดวยดีในปาติโมกขสังวร,
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร เปนอยู, มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแม
ที่ถือกันวาเปนโทษเล็กนอย, จงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด” ดังนี้.
พราหมณ ! ในกาลใด ภิกษุนั้น เปนผูมีศีล (เชนกลาวนั้น) ดีแลว
ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไป วา :“มาเถิด ภิกษุ ! ทานจง เปนผูสํารวมในอินทรียทงั้ หลาย : ไดเห็น
รูปดวยตา, ไดฟงเสียงดวยหู, ไดดมกลิ่นดวยจมูก, ไดลิ้มรสดวยลิ้น, ไดถูก
ตองโผฏฐัพพะดวยกาย, ไดรูธรรมารมณดวยใจแลว, จักไมถือเอาทั้งโดย
ลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ .
สิ่งอันเปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามผูทไี่ มสํารวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ, เธอจัก
ปฏิบัติเพื่อปดกั้นอินทรียนั้นไว, เธอจักรักษาและถึงการสํารวม ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ” ดังนี้.
พราหมณ ! ในกาลใด ภิกษุนั้น เปนผูสํารวมอินทรีย (เชนที่กลาวนั้น)
ดีแลว ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา :“มาเถิด ภิกษุ ! ทานจง เปนผูรปู ระมาณในโภชนะอยูเสมอ จงพิจารณาโดย
แยบคายแลวจึงฉัน ไมใชฉันเพื่อเลน เพื่อมัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตกแตง, แต
ฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก เพื่อ
นุเคราะหพรหมจรรย ; ดวยการทําอยางนี้ เราจักกําจัดเวทนาเกา (คือหิว)
เสีย แลวไมทําเวทนาใหม (คืออิ่มจนอึดอัด) ใหเกิดขึ้น ; ความที่อายุดําเนินไป
ได, ความไมมีโทษเพราะอาหาร และความอยูผาสุกสําราญจักมีแกเรา” ดังนี้.
พราหมณ ! ในกาลใด ภิกษุนั้น เปนผูรูประมาณในโภชนะ (เชนที่
กลาวนั้น) ดีแลว ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา :-
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“มาเถิด ภิกษุ ! ทานจง ประกอบความเพียรในธรรมเปนเครื่องตื่น
(ไมหลับ ไมงวง ไมมึนชา) จงชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกีดกั้นทั้ง
หลายดวยการเดิน การนั่ง ตลอดวันยังค่ําไปจนสิ้นยามแรกแหงราตรี ; ครั้น
ยามกลางแหงราตรี
สําเร็จการนอนอยางราชสีห (คือ) ตะแคงขางขวา เทา
เหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น, ครั้นถึงยามทายแหงราตรี ลุก
ขึ้นแลว ชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกีดกั้นทัง้ หลาย ดวยการเดิน การ
นั่ง ตอไปอีก” ดังนี้.
พราหมณ ! ในกาลใด ภิกษุนั้น เปนผูประกอบความเพียรในธรรม
เครื่องตื่น (เชนที่กลาวนั้น) ดีแลว ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา :“มาเถิด ภิกษุ ! ทานจง เปนผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ :
รูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา การถอยหลัง, การแลดู การเหลียวดู,
การคู การเหยียด, การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, การกิน การดื่ม การเคี้ยว
การลิ้ม, การถายอุจจาระปสสาวะ, การไป การหยุด, การนั่ง การนอน,
การหลับ การตื่น, การพูด การนิ่ง” ดังนี้.
พราหมณ ! ในกาลใด ภิกษุนั้น เปนผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ
(เชนที่กลาวนั้น) ดีแลว ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา :“มาเถิด ภิกษุ ! ทานจง เสพเสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม ภูเขา
ลําธาร ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง กองฟาง (อยางใดอยางหนึ่ง). ในเวลา
ภายหลังอาหาร เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก (ขัดสมาธิ) ตั้งกายตรง
ดํารงสติเฉพาะหนา. เธอ ละอภิชฌาในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา คอย
ชําระจิตจากอภิชฌา ; ละพยาบาท มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณามีจิต
หวังความเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย คอยชําระจิตจากพยาบาท ; ละถีนมิทธะ
มุงอยูแตความสวางในใจ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีสติสัมปชัญญะรูสึกตัว

๓๖๖
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คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ ; ละอุทธัจจกุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบอยูในภาย
ใน คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ ; ละวิจิกิจฉา ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได
ไมตองกลาววา ‘นี่อะไร นี่อยางไร’ ในกุศลธรรมทั้งหลาย (เพราะความ
สงสัย) คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา” ดังนี้.
ภิกษุนั้น
ครั้นละนิวรณหาประการ
อันเปนเครื่องเศราหมองจิต
ทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ ไดแลว, เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศล
ธรรมทัง้ หลาย จึง บรรลุฌานที่หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
แลวแลอยู. เพราะสงบวิตกวิจารเสียได จึง บรรลุฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใส
ในภายใน เปนที่เกิดสมาธิแหงใจ ไมมีวิตกวิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแต
สมาธิแลวแลอยู. เพราะความจางแหงปติ ยอมอยูอุเบกขา มีสติสัปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย จึง บรรลุฌานที่สาม อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผู
ไดฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข” ดังนี้แลวแลอยู. และเพราะละ
สุขและละทุกขเสียได เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาล
กอน จึงได บรรลุฌานที่สี่ อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา แลวแลอยู.
พราหมณเอย ! ภิกษุเหลาใด ทีย่ ัง เปนเสขะ (คือยังตองทําตอไป) ยังไม
บรรลุอรหัตตมรรค ยังปรารถนานิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ ไมมอี ื่นยิ่งไป
กวาอยู, คําสอน ที่กลาวมานี้แหละ เปนคําสอนสําหรับภิกษุทงั้ หลายเหลานั้น.
พราหมณเอย ! สวนภิกษุเหลาใด เปนอรหันต สิ้นอาสวะแลว จบ
พรหมจรรยแลว ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงไดแลว มีประโยชน
ตนอันบรรลุถึงแลว มีสัญโญชนในภพสิ้นไปรอบแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดย
ชอบแลว, ธรรมทั้งหลาย (ในคําสอน) เหลานี้ เปนไป เพื่อความอยูเปนสุข
ในทิฏฐธรรม และเพื่อสติสัมปชัญญะ แกภิกษุทั้งหลายเหลานั้นแล.

หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม

๓๖๗

ผูไมโลเล๑
ภิกษุ ท. ! มูลเหตุแปดอยางเหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อม
สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิพพาน. มู ล เหตุ แ ปดอยาง อะไรบางเลา ? แปดอยางคือ :(๑) ความเปนผูไ มพอใจในการทํางานกอสราง,
(๒) ความเปนผูไ มพอใจในการคุย,
(๓) ความเปนผูไ มพอใจในการนอน,
(๔) ความเปนผูไ มพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกนั ,
(๕) ความเปนผูค ุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย,
(๖) ความเปนผูร ูประมาณในการบริโภค,
(๗) ความเปนผูไ มพอใจในการกระทําเพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายทางกาย,
(๘) ความเปนผูไ มพอใจในการขยายกิจใหโยกโยโอเอเนิ่นชา.
ภิกษุ ท. ! มูลเหตุแปดอยางเหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อม
สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน.

ผูไมรองเพลง๒
ภิกษุ ท. ! ในอริยวินยั นี้ ถือวา การขับเพลง คือ การรองไห, การ
ฟอนรํา คือ อาการของคนบา, การหัวเราะ ถึงกับแสยะฟน คืออาการของเด็ก ;
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐก. อํ. ๒๓/๓๔๓/๑๘๔, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๓๕/๕๔๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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๓๖๘

ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทัง้ หลาย พึงกําจัด
ตัดราก การขับเพลง, การฟอนรํา เสีย, ควรยิ้มแยมพอประมาณ ตอสัตบุรุษผู
บันเทิงในธรรมทั้งหลาย เทานั้น.

ผูไมประมาท๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย ไดยินเสียงสุนัขจิ้งจอกแก ตัวที่รองอยู
ในตอนย่ํารุงแหงราตรีนี้ ไหม ?
“ไดยินแลว พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้น มันเกิดเปนโรคเรื้อนอุกกัณณกะ :
มันเที่ยววิ่งไปตามที่ที่มันอยากจะวิ่งไป, มันเที่ยวยืนตามที่ท่ีมันอยากจะยืน,
มันเที่ยวนั่งตามที่ที่มันอยากจะนั่ง,
มันเที่ยวนอนตามที่ท่ีมันอยากจะนอน
(ก็หาความสบายมิได เพราะอํานาจแหงโรคนั้น), แมลมหนาวก็พัดโกรก
ตัวมันอยู.
ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเปนการดีสาํ หรับภิกษุคือขอที่ภิกษุบางรูปในกรณีน้ี
ปฏิญญา วา เปนสมณสากยปุตติยะ แลวก็รูสึกตัววา ตัวเปนอยางนั้น

ไดจริง ๆ.
ภิกษุ ท. !

เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “เราทั้งหลาย จักเปนผูไมประมาท เปนอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวก
เธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๖/๖๘๓-๔,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๕ วาดวยการไมหละหลวมในธรรม

๓๖๙

ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม๑
อานนท ! ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใด ประพฤติธรรม
สมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู,
ผูนั้น ชื่อวา
ยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคต ดวยการบูชาอันสูงสุด.
อานนท ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจ
ไววา “เราทั้งหลาย จักประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง

ปฏิบัติตามธรรมอยู” ดังนี้.

อานนท ! พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไว

อยางนี้แล.

ผูตายไมเสียที

๒

อัคคิเวสสนะ ! ถาภิกษุเถระ หรือภิกษุปนู กลาง หรือภิกษุใหม ก็ตาม
ที่ยังไมเปนขีณาสพ (พระอรหันต) แลว ทํากาละลงไป ก็ยอมถึงซึง่ การ
นับวา ตายแลว ทํากาละแลว ทั้งที่ยงั ฝกไมเสร็จ ดุจดั่งชางแก หรือชาง
ปูนกลาง หรือชางหนุม ของพระราชาทีย่ ังฝกไมได ตายลง ก็ยอมถึงซึง่ การ
นับวาตายแลว ทํากาละแลว
ทั้ง ที่ยัง ฝกไมเสร็จ
ฉันใดก็ฉันนั้น.
อัคคิเวสสนะ ! ถาภิกษุเถระ หรือภิกษุปนู กลาง หรือภิกษุใหม ก็ตาม
เปนขีณาสพ (พระอรหันต) แลว
ทํากาละลงไป ก็ยอมถึงซึ่งการนับวา
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐/๑๖๐/๑๒๙, ตรัสแกทานอานนท.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ทันตภูมิสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๗๑-๒/๔๐๓-๔, ตรัสแกอัคคิเวสสนพราหมณ ณ
ที่เวฬุวัน.

๓๗๐
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ตายแลว ทํากาละแลว อยางเสร็จการฝกแลว ดุจดั่งชางแก หรือชาง
ปูนกลาง หรือชางหนุม ของพระราชา ที่เขาฝกดีแลว ตายลง ก็ถึงซึ่งการนับวา
ตายแลว ทํากาละแลว อยางเสร็จการฝกแลว ฉันใดก็ฉันนั้นแล.

ผูไมหลนจากศาสนา๑
ภิกษุ ท. ! ผูที่ประกอบดวยเหตุสี่ประการเหลานี้แลว ยอมเรียกไดวา
“เปนผูไ มหลนจากธรรมวินัยนี”้ ดังนี้. เหตุสี่ประการอะไรบางเลา สี่ประการ
คือ :(๑) ผูประกอบดวยศีล อันเปนเครื่องไปจากขาศึก (อริยศีล),
(๒) ผูประกอบดวยสมาธิ อันเปนเครื่องไปจากขาศึก (อริยสมาธิ),
(๓) ผูประกอบดวยปญญา อันเปนเครื่องไปจากขาศึก (อริยปญญา),
(๔) ผูประกอบดวยวิมตุ ติ อันเปนเครื่องไปจากขาศึก (อริยวิมุตติ).
ภิกษุ ท. ! ผูประกอบดวยเหตุสี่ประการเหลานี้แลว
ยอมเรียกไดวา
“เปนผูไมหลนจากธรรมวินัยนี้” ไดเลย.
หมวดทีส่ ิบหา จบ.
__________________
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒/๒,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย,

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทัง้ หลาย,
กิจอันนั้น เราไดทาํ แลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลายจงเพียรเผากิเลส,

อยาไดประมาท.

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ี่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๓๗๑

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๖

วาดวย การไมลืมคําปฏิญาณ
________________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

สมณสากยปุตติยะที่แท
สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ
สมณพราหมณที่แท
สมณะบัวขาว
สมณะบัวหลวง
สมณะยุพราช
สมณะยุพราช (อีกนัยหนึ่ง)
สมณะในธรรมวินัยนี้
ผูทําสมคําปฏิญาณวา “สมณะ”
ผูถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ
ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์
ผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์
ผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์
ผูมีอาชีวบริสุทธิ์
ผูปดกั้นอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล
ผูรูประมาณการบริโภค
ผูตื่นจนกิเลสทําอะไรไมได
ผูมีสติสัมปชัญญะ

๓๗๒

๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

ผูออกหาวิเวกธรรม
ผูไดบรรลุฌานที่หนึ่ง
ผูไดบรรลุฌานที่สอง
ผูไดบรรลุฌานที่สาม
ผูไดบรรลุฌานที่สี่
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
จุตูปปาตญาณ
อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง
ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท
ผูไมหลงเอาสิ่งอื่นมาเปนแกน
รู “ความลับ” ของขันธหา
รู “ความลับ” ของอุปาทานขันธ
รู “ความลับ” ของธาตุสี่
รู “ความลับ” ของอินทรียหก
รู “ความลับ” ของอินทรียหา
รูปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสมณะได
รูอริยสัจจจึงเปนสมณะได

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๖

วาดวย การไมลืมคําปฏิญาณ
(ปฏิปกขนัย ของหมวด

๗ อันวาดวยการลืมคําปฏิญาณ)

________________
สมณสากยปุตติยะที่แท๑
วาเสฏฐะ ท. ! พวกเธอแล มีชาติตางกัน มีนามตางกัน มีโคตร
ตางกัน มีสกุลตางกัน ออกบวชจากเรือนเปนผูไมหวังเกี่ยวของดวยเรือนแลว
เมื่อถูกเขาถามวา “พวกทาน เปนใคร ?” ดังนี้, พวกเธอก็ปฏิญาณ วา
“เราทั้งหลาย เปนสมณสากยปุตติยะ” ดังนี้.
วาเสฏฐะ ท. ! อนึ่ง ศรัทธา ของผูใดแลตั้งมั่น ในตถาคต ฝงลง
รากแลว ดํารงอยูไ ดมั่นคง อันสมณะหรือพราหมณ เทวดา มาร พรหม
หรือใคร ๆ ในโลกก็ตาม ไมชักนําไปทางอื่นได, ผูนั้นควรที่จะกลาว
อยางนี้วา “เราเปนบุตร เปนโอรส เกิดจากพระโอษฐของพระผูมี

พระภาคเจา เกิดโดยธรรม เนรมิตโดยธรรม เปนทายาทโดยธรรม”
ดั ง นี้ . ข อ นั้ น เพราะเหตุ ไ ร ?
เพราะคํา ว า “ธรรมกาย” บ า ง
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อัคคัญญสูตร ปา. ที. ๑๑/๙๑/๕๕,
สามเณร ณ ที่บุพพาราม.

๓๗๓

ตรัสแกวาเสฏฐสามเณร และภารทวาช

๓๗๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

“พรหมกาย” บาง “ธรรมภูต” บาง “พรหมภูต” บาง นี้เปนคําสําหรับ
ใชเรียกแทนชื่อ ตถาคต แล.

สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ๑
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนแมน้ําใหญ ๆ เชนแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี
สรภู มหี ก็ตาม, ครั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมทิ้งชือ่ เดิมของตน
ยอมถึงการเรียกชื่อใหมวา “มหาสมุทร” เหมือนกันหมด. ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! วรรณะทั้งสี่นี้ ก็อยางเดียวกันฉันนั้น : จะเปนกษัตริย
ออกบวชใน
หรือพราหมณ เวสส หรือศูทร ก็ตาม, เมื่อคนเหลานั้น
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละทิ้งชือ่ และชื่อสกุลแตเดิมของตนเสีย
ยอมถึงการเรียกชื่อใหม วา “พวกสมณสากยปุตติยะ” ดังนี้ เหมือนกันหมด
โดยแท.
ภิกษุ ท. ! ขอที่วรรณะทั้งสี่ ไมวาจะเปนกษัตริย หรือพราหมณ
เวสส หรือศูทร ครัน้ ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละทิ้งชื่อ
และชื่อสกุลแตเดิมของตนเสีย ถึงการเรียกชื่อใหมวา “พวกสมณสากยปุตติยะ”
ดังนี้ เหมือนกันหมด นี้แล เปนสิ่งที่นาอัศจรรย ไมนาจะเปนได _ _ _
ในธรรมวินัยนี้, ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลาย เห็นแลว ๆ ซึ่งขอนี้ ยอมเกิดความ
พอใจอยางยิ่งในธรรมวินัยนี้แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อุ. ขุ. ๒๕/๑๕๗/๑๑๘,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่บุพพาราม.

หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ

๓๗๕

สมณพราหมณที่แท๑
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ยอมรูชัดตามที่เปนจริง ซึ่ง
รสอร อ ยของโลก โดยความเป น รสอร อ ยของโลก,
โทษของโลกโดย
ความเป น โทษของโลก, อุ บ ายเครื่ อ งออกไปพ น จากโลกโดยความเป น
อุบายเครื่องออกไปพนจากโลก ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม, ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท
และไดทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลเปนอยู.

สมณะบัวขาว๒
ภิกษุ ท. ! สมณะบัวขาว เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเห็นถูกตอง, มีความมุงหมาย
ถูกตอง, มีการพูดจาถูกตอง, มีการทํางานถูกตอง, มีการเลี้ยงชีวิตถูกตอง,
มีความพากเพียรถูกตอง, มีความระลึกถูกตอง, มีความตั้งใจมั่นคงถูกตอง,
มีญาณถูกตอง, มีวิมุตติถูกตอง ; แตไมถกู ตองวิโมกข ๘ ดวยนามกาย.
ภิกษุ ท. ! บุคคลอยางนี้แล เรียกวา เปนสมณะบัวขาว.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๓๔/๕๔๖,
๒. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๗/๘๙,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๓๗๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

สมณะบัวหลวง๑
ภิกษุ ท. ! สมณะบัวหลวง เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเห็นถูกตอง, มีความ
มุงหมายถูกตอง, มีการพูดจาถูกตอง, มีการทํางานถูกตอง, มีการเลี้ยงชีวิต
ถูกตอง, มีความพากเพียรถูกตอง, มีความระลึกถูกตอง, มีความตั้งใจมั่น
คงถูกตอง, มีญาณถูกตอง, มีวิมุตติถูกตอง ; และเปนผูถูกตอง๒ วิโมกข ๘
ดวยนามกายดวย.
ภิกษุ ท. ! บุคคลอยางนี้แล เรียกวา เปนสมณะบัวหลวง.

สมณะยุพราช๓
ภิกษุ ท. ! สมณะยุพราช เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนเสขะ (คือยังตองทํากิจตอไป)
เปนผูปฏิบตั ิอยู ยังปรารถนานิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา
เปนอยู. เปรียบเหมือนโอรสองคใหญของพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก
เปนผูควรแกการอภิเษก แตยังมิไดรับการอภิเษก ดํารงอยูในตําแหนง
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๗/๘๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. คําวา “ถูกตอง” ในที่นี้ หมายถึงความที่จิตประกอบอยูดวยความพนจากกิเลสของบุคคลผูบ รรลุวิโมกข
แปด ; ในที่นี้ โดยใจความก็คือ เปนผูบรรลุเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติทั้งสองอยาง แลว ยังคลองแคลวใน
วิโมกขทั้งแปดอีกดวย.
๓. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๓/๘๗.

หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ

๓๗๗

ยุพราช ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนเสขะ เปนผูปฏิบัติอยู ยังปรารถนา
นิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ ไมมอี ื่นยิ่งกวา เปนอยู ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! บุคคลอยางนี้แล เรียกวา สมณะยุพราช.

สมณะยุพราช (อีกนัยหนึ่ง)๑
ภิกษุ ท. ! สมณะยุพราช เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเห็นถูกตอง, มีความ
มุงหมายถูกตอง, มีการพูดจาถูกตอง, มีการทํางานถูกตอง, มีการเลี้ยงชีวิต
ถูกตอง, มีความพากเพียรถูกตอง, มีความระลึกถูกตอง,
มีความตั้งใจ
มั่นคงถูกตอง.
ภิกษุ ท. ! บุคคลอยางนี้แล เรียกวา เปนสมณะยุพราช.

สมณะในธรรมวินัยนี้๒
ภิกษุ ท. ! สมณะ (ที่หนึ่ง) มีในธรรมวินัยนี้เอง, สมณะที่สองก็มีใน
ธรรมวินัยนี้, สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้, สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้ ;
ลัทธิอื่นก็วา งจากสมณะของลัทธิอื่น. ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย จงบันลือสีหนาท โดยชอบอยางนี้เถิด.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๗/๘๙.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๓/๒๔๑,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๓๗๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! สมณะ (ที่หนึ่ง) เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนสาม เปนผูแรกถึงกระแสนิพพาน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา ผูเทีย่ งแท ผูแ นที่จะตรัสรูขางหนา ภิกษุ ท. ! นี้แล
เปนสมณะ (ที่หนึ่ง).
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ภิกษุ ท. ! สมณะทีส่ อง เปนอยางไรเลา ?
ธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนสาม และเพราะความมีราคะ โทสะ
โมหะ เบาบาง เปนผูมาอีกครั้งเดียว มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น ก็ทําที่สุด
แหงทุกขได. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนสมณะที่สอง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ภิกษุ ท. ! สมณะทีส่ าม เปนอยางไรเลา ?
ธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ําหาอยาง
เปนผูลอยเกิด
(ในชั้นสุทธาวาส) ยอมมีการปรินิพพานในภพนั้น ไมเวียนกลับมาจากโลกนั้น
เปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนสมณะที่สาม.
ภิกษุ ท. ! สมณะทีส่ ี่ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ไดกระทําใหแจง เจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้
เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนสมณะที่สี่.
สมณะที่สองก็มี
ภิกษุ ท. ! สมณะ (ทีห่ นึ่ง) มีในธรรมวินยั นี้เอง,
ในธรรมวินัยนี้, สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้, สมณะที่สี่กม็ ีในธรรมวินัยนี้ ;
ลัทธิอื่นก็วา งจากสมณะของลัทธิอื่น. ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย จงบันลือสีหนาท โดยชอบอยางนี้ แล.

หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ

๓๗๙

ผูทําสมคําปฏิญาณวา “สมณะ”๑
ภิกษุ ท. ! มหาชนเขารูจักเธอทั้งหลายวา “สมณะ สมณะ” ดังนี,้
ถึงเธอทั้งหลายเลา เมื่อถูกเขาถามวา ทานทั้งหลาย เปนอะไร ? พวกเธอ
ทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองวา “เราเปนสมณะ” ดังนี้
ภิกษุ ท. ! เมื่อเธอทั้งหลาย มีชื่อวา สมณะ และปฏิญาณตัวเองวา
เปนสมณะ อยูอยางนี้แลว, พวกเธอทั้งหลาย จะตองสําเหนียกใจวา “ธรรม
เหลาใด อันจะทําเราใหเปนสมณะและเปนพราหมณ (คือเปนอรหันตผูลอยบุญบาป
เสียแลว), เราจะประพฤติถือเอาดวยดี ซึ่งธรรมเหลานั้น. ดวยอาการปฏิบตั ิของ
เราอยางนี้ สมัญญาวาสมณะของพวกเราก็จักเปนจริง และคําปฏิญาณวาสมณะ
ของพวกเราก็จักสมจริง ; อนึ่งเลา เราบริโภคใชสอย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของทายกเหลาใด, การบําพ็ญทานของทายกเหลานั้น
ก็จักมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ; และการบรรพชาของเราเอง ก็จักไมเปนหมัน
เปลาแตจักมีผลมีกําไรแกเราโดยแท ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้ แล.

ผูถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ๒
ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาไหนเลา ที่จะทําพวกเราใหเปนสมณะ ที่จะทํา
พวกเราใหเปนพราหมณ ?
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๔๙๖/๔๕๙,
อัสสปุระ ของอังคราชกุมาร ในชนบทอังคะ.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๔๙๖/๔๖๐.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่นิคม ชื่อ

๓๘๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอตองสําเหนียกตนใหไดอยางนี้วา เราจักเปนผูถึง
พรอมดวยหิริและโอตตัปปะ ;
ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้คงเกิดมีแกพวกเธอ คือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียง
เทานั้นวา “พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ. พอแลวดวยคุณเพียงเทานี้
พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณปฏิบัติแลว
กิจอื่นที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกมิ
ไดมี ” ภิกษุ ท. ! เราจักบอกแกพวกเธอ เราจักเตือนพวกเธอใหรู : เมื่อ
พวกเธอตองการความเปนสมณะ ก็อยาทําผลของความเปนสมณะใหเสื่อมไป
เพราะวากิจที่พวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู.

ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ๑์
ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา กายสมาจาร (การประพฤติชอบสม่ําเสมอดวย
กาย) ของเรา บริสุทธิ์แลว หงายไดแลว เปดเผยไดแลว หาชองทะลุมิได
เปนอันสํารวมดีแลว, อนึ่ง เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอนี้เปนอันขาด ;
ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล. ภิกษุ ท. !
เรื่องนี้คงเกิดมีแก
พวกเธอ
คือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเทานั้นวา “พวกเราถึงพรอม
ดวยหิริและโอตตัปปะ, กายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์. พอแลวดวยคุณ
เพียงเทานี้
พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณปฏิบัติแลว กิจอื่นที่จะตอง
ทําใหยิ่งขึน้ ไปอีกมิไดม”ี . ภิกษุ ท. ! เราจักบอกแกพวกเธอ เราจักเตือน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๔๙๗/๔๖๑.

หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ

๓๘๑

พวกเธอใหรู : เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ ก็อยาทําผลของความ
เปนสมณะใหเสื่อมไป เพราะวากิจที่พวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึน้ ไปอีกยังมีอยู.

ผูมีวจีสมาจารบริสทุ ธิ์ ๑

ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา วจีสมาจาร (การประพฤติชอบสม่ําเสมอดวยวาจา)
ของเราบริสุทธิ์แลว หงายไดแลว เปดเผยไดแลว หาชองทะลุมิได เปนอันสํารวม
ดีแลว, อนึ่ง เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอนีเ้ ปนอันขาด ; ภิกษุ ท. ! พวก
เธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล. ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้คงเกิดมีแกพวกเธอ คือ จะพา
กันถึงความนอนใจเสียเพียงเทานั้นวา “พวกเราถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ,
กายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์, วจีสมาจารบริสุทธิ์. พอแลวดวยคุณเพียง
เทานี้ พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณะปฏิบัติแลว กิจอื่นที่จะตองทําใหยิ่งขึ้น
ไปอีกมิไดม”ี ภิกษุ ท. ! เราจักบอกแกพวกเธอ เราจักเตือนพวกเธอใหรู :
เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ
ก็อยาทําผลของความเปนสมณะให
เสื่อมไป เพราะวากิจที่พวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๔๙๗/๔๖๒.

๓๘๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ ๑
ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวามโนสมาจาร (การประพฤติชอบสม่ําเสมอดวยใจ)
ของเรา บริสุทธิ์แลว หงายไดแลว เปดเผยไดแลว หาชองทะลุมิได เปนอัน
สํารวมดีแลว, อนึ่ง เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอนี้เปนอันขาด ; ภิกษุ ท. !
พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล. ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้คงเกิดมีแกพวกเธอ คือ
จะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเทานั้นวา “พวกเราถึงพรอมดวยหิริและ
โอตตัปปะ, กายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์, วจีสมาจารบริสุทธิ์, มโนสมาจาร
บริสุทธิ์. พอแลว ดวยคุณเพียงเทานี้ พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณะปฏิบัติ
แลว กิจอื่นที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกมิไดม”ี . ภิกษุ ท. ! เราจักบอกแกพวก
เธอ เราจักเตือนพวกเธอใหรู : เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ ก็อยา
เพราะวากิจที่พวกเธอจะตองทําให
ทําผลของความเปนสมณะใหเสื่อมไป
ยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู.

ผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ๒
ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา อาชีวะของเรา บริสุทธิ์แลว หงายไดแลว
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๔๙๘/๔๖๓.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๔๙๘/๔๖๔.

หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ

๓๘๓

เปดเผยไดแลว หาชองทะลุมิได เปนอันสํารวมดีแลว, อนึ่ง เราจักไมยกตนขม
ทานดวยคุณขอนี้เปนอันขาด ; ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้คงเกิดมีแกพวกเธอ คือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียง
เทานั้นวา “พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ, กายสมาจารของพวกเรา
บริสุทธิ,์ วจีสมาจารบริสุทธิ,์ มโนสมาจารบริสุทธิ์, อาชีวะบริสุทธิ์. พอแลว
ดวยคุณเพียงเทานี้ พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณะปฏิบัติแลว กิจอื่นที่จะตอง
ทําใหยิ่งขึน้ ไปอีกมิไดม”ี . ภิกษุ ท. ! เราจักบอกแกพวกเธอ เราจักเตือนพวก
เธอใหรู : เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ ก็อยาทําผลของความเปน
สมณะใหเสื่อมไปเพราะวา กิจที่พวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู.

ผูปดกั้นอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล๑
ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา เราจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย :
ไดเห็นรูปดวยตาแลว จักไมถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด
และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ. สิ่งอันเปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและ
โทมนัส
จะพึงไหลไปตามผูที่ไมสํารวมอินทรียค ือตาใดเปนเหตุ, เราจัก
ปฏิบัติเพื่อปดกั้นอินทรียนั้นไว จักเปนผูรักษา ถึงการสํารวมอินทรียค ือตา ;
ไดฟง เสียงดวยหู,
ไดดมกลิ่นดวยจมูก,
ไดลมิ้ รสดวยลิน้ ,
ไดสัมผัส
โผฏฐัพพะดวยกาย, ไดรูธรรมารมณดวยใจแลว จักไมถือเอาทั้งโดยลักษณะ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๔๙๙/๔๖๕.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๓๘๔

ที่เปนการรวบถือทั้งหมด และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ. สิ่งอันเปน
อกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามผูทไี่ มสํารวมอินทรียใด
เปนเหตุ, เราจักปฏิบัติเพื่อปดกั้นอินทรียเหลานั้นไว จักเปนผูรักษา ถึงการ
สํารวมอินทรียทั้งหลาย ;
ภิกษุ ท. !

พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล _ _ _ฯลฯ _ _ _

(มี ต รั ส มิ ใ ห น อนใจด ว ยคุ ณ เพี ย งเท า นั้ น และตรั ส เตื อ นว า ยั ง มี กิ จ ที่ จ ะต อ งทํา ให ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก
ทุกครั้ง).

ในตอนท า ยนี้

ผูรูประมาณการบริโภค๑
ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา
เราจักเปนผูรูประมาณในโภชนะอยูเ สมอ :
จักพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉัน,
ไมฉันเพื่อเลน
ไมฉันเพื่อมัวเมา
ไมฉันเพื่อประดับ ไมฉันเพื่อตกแตง, แตฉันเพื่อเพียงใหกายนี้ต้ังอยูได
เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ;
ดวยการทําอยางนี้ เราจักขจัดเวทนาเกา (คือหิว) เสีย แลวไมทําเวทนาใหม
(คืออิ่มจนอึดอัด) ใหเกิดขึ้น ; ความที่อายุดําเนินไปได, ความไมมีโทษ
เพราะอาหาร และความอยูผาสุกสําราญ จักมีแกเรา ดังนี้ ; ภิกษุ ท. !
พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล. _ _ _ฯลฯ _ _ _ (มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทานั้น
และตรัสเตือนวา ยังมีกิจที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีก ในตอนทายนี้ทุกครั้ง).

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๐/๔๖๖.

หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ

ผูตื่นจนกิเลสทําอะไรไมได

๓๘๕

๑

ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา เราจักตามประกอบในธรรมเปนเครื่องตื่น :
เราจักชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรม (คือกิเลสที่กั้นจิต) ดวยการ
เดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดวันยังค่ํา ไปจนสิ้นยามแรกแหงราตรี, ครั้น
ยามกลางแหงราตรี เราจักนอนอยางราชสีห (คือ) ตะแคงขางขวา เทาเหลื่อมเทา
มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น,
ครั้นยามสุดทายแหงราตรี เราลุกขึ้นแลว
จักชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรม ดวยการเดินจงกรม และดวย
การนั่งอีก ; ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล. _ _ _ฯลฯ _ _ _
(มี ต รั ส มิ ใ ห น อนใจด ว ยคุ ณ เพี ย งเท า นั้ น
ทุกครั้ง).

และตรั ส เตื อ นว า ยั ง มี กิ จ ที่ จ ะต อ งทํา ให ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก

ในตอนท า ยนี้

ผูมีสติสัมปชัญญะ๒
ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา เราจักเปนผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ :
รูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา การถอยหลัง, การแลดู การเหลียวดู,
การคู การเหยียด,
การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร,
การกิน การดื่ม
การเคี้ยว การลิ้ม, การถายอุจจาระปสสาวะ, การไป การหยุด, การนั่ง
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๐/๔๖๗.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๑/๔๖๘.

๓๘๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

การนอน, การหลับ การตื่น, การพูด การนิ่ง ; ภิกษุ ท. ! พวกเธอ
พึงสําเหนียกอยางนี้แล. _ _ _ฯลฯ _ _ _ (มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทานั้น และตรัสเตือน
วา ยังมีกิจที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีก ในตอนทายนี้ ทุกครั้ง).

ผูออกหา วิเวกธรรม๑
ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น คืออะไร ?
คือปา
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มาเสพเสนาสนะอันสงัด
โคนไม ภูเขา ลําธาร ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง กองฟาง (อยางใด
อยางหนึ่ง).
ในเวลาภายหลังอาหาร เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคู
บัลลังก (ขัดสมาธิ) ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา. เธอ
ละอภิชฌา
ในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา คอยชําระจิตจากอภิชฌา ; ละพยาบาท
มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณามีจติ หวังความเกื้อกูล ในสัตวทั้งหลาย
คอยชําระจิตจากพยาบาท ; ละถีนมิทธะ มุงอยูแตความสวางในใจ มีจิต
ปราศจากถีนมิทธะ
มีสติสัมปชัญญะรูส ึกตัว คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ ;
ละอุทธัจจกุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบอยูในภายใน คอยชําระจิตจาก
อุทธัจจกุกกุจจะ ; ละวิจิกิจฉา ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได
ไมตอ งกลาววา
“นี่อะไร นี่อยางไร” ในกุศลธรรมทั้งหลาย (เพราะความสงสัย) คอยชําระ
จิตจากวิจิกิจฉา.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๑๒๔๖๙.

หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ

๓๘๗

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง กูหนี้เขา ไปทําการงานสําเร็จผล
ใชหนี้ตนทุนเดิมหมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป ; เขาคงคะนึง
ถึงโชคลาภวา “เมื่อกอนเรากูหนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผล ใชหนี้ตนทุนเดิม
หมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป” ดังนี,้ เขายอมปราโมทย
บันเทิงใจ โสมนัส เพราะขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด, (นี้อยางหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง ปวยไขหนัก ทนทุกข อาหาร
ไมตก กําลังนอย.
ครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไขนั้น อาหารก็ตั้ง กําลังก็มี ;
เขาตองนึกถึงกาลเกาวา “เมื่อกอน เราปวยไขหนัก ทนทุกข อาหารก็ไมตก
กําลังนอยลง บัดนี้เราหายจากไขนั้น อาหารก็ตั้ง กําลังก็มีมา” ดังนี,้ เขายอม
ปราโมทยบันเทิงใจ โสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง ติดเรือนจํา ครั้นเวลาอื่นเขา
หลุดจากเรือนจําโดยสะดวก ไมมีภัย ไมเสียทรัพย ; เขาตองนึกถึงกาลเกา
อยางนี้วา “เมื่อกอน เราติดเรือนจํา บัดนี้ เราหลุดมาไดโดยสะดวก ไมมีภัย
ไมเสียทรัพย” ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ โสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ
ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง เปนทาสเขา พึ่งตัวเองไมได
ตองพึง่ ผูอนื่ เที่ยวตามอําเภอใจไมได. ครั้นถึงสมัยอื่น เขาพนจากการเปนทาส
พึ่งตัวเองได ไมตอ งพึง่ ผูอื่น เที่ยวตามอําเภอใจได ; เขาตองนึกถึงกาลเกา
อยางนี้วา “เมื่อกอนเราเปนทาส พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ ื่น เที่ยวตาม
อําเภอใจไมได ครั้นถึงสมัยอืน่ เราพนจากการเปนทาส พึ่งตัวเองได ไม
เที่ยวตามอําเภอใจได” ดังนี,้ เขายอมปราโมทย บันเทิงใจ
ตองพึง่ ผูอนื่
โสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง)

๓๘๘
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ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง นําทรัพยเดินทางไกล อัน
กันดาร ครั้นพนทางกันดารไดโดยสะดวก ไมมภี ัย ไมตองเสียโภคทรัพย ; เขา
ตองนึกถึงกาลเกาอยางนี้วา
“เมื่อกอน เรานําทรัพยเดินทางไกลอันกันดาร
ครั้นพนทางกันดาร ไมมีภัย ไมตองเสียโภคทรัพย” ดังนี,้ เขายอมปราโมทย
บันเทิงใจ โสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ (เหลานี้) เปนฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ พิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ ที่ตนยังละไมไดวา
เปนเชนกับการกูหนี้ เชนกับการเปนโรค เชนกับการติดเรือนจํา เชนกับการเปน
ทาส และการนําทรัพยขามทางกันดาร, และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ
ที่ละเสียไดแลวในตนเอง เปนเชนกับการหมดหนี้ การหมดโรค การหลุดจาก
เรือนจํา การพนจากทาส การบรรลุถึงที่พนภัย (เธอยอมปราโมทยบันเทิงใจ
โสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ) ฉันนั้นเหมือนกัน แล.

ผูไดบรรลุฌานทีห่ นึ่ง๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น ครั้นละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องเศรา
หมองใจและทําปญญาใหถอยกําลัง เหลานี้ ไดแลว, เพราะสงัดจากกามและ
สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย จึง บรรลุ ฌานที่หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. เธอ ประพรมกายนี้ทําใหชมุ ทั่ว ชุม รอบ เต็ม
รอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น, สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว
ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น ไมถูกตองแลว มิไดมี.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๕/๔๗๑.

หมวดที่ ๑๖ วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ

๓๘๙

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนายชางอาบก็ดี หรือลูกมือของเขาก็ดี เปน
คนฉลาด โรยผงที่ใชสําหรับถูตัวในเวลาอาบน้ําลงในขันสําริด แลวพรมน้ํา
หมักไว, ครั้นเวลาเย็น กอนผงออกยางเขากัน ซึมทั่วกันแลว จับกันทั้ง
ภายในภายนอก ไมไหลหยด ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ประพรมกายนี้ทําให
ชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก, สวนใดสวนหนึ่ง
ของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น ไมถูกตองแลว มิไดม,ี
ฉันนั้นเหมือนกัน.

ผูไดบรรลุฌานที่สอง๑
ภิกษุ ท. ! อีกประการหนึ่ง, เพราะสงบวิตกวิจารเสียได ภิกษุจึง
บรรลุ ฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน นําใหเกิดสมาธิ
มีอารมณอนั เดียว ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู.
เธอ ประพรมกายนี้ทําใหชมุ ทัว่ ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ, สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
ไมถูกตองแลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนหวงน้ําอันลึก มีน้ําอันปวน ไมมปี ากน้ํา
ทางทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนือ แตฝนตกเพิ่มน้ําใหแกหวงน้ํา
นั้น ตลอดกาลโดยกาล, ทอน้ําเย็นพลุงขึ้นจากหวงน้ํา ประพรมทําใหชมุ
ถูกตองหวงน้ํานั้นเอง ; สวนไหน ๆ ของหวงน้ํานั้นที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว
มิไดมี. ขอนี้ฉันใด, ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๕/๔๗๒.

๓๙๐
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เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอ ที่ปติ
และสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมถูกตองแลว มิไดม,ี ฉันนั้นเหมือนกัน.

ผูไดบรรลุฌานที่สาม๑
ภิกษุ ท. ! อีกประการหนึ่ง, เพราะความจางคลายไปแหงปติ ภิกษุ เปน
ผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย จึงบรรลุ ฌานที่สาม
อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดบรรลุฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข” ดังนี้ แลวแลอยู. เธอ ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ
เต็มรอบ ดวยลําพังสุขหาปติมิได, สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว
ที่สุขหาปติมิได ไมถกู ตองแลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนในหนองบัวอุบล หนองบัวปทุม หนองบัว
บางเหลาที่เกิดอยูในน้ํา
บุณฑริก มีดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก
เจริญอยูในน้ํา ยังขึ้นไมพนน้ํา จมอยูภายใตอันน้ําเลี้ยงไว, ดอกบัวเหลานั้น
ถูกน้ําเย็นแชชมุ ถูกตองตั้งแตยอดตลอดราก, สวนไหน ๆ ของดอกบัวเหลานั้น
ทั่วทั้งดอก ที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว มิไดมี. ขอนี้เปนฉันใด ; ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ประพรมกายนี้ทําใหชมุ ทัว่ ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยลําพังสุขหาปติมิได,
สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอ ที่ลําพังสุขหาปติมิได ไมถูกตองแลว มิไดม,ี
ฉันนั้นเหมือนกัน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๖/๔๗๓.
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ผูไดบรรลุฌานที่ส๑ี่
ภิกษุ ท. ! อีกประการหนึ่ง, เพราะละสุขและละทุกขเสียได, เพราะ
ความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, ภิกษุ จึง บรรลุ ฌานที่สี่
อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลว
แลอยู. เธอนั้น นั่งแผไปตลอดกายนี้ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผอ งใส, สวนใด
สวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส ไมถูกตองแลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง นั่งคลุมตัวดวยผาขาวตลอดศีรษะ,
สวนไหน ๆ ในกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ผาขาวไมถูกตองแลว (คือไมคลุมแลว)
มิไดมี. ขอนี้เปนฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั่งแผใจอันบริสุทธิ์ผองใสไป
ตลอดกายนี้, สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอทั่วทัง้ ตัว ที่ใจอันบริสุทธิผ์ องใส
ไมถูกตองแลว มิไดม,ี ฉันนั้นเหมือนกัน.

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ๒
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น, ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูไดอยางไม
หวั่นไหว เชนนี้แลว,
เธอ ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
เธอระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ คือ เธอระลึกได
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๗/๔๗๔.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๗/๔๗๕.

๓๙๒
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ชาติหนึ่งบาง สองชาติ สามชาติ สี่ชาติ หาชาติบาง, สิบชาติ ยี่สิบชาติ
สามสิบชาติ สี่สิบชาติ หาสิบชาติบาง, รอยชาติ พันชาติ แสนชาติบาง,
ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป หลายวิวัฏฏกัปป หลายสังวัฏฏกัปปและวิวฏั ฏกัปป
บาง, วา เมื่อเราอยูในภพโนน มีชื่ออยางนั้น มีโคตร มีวรรณะ มีอาหาร
อยางนั้น ๆ, เสวยสุขและทุกขเชนนั้น ๆ มีอายุสุดลงเทานั้น ; ครั้นจุติจากภพ
นั้นแลว ไดเกิดในภพโนน มีชอื่ โคตร วรรณะ อาหาร อยางนั้น ๆ, ไดเสวยสุข
และทุกขเชนนั้น ๆ มีอายุสุดลงเทานั้น ; ครั้นจุติจากภพนั้น ๆ ๆ ๆ แลวมาเกิด
ในภพนี้. เธอระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ พรอมทั้ง
อาการและลักษณะ ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง ออกจากบานตนเองไปบานคนอื่น
แลวออกจากบานนั้นไปสูบานอื่นอีก แลวออกจากบานนั้น ๆ กลับมาสูบาน
ของตนเอง เขาจะระลึกไดอยางนี้วา เราออกจากบานตนเองไปสูบานโนน ที่
บานโนนนั้น เราไดยืน ไดนั่ง ไดพดู ไดนิ่ง อยางนั้น ๆ, ครั้นออกจากบานนั้น
แลว ไดไปสูบานโนนอีก, แมที่บานโนนนั้น เราไดยืน ไดนง่ั ไดพดู ไดนิ่ง
อยางนั้น ๆ, เราออกจากบานนั้นแลว กลับมาสูบานของตนเอง. ขอนี้เปน
ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลาย
ประการ _ _ _ฯลฯ _ _ _ พรอมทั้งอาการและลักษณะเชนนี้, ฉันนั้นเหมือนกัน.

จุตูปปาตญาณ๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น, ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูไดอยางไม
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๘/๔๗๖.
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หวั่นไหว เชนนี้แลว, เธอ ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ จุตูปปาตญาณ. เธอ
มีจักษุเปนทิพย บริสุทธิ์กวาจักษุของสามัญมนุษย
ยอมแลเห็นสัตวทั้งหลาย
จุติอยู บังเกิดอยู, เลวทราม ประณีต, มีวรรณะดี มีวรรณะเลว, มีทุกข
มีสุข. เธอรูแจงชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย ! สัตว
เหลานี้หนอ ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต พูดติเตียนพระอริยเจา
ทั้งหลาย เปนมิจฉาทิฏฐิ ประกอบการงานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ, เบื้องหนา
แตกายแตกตายไป ลวนพากันเขาสูอบายทุคติวินิบาตนรก. ทานผูเจริญทัง้
หลายเอย ! สวนสัตวเหลานี้หนอ ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนสัมมาทิฏฐิ ประกอบการงานดวยอํานาจ
สัมมาทิฏฐิ, เบื้องหนาแตกายแตกตายไป ลวนพากันเขาสูสุคติโลกสวรรค”.
เธอมีจักษุทิพย
บริสุทธิ์กวาจักษุของสามัญมนุษย
เห็นเหลาสัตวผูจุติอยู
บังเกิดอยู เลว ประณีต มีวรรณะดี มีวรรณะเลว มีทุกข มีสุข, รูชัด
หมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมได ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเรือนสองหลัง มีประตูตรงกัน, ณ ที่นั้น
ชายมีจักษุดี ยืนอยูหวางกลาง
เขาอาจเห็นหมูมนุษยที่เขาไปในเรือนบาง
ออกมาบาง เดินไปมาบาง เดินตรงบาง เลี้ยวบาง. ขอนี้เปนฉันใด ; ภิกษุ ท. !
ภิกษุ มีจกั ษุเปนทิพย บริสุทธิ์กวาจักษุของสามัญมนุษย ยอมแลเห็นเหลา
สัตว ผูจุติอยู บังเกิดอยู, เลวทราม ประณีต, มีวรรณะดี วรรณะเลว, มีทุกข
มีสุข. _ _ _ฯลฯ _ _ _ เธอรูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมได, ฉันนั้นเหมือนกัน.

อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง๑
ภิกษุ ท. !

ภิกษุนั้น,

ครั้นจิตตั้งมั่น

บริสุทธิ์ผองใส

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๐๘/๔๗๗.

ไมมีกิเลส
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ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูไดอยางไม
หวั่นไหว เชนนี้แลว,
เธอ ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อาสวักขยญาณ. เธอ
ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา “ทุกข เปนเชนนี้ ๆ, เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ,
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ, ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ; และวา เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย, นี้เหตุ
แหงอาสวะทั้งหลาย, นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะทั้งหลาย, นี้ขอปฏิบัติ
เครื่องใหถงึ ความดับไมเหลือแหงอาสวะทั้งหลาย”. เมื่อเธอรูอ ยูอยางนี้ เห็น
อยูอยางนี้ จิตก็พนจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ครั้นจิตหลุดพนแลว
ก็เกิดญาณหยั่งรูวา “จิตพนแลว”. เธอรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความ (หลุด
พน) เปนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนหวงน้ําใสที่ไหลเขา ไมขุนมัว, คนมีจักษุดี
ยืนอยูบนฝงในที่นั้น, เขาจะเห็นหอยตาง ๆ บาง กรวดและหินบาง ฝูงปลาบาง
อันหยุดอยูแ ละวายไปในหวงน้ํานั้น, เขาจะสําเหนียกใจอยางนี้วา “หวงน้ํานี้ใส
ไมขุนเลย หอย กอนกรวด ปลาทั้งหลาย เหลานี้ หยุดอยูบาง วายไปบาง ในหวง
น้ํานั้น”. ขอนี้เปนฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุยอมรูช ัดตามที่เปนจริงวา “ทุกข
เปนเชนนี้ ๆ, เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ, ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนเชน
นี้ ๆ ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ ; และวา
เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย, นี้เหตุแหงอาสวะทั้งหลาย, นี้ความดับไมเหลือแหง
อาสวะทั้งหลาย, นี้ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะทั้งหลาย”.
เมื่อเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้
จิตก็หลุดพนจากกามาสวะ ภวาสวะ
อวิชชาสวะ. ครั้นจิตหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรูวา “จิตพนแลว”. เธอรูชัดวา
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“ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่
จะตองทําเพื่อความ (หลุดพน) เปนอยางนี้ มิไดมีอกี ”, ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูเสร็จกิจแลว เชนดังกลาวนี้ เราเรียกวา เปนสมณะ
บาง, เปนพราหมณ บาง, เปนนหาตกะ บาง, เปนเวทคู บาง, เปน
โสตติยะ บาง, เปนอริยะ บาง, เปนอรหันต บาง.
(ทรงให คําอธิ บายว า เป นสมณะ เพราะสงบจากสิ่ง ที่เ ป นอกุ ศ ลลามก
ที่ เ ป นไปขา งฝายเศร า หมอง
ที่ เ อี ยงไปข างความตอ งเกิ ดอี ก เป นไปกั บ ดว ยความกระวนกระวาย
มีทุ ก ขเ ป น ผล เป นที่ ตั้ งของความเกิด
ความแก ความตาย ต อ ๆ ไป, _ _ _ เป น พราหมณ เพราะลอยสิ่ง ที่เ ป นอกุ ศ ลลามกเสี ยแล ว _ _ _ เป นนหาตกะ
เพราะลางสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว_ _ _เปนเวทคู เพราะรูจบสิ้นสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว _ _ _ เปนโสตติยะ เพราะ
ไมสดับสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว _ _ _ เปนอริยะ เพราะไปจากสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว _ _ _ เปนอรหันต เพราะไกล
จากสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว _ _ _ ).

ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท๑
ภิกษุ ท. ! เชนเดียวกับที่มหาสมุทร ยอมมีน้ําหยุดอยูที่ระดับใดระดับ
หนึ่งเปนธรรมดา หาลนฝงไปไม. ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เราบัญญัติสกิ ขา บทใด ๆ แกสาวกทั้งหลายของเราแลว สาวกทั้งหลายของเรา ยอมไมกาว
ลวงสิกขาบทนั้น ๆ แมจะตองเสียชีวติ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ขอที่เราบัญญัติสิกขาบทใด ๆ แกสาวกทั้งหลายของเราแลว
สาวกทั้งหลายของเรา ยอมไมกา วลวงสิกขาบทนั้น ๆ แมจะตองเสียชีวิต นั้นแล
เปนสิ่งที่นาอัศจรรย ไมนาจะมีได _ _ _ ในธรรมวินยั นี้, ซึ่งเมือ่ ภิกษุทงั้ หลายได
เห็นแลว ๆ ซึ่งขอนี้ ยอมเกิดความพอใจอยางยิ่งในธรรมวินัยนี้แล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต อุ. ขุ. ๒๕/๑๕๕/๑๑๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๓๙๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูไมหลงเอาสิ่งอื่นมาเปนแกน๑
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ กุลบุตรบางคน มีศรัทธา ออกบวชจากเรือน
ไมเกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
จะปรากฏมีได” ดังนี้.
ครั้นบวชแลว
เธอสามารถทําลาภสักการะและเสียงเยินยอใหเกิดขึ้นได, เธอไมมใี จยินดีในลาภ
สักการะและเสียงเยินยออันนั้น, ไมมีความดําริเต็มรอบแลว ในลาภสักการะ
และเสียงเยินยออันนั้น, เธอไมทะนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอ
อันนั้น, เธอไมเมาไมมัวเมาในลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น, ไมถงึ
ความประมาทในลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น ;
เมื่อไมประมาทแลว
เธอใหความถึงพรอมดวยศีลเกิดขึ้นได, เธอมีใจยินดีในความถึงพรอมดวยศีลอัน
นั้น, แตไมมีความดําริเต็มรอบแลวในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น, เธอไม
ทะนงตัวเพราะความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น, เธอไมเมาไมมัวเมาในความถึง
พรอมดวยศีลอันนั้น,
ไมถึงความประมาทในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น ;
เมื่อไมประมาทแลว เธอใหความถึงพรอมดวยสมาธิเกิดขึ้นได, เธอมีใจยินดีใน
ความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น, แตไมมีความดําริเต็มรอบแลวในความถึงพรอม
ดวยสมาธิอันนั้น,
เธอไมทะนงตัวเพราะความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น,
เธอไมเมาไมมัวเมาในความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น, ไมถึงความประมาทใน
ความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น ; เมื่อไมประมาทแลว เธอให ญาณทัสสนะ
(ปญญาเครื่องรูเห็น) เกิดขึ้นไดอีก, เธอมีใจยินดีในญาณทัสสนะอันนั้น, แต
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาสาโรปมสูตร มู. ม. ๑๒/๓๗๐/๓๕๑,
คิชฌกูฏ ใกลนครราชคฤห.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่ภูเขา
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ไมมีความดําริเต็มรอบแลวในญาณทัสสนะอันนั้น, เธอไมทะนงตัวเพราะญาณ-ทัสสนะอันนั้น,
เธอไมเมาไมมัวเมาในญาณทัสสนะอันนั้น, ไมถึงความ
ประมาทในญาณทัสสนะอันนั้น ; เมื่อไมประมาทแลว เธอให สมยวิโมกข
(ความพนพิเศษโดยสมัย) เกิดขึน้ ไดอีก.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้ยอมเปนไปได คือขอที่ ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมคลายจาก
สมยวิมุตติอันนั้นก็ได.
..... ..... .....
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษผูตอ งการดวยแกนไม เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไม จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว ตัดเอาแกนถือไปดวยมั่นใจวา
‘นี่ เปนแกนแท’ ดังนี้. บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเขาแลว ก็กลาววา “ผูเจริญ
คนนี้ ชางรูจักแกน, รูจักกระพี้, รูจักเปลือกสด, รูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,
รูจักใบออนที่ปลายกิ่ง. จริงดังวา ผูเจริญคนนี้ ตองการแกนไม เสาะหา
แกนไม เที่ยวคนหาแกนไม จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว ก็ตัดเอาแกนแท
ถือไปดวยมั่นใจวา ‘นี่ เปนแกนแท’ ดังนี้. สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไม จัก
สําเร็จประโยชนเปนแท” ดังนี้ ; ฉันใดก็ฉันนั้น. (ที่กุลบุตรบางคนออกบวชดวยศรัทธา
ปฏิบัติไมหลงผิด จนกระทั่ง บรรลุ อสมยวิโมกข).

ภิกษุ ท. ! ขอนี้ยอมเปนไปไมได ไมใชโอกาสที่จะเปนได คือขอที่ภิกษุ
นั้น จะพึงเสื่อมคลายจาก อสมยวิมุตติ (ความหลุดพนที่ไมมีสมัย) อันนั้นเลย.
ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยนี้ มิ ใ ช มี ล าภสั ก การะและเสี ย งเยิ น ยอเป น
มิใชมีความถึงพรอมดวยศีลเปนอานิส งส,
อานิส งส, พรหมจรรยนี้
พรหมจรรยนี้ มิใชมีความถึงพรอมดวยสมาธิเปนอานิสงส, พรหมจรรยนี้ มิใช
มีความถึงพรอมดวยญาณทัสสนะเปนอานิสงส.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๓๙๘

พรหมจรรยนี้มี
สิ่งนั้นนั่นแหละเปนประโยชนที่มุงหมาย
มีสิ่งนั้นนั่นแหละเปน
แกนสาร มีสิ่งนั้นนั่นแหละเปนผลสุดทายของพรหมจรรย แล.
ภิกษุ ท. !

ก็เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบอันใด มีอยู,

รู “ความลับ” ของขันธหา๑
โสณะ !
สมณะหรือพราหมณพวกใด ยอม รูจักลักษณะ รูจักเหตุ
เกิดขึ้น รูจักความดับสนิท รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท แหง รูป ;
_ _ _ เวทนา ;_ _ _ สัญญา ;_ _ _สังขาร ; ยอมรูจ ักลักษณะ รูจักเหตุเกิดขึ้น
รูจักความดับสนิท รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถงึ ความดับสนิทแหง วิญญาณ ;
โสณะ !
สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา
สมณะทั้งหลายก็ตาม,
ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย
ก็ตาม, ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่ง
เอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลเปนอยู.

รู “ความลับ” ของอุปาทานขันธ๒
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ยอม รูจักรสอรอย, รูจักโทษ
ตามที
และรูจักอุบายเครื่องสลัดออกไปพน ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี๓้
เปนจริง ;
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๓/๑๐๒, ตรัสแกโสณะคฤหบดีบุตร ที่เวฬุวัน.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๕/๒๙๔, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๓. อุปาทานขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน.
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ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม, ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท
แลไดทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลเปนอยู.

รู “ความลับ” ของธาตุสี่ ๑
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ยอม รูจักรสอรอย, รูจักโทษ
และรูจักอุบายเครื่องสลัดออกไปพน ในธาตุ ๔ เหลานี้ ๒ ตามที่เปนจริง ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา
สมณะทั้งหลายก็ตาม,
ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย
ก็ตาม, ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่ง
เอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลเปนอยู.

รู “ความลับ” ของอินทรียหก๓
ภิกษุ ท. !

สมณะหรือพราหมณพวกใด ยอม รูจักความเกิดขึ้น, รูจัก

๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๙/๔๑๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม.
๓. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๓/๙๑๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๐๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ความดั บ ไป, รู จั ก รสอร อ ย, รู จั ก โทษ และรู จั ก อุ บ ายเครื่ อ งสลัดออก
ไปพน ในอินทรียทงั้ ๖ เหลานี๑้ ตามที่เปนจริง ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,
ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม, ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท
แลไดทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลเปนอยู.

รู “ความลับ” ของอินทรียหา ๒
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ยอม รูจักความเกิดขึ้น, รูจัก
ความดับไป, รูจักรสอรอย, รูจักโทษ (เมื่อยึดถือ) และรูจักอุบายเครื่องสลัด
ออกไปพน ในอินทรีย ๕ เหลานี้๓ ตามที่เปนจริง ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา
สมณะทั้งหลายก็ตาม,
ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย
ก็ตาม, ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่ง
เอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลเปนอยู.
๑. อินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๘/๘๔๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๓. อินทรีย ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา. อีกหมวดหนึ่งคือ สุข ทุกข โสมนัส
โทมนัส และอุเบกขา - มหาวาร. ส. ๑๙/๒๗๖/๙๒๑; มีใจความเหมือนกัน.
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รูปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสมณะได ๑
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ยอม รูจักชรามรณะ, รูจักเหตุ
เกิดขึ้นแหงชรามรณะ, รูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ, รูจักขอปฏิบัติ เครื่อง
ใหถึงความดับสนิทแหงชรามรณะ ;
ยอม รูจักชาติ,
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ, รูจักความดับสนิทแหง ชาติ,
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชาติ ;
ยอม รูจักภพ,
รูจกั เหตุเกิดขึ้นแหงภพ, รูจักความดับสนิทแหง ภพ,
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงภพ ;
ยอม รูจักอุปาทาน, รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปาทาน, รูจักความดับสนิทแหง
อุปาทาน, รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอุปาทาน ;
ยอม รูจักตัณหา, รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา, รูจักความดับสนิทแหง
ตัณหา, รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงตัณหา ;
ยอม รูจักเวทนา, รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา, รูจักความดับสนิทแหง
เวทนา, รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงเวทนา ;
รูจักความดับสนิทแหง
ยอม รูจักผัสสะ, รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ,
ผัสสะ, รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงผัสสะ ;
ยอม รูจักอายตนะ ๖, รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะ ๖, รูจักความดับสนิท
แหงอายตนะ ๖,
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอายตนะ ๖ ;
ยอม รูจักนามรูป, รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป, รูจ ักความดับสนิทแหง
นามรูป, รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงนามรูป ;
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๘/๓๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๐๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ยอม รูจักวิญญาณ, รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ, รูจักความดับสนิท
แหงวิญญาณ, รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงวิญญาณ ;
ยอม รูจักสังขาร,
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร, รูจักความดับสนิทแหง
สังขาร, รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงสังขาร ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา
สมณะทั้งหลายก็ตาม, ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทงั้ หลาย ก็
ตาม, ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท
แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลเปนอยู.

รูอริยสัจจจึงเปนสมณะได

๑

ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด
ยอมรูจักตามที่เปนจริงวา
ทุกข เปนเชนนี้ ๆ, รูจักตามที่เปนจริงวา เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ, รูจัก
ตามที่เปนจริงวา ความดับสนิทแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ, รูจักตามที่เปนจริงวา
ขอปฏิบัตเิ ครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,
ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม, ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท และไดทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลเปนอยู.
หมวดทีส่ ิบหก จบ.
_______________________
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๒/๑๗๐๑,

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทัง้ หลาย,
กิจอันนั้น เราไดทาํ แลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลายจงเพียรเผากิเลส,

อยาไดประมาท.

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ตี่ องรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๔๐๓

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๗

วาดวย การหมดพิษสงทางใจ
________________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐ .
๑๑ .
๑๒ .
๑๓ .

สระน้ําที่มีอยูภายใตจีวร
ผูเวนยาพิษในโลก
ผูไมตกเหว
ผูไมตอ งทะเลาะวิวาทกัน
ผูไมควรอยูใ นคอก
ผูมีเพียรตลอดเวลา
ผูไมตอ งกลายเปน “ลิงติดตัง”
ผูอยูเหนือการสึก
คุณธรรมของพระโสดาบัน
คุณธรรมของพระสกทาคามี
คุณธรรมของพระอนาคามี
คุณธรรมของพระอรหันต
หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา

๔๐๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๗

วาดวย การหมดพิษสงทางใจ
(ปฏิปกขนัย ของหมวด ๘ อันวาดวยพิษสงทางใจ)

______________
สระน้ําทีม่ ีอยูภายใตจีวร๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูปฏิบตั ิในขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ เปน
อยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึง่
มีอภิชฌามาก ละอภิชฌาได,
มีจิตพยาบาท ละพยาบาทได, เปนผูม ักโกรธ ละความมักโกรธได, เปนผู
มักถือความโกรธ ละความถือโกรธได, เปนผูลบหลูคุณทาน ละความลบหลู
คุณทานได, เปนผูยกตนเทียมทาน ละความยกตนเทียมทานได, เปนคน
ริษยา ละความริษยาได, เปนคนตระหนี่ ละความตระหนี่ได, เปนคนโออวด
ละความโออวดได, เปนคนมีมายา ละความมายาได, เปนคนมีความปรารถนา
ลามก ละความปรารถนาลามกได, เปนคนมีความเห็นผิด ละความเห็นผิดได ;
ภิกษุ ท. ! เพราะละกิเลสมีอภิชฌาเปนตน ซึ่งเปนเครื่องมัวหมองของ
สมณะ เปนโทษของสมณะ เปนน้ําฝาดของสมณะ เปนเหตุใหสัตวเกิดใอ
บายและมีวิบากอันสัตวทั้งหลายจะตองเสวยในทุคติ เหลานี้ ไดแลว ; เรา
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จูฬอัสสปุรสูตร มู. ม. ๑๒/๕๑๖/๔๘๒,
ของชาวอังคะ.

๔๐๕

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่อัสสปุรนิคม

๔๐๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ก็กลาวภิกษุนั้นวา “เปนผูปฏิบัติขอปฏิบตั ิสมควรแกสมณะ” ดังนี้. ผูปฏิบตั ิ
ชอบนั้นยอมพิจารณาเห็นตนเปนคนบริสุทธิ์
และพนจากสิ่งที่เปนอกุศล
ลามกทั้งหลายเหลานี้ทั้งสิ้นแลว.
เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนเปนเชนนั้นอยู,
ความปราโมทยก็เกิดขึ้น ; เมื่อเธอปราโมทยแลว, ปติ ก็เกิดขึ้น ; เมื่อเธอมี
ใจปติแลว, นามกาย ก็สงบ ; เธอมีนามกายสงบ ก็ไดเสวยสุข ; เมื่อเธอมีสุข
จิตก็ตั้งมั่น. ผูปฏิบตั ิชอบนั้น แผจิตไปสูทิศที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ทั้ง
เบื้องบนเบือ้ งต่ํา ดานขวาง ทั่วทุกทางโดยรอบตลอดโลกทัง้ ปวง ดวยจิต
อันประกอบดวยเมตตา_ _ _ฯลฯ_ _ _กรุณา_ _ _ฯลฯ_ _ _มุทิตา_ _ _ฯลฯ_ _ _อุเบกขา
อันไพบูลยประกอบดวยคุณอันใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมี
พยาบาท เปนอยู.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน สระโบกขรณี มีน้ําไมขุนมัว นาดื่ม
ถาแมมบี ุรุษผูห นึ่ง
เย็นสนิท ใสสะอาด มีทาขึ้นลงโดยงาย นาเพลินใจ.
ซึ่งกําลังรอนจัด มีความรอนระอุไปทัง้ ตัว เหน็ดเหนื่อย คอแหงระหาย๑น้ํา มา
จากทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใตไซร, บุรุษนั้นมาถึง
และความรอน
สระโบกขรณีนั้นแลว จักทําความคอแหง กระหายน้ํา
กระวนกระวายใหเสื่อมสูญได. ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. !
ถาแมนกุลบุตร
ออกบวชจากเรือน เปนผูไมหวังประโยชนเกี่ยวของดวยเรือน จากสกุลกษัตริย
ก็ตาม, จากสกุลพราหมณก็ตาม, จากสกุลเวสสก็ตาม, จากสกุลศูทรก็ตาม, แล
เขาไดอาศัยธรรมและวินัยอันตถาคตประกาศแลว
เจริญเมตตา
กรุณา
เราก็เ รียกวา
มุทิตา อุ เบกขา อยางนี้ ๆ ยอมไดความสงบในภายใน
“เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ” ดังนี้, ฉันนั้นเหมือนกัน. ถาแมน
๑. คําวา ระหาย และ กระหาย มีความหมายเดียวกัน ในตนฉบับเดิมใชทั้ง ๒ คํา ผสมอยูในเนื้อหา
เดียวกัน.

หมวดที่ ๑๗ วาดวยการหมดพิษสงทางใจ

๔๐๗

กุลบุตรออกบวชจากเรือน
เปนผูไมหวังประโยชนเกี่ยวของดวยเรือน จาก
สกุลกษัตริยก็ตาม, จากสกุลพราหมณก็ตาม, จากสกุลเวสสก็ตาม, จากสกุลศูทร
ก็ตาม, และ เขาไดทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึง
แลวแลอยู เราก็เรียกวา “เปนสมณะ” เพราะความสิน้ อาสวะทัง้ หลาย, ฉันนั้น
เหมือนกันแล.

ผูเวนยาพิษในโลก๑
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนถวยดื่มสําริดมีเครื่องดื่มใสอยูแลวชนิดหนึ่ง๒
สมบูรณดวยสี กลิ่น และรส แตวามียาพิษปนติดอยู. ครั้งนั้น มีบุรุษ
ผูหนึ่ง ซึ่งกําลังรอนจัด มีความรอนระอุไปทัง้ ตัว เหน็ดเหนื่อย คอแหง
ระหายน้ํา มาถึงเขา. คนทั้งหลาย บอกแกบุรุษนั้นวา “นี่แนทานผูเจริญ, ถวยดื่ม
สําริดใบนี้ มีเครื่องดืม่ สมบูรณดวยสี กลิ่น และรส เปดโอกาสสําหรับทาน ;
แตวามันมียาพิษปนติดอยู. ถาหากทานตองการดื่มก็ดื่มได, เมื่อทานกําลังดื่ม
จักติดใจมัน ดวยสีของมันบาง ดวยกลิ่นของมันบาง ดวยรสของมันบาง ;
แตวา ครั้นดื่มแลว ทานจักถึงความตาย หรือไดรบั ทุกขเจียนตาย เพราะเหตุ
นั้น” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ทีนั้น ความคิดก็จะพึงเกิดขึ้นแกบุรุษนั้นวาอยางนี้วา
“ความกระหายในเครือ่ งดื่มเลิศรสปนพิษของเรานี้อาจจะดับเสียได ดวยน้ําเย็น
หรือดวยหางนมเปรีย้ ว หรือดวยเครื่องดื่มชื่อมัฏฐโลณิกะ๓ หรือดวยเครื่องดื่ม
ชื่อโลณโสจิรกะ๔; เราไมบังควรทีจ่ ะดืม่ น้ํานัน้ อันเปนไปเพื่อทุกขไมเปนประโยชน
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๓๕/๒๖๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. เปนภาชนะพิเศษเรียกวา อาปานิยกังสะ ซึ่งเรายังเขาใจไมไดวาในบัดนี้ไดแกภาชนะเชนไร.
๓. มัฏฐโลณิกะ เปนน้ําของขนมเหลว ๆ ชนิดหนึ่ง ใสเกลือ.
๔. โลณโสจิรกะ เปนซุปที่ตมขึ้นดวยธัญญชาติ ดวยผลไม ดวยเหงาใตดิน แลวใสเกลือ.

๔๐๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เกื้อกูลแกเรา ตลอดกาลนาน” ดังนี้. บุรุษนั้น ไดพจิ ารณาถวยดื่มสําริดนัน้ แลว
ก็ไมดมื่ และวางเสีย, บุรุษนัน้
จึงไมถึงความตาย หรือไดรบั ทุกขเจียน
ตาย เพราะเหตุนั้น ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ในกาลอดีตก็ตาม, ในกาล
อนาคตก็ตาม, ในกาลบัดนี้ก็ตาม, ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ไดเห็นสิ่งอันเปนที่รัก

ที่สนิทใจในโลก โดยความเปนของไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตา โดยความเปนของเสียบแทง โดยความเปนของนากลัว ; สมณะหรือ
พราหมณพวกนั้น ไดละตัณหาเสียแลว. พวกใดไดละตัณหาเสียแลว พวกนั้น
ไดละอุปธิแลว. พวกใดไดละอุปธิแลว พวกนั้น ไดละทุกขแลว. พวกใดได
ละทุกขแลว พวกนั้น ไดหลุดพนแลวจากความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ;
เราตถาคต ยอมกลาววา “พวกเหลานั้น ไดหลุดพนแลวจากทุกข” ดังนี้แล.

ผูไมตกเหว๑
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใดก็ตาม ยอมรูช ัดตามที่เปนจริงวา
ทุกขเปนเชนนี้ ๆ, เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ, ความดับสนิทแหงทุกข
เปนเชนนี้ ๆ, ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ ;
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๑/๑๗๓๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๗ วาดวยการหมดพิษสงทางใจ

๔๐๙

สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมยนิ ดีอยางยิ่งในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง
ชนิดที่เปนไปเพื่อความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน
ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ; เขาผูไมยินดีในเหตุปจจัย
เครื่องปรุงแตงชนิดนัน้ ๆ แลว ยอมไมกอ สรางเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่
เปนไปเพื่อความเกิด เปนตน นั้น ๆ อีก. ครั้นเขา ไมกอสรางเหตุปจจัยนั้น ๆ แลว
เขาก็ไมตกลงไปในเหวแหงความเกิดบาง, ในเหวแหงความแกบาง, ในเหวแหง
ความตายบาง, ในเหวแหงความโศกบาง, ในเหวแหงความร่ําไรรําพันบาง, ในเหว แหง
ความทุกขกายบาง, ในเหวแหงความทุกขใจบาง, ในเหวแหงความคับแคนใจ บาง,
เปนแนแท. สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมหลุดพนจากความเกิด ความแก
ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกข ใจ ความ
คับแคนใจ ; เราตถาคต ยอมกลาววา “พวกเหลานั้น ยอมหลุดพนจากทุกขได”
ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงทําความเพียร
เพื่อใหรวู า “ทุกข เปนเชนนี้ ๆ, เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ, ความดับสนิท
แหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ, ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข เปน
เชนนี้ ๆ”. ดังนี้แล.

ผูไมตองทะเลาะวิวาทกัน๑
ภิกษุ ท. !

พวกเธอ อยากลาวถอยคําที่เปนเหตุใหยึดถือแตกตางกันวา

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๕/๑๖๖๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๑๐

“ทานไมรทู ั่วถึงธรรมวินัยนี้, ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้, ทานรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก, คําควรกลาวกอน ทาน
กลาวทีหลัง, คําควรกลาวทีหลัง ทานมากลาวกอน, คําพูดของทานจึงไมเปน
ประโยชน คําพูดของขาพเจา เปนประโยชน, ขอที่ทานเคยถนัดมาแปรปรวน
ไปเสียแลว ขาพเจาแยงคําพูดของทานแหลกหมดแลว, ทานถูกขาพเจาขมแลว
เพื่อใหถอนคําพูดผิด ๆ นั้นเสีย หรือทานสามารถก็จงคานมาเถิด” ดังนี้. พวกเธอ
ไมพงึ กลาวถอยคําเชนนั้น เพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุวาการกลาวนั้น ๆ ไม
ประกอบดวยประโยชน ไมเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย ไมเปนไปพรอมเพื่อ
ความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความรูพรอม
และนิพพาน.
ภิกษุ ท. ! เมื่อพวกเธอจะกลาว จงกลาวแตเรื่องที่วา “ความทุกข
เปนเชนนี้ ๆ, เหตุใหเ กิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ, ความดับสนิทแหงทุกข
เปน
เปนเชนนี้ ๆ, และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข
เชนนี้ ๆ” ดังนี้. เพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุวา การกลาวนั้นเปนการ
กลาวที่ประกอบดวยประโยชน เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เปนไปพรอม
เพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง
ความรูพรอม และนิพพาน แล.

ผูไมควรอยูในคอก๑
ภิกษุ ท. !

ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยาง เปนผูที่ควรไดรับการปลอย

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๔/๑๒๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๗ วาดวยการหมดพิษสงทางใจ

๔๑๑

ออกจากหมูไปอยูผูเดียวได. เหตุหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูร ูจักพอ ดวย จีวรตามมีตามได.
(๒) เธอ เปนผูรูจักพอ ดวย อาหารบิณฑบาตตามมีตามได.
(๓) เธอ เปนผูรักจักพอ ดวย เสนาสนะตามมีตามได.
(๔) เธอ เปนผูรูจักพอ ดวย คิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได.
(๕) เธอ มีความคิดหนักไปในทางหลีกออกจากกามอยูมาก.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แล เปนผูที่ควรไดรับ
การปลอยออกจากหมูไปอยูผูเดียวได.

ผูมีเพียรตลอดเวลา๑
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ กําลังเดินอยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดใน
กาม หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอนื่ ใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา,
และภิกษุก็ไมรับเอาความ
ครุนคิดนั้นไว สละทิ้งไป ถายถอนออก ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ ; ภิกษุที่
เปนเชนนี้ แมกําลังเดินอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส รูสึกกลัวตอ
สิ่งลามก เปนคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลส อยูเนืองนิจ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗/๑๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๑๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ กําลังยืน อยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิด
ในกาม หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอนื่ ใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา,
และภิกษุก็ไมรับเอาความ
ครุนคิดนั้นไว สละทิ้งไป ถายถอนออก ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ ; ภิกษุ ที่
เปนเชนนี้ แมกําลังยืนอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส รูสึกกลัวตอ
สิ่งลามก เปนคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจ.

ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ กําลังนั่ง อยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม
หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความครุนคิด
ในทางทําผูอ ื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา, และภิกษุก็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว
สละทิ้งไป ถายถอนออก ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ ; ภิกษุที่เปนเชนนี้
แมกําลังนั่งอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส รูสึกกลัวตอสิ่งลามก
เปนคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลส อยูเนืองนิจ.

ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ กําลังนอนตื่น อยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดใน
กาม หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความครุน
คิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา, และภิกษุก็ไมรบั เอาความครุนคิด
นั้นไว สละทิ้งไป ถายถอนออก ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ ; ภิกษุที่เปน
เชนนี้แมกําลังนอนตื่นอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส รูสึกกลัวตอ
สิ่งลามก เปนคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจแล.

หมวดที่ ๑๗ วาดวยการหมดพิษสงทางใจ

๔๑๓

ผูไมตองกลายเปน “ลิงติดตัง” ๑
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลาย จงเทีย่ วไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปน
เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปน
วิสัยของบิดาตนเถิด.
วิสัยของบิดาตนอยู มารจักไมไ ดชองทาง มารจักไมไดโอกาสทํา ตาม
อําเภอใจของมันไดเลย.
ภิกษุ ท. ! ก็ที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปนวิสัยของบิดาตนสําหรับภิกษุนั้น
เปนอยางไรเลา ? ที่เปนวิสัยเชนนั้นไดแก สติปฏฐาน ๔. สติปฏฐานสี่
อะไรบางเลา ? สี่คือ :(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม พิจารณาเห็นกายในกายอยูเปนประจํา,
มีความเพียรเผากิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได.
(๒) เธอ ยอม พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเปนประจํา,
มีความเพียรเผากิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได.
(๓) เธอ ยอม พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา, มีความเพียรเผา
กิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได.
(๔) เธอ ยอม พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเ ปนประจํา, มี
ความเพียรเผากิเลส มีความรูสกึ ตัวทั่วพรอม มีสติ
พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได.
๑. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต มหาวาร. สํ . ๑๙/๑๙๙/๗๐๓, ตรั สแก ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย, นี้ ต รงกั นข า มจาก
ขอที่วา “ลิงติดตัง” ที่เปนอุปมาของภิกษุลุมหลงในกามคุณ ๕ ; ดูหัวขอ “ลิงติดตัง” ที่หมวด ๘ หนา ๑๗๑.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๑๔

ภิกษุ ท. ! สติปฏฐานสี่เหลานี้แล เปนที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปนวิสัยของ
บิดาตนสําหรับภิกษุ ดังนี้แล.

ผูอยูเหนือการสึก๑
ภิกษุ ท. ! ลําแมน้ําคงคา มีธรรมดาลุมลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออก.
ครั้งนั้นหมูค นเปนอันมาก พาเอาจอบและกะทอสําหรับขนดินมา ดวยความ
ตั้งใจวา “พวกเราทั้งหลาย จักทําการทดแมน้ําคงคานี้ใหไหลกลับหลัง” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะเขาใจความหมายขอนีว้ าอยางไร : จะทําไดสําเร็จละหรือ
ตามที่หมูค นเปนอันมากตองการทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับหลัง ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ไมสําเร็จดอก พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. !

ขอที่ทําไมสําเร็จนั้น เปนเพราะเหตุไรเลา ?

“ข า แต พ ระองค ผู เ จริ ญ ! เพราะเหตุ ว า ลํา แม น้ํา คงคา มี ธ รรมดาลุ ม ลาดเอี ย งเทไปยั ง ทิ ศ ตะวั น
ออก, มั น ไม เ ป น การง า ยเลย ที่ จ ะทดแม น้ํา คงคาให ไ หลย อ นกลั บ หลั ง ;
มี แ ต จ ะให ห มู ค นเป น อั น มาก
นั้ น ได รั บ ส ว นแห ง ความเหน็ ด เหนื่ อ ยลํา บากเปล า และมี ค วามเดื อ ดร อ นอย า งเดี ย วตลอดเวลาที่ ทํา การนั้ น
พระเจาขา”.

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น
ที่พระราชา หรืออํามาตยผูใหญของ
พระราชา มิตรสหายหรือญาติสาโลหิต จะพึงปวารณาดวยโภคสมบัติ ที่
อนุญาตใหใชตามพอใจ แกภิกษุ ผูกําลังอบรมอริยมรรคมีองค ๘ กระทํา
อริยมรรคมีองค ๘ ใหมากวา “มาเถิด พอคนเจริญ, การนุงหมผายอมดวย
น้ําฝาดเหลานี้ จะมีประโยชนอะไรสําหรับทานนัก, จะเปนคนหัวโลน ถือกระเบื้อง
ขอทานกินไปทําไมกัน, เชิญทานสึกออกมา บริโภคสมบัติ และทําบุญเอาเถิด”
๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๙/๒๙๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๗ วาดวยการหมดพิษสงทางใจ

๔๑๕

ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ขอที่ภิกษุนั้น ซึ่งกําลังอบรมอริยมรรคมีองค ๘ อยู กระทํา
หมุน
อริ ย มรรคมี อ งค ๘
ให ม ากอยู
จั ก บอกเลิ ก สิ ก ขา
กลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถนนั้
เปนฐานะที่มีไมไดเปนไมได. ขอนั้น
เพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา การที่จิตของภิกษุนั้น นอม
ไปในวิเวก
ลุมลาดไปในวิเวก
เอียงเทไปในวิเวก ตลอดกาลนาน
จักหมุนกลับคืนไปสูเ พศต่ํา นั้น เปนฐานะที่มไี มไดเปนไมได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ยอมอบรมอริยมรรคมีองค ๘ กระทําอริยมรรค
มีองค ๘ ใหมาก เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอบรม
ยอมอบรม สัมมาวาจา,
สัมมาทิฏฐิ,
ยอมอบรม สัมมาสังกัปปะ,
ยอมอบรม สัมมากัมมันตะ,
ยอมอบรม สัมมาอาชีวะ, ยอมอบรม
สัมมาวายามะ, ยอมอบรม สัมมาสติ, ยอมอบรม สัมมาสมาธิ, อัน(แต
ละอยาง) ยอม อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ และนอมไป

เพื่อความปลอย.

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ยอมอบรมอริยมรรคมีองค ๘ กระทํา
อริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก ดวยอาการอยางนี้แล.

คุณธรรมของพระโสดาบัน๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู ทําใหบริบูรณในศีล ทําพอ
ประมาณในสมาธิ ทําพอประมาณในปญญา. เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง
และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้น
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗, ๓๐๐/๕๒๖, ๕๒๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๑๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เพราะเหตุวา ไมมีผรู ูใด ๆ กลาวความอาภัพ ตอการบรรลุโลกุตตรธรรม จัก
เกิดขึ้นเพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบทเล็กนอย และการตองออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลานี้. อนึ่ง สิกขาบทเหลาใด ที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ที่
เหมาะสมแกพรหมจรรย, เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแหง
สัญโญชน ๓๑ เปนโสดาบัน (ผูถึงกระแสแหงนิพพาน) เปนผูมีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดา ผูเที่ยงแทตอการตรัสรูขางหนา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน ๓ เปน
ผูยังตองทองเทีย่ วไปในภพแหงเทวดาแลมนุษยอีก ๗ ครั้ง
เปนอยาง
มาก แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน ๓ จัก
ตองทองเทีย่ วไปสูสกุล๒ ๒ หรือ ๓ ครั้ง แลวยอมกระทําทีส่ ุดแหงทุกขได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน ๓ เปนผู
มีพืชหนเดียว คือจักเกิดในภพแหงมนุษยหนเดียวเทานั้น แลวยอมกระทําที่สุด
แหงทุกขได.

๑. สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ การเขาใจผิดในนามรูปจากที่เปนจริง ๑, วิจิกิจฉา การลังเล ตอการพน
ทุกขตามแบบของพระพุทธเจา ๑, สีลัพพัตตปรามาส การถือศีลและวัตรทีถ่ ูกลูบคลําดวยตัณหาและ ทิฏฐิ คือความ
ปรารถนาผิดทาง โงเขลา และถือรั้น ๑.
๒. คําวา “สกุล” ในที่นี้ ในบาลีวา “กุลานิ”, โดยใจความ หมายถึงการมาเกิดในสกุลอยาง มนุษย คือใน
บานเรือนแหงมนุษย.

หมวดที่ ๑๗ วาดวยการหมดพิษสงทางใจ

๔๑๗

คุณธรรมของพระสกทาคามี๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผู ทําใหบริบูรณในศีล
ทําพอประมาณในสมาธิ ทําพอประมาณในปญญา.
เธอยังลวงสิกขาบท
เล็กนอยบาง และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง.
ขอนั้นเพราะ
เหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวา ไมมีผูรใู ด ๆ กลาวความอาภัพ ตอการบรรลุ
โลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น
เพราะเหตุสักวาการลวงสิกขาบทเล็กนอยและ
การตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานี้. อนึ่ง สิกขาบทเหลาใด ที่เปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย ที่เหมาะสมแกพรหมจรรย, เธอเปนผูมีศีลยัง่ ยืน มีศีลมั่นคง
ในสิกขาบทเหลานั้น
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.
ภิกษุนั้น,
เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน ๓ และเพราะความที่ราคะ โทสะ โมหะ
ก็เบาบางนอยลง เปนสกทาคามี ยังจะมาสูโลกนีอ้ ีกครั้งเดียวเทานั้น แลวยอม
กระทําที่สดุ แหงทุกขได.

คุณธรรมของพระอนาคามี๒
ภิกษุ ท. !

ภิกษุในธรรมวินัยนี้

เปนผู

ทําใหบริบูรณในสมาธิ
เล็กนอยบาง

ทําใหบริบูรณในศีล

ทําพอประมาณในปญญา.
เธอยังลวงสิกขาบท
และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะ

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๒๙๘/๕๒๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๒๙๘/๕๒๖.

๔๑๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

เหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวา ไมมีผูรูใด ๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุ
โลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักวาการลวงสิกขาบทเล็กนอย และการ
ตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานี้. อนึ่ง สิกขาบทเหลาใด ที่เปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย ที่เหมาะสมแกพรหมจรรย, เธอเปนผูมีศีลยัง่ ยืน มีศีลมั่น
คงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น,
เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา๕๑ เปนอนาคามีผอู ุบัติขึ้นในทันที
มีการปรินิพพานในภพนั้น ๆ ไมเวียนกลับจากโลกนัน้ ๆ เปนธรรมดา.
(อีกนัยหนึ่งจําแนกพระอนาคามีเปน ๕ จําพวก) คือ ๒

เพราะความสิ้ น ไปรอบแห ง สั ญ โญชน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น,
เบื้องต่ํา ๕ เปนผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น,
เพราะความสิ้ น ไปรอบแห ง สั ญ โญชน
เบื้องต่ํา ๕ เปนผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรีย่ วแรง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น,
เพราะความสิ้ น ไปรอบแห ง สั ญ โญชน
เบื้องต่ํา ๕ เปนผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น,
เพราะความสิ้ น ไปรอบแห ง สั ญ โญชน
เบื้องต่ํา ๕ เปนผูปรินิพพานเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนถึงที่สดุ .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น,
เพราะความสิ้ น ไปรอบแห ง สั ญ โญชน
เบื้องต่ํา ๕ เปนผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง.
๑. สั ญ โญชน เ บื้ อ งต่ํา ๕ คื อ สั ก กายทิ ฏ ฐิ ๑, วิ จิ กิ จ ฉา ๑, สี ลั พ พั ต ตปรามาส ๑, และ กาม
ราคะ (ความยินดีในวัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความใคร) ๑, ปฏิฆะ (ความหงุดหงิดดวยอํานาจความขัดใจ) ๑.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๐๐/๕๒๗.

หมวดที่ ๑๗ วาดวยการหมดพิษสงทางใจ

๔๑๙

คุณธรรมของพระอรหันต๑
ภิกษุ ท. !

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู ทําใหบริบูรณในศีล ทําใหบริบูรณ

ในสมาธิ ทําใหบริบูรณในปญญา. เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง และ
ตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะ
เหตุวา ไมมีผูรใู ด ๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น
เพราะเหตุ สั ก ว า
การล ว งสิ ก ขาบทเล็ ก น อ ยและการต อ งออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลานี้. อนึ่ง สิกขาบทเหลาใดที่เปนเบือ้ งตนแหงพรหมจรรย ที่
เหมาะสมแกพรหมจรรย, เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคง ในสิกขาบท
เหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น ไดกระทําใหแจง

ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลว
แลอยู .

หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา
ภิกษุ ท. !

๒

ตถาคต เปนผู พนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย

และเปนของมนุษย, แมพวกเธอทั้งหลาย ก็
ทั้งที่เปนของทิพยและเปนของมนุษย.

พนแลวจากบวงทั้งปวง

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๐๐/๕๒๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต มหา. วิ . ๔/๓๙/๓๒, ตรั ส แก ภิ ก ษุ อ รหั น ต ๖๐ รู ป ชุ ด แรก
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี.

ณ ที่

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๒๐

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนสุข
แกคนจํานวนมาก เพื่อความเอ็นดูแกโลก, เพื่อประโยชน เพื่อความ
เกื้อกูล เพื่อความสุข
ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
อยาไป

ทางเดียวกันถึงสองรูป.
ภิกษุ ท. !

พวกเธอทัง้ หลาย จงแสดงธรรม ใหงดงามในเบือ้ งตน

ใหงดงามในทามกลาง

ใหงดงามในเบือ้ งปลาย,

จงประกาศแบบแหงการ

ปฏิบัติอันประเสริฐ

ใหเปนไปพรอมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะ ใหบริสุทธิ์
บริบูรณสนิ้ เชิง. สัตวทั้งหลาย ที่เปนพวกมีธุลีในดวงตาแตเล็กนอย ก็มีอยู,
สัตวพวกนี้ ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรได เพราะไมไดฟงธรรม, สัตวผูรู
ทั่วถึงธรรม จักมีเปนแน.
ภิกษุ ท. !

แมเราเอง ก็จักไปสูตําบลอุรุเวลาเสนานิคม

ธรรม.
หมวดทีส่ ิบเจ็ด จบ.
______________________

เพื่อแสดง

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทัง้ หลาย,
กิจอันนั้น เราไดทาํ แลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลายจงเพียรเผากิเลส,

อยาไดประมาท.

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ตี่ องรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๔๒๑
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หมวดที่ ๑๘

วาดวย การไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ
________________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑ ๐.
๑ ๑.
๑๒ .
๑๓ .
๑๔ .

รอดไดเพราะผูนํา
อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม
อาจารยที่ถูกตองตามธรรม
ผูควรมีศิษยอุปฏฐาก
เถระดี
เถระที่ไมตองระวัง
เถระบัณฑิต
เถระไมวิปริต
เถระไมโลเล (หลายแบบ)
พอไมฆาลูก
สมภารถูกหลัก
สมภารไมติดถิ่น
สมภารไมติดที่อยู
สวรรคของสมภารเจาวัด
๔๒๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๘

วาดวย การไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ
(ปฏิปกขนัย ของหมวด ๙ อันวาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ)

_______________
รอดไดเพราะผูนาํ ๑
ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแลว : โคบาลชาวมคธ เปนคนมีปญญา โดย
กําเนิด ไดคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน ตรวจตราดูฝง แมน้ําคงคาทาง
ฟากนี้
แลวไดตอ นฝูงโคใหขามไปฝง เหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน ตรงที่
ที่เปนทาสําหรับโคขามทีเดียว. โคบาลผูนั้น ไดตอนเหลาโคอุสภ อันเปนโค
พอฝูง เปนโคนําฝูง ใหขามไปเปนพวกแรก, มันไดวายตัดตรงกระแส
แมน้ําคงคา ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี. ตอจากพวกแรกนั้น จึงไดตอนโค
เหลาอื่นอีก ซึ่งเปนพวกโคใชงานมีกําลัง และเปนพวกโคที่เพิ่งฝกใชงาน,
มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี. ตอจากพวก
ที่สองนั้น จึงไดตอนโคเหลาอื่นอีก ซึ่งเปนพวกโคหนุมและโคสาวที่รุน ๆ,
มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี. ตอจาก
พวกที่สามนั้น จึงไดตอนโคเหลาอื่นอีก ซึ่งเปนพวกลูกโค และโคที่ซูบผอม,
๑. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต จู ฬ โคปาลสู ต ร มู . ม. ๑๒/๔๑๘/๓๙๐, ตรั ส แก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
แมน้ําคงคา ใกลเมืองอุกกเวลา, แควนวัชชี.

๔๒๓

ที่ ฝง

๔๒๔
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มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา

ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี เชนกัน.

ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแลว : ลูกโคออนที่เกิดในวันนั้น วายไป
ตามเสียงรองของแม, มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงฟากโนน
ขอนั้นเปนเพราะ
โดยสวัสดี เชนเดียวกัน อีก. ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
โคบาลผูนั้นเปนบัณฑิต. จริงอยางนั้น, โคบาลชาวมคธ เปนคนมีปญญา
โดยกําเนิด ไดคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน ตรวจตราฝงแมน้ําคงคาทาง
ฟากนี้ แลวจึงตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน ตรงที่ที่เปน
ทาสําหรับโคขามทีเดียว. ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : สมณะหรือพราหมณ
พวกใดพวกหนึ่ง เปนผูฉลาดเรื่อง โลกนี้ ฉลาดเรื่อง โลกอื่น, เปนผูฉลาดเรื่อง
วัฏฏะ อันเปนที่อยูของมาร ฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะ อันไมเปนที่อยูของมาร, เปนผู
ฉลาดเรื่อง วัฏฏะ อันเปนที่อยูข องมฤตยู ฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะ อันไมเปนที่อยู
ของมฤตยู; ชนเหลาใดสําคัญวาถอยคําของสมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ควรฟงควรเชื่อ, ขอนั้นจักเปนไปเพื่อความสุข เปนประโยชนเกื้อกูล แก
ชนเหลานัน้ สิ้นกาลนาน.
ภิกษุ ท. ! บรรดา เหลาโคอุสภ อันเปนโคพอฝูง เปนโคนําฝูง
ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา
ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี ; ภิกษุ ท. !
ฉันใดก็ฉันนั้น : เหลาภิกษุ ผูเปนอรหันต สิ้นอาสวะ จบพรหมจรรย
หมดกิจควรทํา ปลงภาระลงได
ผูม ีประโยชนของตัวเองอันตามบรรลุได
แลว มีสัญโญชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูทั่วถึงโดยชอบ ;
แมภิกษุเหลานั้น ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร ถึงฝงโนนแหงนิพพาน โดย
สวัสดีอยางเดียวกัน.

หมวดที่ ๑๘ วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๔๒๕

ภิกษุ ท. ! เหลาโคพวกที่ใชงานมีกําลัง และพวกที่เพิ่งฝกใชงาน
ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี ; ภิกษุ ท. ! ฉันใด
ก็ฉันนั้น: เหลาภิกษุอนาคามี ผูเกิดผุดขึ้น และปรินิพพานในชั้น (สุทธาวาส)
นั้น ไมจําตองวกกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะความสิ้นไปรอบแหง
สัญโญชนเบื้องต่ํา ๕ ; แมภิกษุเหลานั้น
ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร ตรงไป
ฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี (ไมมถี อยกลับ) อยางเดียวกัน.
ภิกษุ ท. ! เหลาโคหนุมและโคสาวที่รุน ๆ ก็ไดวายตัดตรงกระแส
แมน้ําคงคา ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี ; ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : เหลา
ภิกษุ ผูเปนสกทาคามี เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน ๓ และ
จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น
เพราะทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบาง
แลวก็จักกระทําที่สุดแหงทุกขได ; แมภิกษุเหลานั้น ก็ไดตัดฝากระแสแหง
มาร ตรงไปฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี
อยางเดียวกัน.
ภิกษุ ท. ! เหลาลูกโคและโคที่ซูบผอม ก็ไดวายตัดกระแสแมน้ํา
คงคา ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี ; ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : เหลาภิกษุ
มีอันไมตกต่ํา
ผูเปนโสดาบัน เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน ๓
เปนธรรมดา ผูเที่ยงแท ตอการตรัสรูขางหนา ; แมภิกษุเหลานั้น ก็ไดตัด
ฝากระแสแหงมาร
ตรงไปฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี (ไดในภายหลัง)
อยางเดียวกัน.
ภิกษุ ท. ! ลูกโคออนที่เกิดในวันนั้น วายไปตามเสียงรองของแม
ก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา
ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี : ภิกษุ ท. !

๔๒๖
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ฉันใดก็ฉันนั้น : เหลาภิกษุ ผูแลนไปตามกระแสแหงธรรม๑ ผูแลนไป
ตามกระแสแหงสัทธา๒; แมภิกษุเหลานั้น ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร ตรงไป
ยังฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี (ไดในภายหลังสุด) อยางเดียวกัน แล.

อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม๓
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยาง พึงเปนอุปช ฌายะ
ใหอปุ สมบทได. ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ :
(๑) เปนผูประกอบดวย กองศีลอันเปนอเสขะ.
(๒) เปนผูประกอบดวย กองสมาธิอันเปนอเสขะ.
(๓) เปนผูประกอบดวย กองปญญาอันเปนอเสขะ.
(๔) เปนผูประกอบดวย กองวิมุตติอันเปนอเสขะ.
(๕) เปนผูประกอบดวย กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยางเหลานี้แล
อุปชฌายะใหอปุ สมบทได.

พึงเปน

๑. ผูแ ล นไปตามกระแสแหง ธรรม ได แ ก ผูตั้ ง อยูใ นโสดาปต ติ มรรค ด ว ยอํา นาจพิ จารณาธรรม ๖
ประการคือ ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ. ซึ่งทนตอการเพงโดยประมาณอันยิ่ง แหงปญญาของบุคคลนั้น.
๒. ผูแ ล นไปตามกระแสแหง สัทธา ได แ ก ผูตั้ ง อยูใ นโสดาปต ติ มรรค ด ว ยอํา นาจพิจ ารณาเห็ นอนิจจัง
ในสังขารทั้งหลาย.
๓ . บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๑/๒๕๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๘ วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๔๒๗

อาจารยถกู ที่ตองตามธรรม๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยาง พึงเปนอาจารยให
นิสสัยแกกุลบุตรได. ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ :
(๑) เปนผูประกอบดวย กองศีลอันเปนอเสขะ.
(๒) เปนผูประกอบดวย กองสมาธิอันเปนอเสขะ.
(๓) เปนผูประกอบดวย กองปญญาอันเปนอเสขะ.
(๔) เปนผูประกอบดวย กองวิมุตติอันเปนอเสขะ.
(๕) เปนผูป ระกอบดวย กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยางเหลานี้แล
อาจารยใหนิสสัยแกกุลบุตรได.

พึงเปน

ผูควรมีศษิ ยอุปฏฐาก๒
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยาง
พึงใหสามเณร
อุปฏฐากได. ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ :
(๑) เปนผูประกอบดวย กองศีลอันเปนอเสขะ.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๑/๒๕๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๑/๒๕๓, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๒๘
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(๒) เปนผูประกอบดวย กองสมาธิอันเปนอเสขะ.
(๓) เปนผูป ระกอบดวย กองปญญาอันเปนอเสขะ.
(๔) เปนผูประกอบดวย กองวิมุตติอันเปนอเสขะ.
(๕) เปนผูป ระกอบดวย กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยางเหลานี้แล พึงให
สามเณรอุปฏฐากได.

เถระดี๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชั้นเถระ ประกอบดวยองคประกอบ ๕ อยางแลว ยอม
เปนที่รัก ที่ไววางใจ ที่เคารพ ที่ยกยองสรรเสริญ ของพวกเพื่อนพรหมจรรย
ดวยกัน. องคประกอบหาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑) เธอ เปนผูม ีศลี , สํารวมดวยปาติโมกขสังวร, สมบูรณดวย
มรรยาทและโคจร, มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย
แมที่ถือกันวาเปน
โทษเล็กนอย, สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.
(๒) เธอ เปนพหุสูต ทรงจําธรรมที่ฟง แลว สั่งสมธรรมที่ฟงแลว :
ธรรมเหลาใด มีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง มีความงามในที่
สุด แสดงพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถะพรอมทัง้ พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๙/๘๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๘ วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๔๒๙

สิ้นเชิง ; ธรรมเหลานั้นอันเธอไดฟง มามากแลว จําได วาไดคลองแคลวดวย
วาจา มองเห็นตามดวยใจ เจาะแทงทะลุอยางดีดวยความเห็น.
(๓) เธอ เปนผูมีถอยคํางดงาม มีวิธีพดู ไดเพราะ มีถอยคําถูกตอง
ตามความนิยมแหงชาวเมือง สละสลวย ไมตะกุกตะกัก ทําใหเขาใจ
ความหมายไดงาย.
(๔) เธอ เปนผูไดตามตองการ ไดไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งฌานทั้ง ๔
อันเนื่องในจิตอันยิ่ง เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร.
(๕) เธอ เปนผูกระทําใหแจง ซึ่งเจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติ อันหา
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ดวยปญญาอันยิ่งเอง
อาสวะมิได
ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู๑.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชั้นเถระ ประกอบดวยองคประกอบ ๕ อยางเหลานี้แลว
ยอมเปนทีร่ ัก ที่ไววางใจ ที่เคารพ ที่ยกยองสรรเสริญ ของพวกเพื่อน
พรหมจรรยดวยกันแล.

เถระที่ไมตองระวัง๒
กัสสปะ ! ภิกษุ แมเปนเถระแลว
ตนเอง, สรรเสริ ญ ผู ป ฏิ บั ติ ใ นไตรสิ ก ขา,

แตเปนผูใครตอไตรสิกขาดวย
ชั ก จู ง ผู ไ ม รั ก ในไตรสิ ก ขา,

๑. ที่วา “เขาถึงแลวแลอยู” หมายถึงการอยูดวยความรูสึกอันสูงในคุณธรรมขอนั้นตลอดเวลา ไมมีวางเวน..
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๐๗/๕๓๑,
ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ ทีน่ ิคมของชาว
โกศล ชื่อ ปงกธา.

๔๓๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

กลาวยกยองผูรักการปฏิบัติในไตรสิกขา
ตามเวลาที่ควรแกการยกยอง
ตามที่เปนจริง ; กัสสปะ ! เราตถาคตสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้.
ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะเหตุวา ภิกษุเหลาอื่น รูวา “พระศาสดา
สรรเสริญภิกษุชนิดนี้ ” ก็จะคบหาแตภกิ ษุชนิดนัน้ .
ภิกษุเหลาใดคบหา
ภิกษุเถระชนิดนั้นเขา ก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้น เปนตัวอยางสืบไป ; การ
ถือเอาภิกษุเถระชนิด นั้น เปนตัวอยาง ยอ มเปนทางใหเ กิดสิ่งอันเปน
ประโยชน และเปนความสุข แกภิกษุเหลานั้นเองสิ้นกาลนาน.
กัสสปะ ! เพราะเหตุนั้น เราจึงสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้แล.

เถระบัณฑิต๑
ภิกษุ ท. ! คนเราแมยังเปนเด็กหนุมรุนคะนอง ผมดําสนิท ตั้งอยู
ในวัยเจริญ คือปฐมวัย, แต เขามีคําพูดเหมาะแกกาล, พูดจริง, พูดได
ประโยชน, พูดเปนธรรม, พูดเปนวินัย, กลาววาจามีที่ตั้ง มีที่อางอิง มีที่สิ้นสุด
ประกอบดวยประโยชน ; คนผูนั้น ยอมถึงการถูกนับวา เปน “เถระบัณฑิต”
โดยแท.

เถระไมวิปริต๒
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนผูป ฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกมหาชน ทํามหาชนใหมีความสุข ทําไปเพื่อ
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๘/๒๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๐/๘๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๘ วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๔๓๑

ความเปนประโยชนแกคนเปนอันมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย. หาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุเปนเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมาก.
(๒) เปนที่รูจักกันมาก มีเกียรติยศ มีบริวาร ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต.
(๓) เปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน ปจจัยเภสัชบริกขาร.
(๔) เปนพหุสูต ทรงจําธรรมที่ฟง แลว สั่งสมธรรมที่ฟง แลวมาก
_ _ _ฯลฯ _ _ _
(๕) และ เปนสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะอันถูกตอง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ ทําคนเปนอันมาก ใหเลิกละจากอสัทธรรม,
ใหตั้งอยูในพระสัทธรรม. ประชาชนทั้งหลาย ยอมถือเอาแบบอยางของภิกษุ
นั้นไป เพราะคิดวา เธอเปนภิกษุเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมากบาง,
เพราะคิดวา เธอเปนภิกษุเถระ ที่มหาชนเชื่อถือ รูจักกันมาก มีเกียรติยศ
มีบริวารมาก ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตบาง, เพราะคิดวา เธอเปนภิกษุเถระที่
ร่ํารวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารบาง,
เพราะคิดวา เธอเปนภิกษุเถระ ที่เปนพหุสูต ทรงจําธรรมทีฟ่ งแลว สั่งสม
ธรรมทีฟ่ งแลวไดบาง, ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระ ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนผูป ฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกมหาชน ทํามหาชนใหมีความสุข ทําไปเพื่อ
ความเปนประโยชนแกคนเปนอันมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย แล.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๓๒

เถระไมโลเล (หลายแบบ)๑
ภิกษุ ท. !

ภิกษุเถระที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง (หาหมวด) เหลานี้แลว

ยอม เปนที่รัก ที่ไววางใจ ที่เคารพ ที่ยกยองสรรเสริญ ของเพื่อนผู

ประพฤติพรหมจรรยดวยกัน. หาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุชั้นเถระนั้น ไมกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด, ไม
ขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง, ไมหลงใหลในอารมณเปนที่ตั้งแหง
ความหลงใหล, ไมตื่นเตนในอารมณเปนที่ตั้งแหงความตื่นเตน, ไมมัวเมาใน
อารมณที่เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา.
(๒) ภิกษุชั้นเถระนั้น เปนผูปราศจากราคะ, เปนผูปราศจากโทสะ, เปน
ผูปราศจากโมหะ, เปนผูไมลบหลูคุณทาน, เปนผูไมตีตนเสมอทาน.
(๓) ภิกษุชั้นเถระนั้น ไมเปนคนหลอกลวงเกงดวย, ไมเปนคนพูดพิรี้พิไร
เกงดวย, ไมเปนคนพูดหวานลอมเกงดวย, ไมเปนคนปลูกคําทาทายใหเกิดมานะ
เจ็บใจเกงดวย, ไมเปนคนหากําไรทํานองเอาลาภตอลาภเกงดวย.
(๔) ภิกษุชั้นเถระนั้น เปนคนมีศรัทธา, มีความละอายบาป, มีความ
กรงกลัวบาป, เปนคนปรารภความเพียร, เปนคนมีปญญา.
(๕) ภิกษุชั้นเถระนั้น เปนคนอดใจไดในรูปทั้งหลาย, อดใจไดในเสียง
ทั้งหลาย, อดใจไดในกลิ่นทั้งหลาย, อดใจไดในรสทั้งหลาย, อดใจไดในสัมผัส
ทางกายทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง (หาหมวด) เหลานี้แลว
ยอมเปนทีร่ ัก ที่ไววางใจ ที่เคารพ ที่ยกยองสรรเสริญ ของเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันแล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๖-๑๒๘/ ๘๑ - ๘๕, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๘ วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๔๓๓

พอไมฆาลูก๑
กัสสปะ ! เธอ จงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย จงแสดงธรรมีกถาแกภิกษุ
ทั้งหลายบาง. กัสสปะ ! เรา หรือเธอ พึงชวยกันกลาวสอนภิกษุทงั้ หลาย
พึงชวยกันแสดงธรรมมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย.
“ข าแต พระองคผู เ จริ ญ !

ก็ ในเวลานี้ ภิ ก ษุช า งเป น คนว ายากนั ก ประกอบดว ยเหตุ ที่ ทําให เ ป นคนว า

ยากดวย ไมอดทน ไมยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพ” ทานพระมหากัสสปะ กราบทูล.

กัสสปะ ! จริงอยางเธอกลาวนั้นแหละ, ในครั้งกอน พวกภิกษุชั้น
เถระ สมาทานการอยูปาเปนวัตร และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,
และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,
สมาทานการบิณฑบาตเปนวัตร
และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชน
สมาทานการใชผาบังสุกุลเปนวัตร
นั้น, สมาทานการใชจีวรเพียงสามผืนเปนวัตร
และทั้งกลาวสรรเสริญการ
กระทําเชนนั้น, เปนผูจ ํากัดความตองการใหมีแตนอย และทั้งกลาวสรรเสริญการ
กระทําเชนนั้น, เปนผูสันโดษ และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,
เปนผูอยูสงบ และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น, เปนผูอ ยูอยางไมคลุก
คลีกัน
และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น, เปนผูปรารภความเพียร
บรรดาภิกษุช้ันเถระเหลานั้น,
และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น.
ภิกษุรูปใด สมาทานการอยูปาเปนวัตร_ _ _ฯลฯ_ _ เปนผูปรารภความเพียร และ
ทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น, ภิกษุชั้นเถระทั้งหลาย
ก็อาราธนาให
นั่งเฉพาะภิกษุเถระรูปนั้น
ดวยคําเปนตนวา “มาเถิด ภิกษุ ! ภิกษุรูปนี้ชื่อ
อะไร ? ภิกษุนี้ชางมีวาสนาจริง ! ทั้งเปนผูใครตอการปฏิบัติจริงดวย ! มาเถิด
ภิกษุ ! นิมนตทานจงนั่งอาสนะนี้” ดังนี้.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๒๔๖/๔๙๔, ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ.

๔๓๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

กัสสปะ ! ครั้นภิกษุชั้นเถระประพฤติกันอยูอ ยางนี,้ ความคิดก็เกิดขึ้น
แกพวกภิกษุใหม วา ไดยินวา ภิกษุรูปใด สมาทานการอยูปาเปนวัตร_ _ _ ฯลฯ _ _ _ เปนผูปรารภความเพียร และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น
ดวย, พระเถระทั้งหลาย ยอมนิมนตเธอนั้นดวยอาสนะ ดวยคําเปนตนวา
“มาเถิด ภิกษุ ! ภิกษุรูปนี้ชอื่ อะไร ? ภิกษุนี้ชางมีวาสนาจริง ! ทั้งเปนผู
ใครตอการปฏิบัติจริงดวย ! มาเถิด ภิกษุ ! นิมนตทาน จงนั่งอาสนะนี้” ดังนี้.
พวกภิกษุผูบวชใหมเหลานั้น ก็พากันประพฤติเพื่อใหเปนเชนนั้น ; และขอนั้น ยอม
เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกภิกษุเหลานั้นเอง สิ้นกาลนาน.

สมภารถูกหลัก๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว ควร
ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส. หาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑) เจาอาวาส สมบูรณดวยมรรยาท สมบูรณดว ยวัตร.
(๒) เจาอาวาส เปนพหุสูต เปนเจาตํารับ.
(๓) เจาอาวาส เปนผูปฏิบตั ิขดั เกลากิเลส ยินดีในการหลีกเรน ยินดี
ในกัลยาณธรรม.
(๔) เจาอาวาส มีวาจาออนหวาน พูดเพราะหู.
(๕) เจาอาวาส มีปญญา ไมโงเขลา ไมเงอะงะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว ควร
ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาสแล.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๙๐/๒๓๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๘ วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๔๓๕

สมภารไมติดถิ่น๑
หาอยางเหลานี้มีอยู.
ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย
หาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑) เธอ ยอมไมมีความตระหนี่ที่อยู (คื อไมหวงเสนาสนะที่สบาย ๆ เมื่อ มีผู
อื่นมาอยูดวยก็แบงใหอยูอาศัย ดวยความเต็มใจ).

(๒) เธอ ยอมไมมีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก

(คื อ ยิ นดีใ ห ภิ ก ษุ อ่ืนรู จั ก มักคุ น

ดวยสกุลอุปฏฐากของตน).

(๓) เธอ ยอมไมมีการหวงลาภ

(คื อ การอยูอ ย า งมี จุด หมาย ไม คิดสะสมสิ่ งของ

จึงไมมีการหวงสิ่งของตาง ๆ ไว เพื่อการสะสม ยินดีแจกจายลาภที่เกิดขึ้นเสมอ).

(๔) เธอ ยอมไมมีการหวงชื่อเสียง

เกียรติยศ

(คื อ มี มุทิ ตาจิ ต กั บ ผู ที่

ไดรับชื่อเสียงในถิ่นนั้น).

(๕) เธอ ยอมไมมีการหวงคุณธรรม

(คื อ มี ใ จหวั ง อนุ เ คราะห ใ ห ผู อื่ น เจริญ

ดวยปริยัติธรรม ปฏิปตติธรรม และปฏิเวธธรรม ไมคิดวาจะเปนคูแขงที่ครอบงําตน).

ภิกษุ ท. !

อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย

มีหาอยางเหลานี้แล.

สมภารไมติดที่อยู ๒
ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย
หาอยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๘๖/๒๒๔,
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๘๖/๒๒๓,

หาอยางเหลานี้มีอยู.

ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๓๖

(๑) ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย ยอมไมมภี ัณฑะสิ่งของมาก ไมเปน
ผูชอบสะสมสิ่งของไวมาก.
(๒) ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย ยอมไมมีเภสัชมาก
ไมเ ปนผูชอบ
สะสมเภสัชไวมาก.
(๓) ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย ยอมไมมกี ิจมาก ไมมีการงานที่ตอง
จัดตองทํามาก จึงเอาดีในหนาที่ของสมณะโดยตรงได.
(๔) ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย
ยอมไมมีการคลุกคลีกับคฤหัสถและ
บรรพชิต ดวยการคลุกคลีกันอยางแบบคฤหัสถ อันเปนสิ่งไมสมควรแกสมณะ.
(๕) ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย จะจากถิ่นที่อยูนั้นไป เธอ ยอมจาก
ไปดวยจิตที่ไมหวงใย.
ภิกษุ ท. !

อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย

มีหาอยางเหลานี้แล.

สวรรคของสมภารเจาวัด๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจาอาวาส ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางแลว
ยอมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไวในสวรรค ฉะนั้น. องคประกอบหา
อยางอะไรบางเลา ? หาอยางคือ :(๑) ภิกษุเจาอาวาส ยอมใครครวญ ไตสวนใหรอบคอบเสียกอน
กลาวตําหนิคนที่ควรตําหนิ .
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๙๓/๒๓๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ ๑๘ วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๔๓๗

(๒) ภิกษุเจาอาวาส ยอมใครครวญ ไตสวนใหรอบคอบเสียกอนกลาว
ยกยองคนที่ควรยกยอง.
(๓) ภิกษุเจาอาวาส ยอมใครครวญ ไตสวนใหรอบคอบเสียกอนแสดง
ความไมเลือ่ มใสใหปรากฏ ในฐานะอันไมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส.
(๔) ภิกษุเจาอาวาส ยอมใครครวญ ไตสวนใหรอบคอบเสียกอนแสดง
ความเลื่อมใสใหปรากฏ ในฐานะอันเปนทีต่ ั้งแหงความเลื่อมใส.
(๕) ภิกษุเจาอาวาส ไมทําไทยทานที่ทายกถวายดวยศรัทธาใหตกเสียไป.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจาอาวาส ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้
แลว ยอมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไวในสวรรค ฉะนั้นแล.

หมวดทีส่ ิบแปด จบ.
_______________________

๔๓๘

ผูชี้ชวนวิงวอน !
________________
ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา

ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทัง้ หลาย,
กิจอันนั้น เราไดทาํ แลวแกพวกเธอทัง้ หลาย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ

ภิกษุ ท. ! นั่น โคนไมทั้งหลาย,

นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้ หลายจงเพียรเผากิเลส,

อยาไดประมาท.

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอทัง้ หลาย อยาไดเปนผูท ตี่ องรอนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แล

เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
(สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

๔๓๙

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๙

วาดวย เนื้อนาบุญของโลก
________________
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ
เนื้อนาบุญ

เกิดจากองคสาม มีศีลเปนตน
เกิดจากการมีสังวร
เกิดจากการเปนอยูชอบ
เกิดจากการไมทําไปตามอํานาจกิเลส
เกิดจากการไมเปนทาสตัณหา
เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม
เกิดจากการไมลืมคําปฏิญาณ
เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ
เกิดเพราะไดรับฝกตามลําดับ

๑๐. พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”

๔๔๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
หมวดที่ ๑๙

วาดวย เนื้อนาบุญของโลก
________________
เนื้อนาบุญ เกิดจากองคสาม มีศีลเปนตน๑
ภิกษุ ท. ! มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา ที่ประกอบดวยองคประกอบ
สามอยางแลว ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา เปนราชพาหนะได และนับวา
เปนของคูบ ารมีของพระราชาดวย. องคประกอบสามอยางอะไรบางเลา ? สาม
อยางคือ มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชาในกรณีนี้ เปนมาสมบูรณดวยสี ๑,
ภิกษุ ท. ! มาอาชาไนย
สมบูรณดวยกําลัง ๑, สมบูรณดวยความไว ๑.
พันธุดีของพระราชา ที่ประกอบดวยองคประกอบสามอยางเหลานี้แลว ยอม
เปนมาที่คูควรแกพระราชา
เปนราชพาหนะได และนับวาเปนของคูบารมี
ของพระราชาดวย ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบ
สามอยางแลว ยอม เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของ
ทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
องคประกอบสามอยางอะไรบางเลา ? สามอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู
สมบูรณดวยสี ๑, สมบูรณดวยกําลัง ๑, สมบูรณดวยความไวแหงปญญา ๑.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๑๔/๕๓๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๔๑

๔๔๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยสี เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล, สํารวมดวยปาติโมกขสังวร, สมบูรณดวย
มรรยาทและโคจร, มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทัง้ หลาย แมที่ถือกันวาเปน
โทษเล็กนอย,
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
อยางนี้แล ชื่อวา เปนผูสมบูรณดวยสี.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลัง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละสิ่งอันเปนอกุศลทั้งหลาย
เพื่อยังสิ่งอันเปนกุศลทั้งหลายใหถึงพรอม เปนผูมีกําลังแข็งขัน ทําความเพียร
กาวไปขางหนาอยางมัน่ คง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทัง้ หลาย. ภิกษุ ท. !
ภิกษุอยางนี้แล ชื่อวา เปนผูสมบูรณดวยกําลัง.
เปน
ภิกษุ ท.! ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยความไวแหงปญญา
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา “ทุกข
เปนเชนนี้ ๆ”, ยอมรูช ัดตามที่เปนจริงวา “เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ”, ยอม
รูชัดตามที่เปนจริงวา “ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ”, ยอมรูช ัด
ตามที่เปนจริงวา “ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้แล ชื่อวา เปนผูสมบูรณดวยความไวแหงปญญา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบสามอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนผูค วรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร
ทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.

หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก

๔๔๓

เนื้อนาบุญ เกิดจากการมีสังวร๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว ยอมเปน
ผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อ
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. องคประกอบหกอยางอะไรบางเลา ?
หกอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ :
(๑) ไดเห็นรูปดวยตาแลว ไมเกิดความยินดียินราย มีจิตมัธยัสถ
เปนกลาง มีความระลึกได และรูสึกตัวอยูเปนประจํา.
(๒) ไดฟงเสียงดวยหูแลว ไมเกิดความยินดียินราย มีจิตมัธยัสถ
เปนกลาง มีความระลึกได และรูสึกตัวอยูเปนประจํา.
(๓) ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว ไมเกิดความยินดียินราย มีจิตมัธยัสถ
เปนกลาง มีความระลึกได และรูสึกตัวอยูเปนประจํา.
(๔) ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว ไมเกิดความยินดียินราย มีจิตมัธยัสถ
เปนกลาง มีความระลึกได และรูสึกตัวอยูเปนประจํา.
(๕) ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมเกิดความยินดียินราย มีจิต
มัธยัสถเปนกลาง มีความระลึกได และรูสึกตัวอยูเปนประจํา.
มีจิต
(๖) ไดรูธรรมารมณดวยใจแลว ไมเกิดความยินดียินราย
มัธยัสถเปนกลาง มีความระลึกได และรูสึกตัวอยูเปนประจํา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนผูค วรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร
ทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๑๐/๒๗๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๔๔

เนื้อนาบุญ เกิดจากการเปนอยูชอบ๑
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !

ภิกษุบริษัทนี้

ไมเหลวไหลเลย.

ภิกษุบริษัทนี้ ไมเหลวแหลกเลย.
ภิกษุบริษัทนี้ ตั้งอยูแลวในธรรมที่เปนสาระลวน.

ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น, ภิกษุบริษทั ประเภทเดียวนี้
เทานั้น, เปนบริษัทที่หาดูไดยากในโลก.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น, ภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้
เทานั้น, เปนบริษัทที่ควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ
ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น, ภิกษุบริษทั ประเภทเดียวนี้
เทานั้น, เปนบริษัทที่ทายกถวายทานดวยสิ่งของเล็กนอย แตกลับมีผลมาก ;
ทายกถวายทานเปนอันมาก ผลก็ยิ่งเพิ่มขึน้ ตามสวน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น, ภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้
เทานั้น, เปนบริษัทที่ควรจะไปดูไปเห็น แมจะตองเดินสิน้ หนทางนับดวย
โยชน ๆ หรือถึงกับตองพาเอาหอเสบียงไปดวยก็ควร.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๔๘/๑๙๐, ตรัสแกภิกษุสงฆผูนั่งแวดลอมพระพุทธองคอยู
โดยรอบ ลวนแตเปนผูนิ่งสงบอยูดวยกันทั้งหมด ในวันอุโบสถวันหนึ่ง ซึ่งมีขอความดังเรื่องนี้.

หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก

๔๔๕

ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น ซึ่ง พวกภิกษุผูถึงความ
เปนเทพ ก็มีอยูในภิกษุสงฆนี้, พวกภิกษุผูถึงความเปนพรหม ก็มีอยูใน
ภิกษุสงฆนี้, พวกภิกษุผูถึงอาเนญชา ก็มีอยูในภิกษุสงฆนี้, พวกภิกษุผูถึง
ความเปนอริยะ ก็มีอยูในภิกษุสงฆนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูถึงความเปนเทพ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสงัดจากกามและสงัดจากสิ่งอันเปนอกุศลทั้งหลาย
จึงบรรลุฌานที่หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกแลวแลอยู ;
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได จึงบรรลุฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงใจ
ในภายใน ทําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอัน
เกิดแตสมาธิแลวแลอยู ; เพราะความจางไปแหงปติ ยอมอยูอ ุเบกขา มีสติ
สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย จึงบรรลุฌานที่สาม อันเปนฌานที่พระ
อริยะเจากลาววา “ผูไดฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข” ดังนี้ แลว
แลอยู ; เพราะละสุขและละทุกขเสียได
และเพราะความดับหายไปแหง
โสมนัสและโทมนัสในกาลกอน จึงบรรลุฌานที่สี่ อันไมมีทุกขไมมีสุข มีแต
ความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู
ถึงความเปนเทพ ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูถึงความเปนพรหม เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แผจิตอันประกอบดวยเมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา
สูทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม และที่สี่ โดยลักษณะอยางเดียวกันตลอดโลกทัง้ สิ้น
ในที่ทั้งปวง ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา และดานขวาง, ดวยจิตอันประกอบดวย
เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา อันไมมีเวร ไมมีพยาบาท เปนจิตกวางขวาง

๔๔๖
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ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง หาประมาณมิไดแลวแลอยู.
ผูถึงความเปนพรหม ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ

ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูถึงอาเนญชา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้, เพราะผานพนการกําหนดหมายในรูปเสียได, เพราะความดับ
แหงการกําหนดหมายในอารมณที่ขัดใจ, และเพราะการไมทําในใจ ซึ่งการ
กําหนดหมายในภาวะตาง ๆ เสียได โดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงอากาสานัญแลวแลอยู ;
จายตนะ อันมีการทําในใจวา “อากาศไมมีที่สิ้นสุด” ดังนี,้
เพราะผานพนอากาสานัญจายตนะเสียได
โดยประการทั้งปวง
จึงเขาถึง
วิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด” ดังนี้, แลวแล
อยู ; เพราะผานพนวิญญาณัญจายตนะเสียได โดยประการทั้งปวง จึงเขาถึง
อากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา “อะไร ๆ ไมม”ี ดังนี้, แลวแลอยู ;
โดยประการทั้งปวง
จึงเขาถึง
เพราะผานพนอากิญจัญญายตนะเสียได
เนวสัญญานาสัญญายตนะ, แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูถึงอาเนญชา ยอม
มีได ดวยอาการอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูถึงความเปนอริยะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา “ทุกข เปนเชนนี้ ๆ”, ยอมรูชัด
ตามเปนจริงวา “เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ”, ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา
“ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ”, ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา “ขอ
ปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนเชนนี้ ๆ” ดังนี้. ภิกษุ ท. !
ภิกษุผูถึงความเปนอริยะ ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.

หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก

๔๔๗

เนื้อนาบุญ เกิดจากการไมทําไปตามอํานาจกิเลส๑
ภิกษุ ท. !
ควรแกของบูชา

ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว ยอมเปนผู
ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี
เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. องคประกอบหกอยาง
อะไรบางเลา ? หกอยางคือ :ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด จะพึงละได
ดวยการสังวร ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การสังวร ๑, กิเลส
เปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด จะพึงละไดดวยการเสพ ภิกษุก็เปนผูละกิเลส
เหลานั้นไดแลวดวย การเสพ ๑, กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด จะพึง
ละไดดวยการอดกลั้น ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การอดกลั้น ๑,
กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด จะพึงละไดดว ยการงดเวน ภิกษุก็เปนผู
ละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การงดเวน ๑, กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลา
ใด จะพึงละไดดวยการบรรเทา ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การ
บรรเทา ๑, กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด จะพึงละไดดวยภาวนา
ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย ภาวนา ๑.
ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด จะพึงละไดดวยการสังวร
ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การสังวร เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมดวยการสังวรใน
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
อันเปนอินทรียท ี่เมื่อ
อินทรียคือ
ภิกษุไมสํารวมแลว, กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย
อันเปนเครื่อง

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๓๒/๓๒๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๔๘
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คับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น, และเมื่อภิกษุสํารวมแลวเปนอยู, กิเลส
เปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะไมพึง
บังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนเพราะเมื่อภิกษุไมสํารวม ดวยอาการ
อยางนี้, กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่องคับแคนและ
เรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น, และเมื่อภิกษุสํารวมแลวเปนอยู กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะไมพงึ บังเกิดขึ้น
แกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลานี้แล ที่เราเรียกวา
กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิต อันจะพึงละไดดวยการสังวร ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลว
ดวยการสังวร.
ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด
จะพึงละไดดวย
การเสพ ซึ่งภิกษุกเ็ ปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การเสพ เปนอยางไร
เลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว จึงนุงหมจีวร
เพียงเพื่อบําบัดความหนาว, เพื่อบําบัดความรอน, เพื่อบําบัดสัมผัสเหลือบ ยุง
ลม แดด สัตวเสือกคลานทั้งหลาย, เพียงเพื่อปกปดอวัยวะที่ใหความอาย
กําเริบ ; เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึงบริโภคบิณฑบาต ไมใชเพื่อเลน ไมใช
เพื่อมัวเมา ไมใชเพือ่ ประดับ ไมใชเพื่อตกแตง, แตฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได
เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย, ดวยคิด
วา เราจักกําจัดเวทนาเกา (คือหิว) เสีย แลวไมทําเวทนาใหม (คืออิ่มจนอึดอัด)
ใหเกิดขึ้น. ความที่อายุดําเนินไปได, ความไมมีโทษเพราะอาหาร, และความอยู
ผาสุกสําราญจักมีแกเรา ; เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึงใชสอยเสนาสนะ
เพียงเพื่อบําบัดความหนาว, เพื่อบําบัดความรอน, เพื่อบําบัดสัมผัสเหลือบ ยุง
ลม แดด สัตวเสือกคลานทั้งหลาย, เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายแตฤดู และ
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เพื่อความเปนผูยินดีในการหลีกเรนอยู ; เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึงบริโภค
หยูกยาซึ่งเปนปจจัยเกื้อกูลแกคนไข เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธ
ตาง ๆ และเพียงเพื่อความเปนผูไมตองทนทุกขเปนอยางยิ่ง. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปน
เพราะ เมื่อภิกษุไมพิจารณาแลวเสพ ดวยอาการอยางนี้, กิเลสเปนเครื่องเศรา
หมองจิตทัง้ หลาย อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น, และเมื่อ
ภิกษุพิจารณาแลวจึงเสพอยู กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่อง
คับแคนและเรารอน จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตเหลานี้แล ที่เราเรียกวา กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตอันจะพึงละ
ไดดวยการเสพ ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยการเสพ.
ภิกษุ ท. !

กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด

จะพึงละไดดวย

การอดกลัน้ ซึ่งภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การอดกลั้น เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูอดทนตอความหนาว ตอ
ความรอน, เปนผูอดทนตอความหิว ตอความกระหาย, เปนผูอดทนตอสัมผัสอันเกิด
จาก เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย, เปนผูมีชาติแหงบุคคลผู
อดกลั้นตอคลองแหงถอยคําอันหยาบคาย อันวาราย, และเปนผูอดกลั้นตอ
ทุกขเวทนาในรางกายที่เกิดขึ้นแลว อยางกลาแข็ง แสบเผ็ด ขมขื่น ไมเปนที่สบายใจ
หรือจวนจะถึงแกชีวติ ได. ภิกษุ ท.! ขอนี้เปนเพราะเมื่อภิกษุไมอดกลั้นอดทนดวย
อาการอยางนี้, กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่องคับแคนและ
เรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น, และเมื่อภิกษุอดกลั้นอดทนอยู กิเลสเปนเครื่องเศราหมอง
จิตทั้งหลาย อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะไมพงึ บังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น.
ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลานี้แล ที่เราเรียกวา กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตอันจะพึงละไดดวยการอดกลั้น ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยการอดกลั้น.
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ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด
จะพึงละไดดวย
การงดเวน ซึ่งภิกษุกเ็ ปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การงดเวน เปนอยางไร
เลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมงดเวน
จากชางดุ, มาดุ, โคดุ, สุนัขดุ ; งู หลักตอ ขวากหนาม หวยเหว บอของ
โสโครก หลุมอุจจาระ๑, และงดเวนที่ที่ไมควรนั่ง ที่ไมควรไป และการ
คบพวกเพือ่ นที่ลามก อันวิญูชนเพื่อนพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย จัดไวใน
ฐานะที่ต่ําทราม ; ภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมงดเวนที่ที่ไมควรนั่ง
ที่ไมควรไปนั้น ๆ เสีย และยอมงดเวนพวกเพื่อนที่ลามกเหลานั้นเสียโดยสิ้นเชิง.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนเพราะเมื่อภิกษุไมงดเวน ดวยอาการอยางนี้, กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น,
และเมื่อภิกษุงดเวนอยู กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่อง
คับแคนและเรารอน
จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! กิเลสเปน
เครื่องเศราหมองจิตเหลานี้แล ที่เราเรียกวา
กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิต
อันจะพึงละไดดวยการงดเวน ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยการงดเวน.
ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด
จะพึงละไดดวย
การบรรเทา ซึ่งภิกษุกเ็ ปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย การบรรเทา เปนอยางไร
เลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมไมรับเอา
ไวในใจ ยอมละเสีย ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นสุด ยอมทําใหถึงความมีไม
อันบังเกิดขึ้นแลว ;
ได ซึ่งกามวิตก, พยาบาทวิตก, วิหิงสาวิตก
และยอมไมรับเอาไวในใจ ยอมละเสีย ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นสุด ยอมทํา
๑. ตรงนี้ รู สึ ก แปลก และเข า ใจว า ท า นหมายถึ ง ความไม ป รกติ แ ห ง จิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะได พ บเห็ น
เหลาสัตวรายตาง ๆ มีการกลัวและการเกลียด เปนตน.
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ใหถึงความมีไมได ซึ่งสิ่งอันเปนอกุศลลามกทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแลว. ภิกษุ ท. !
ขอนี้เปนเพราะ เมื่อภิกษุไมบรรเทา ดวยอาการอยางนี้, กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น, และ
เมื่อภิกษุบรรเทาอยู กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเครื่อง
คับแคนและเรารอน จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! กิเลสเปน
เครื่องเศราหมองจิตเหลานี้แล
ที่เราเรียกวา กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิต
อันจะพึงละไดดวยการบรรเทา ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยการบรรเทา.
จะพึงละไดดวย
ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด
ภาวนา ซึ่งภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย ภาวนา เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมอบรมสติสัมโพชฌงค, ยอมอบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค, ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค, ยอม
อบรมปติสัมโพชฌงค, ยอมอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค, ยอมอบรมสมาธิสัม
โพชฌงค, ยอมอบรมอุเปกขาสัมโพชฌงค อัน (แตละอยาง ๆ) ยอมอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ และนอมไปเพื่อความปลอย. ภิกษุ ท. !
ขอนี้เปนเพราะ เมื่อภิกษุ ไมภาวนา ดวยอาการอยางนี้, กิเลสเปนเครื่องเศรา
หมองจิตทัง้ หลาย อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น, และ
เมื่อภิกษุภาวนาอยู กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทัง้ หลาย อันเปนเครื่องคับ
แคนและเรารอน
จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น.
ภิกษุ ท. ! กิเลสเปน
เครื่องเศราหมองจิตเหลานี้แล
ที่เราเรียกวา กิเลสเปนเครื่องเศราหมอง
จิตอันจะพึงละไดดวยภาวนา ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยภาวนา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนผูค วรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร
ทําอัญชลีเปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
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เนื้อนาบุญ เกิดจากการไมเปนทาสตัณหา๑
ภิกษุ ท. ! มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา ที่ประกอบดวยองคประกอบ
หกอยางแลว ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา เปนราชพาหนะได และนับวา
เปนของคูบารมีของพระราชาดวย.
องคประกอบหกอยางอะไรบางเลา ?
หกอยางคือ มาอาชาไนยพันธุดขี องพระราชา ในกรณีนี้ :
(๑) เปนมาอดทนตอรูปทัง้ หลาย.
(๒) เปนมาอดทนตอเสียงทั้งหลาย.
(๓) เปนมาอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย.
(๔) เปนมาอดทนตอรสทัง้ หลาย.
(๕) เปนมาอดทนตอสัมผัสทางกายทัง้ หลาย.
(๖) เปนมาสมบูรณดวยกําลัง.
ภิกษุ ท. ! มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา
ที่ประกอบดวยองค
ประกอบหกอยางเหลานี้แลว ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา เปนราชพาหนะ
ได และนับวาเปนของคูบารมีของพระราชาดวย ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยาง
แลว ยอม เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ
ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. องคประกอบ
หกอยางอะไรบางเลา ? หกอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ :
(๑) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ รูปทั้งหลาย.
(๒) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ เสียงทั้งหลาย.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๑๔/๒๗๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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(๓) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ กลิ่นทั้งหลาย.
(๔) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ รสทั้งหลาย.
(๕) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ สัมผัสทางกายทั้งหลาย.
(๖) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ ธรรมารมณทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้แลว ยอม
เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี
เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.

เนื้อนาบุญ เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม๑
ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลานี้ เปนผูควรแกของบูชา ควรแก
ของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา. เจ็ด จําพวกอะไรบางเลา ? เจ็ด จําพวกคือ :ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความไม

เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู

มีความกําหนดหมายในความไม
กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเทีย่ ง
เปนผูฝงใจ
เที่ยงอยูเ ปนประจํา
อยางติด ตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเ ที่ย ง
ถือเอารอบอยู
(ซึ่งธรรมนั้น) ด วยปญญา ; บุคคลนั้น
ไดกระทําใหแจงซึ่งเจโต

วิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู.
๑. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓/๑๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! นี่แล เปนบุคคลแรก ซึ่ง เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควร
แกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอีกคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพจิ ารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู
มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่ งอยูเปนประจํา กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเทีย่ ง เปนผูฝงใจ
อยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเทีย่ ง ถือเอารอบอยู (ซึ่ง
ธรรมนั้น) ดวยปญญา ; อนึ่ง ความสิ้นอาสวะ และความสิ้นชีวิต ของ

บุคคลนั้น มีขึ้นไมกอนไมหลังกวากัน

(คือมรณภาพพรอมกับความสิ้น
อาสวะ). ภิกษุ ท. ! นี่แล เปนบุคคลที่สอง ซึ่ง เปนผูค วรแกของบูชา ควรแกของ
ตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ

อื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอีกคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพจิ ารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู
มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่ งอยูเปนประจํา กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเทีย่ ง เปนผูฝงใจ
อยางติดตอสม่ําเสมอ
ไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง ถือเอารอบอยู
(ซึ่งธรรมนัน้ ) ดวยปญญา ; บุคคลนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบื้องต่ํา ๕ เปน อันตราปรินิพพายีบุคคล.๑ ภิกษุ ท. ! นี่แลเปนบุคคลที่สาม
ซึ่ง เปนผูค วรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร
๑. บุคคลผู ป ริ นิ พ พานในระหว า ง คื อ พระอนาคามี ที่ ล ะสั ญ โญชน เ บื้ อ งบนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ๕ อย า งคื อ
รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา เหลานี้แลว ไดบรรลุอรหันตตผล ไมทันถึงครึ่งอายุประมาณ
ก็ปรินิพพาน.

หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก

๔๕๕

ทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอีกคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพิจารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู
มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่ งอยูเปนประจํา กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง เปนผู
ฝงใจอยางติดตอสม่ําเสมอ ไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง ถือเอารอบอยู
(ซึ่งธรรมนัน้ ) ดวยปญญา บุคคลนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้อง
ต่ํา ๕ เปน อุปหัจจปรินิพพายีบุคคล๑. ภิกษุ ท. ! นี่แล เปนบุคคลที่สี่ ซึ่ง เปน
ผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อ
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอีกคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพจิ ารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู
มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่ งอยูเปนประจํา กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง เปนผูฝง
ใจอยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง
ถือเอารอบอยู
(ซึ่งธรรมนัน้ ) ดวยปญญา ; บุคคลนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบื้องต่ํา ๕ เปน อสังขารปรินิพพายีบุคคล๒. ภิกษุ ท. ! นี่แล เปนบุคคลที่หา
ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี

เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
๑. บุคคลผู ป ริ นิ พ านเมื่ อ ครบอายุ คื อ พระอนาคามี
ก็ไดบรรลุอหัตตผล แลวก็ปรินิพพาน.
๒. บุคคลผูปรินิพพานโดยไมตองทําความเพียรมาก.

ที่ มี อ ายุ เ กิ น กึ่ ง กํา หนดหรื อ พอจดอายุ ป ระมาณ

๔๕๖
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ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอีกคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพจิ ารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู
มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่ งอยูเปนประจํา กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเทีย่ ง เปนผูฝงใจ
อยางติดตอสม่ําเสมอ ไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง ถือเอารอบอยู (ซึ่ง
ธรรมนั้น) ดวยปญญา ; บุคคลนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา
๕ เปน สสังขารปรินิพพายีบุคคล๑. ภิกษุ ท. ! นี่แล เปนบุคคลที่หก ซึ่งเปน
ผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อ

นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอีกคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพจิ ารณา
เห็นความไมเที่ยง ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่ งอยูเปนประจํา กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง เปนผูฝง
ใจอยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง ถือเอารอบอยู
(ซึ่งธรรมนัน้ ) ดวยปญญา ; บุคคลนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบื้องต่ํา ๕ เปน ผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ๒. ภิกษุ ท. ! นี่แล เปน
บุคคลที่เจ็ด ซึ่ง เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร
ทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
๑. บุคคลผูปรินิพพาน โดยตองทําความเพียรมาก.
๒. บุคคลผู ล ะสั ญ โญชน เ บื้ อ งต่ํา ๕ อย า งได แ ล ว จั ก เกิ ด โดยวิ ธี แ ห ง โอปปาติ ก ะกํา เนิ ด ในชั้ น
สุ ท ธาวาสขึ้ น ไปจนถึ ง ชั้ น อกนิ ฏ ฐภพ แล ว ละสั ญ โญชน เ บื้ อ งบนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ๕ อย า ง ก็ บ รรลุ อ รหั ต ตผล
แลวก็ปรินิพพานในที่นั้น.

หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก
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(อีกสูตรหนึ่ง)๑

ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลานี้ เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของ
ตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา. เจ็ด จําพวกอะไรบางเลา ? เจ็ด จําพวก คือ :ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเปนทุกข
ในสังขารทั้งหลายทั้งปวง เปนอยู. _ _ _ฯลฯ_ _ _ (ขอความตอไปของสูตรนี้เปนไปทํานอง
เดี ย วกั น กั บ สู ต รก อ น ผิ ด กั น แต สู ต รนี้ กล า วถึ ง ความเป น ทุ ก ข แทนที่ จ ะกล า วถึ ง ความไม เ ที่ ย ง,
เติ ม ข อ ความให เ ต็ ม ได ด ว ยตนเอง

โดยใส คํา ว า

ผู อ า นอาจ

“ความเป น ทุ ก ข ” แทนคํา ว า “ความไม เ ที่ ย ง” เท า นั้น

จึงไมเรียงไวตลอดทั้งสูตร ในที่นี้).
(อีกสูตรหนึ่ง)๒

ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลานี้ เปนผูควรแกของบูชา ควรแก
ของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา. เจ็ด จําพวกอะไรบางเลา ? เจ็ด จําพวกคือ :มีปรกติพิจารณาเห็นความเปน
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้
อนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวง เปนอยู._ _ _ฯลฯ_ _ _(ขอความตอไปของสูตรนี้ ก็เปน
ไปทํา นองเดี ย วกั บ สู ต รแรก ผิ ด กั น แต สู ต รนี้ กล า วถึ ง ความเป น อนั ต ตา แทนที่ จ ะกล า วถึ ง ความไม เ ที่ ย ง และ
ความเปนทุกข, ผูอานอาจเติมขอความใหเต็มไดดวยตนเอง จึงไมเรียงไวตลอดทั้งสูตร).
(อีกสูตรหนึ่ง)๓

ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลานี้ เปนผูควรแกของบูชา ควรแก
ของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา. เจ็ด จําพวกอะไรบางเลา ? เจ็ด จําพวกคือ :๑, ๒, ๓. บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๔/๑๗.
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๔๕๘

บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเปนสุข
ในนิพพานเปนอยู มีความกําหนดหมายในความเปนสุขอยูเ ปนประจํา กําหนด
รูพรอมเฉพาะในความ เปนสุขเปนผูฝง ใจอยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรอง
ในความเปนสุข ถือเอารอบอยู (ซึ่งธรรมนั้น) ดวยปญญา ; บุคคลนั้น ได
กระทําใหแจง ซึ่งเจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้น
ไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแล
อยู. ภิกษุ ท. ! นี่แล เปน บุคคลแรก ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา ควรแกของ
ตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอีกคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพิจารณาเห็น
ความเปนสุขในนิพพานเปนอยู
มีความกําหนดหมายในความเปนสุขอยูเปน
ประจํา กําหนดรูพรอมเฉพาะในความเปนสุข เปนผูฝงใจอยางติดตอสม่ําเสมอ
ไมขาดตกบกพรองในความเปนสุข ถือเอารอบอยู (ซึ่งธรรมนัน้ ) ดวยปญญา ;
อนึ่ง ความสิ้นอาสวะ และความสิ้นชีวิต ของบุคคลนั้น มีขึ้นไมกอนไมหลัง
กวากัน (คือมรณภาพพรอมกับความสิ้นอาสวะ). ภิกษุ ท. ! นี่แล เปน บุคคลที่
สอง ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร
ทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอีกคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปรกติพจิ ารณา
เห็นความเปนสุขในนิพพานเปนอยู
มีความกําหนดหมายในความเปนสุข
อยูเปนประจํา กําหนดรูพรอมเฉพาะในความเปนสุข เปนผูฝงใจอยางติดตอ
สม่ําเสมอ ไมขาดตกบกพรองในความเปนสุข ถือเอารอบอยู (ซึ่งธรรมนั้น)
ดวยปญญา ; บุคคลนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา ๕
เปนอันตราปรินิพพายีบุคคล. _ _ _ที่สาม ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา_ _ _เปน
เนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ; บุคคลนั้น เพราะความสิ้นไปรอบ
ภิกษุ ท. !

หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก
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แหงสัญโญชนเบื้องต่ํา ๕ เปนอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล,_ _ _ที่สี่ ซึ่งเปนผูควร
แกของบูชา_ _ _เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ; บุคคลนั้น
เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา ๕ เปนอสังขารปรินิพพายีบุคคล,
_ _ _ที่หา ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา_ _ _เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา ; บุคคลนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบือ้ งต่ํา ๕ เปน
สสังขารปรินิพพายีบคุ คล,_ _ _ที่หก ซึง่ เปนผูควรแกของบูชา_ _ _เปนเนื้อนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอืน่ ยิ่งกวา ; บุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบื้องต่ํา ๕ เปนผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ. ภิกษุ ท. ! นี่แล เปน
บุคคลที่เจ็ด ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ
ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอืน่ ยิ่งกวา๑.
ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลานี้แล เปนผูควรแกของบูชา ควร
แกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.

เนื้อนาบุญ เกิดจากการไมลืมคําปฏิญาณ๒
ภิกษุ ท. !

บุคคล แปด จําพวกเหลานี้ เปนผูควรแกของบูชา ควรแก

๑. ขอความแหง สู ต รนี้ แปลกจากที่เ ราเคยทราบกั นวา ความเป นอาหุเ นยยบุ ค คลนั้ นครอบคลุ มลงมา
ถึง พระสกทาคามี และพระโสดาบันดวย, จะยุติเปนอยางไร ขอฝากทานผูรูทั้งหลายชวยวินิจฉัยตอไป.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐก. อ. ๒๓/๓๐๑/๑๔๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.
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๔๖๐

ของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. แปด จําพวกอะไรบางเลา ? แปด จําพวกคือ :-

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

พระโสดาบัน,
พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล,
พระสกทาคามี,
พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล,
พระอนาคามี,
พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล,
พระอรหันต,
พระผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต.

ภิกษุ ท. ! บุคคล แปด จําพวกเหลานี้แล
เปนผูควรแกของบูชา
ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของ
โลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
“ผูปฏิบัติแลว ๔ จําพวก และผูตั้งอยูในผลแลว ๔ จําพวก
นี่แหละ สงฆ ที่เปนคนตรง, เปนผูตั้งมั่นแลวในปญญา
และศีล ยอมกระทําใหเกิดบุญอื้นเนื่องดวยอุปธิ๑ แก
มนุษยทั้งหลาย ผูมคี วามตองการดวยบุญ กระทําการ
บูชาอยู; ทานที่ใหแลวในสงฆ จึงมีผลมาก”.
๑. บาลีวา “โอปธิ ก ” มี คํา แก ว า “อตฺ ต ภาวชนกปฏิ ส นฺ ธิ ป วตฺ ติ วิ ป ากทายกา”
“เปนผูใหเกิดอัตตภาพและใหวิบากอันเปนไปเพื่อการปฏิสนธิใหม”.

ซึ่ ง แปลว า

หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก

๔๖๑

เนื้อนาบุญ เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ๑
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหาอยางแลว ยอม
เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรทํา
อัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. องคประกอบหาอยาง
อะไรบางเลา ? หาอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ :
(๑) เปนผูสมบูรณดวย ศีล.
(๒) เปนผูสมบูรณดวย สมาธิ.
(๓) เปนผูส มบูรณดวย ปญญา.
(๔) เปนผูสมบูรณดวย วิมุตติ.
(๕) เปนผูสมบูรณดวย วิมุตติญาณทัสสนะ.
(อีกสูตรหนี่ง)๒

(๑) เปนผูประกอบดวย สีลขันธอันเปนอเสขะ.
(๒) เปนผูประกอบดวย สมาธิขันธอันเปนอเสขะ.
(๓) เปนผูป ระกอบดวย ปญญาขันธอันเปนอเสขะ.
(๔) เปนผูประกอบดวย วิมุตติขันธอันเปนอเสขะ.
(๕) เปนผูประกอบดวย วิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนอเสขะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว

๑. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๒/๑๐
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๒/๑๐๘.
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ยอมเปนผูค วรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ
ทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา.

ควร

เนื้อนาบุญ เกิดเพราะไดรบั การฝกตามลําดับ๑
ภัททาลิ ! พวกเธอ ยังมีอะไร ๆ นอยนัก ครั้งเมื่อเราไดแสดงธรรม-ปริยายเปรียบดวยมาอาชาไนยหนุม ใหแกพวกเธอทั้งหลาย โดยสมัยนั้น. เธอ
ยังระลึกอุปมาเรื่องนั้นไดอยูหรือ ?
“ขาแตพระองคผเู จริญ ! ก็อุปมาเรื่องนั้น ขาพระองคระลึกไมไดแลว พระเจาขา”.

ภัททาลิ !

ในขอที่ระลึกไมไดนั้น เธออาศัยอะไรเปนเหตุเลา ?

“ข า แต พ ระองค ผู เ จริ ญ !

เพราะเหตุ ว า

ข า พระองค นั้ น

มิ ไ ด ทํา ให ส มบู ร ณ ด ว ยสิ ก ขา

ในคําสั่งสอนของพระศาสดามาสิ้นเวลานานนักหนาแลว พระเจาขา”.

ภัททาลิ ! นั่น มิใชเหตุ, นั่น มิใชปจจัยดอก.
ที่แทนั้นเราคอย
จับดูใจของเธอดวยใจของเรามานานชา จนทราบวา “โมฆบุรษุ ผูนี้ เมื่อเรา
กําลังแสดงธรรมอยู
ก็หาไดทําตนใหเปนคนมีความตองการดวยธรรมไม
กลับไมสนใจ ไมประมวลเอาเขามาดวยใจทั้งหมด ไมเงี่ยโสตลงฟงธรรม”
ดังนี้. ภัททาลิ ! ก็แตวา เราจักแสดงธรรมปริยายเปรียบดวยมาอาชาไนยหนุม
ใหแกเธอซ้าํ อีก, เธอจงฟงธรรมปริยายนั้น ทําในใจใหสําเร็จประโยชนเถิด,
เราจักกลาวบัดนี้.
๑. บาลี พระพุ ท ธภาษิ ต ภั ท ทาลิ สู ต ร ม. ม. ๑๓/๑๗๕/๑๗๓, ตรั ส แก พ ระภั ท ทาลิ ผู หั ว ดื้ อ
ถื อ รั้ น
ไม ย อมทํา ตามคํา วิ ง วอนของพระพุ ท ธองค ที่ ท รงชี้ ช วนว า “มาเถิ ด แม พ วกเธอทั้ ง หลาย ก็ จ ง
ฉั น โภชนะแต ใ นที่ นั่ ง แห ง เดี ย ว.
พวกเธอทั้ ง หลาย เมื่ อ ฉั น อยู ซึ่ ง โภชนะแต ใ นที่ นั่ ง แห ง เดี ย ว
จั ก รู สึ ก
ความที่ เ ป น ผู มี อ าพาธน อ ย มี ทุ ก ข น อ ย มี ค วามเบากายกระปรี้ ก ระเปร า มี กํา ลั ง และมี ค วามผาสุ ก ” ดั ง นี้ .
แต เ มื่ อ ท า นภั ท ทาลิ ไ ด ฟ ง ธรรมเรื่ อ ง “อุ ป มาด ว ยม า อาชาไนยหนุ ม ” ซ้ํา เป น ครั้ ง ที่ ส องก็ ก ลั บ ใจได และ
เขาใจซาบซึ้งในพระพุทธดํารัสนั้น มีใจสูงขึ้นดวยปติแลว.

หมวดที่ ๑๙ วาดวยเนื้อนาบุญของโลก
เมื่ อ ท า นภั ท ทาลิ ทู ล สนองพระพุ ท ธดํา รั ส แล ว ,
นี้ตอไปวา :-

พระผู มี พ ระภาคเจ า

๔๖๓
จึ ง ได ดํา รั ส พระพุ ท ธวจนะ

ภัททาลิ ! เปรียบเหมือนคนฝกมาผูสามารถ ไดมาอาชาไนยพันธุด ีมาแลว
ในชั้นแรก ยอมฝกใหรูจัก การรับสวมบังเหียนกอน. เมื่อมานั้นถูกฝกให
รูจักการรับสวมบังเหียนอยู, พยศตาง ๆ ที่มาประพฤติเปนขาศึกเปนหลักตอเสพ
ผิดดิ้นรน เหมือนลักษณะของมาที่ยังไมเคยถูกฝกนั้นก็ยังมีอยูบาง. มานั้นเพราะ
ถูกฝกเนือง ๆ
และถูกฝกซ้ํา ๆ ซาก ๆ เขาก็หมดพยศ ในขอที่ไมรับสวม
บังเหียนนั้น.
ภัททาลิ ! เมื่อใด มาอาชาไนยพันธุดีตัวนั้น ถูกฝกเนือง ๆ และถูกฝก
ซ้ํา ๆ ซาก ๆ เขา จนหมดพยศในขอนั้นแลว, เมื่อนัน้ คนฝกมา จึงทําการฝก
มาตัวนั้น ใหยิ่งขึ้นไป ใน การเทียมแอก. เมื่อมานั้นถูกฝกใหรูจักการเทียม
แอกอยู, พยศตาง ๆ ที่มาประพฤติเปนขาศึกเปนหลักตอเสพผิดดิ้นรน เหมือน
ลักษณะของมาที่ยังไมเคยถูกฝกนั้นก็ยังมีอยูบาง. มานั้น เพราะถูกฝกเนือง ๆ
และถูกฝกซ้ํา ๆ ซาก ๆ เขา ก็หมดพยศ ในขอที่ไมรบั แอกนั้น.
ภัททาลิ ! เมื่อใด มาอาชาไนยพันธุดีตัวนั้น ถูกฝกเนือง ๆ และถูกฝก
ซ้ํา ๆ ซาก ๆ เขา จนหมดพยศในขอทีไ่ มรับแอกนั้นแลว, เมื่อนั้น คนฝกมา
จึงทําการฝกมาตัวนั้นใหยิ่งขึ้นไป :(๑) ในการแยกขากระโดดแผล็วขึ้นพรอมกันทั้งสี่ขา,
(๒) ในการเอี้ยวตะแคงตัวเปนวงกลมจนผูข ี่หยิบอาวุธที่ตกดินได,
(๓) ในการสามารถวิ่งจดแตปลายกีบจนไมเกิดเสียง,
(๔) ในความเร็วทั้งทีหนีทีไล,

๔๖๔
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(๕) ในการไมกลัวเสียงอึกทึกทุกชนิด,
(๖) ในการรูคุณคาของพระราชา,
(๗) ในการทําตัวใหสมกับเปนวงศพระยามา,
(๘) ในความเร็วเลิศ,
(๙) ในความเปนยอดมา,
(๑๐) ในความควรแกการฟงแตคําที่นิ่มนวล.
ภัททาลิ ! มานั้น เพราะถูกฝกเนือง ๆ และถูกฝกซ้ํา ๆ ซาก ๆ เขาก็หมด
พยศตาง ๆ ในสิบขอเหลานั้น.
ภัททาลิ ! เมื่อใด มาอาชาไนยพันธุดีตัวนั้น ถูกฝกเนือง ๆ และถูกฝก
ซ้ํา ๆ ซาก ๆ เขา จนกระทั่งหมดพยศทุกอยางแลว, เมื่อนั้น คนฝกมาก็ยอมฝก
มาตัวนั้นเพิ่มเติมใหยงิ่ ขึ้นไป โดยทัง้ คุณภาพและกําลัง.
ภัททาลิ ! มาอาชาไนยพันธุดี ที่ประกอบดวยองคคุณสิบอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา เปนราชพาหนะได และนับวาเปนของคูบารมี
ของพระราชาดวย ;
ภัททาลิ ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุ
เมื่อประกอบดวยองคประกอบ
สิบอยางแลว ยอม เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแก
ของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
องคประกอบสิบอยางอะไรบางเลา ? สิบอยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ :
(๑) เปนผูประกอบดวย
สัมมาทิฏฐิอันเปนอเสขะ.
สัมมาสังกัปปะอันเปนอเสขะ.
(๒) เปนผูประกอบดวย
สัมมาวาจาอันเปนอเสขะ.
(๓) เปนผูประกอบดวย
(๔) เปนผูประกอบดวย
สัมมากัมมันตะอันเปนอเสขะ.
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๔๖๕

(๕) เปนผูประกอบดวย
สัมมาอาชีวะอันเปนอเสขะ.
สัมมาวายามะอันเปนอเสขะ.
(๖) เปนผูประกอบดวย
สัมมาสติอันเปนอเสขะ.
(๗) เปนผูประกอบดวย
(๘) เปนผูประกอบดวย
สัมมาสมาธิอันเปนอเสขะ.
สัมมาญาณอันเปนอเสขะ.
(๙) เปนผูประกอบดวย
สัมมาวิมตุ ติอันเปนอเสขะ.
(๑๐) เปนผูประกอบดวย
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบสิบอยางเหลานี้แลว
ยอมเปนผูค วรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร
ทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.

พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”๑
ภิกษุ ท. ! บัดนี้ ตถาคต ขอเตือนพวกเธอทัง้ หลายไว วา :

“สังขารทั้งหลาย มีความเสือ่ มไปเปนธรรมดา.
พวกเธอทั้งหลาย จงทํา ความไมประมาท
ใหถึงพรอม เถิด” ดังนี.้
นี่แล เปนพระวาจาทีต่ รัสครั้งสุดทายของพระตถาคตเจา.
หมวดทีส่ ิบเกา จบ.
____________________

๑. บาลี พระพุทธภาษิต มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐/๑๘๐/๑๔๓.

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

จบ.

ปทานุกรม
ของขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒,๕๖๑ คํา
(เรียงลําดับตามหลักอักษรไทย)

______________
ก
(สวนคําขนาบ)

กระพี้ไมเขาใจวา “แกน” ๑๔๕
กลองเข็มถูกเอาไป ๖๔
กลั้นอุจจาระปสสาวะ - คลุกคลีอยูในสกุล ๑๖๙
กอดกองไฟเปนการดี ๑๒
กังสฬกะ (สัตวกินคูถเปนอาหาร) ๕๙
กา (สัตวกินจุ - สะสมของกิน) ๑๖๖
กินกอนเหล็กแดงดีกวา ๘๐
เกี่ยวพันดวยเมถุน ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/
๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕
แกลงกลาวเท็จทั้งที่รูวาเปนเท็จ ๕

การกระทําตามลําดับ ๓๖๓
การขึงสายพิณพอเหมาะ ๒๗๖
การจับงูอยางมั่นคง ๓๕๐
การเจริญพรหมวิหาร ๔๐๖/๔๔๕
การเจริญมรณสติ ๒๘๐
การฉันขาวที่คุมคาไมเสียเปลา ๓๓๘
การชักชวนในการกระทําทางกาย ๓๒๘
การชักชวนในการกระทําทางวาจา ๓๒๘
การชักชวนในการบําเพ็ญทางจิต ๓๒๘
การชักชวนในการหยุดพูดพลาม ๓๐๕
การชักชวนในการหลีกจากหมู ๓๐๕
การชักชวนในความเห็นชอบ ๓๐๕
การชักชวนในปาติโมกขสังวร ๓๐๔
การชักชวนในอินทรียสังวร ๓๐๔
การเดินทําความเพียร ๔๑๑
การไดขาวเปลือกของชาวนา ๒๑๓

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

กลองศึกของกษัตริยทสารหะ ๑๐๗
กายถูกแทงเสียดีกวา ๒๔๐

๔๖๗

๔๖๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

การไดฌานโดยงาย ๔๒๙
การไดมรรคผล ๒๑๓
การตั้งความเพียรแตพอดี ๒๗๗
การตั้งความหวัง ๒๗๖
การตั้งมโนวิตก ๒๕๒
การตั้งสติถึงผูมีศีล ๓๐๗
การถูกเลื่อย ๒๕๐
การทดน้ําใหไหลกลับ ๔๑๔
การนอนทําความเพียร ๔๑๒
การนอนหลับดีกวา ๒๔๐
การนั่งคูบัลลังก ๒๗๖
การนั่งงวงในปา ๓๑๕
การนั่งทําความเพียร ๔๑๒
การนั่งสมาธิในปา ๓๑๕/๓๑๖
การบรรพชาที่ไมเปนหมัน ๓๗๙
การบริโภคที่ไมเปนอันตราย ๓๒๗
การบูชาอันสูงสุด ๓๖๙
การปฏิบัติตามคําสอน - ควรทําใหมาก ๒๘๐/๒๘๑
การปฏิบัติที่เปนไปชาและเร็ว ๒๘๑
การปฏิบัติที่เรียกวา - อธิศีลสิกขา ๒๑๒
การประคองจิต ๒๙๕
การเปนอยูอยางบรรพชิต ๒๖๔

การไปหาผูพหุสูต ๓๖๐
การแผเมตตา ๒๕๐/๓๒๗
การพิจารณากอนฉันอาหาร ๓๖๔
การพิจารณานิวรณ ๓๘๘
การพิจารณาใหเห็นธรรม ๒๙๑
การมีความเห็นเสมอกัน ๓๐๔
การมีธรรมอันเปนสรณะ ๒๗๙
การมีพนักพิงสี่ดาน ๒๖๘
การมีศีลเสมอกัน ๓๐๔
การไมแกลงทําผิดจากคําสอน ๓๕๗
การไมลุอํานาจแกตัณหา ๓๐๖
การไมหยุดเลิกในระหวาง ๓๐๘
การไมหลงรักในเวทนา ๒๕๓
การยืนทําความเพียร ๔๑๒
การเรียกหาตถาคต ๓๕๗
การลวงสิกขาบทเล็กนอย ๔๑๖
การเลาเรียนสูตรที่ถือมาถูก ๓๕๕
การศึกษา ๒๑๕
การสมาคม ๓/๑๙๑/๑๙๔
การสมาทาน ๒๑๒/๒๑๓/๒๑๔/๒๑๖/
๒๒๑/๒๒๙/๒๘๓/๓๐๔
การสอบทานตัวเอง ๒๗๒
การสําเหนียกใจ ๖/๕๔/๕๖/๕๗/๕๘/
๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๘/

ปทานุกรม
๗๒/๗๔/๙๕/๑๒๖/๑๕๓/๑๖๙/
๑๙๓/๑๙๕/๒๑๒/๒๑๓/๒๑๕/
๒๓๘/๒๕๐/๒๖๑/๒๖๔/๓๓๓/
๓๕๓/๓๖๘/๓๖๙/๓๗๙
การหลีกเรน ๒๗๗/๓๓๓
การอยูใกลบา น ๓๑๕/๓๑๖
การอยูแบบพระอริยเจา ๒๖๗
การออกบวช ๑๓๙/๑๔๑/๑๔๒/
๑๔๔/๓๙๖
การอาศัยคําขาวที่หาไดเอง ๒๖๕
การอาศัยโคนไม ๒๖๕
การอาศัยในวิหาร ๒๑
การอาศัยผาบังสุกุล ๒๖๕
การอาศัยหยูกยาอันประกอบ - ขึ้นดวยมูตรเนา ๒๖๕
‘การลวงไปแหงเรา’ ๒๗๙
กิจของพระศาสดาที่จะพึงทําแก - สาวก ๑๘๙
กิจของสมณะ ๒๑๒
กิจที่ตองทํากอน ๒๑๓
กิจที่ตองทําตอไป ๒๑๖
กิจที่ตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมี ๓๘๐/๓๘๑/
๓๘๒/๓๘๓/๓๘๔/๓๘๕/๓๘๖
กิจที่ตองรีบทํา (คือ) ๒๑๔

๔๖๙
กิจแหงวิเวกธรรม ๑๘๐/๓๕๕
เกพลี (เกวลี) ๓๓๔
(สวนศัพทธรรมะ)

กฎเกณฑการศึกษาตามลําดับ ๓๖๓
กระจกเงาสองดู ‘กรรม’ ๖
‘กระดอง’ ของมโนวิตก ๒๕๒
กระแสแหงธรรม ๔๒๖
กระแสแหงสัทธา ๔๒๖
กลิ่น ๒๙/๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/๒๓๗/
๓๔๐
“กลิ่นเหม็นคาว” ๘๖
กองปญญา ๑๙๔
กองปญญาอันเปนอเสขะ ๓๓๔/๔๒๖
กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปน - อเสขะ ๔๒๗
กองวิมุตติอันเปนอเสขะ ๔๒๘
กองศีล ๑๙๔
กองศีลอันเปนอริยคุณ ๒๑๑
กองศีลอันเปนอเสขะ ๓๓๔/๔๒๖/๔๒๗
กองสมาธิ ๑๙๔
กองสมาธิอันเปนอเสขะ ๔๒๘
กัสสปะ (เถระ) ๑๑๗/๑๘๑/๑๘๔/
๔๓๐/๔๓๓
กามคุณ ๙๕/๑๓๘/๑๗๒/๓๑๔

๔๗๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

กามเปนเครื่องลาม ๙๗
กามเปรียบดวยของยืม ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยเขียงสับเนื้อ ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยคบเพลิงหญัา ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยความฝน ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยชิ้นเนื้อ ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยทอนกระดูก ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยผลไม ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยหลุมถานเพลิง ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยหอกและหลาว ๔๓/๔๕
กามเปรียบดวยหัวงูพิษ ๔๓/๔๕
กามมีความคับแคนใจมาก ๔๓/๔๕
กามมีทุกขมาก ๔๓/๔๕
กามมีรสอรอยนอย ๔๓/๔๕
กามราคะ (สัญโญชน) ๔๑๘
กายกรรมอันคดโกง ๑๐
กายกรรมอันผิดแนว ๘๒
กายคตาสติ ๓๐/๒๓๘
กายเปนเครื่องลาม ๙๗
กายสมาจาร ๓๘๐
กายสักขี (คือ) ๙๑
การกระทําประกอบดวยเมตตา ๑๑๓/
๓๐๓/๓๖๒
การกลาวที่เปนประโยชน ๓๕๑

การกําหนดความปฏิกูล - ในอาหาร ๒๘๒
การกําหนดความไมเที่ยง - ในสังขาร ๒๘๒
การกําหนดความไมนายินดี - ในโลก ๒๘๒
การกําหนดในความตาย ๒๘๒
การกูหนี้ ๓๘๘
การขับเพลง (คือ) ๓๖๗
การคอยเขี่ยไขขาง ๓๕๙
การคิดประกอบดวยเมตตา ๓๐๓
การฆาในวินัยของพระอริยเจา ๑๒๐
การจํานงหวัง ๒๒๙
การชําระจิต ๒๘๔
การไดเสวยสุข ๔๐๖
การตามรักษาจิตที่เปนสมาธิ ๓๑๖
การติดเรือนจํา ๓๘๘
การตื่นที่เต็มไปดวยวิตก ๒๔๐
การถูกตองธรรม - ดวยความหลุดพน ๒๙๑
การถูกตองวิโมกขดวยนามกาย ๓๗๖
การทําการงานอันถูกตอง ๑๙๗
การทําความเพียรเพื่อใหรู ๓๕๑
การทําที่สุดแหงกองทุกข ๑๓๕/๑๔๔

ปทานุกรม
การทําทุกขใหเจริญ ๑๕๕
การทํานิพพิทาวิราคะใหถึงพรอม ๒๕๖
การทํายถาภูตญาณทัสสนะ - ใหถึงพรอม ๒๕๖
การทําวิมุตติใหแจง ๔๒๙
การทําวิมุตติญาณทัสสนะ - ใหถึงพรอม ๒๕๖
การทําศีลใหถึงพรอม ๒๕๕/๒๕๖
การทําศีลใหสมบูรณ ๒๒๙
การทําสัมมาสมาธิใหถึงพรอม ๒๕๖
การทําสิกขาใหบริบูรณ ๒๙๑
การทําอุปธิใหเจริญ ๑๕๕
การนอนหลับเปนเครื่องลาม ๙๗
การนอนอยางราชสีห ๒๘๔/๓๖๕/๓๘๕
การนอมจิตไปเพื่อความเพียร ๓๔๑
การนําทรัพยขามทางกันดาร ๓๘๘
การบรรลุฌาน ๓๘๘/๓๘๙/๓๙๐/
๓๙๑
การบรรลุถึงที่พนภัย ๓๘๘
การบําเพ็ญจิตอันผิดแนว ๘๒
การปฏิบัติในจิตอันยิ่ง ๒๑๒/๒๑๓/
๒๑๔
การปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง ๒๑๓/๒๑๔
การปฏิบัติในศีลอันยิ่ง ๒๑๒/๒๑๓/๒๑๔

๔๗๑
การประกอบธรรมเครื่องตื่น ๓๘๕
การประกอบธรรมเครื่องสงบ ๒๒๙
การประกอบวิปสสนา ๒๒๙
การประกอบสติสัมปชัญญะ ๓๘๕
การปดแผล ๓๕๙
การเปนทาส ๓๘๘
การเปนโรค ๓๘๘
การผูกกับเสาเขื่อน ๒๓๗
การพนจากทาส ๓๘๘
การพิจารณาเห็นความทุกข ๔๕๗
การพิจารณาเห็นความ - เปนอนัตตา ๔๕๗
การพิจารณาเห็นความไมงาม - ในกาย ๒๘๒
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยง ๔๕๓
การพิจารณาเห็นความสุข - ในนิพพาน ๔๕๘
การพูดจาอันถูกตอง ๑๙๗
การพูดที่เปนความสบาย ๑๙๔
การพูดประกอบดวยเมตตา ๓๐๓
การฟอนรํา (คือ) ๓๖๗
การภาวนา ๔๕๑
การมีกายสังขารอันสงบ ๒๗๐

๔๗๒
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การมีความดําริไมขุนมัว ๒๖๙
การมีจิตหลุดพนดวยดี ๒๗๐
การไมผูกเวร ๑๕๘
การรักษาจิตที่หลุดพนแลว ๓๑๖
การรูจักความยวนใจ ๒๕๙
การรูจักโทษอันต่ําทราม ๒๕๙
การรูจักมูลฐานที่ตั้งขึ้น ๒๕๙
การรูจักรูป ๓๕๘
การรูจักลาภสักการะ ๒๖๐
การรูจักหนาตาของมานะ ๓๕๔
การรูจักอุบายเปนทางพน ๒๕๙
การละกรรมอันมิใชพรหมจรรย ๑๙๙
การละการแสวงหา ๒๖๙
การละกิเลสดวยการงดเวน ๔๕๐
การละกิเลสดวยการบรรเทา ๔๕๐
การละกิเลสดวยการสังวร ๔๔๗
การละกิเลสดวยการเสพ ๔๔๘
การละกิเลสดวยการอดกลั้น ๔๔๙
การละกิเลสดวยภาวนา ๔๕๑
การละความตระหนี่ ๒๓๓
การละตัณหา ๔๐๘
การละทุกข ๔๐๘
การละนิวรณ ๒๔๔/๒๔๗/๓๖๕/๓๘๖
การละ ราคะ โทสะ โมหะ ๒๑๕

การละอุปธิ ๓๕๓/๔๐๘
การเลี้ยงชีวิตผิดทาง ๒๐๗/๒๐๘/๒๐๙/
๒๑๐/๒๑๑
การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง ๑๙๗
การเวนกลาวคําหยาบ ๒๐๐
การเวนคําสอเสียด ๑๙๙
การเวนปาณาติบาต ๑๙๙
การเวนพูดเพอเจอ ๒๐๐
การเวนมุสาวาท ๑๙๙
การเวนอทินนาทาน ๑๙๙
การสังวรดวยความรู ๒๕๒
การสํารวมดวยปาติโมกขสังวร ๒๘๓/
๓๐๔/๓๖๔/๔๒๘/๔๔๒
การสํารวมอินทรีย ๒๕๑/๒๘๓/๓๐๕/
๓๓๓/๓๖๔/๓๘๓/๔๔๗
การเสวยสุขทางกายและใจ ๒๕๓
การหมดโรค ๓๘๘
การหมดหนี้ ๓๘๘
การหยั่งลงสูนิพพาน ๒๗๙
การหลุดจากเรือนจํา ๓๘๘
การหลุดพนจากอาสวะ ๒๑๔
การหัวเราะ (คือ) ๓๖๗
การเห็นสิ่งที่รักในโลก ๔๐๘
การอบรมจิตตะ ๒๙๖

ปทานุกรม
การอบรมฉันทะ ๒๙๖
การอบรมธัมมวิจัย ๒๙๘/๓๐๙
การอบรมนิโรธสัญญา ๓๑๐
การอบรมปหานสัญญา ๓๑๐
การอบรมปญญา ๒๙๖/๒๙๗
การอบรมปสสัทธิ ๒๙๘
การอบรมปติ ๒๙๘
การอบรมวิมังสา ๒๙๖
การอบรมวิราคสัญญา ๓๑๐
การอบรมวิรยิ ะ ๒๙๖/๒๙๗
การอบรมสติ ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/๒๙๖/
๒๙๗/๒๙๘/๓๐๙
การอบรมสติปฏฐาน ๒๙๔
การอบรมสมาธิ ๒๙๖/๒๙๗/๓๐๙
การอบรมสัทธา ๒๙๖/๒๙๗
การอบรมสัมมัปปธาน ๒๙๔
การอบรมสัมมากัมมันตะ ๒๙๙
การอบรมสัมมาทิฏฐิ ๒๙๙
การอบรมสัมมาวาจา ๒๙๙
การอบรมสัมมาวายามะ ๒๙๙
การอบรมสัมมาสติ ๒๙๙
การอบรมสัมมาสมาธิ ๒๙๙
การอบรมสัมมาสังกัปปะ ๒๙๙
การอบรมสัมมาอาชีวะ ๒๙๙

๔๗๓
การอบรมอนัตตสัญญา ๓๑๐
การอบรมอนิจจสัญญา ๓๐๙
การอบรมอสุภสัญญา ๓๑๐
การอบรมอาทีนวสัญญา ๓๑๐
การอบรมอุเบกขา ๒๙๘
การอารักขาจิตดวยสติ ๒๖๘
กาลยืดยาวฝายอนาคต ๗๔/๗๕/๗๖/
๗๗/๑๐๖/๑๐๗/
๑๗๘/๑๗๙/๑๘๐
กิเลสดังน้ําฝาด ๑๙๕
กิเลสทางกายวาจาใจ ๑๙๕
กิเลสที่สะสมอยูในสันดาน ๓๕๔
กิเลสเปนเครื่องมัวหมอง ๑๕๔
กุศลธรรม ๓๔๑/๓๔๒
กุศลศีล ๒๒๗
กุสินารา (เมือง) ๙๒/๓๐๑
กูฏาคารศาลา ๗๑/๗๘/๒๘๒
เกสี (นักฝกมา) ๑๑๙
แกนสาร ๑/๑๗๕
แกนสารของพรหมจรรย ๒๙๐
โกศล (แควน) ๑๑/๓๑๕/๔๒๙
โกสัมพี (เมือง) ๑๕๗

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๗๔

ข
(สวนคําขนาบ)

“ขนาบแลวขนาบอีก ไมมีหยุด”
๑/๑๗๕
ขวนขวายเพื่อไดรับการเอาใจ ๑๖๘
ขวนขวายเพื่อไดลาภสักการะ ๑๖๘
‘ของเต็มบาตรกลับมา’ ๕๙
ของสงฆถูกแจกในพวกคฤหัสถ ๘๐
‘ของอยูในเซิงหนาม’ ๖๐
ขอที่ใคร ๆ ไมเคยไดเห็นไดฟง ๗๓
ขอที่ไมสมควรแกสมณะ ๑๕๔
‘ขอพระองคจงหยุดไวกอนเถิด’ ๑๕๗
ขอเหล็กอันรอนเปนไฟ ๑๗
‘ขับไปใหพน’ ๑๒๙
‘ขา ก็เปนภิกษุ’ ๑๒๕
ขาพเจาถูกราคะแผดเผา ๔๑/๔๒
ขาพเจาหมดกําลังใจตอสิกขา ๔๕
ขาวผีทําลายขาวยวะ ๑๒๗
ขุยไผฆาตนไผ ๖๘
เขาไดรับทุกขเจียนตาย๑๒/๑๔/๑๕/
๑๗/๑๘/๒๐/๒๒
เขาถูกตมในหมอน้ําเดือด ๒๑
เขาถึงอบายและนรก ๑๗๓/๑๗๔

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ขอที่ใหเกิดความพอใจอยางยิ่ง ๓๗๔
ขอปฏิบัติของสมณะ ๔๐๖
ขอปฏิบัติเพื่อเกิดในสกุลสูง ๒๓๓
ขอปฏิบัติเพื่อไดเกียรติ ๒๓๓
ขอปฏิบัติเพื่อไดปญญา ๒๓๔
ขอปฏิบัติเพื่อไดโภคะ ๒๓๔
ขอปฏิบัติเพื่อไปสวรรค ๒๓๓
‘ขาพเจาไมบอกเลิกสิกขา’ ๔๖
ขาวสารของคฤหบดีชาวนา ๑๙๘
‘ขาวสาลีอันขาวสะอาด’ ๓๒๖/๓๒๗
(สวนศัพทธรรมะ)

“ของเนาของพอง” ๘๖
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงชรามรณะ ๑๔๘/๔๐๑
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงชาติ ๑๔๙/๔๐๑
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงตัณหา ๑๔๙/๔๐๑
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงทุกข ๑๕๐/๓๕๑/๔๐๒/๔๑๐
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงนามรูป ๑๔๙/๔๐๑

ปทานุกรม

๔๗๕

ค
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงเบญจขันธ ๓๙๘
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงผัสสะ ๑๔๙/๔๐๑
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงภพ ๑๔๙/๔๐๑
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงลาภสักการะ ๒๖๐
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงวิญญาณ ๑๔๙/๔๐๒
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงเวทนา ๑๔๙/๔๐๑
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงสังขาร ๑๔๙/๔๐๒
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงอายตนะหก ๑๔๙/๔๐๑
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - แหงอุปาทาน ๑๔๙/๔๐๑
ขอวา “การสัมประหารกัน” ๓๘
ขอวา “ผงคลี” ๓๕
ขอวา “ยอดธงชัยของขาศึก” ๓๖
ขอวา “สงครามวิชัย” ๒๔๔
ขอวา “เสียงโหรองของขาศึก” ๓๗

(สวนคําขนาบ)

คนกักขฬะปลนเมือง ๑๕๘
คนเกียจคราน ๘๔/๑๗๐
คนชั่ว ๘๗/๑๒๙
คนตกหลุมคูถ ๑๖๖
คนตระหนี่ ๑๕๔
คนตีตนเสมอทาน ๑๕๔
คนทิ้งธรรม ๘๒
คนที่ควรขยะแขยง ๗
คนที่ตองไปเกิดในนรก ๘๐/๑๘๘
คนทุศีล ๗/๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/๑๘/๒๐/
๒๑/๒๔/๘๐/๘๔/๑๖๓/๓๑๔
คนนอกบัญชี ๘๑
คนเนาในเปยกแฉะ ๗/๑๒/๑๓/๑๔/
๑๖/๑๘/๒๐/๒๒/๒๔/๑๖๔/๓๑๕
คนปลูกคําทาทายเกง ๑๘๔
คนปญญาทึบ ๘๔/๑๗๗
คนพาล ๑๑๑
คนพูดพิรี้พิไรเกง ๑๘๔
คนพูดหวานลอมเกง ๑๘๔
คนไพรสงเสียงเอ็ดตะโร ๑๕๗
คนมักโกรธ ๑๕๔
คนมักถือความโกรธ ๑๕๔
คนมีความปรารถนาลามก ๑๕๔

๔๗๖
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คนมีความเห็นผิด ๑๕๔
คนมีจิตพยาบาท ๑๕๔
คนมีมายา ๑๕๔
คนมีสติฟนเฟอน ๘๔
คนมีสัญชาติหมักหมม ๗/๑๒/๑๓/๑๔/
๑๕/๑๖/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/
๒๒/๒๔/๑๖๔/๓๑๕
คนไมควรเลี้ยงโค ๑๐๙
คนไมมีความละอายบาป ๑๘๔
คนไมมีศรัทธา ๘๔
คนไมอดใจในกลิ่น ๑๘๔
คนไมอดใจในรส ๑๘๔
คนไมอดใจในรูป ๑๘๔
คนไมอดใจในสัมผัสทางกาย ๑๘๔
คนไมอดใจในเสียง ๑๘๔
คนริษยา ๑๕๔
คนลบหลูคุณทาน ๑๕๔
คนเลี้ยงชีวิตผิดทาง ๑๖๔
คนหมดหวัง ๒๔
คนหลอกลวง ๘๑/๑๘๓
คนหากําไรเกง ๑๘๔
คนเห็นแกทอง ๑๓๗
คนแหวกแนว ๘๑
คนโออวด ๑๕๔

คฤหบดียกโทษติเตียน ๑๑๖
คฤหบดีหมดความสะดวก ๒๕
‘คัดออกทิ้งเสีย’ ๑๒๙
คืนวันดวงจันทรขางแรม ๙๘
‘คูเปรียบ’ ๓/๓๕/๓๖/๓๘/๓๙/๔๐/
๔๑/๔๔/๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/
๑๖๒/๑๖๓
คูถกองใหญมีอยูตรงหนา ๕๙
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

คนควรทําอัญชลี ๔๕๙
คนควรเลี้ยงโค ๓๕๗
คนจักษุดี ยืนบนฝง ๓๙๔
คนถือเอาดวยดี ๓๗๙
คนทั้งหลายเปนอยูไมเสื่อม ๓๐๕/๓๐๖/
๓๐๗/๓๐๘/๓๐๙/๓๑๐
คนทํามหาชนใหมีความสุข ๒๓๓/๔๓๑
คนที่ควรเขาใกล ๑๙๔
คนที่ถูกพาตัวไปสวรรค ๔๓๖
คนในบัญชี ๓๒๗
คนปรารภความเพียร ๓๓๐/๔๑๑
คนมีความละอายบาป ๔๓๒
คนมีทุกขเฉพาะหนา ๑๓๕/๑๓๖/๑๓๗/
๑๓๘/๑๓๙/๑๔๑/
๑๔๒/๑๔๔

ปทานุกรม
คนมีปญญา ๒๔๙/๔๒๓
คนมีศรัทธา ๓๓๐
คนมีศีล ๑๙๙/๒๑๒/๓๓๐
คนมีสติ ๓๓๐
คนไมตองการทําตัวใหเดน ๒๖๓
คนไมทิ้งธรรม ๓๒๙
คนไมปลูกคําทาทาย ๔๓๒
คนไมพูดพิรี้พิไร ๔๓๒
คนไมพูดหวานลอม ๔๓๒
คนไมมักดาวาราย ๒๖๓
คนไมหลอกลวง ๔๓๒
คนไมหากําไร ๔๓๒
คนไมแหวกแนว ๓๒๘
คนรูประมาณการบริโภค ๓๘๔
คนละความโกรธได ๔๐๕
คนละความตระหนี่ได ๔๐๕
คนละความถือโกรธได ๔๐๕
คนละความมายาได ๔๐๕
คนละความยกตนเทียมทานได ๔๐๕
คนละความริษยาได ๔๐๕
คนละความลบหลูคุณทานได ๔๐๕
คนละความเห็นผิดได ๔๐๕
คนละความโออวดได ๔๐๕
คนละพยาบาทได ๔๐๕

๔๗๗
คนละอภิชฌาได ๔๐๕
คนลางมือดวยมือ ๒๑๘
คนเวนจากขอปฏิบัติใหเกิดทุกข ๔๐๘/
๔๐๙/๔๑๐
คนสะอาด ๑๒๙
คนอดใจไดในกลิ่น ๔๓๒/๔๕๓
คนอดใจไดในรส ๔๓๒/๔๕๓
คนอดใจไดในรูป ๔๓๒/๔๕๒
คนอดใจไดในสัมผัสทางกาย ๔๓๒/๔๕๓
คนอดใจไดในเสียง ๔๓๒/๔๕๒
คนอยูเหนือความหวัง ๒๓๒
“คบบัณฑิตมีแตดีทาเดียว” ๖๙
“คบบัณฑิตไมมีเลวเลย” ๘๙
คฤหบดี (ผูเลือกหาสมณะควรบูชา) ๑๙๖
คฤหบดีชาวนา ๑๙๘
“ควรคบบัณฑิต” ๑๒๓
ความครุนคิดที่ตองทิ้ง ๓๓๓/๔๑๑
ความคิดของภิกษุใหม ๑๘๕/๔๓๔
ความคุมครองอินทรีย ๓๖๗
ความใครในจิตตสิกขา - ตองเขมงวด ๑๒๖
ความใครในปญญาสิกขา - ตองเขมงวด ๑๒๖

๔๗๘
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ความใครในสีลสิกขา - ตองเขมงวด ๑๒๖
ความเจริญในวินัย - ของพระอริยเจา ๒๖๖
ความที่ควรจะเปนหวง - (สําหรับตถาคต) ๒๗๔
ความประพฤติเรียบรอย ๑๙๖
ความเปนคนวางาย ๓๕๕
ความเปนพหุสูต ๓๕๕/๔๒๘/๔๓๑
ความผาสุกของคนแก ๓๑๗
ความผาสุกของคนเจ็บ ๓๑๘
ความผาสุกของหมู ๓๐๑
ความพรอมเพรียงกัน ๓๒๙
ความพอใจตองเขมงวด ๒๑๒/๒๑๓/๒๑๕
ความเพียรของคฤหัสถ ๓๕๓
ความเพียรของบรรพชิต ๓๕๓
ความเพียรติดตอ ๒๑๖
ความเพียรที่ปรารภจัด ๒๗๗
ความเพียรที่ยอหยอน ๒๗๗
ความมีใจจดจอในเสนาสนะปา ๓๐๖
ความไมตองการมาก ๓๓๐
ความไมพอใจในสัมผัสทางกาย ๓๖๗
ความไมอาภัพ ๔๑๖
ความเลี้ยงชีวิตเนื่องดวยผูอื่น ๒๗๒
ความเลื่อมใสในนักบวชผูมีศีล ๒๓๓

ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ๓๒๕
ความไวแหงปญญา ๔๔๒
ความสงางามของปา ๒๗๖
ความสบายใจ ๓๑๖
ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ ๑๙๗
ความสิ้นสัญโญชน ๔๑๖
ความหวังในวิมุตติ ๒๓๒
ความหวังรํางับแลว ๒๓๒
ความเอ็นดูหมูสัตว ๒๕๐
คําสอนสําหรับพระเสขะ ๓๖๖
คืนวันดวงจันทรขางขึ้น ๓๔๒
คุณธรรมของพระสกทาคามี ๔๑๗
คุณธรรมของพระโสดาบัน ๔๑๕
คุณธรรมของพระอนาคามี ๔๑๗
คุณธรรมของพระอรหันต ๔๑๙
เครื่องทําลายลาง ๒๖๔
เครื่องประดับของพรหมจรรย ๒๘๙
เครื่องมือละกิเลส ๒๑๕
เครื่องหมายของคนพาล - และบัณฑิต ๑๙๙/๒๐๐/๒๐๑
เครื่องอยูแบบพระอริยเจา ๒๖๗
โคที่ใชงาน ๔๒๕
โคบาลชาวมคธ ๑๗๗/๔๒๓
โคหนุมโคสาว ๔๒๕

ปทานุกรม

โคอุสภ ๑๑๐/๔๒๔
ใครก็ตาม ๒๗๙
(สวนศัพทธรรมะ)

คงคา (แมน้ํา) ๑๗๗/๒๙๓/๒๙๔/
๒๙๕/๒๙๖/๒๙๗/
๒๙๘/๓๑๓/๓๗๔/
๔๑๔/๔๒๓
คณกโมคคัลลานะ (พราหมณ) ๓๖๓
คติ ๒๓๙
“ความกําหนัดยินดีเพราะเพลิน” ๕๗
ความกําหนัดเสียบแทงจิต ๖๔
ความโกรธ ๑๕๔/๓๒๓
ความขาดของพรหมจรรย ๑๓๐/๑๓๑/
๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔
ความเขาใจอันถูกตอง ๑๙๗
ความคดทางกายวาจาใจ ๑๙๕
“ความโกรธคับแคนใจ” ๑๓๖
“ความคิดที่เปนอกุศลลามก” ๘๖
ความคิดที่หนักในกาม ๔๘
ความคิดที่หนักในทางหลีกออกจากกาม
๔๑๑
ความคิดประกอบดวยเมตตา ๓๐๓

๔๗๙

ความเจริญเต็มที่ของอริย - อัฏฐังคิกมรรค ๒๕๓
ความดับสนิท - แหงชรามรณะ ๑๔๘/๔๐๑
ความดับสนิทแหงชาติ ๑๔๙/๔๐๑
ความดับสนิทแหงตัณหา ๑๔๙/๔๐๑
ความดับสนิทแหงทุกข ๑๕๐/๓๕๑/
๔๐๒/๔๑๐
ความดับสนิทแหงนามรูป ๑๔๙/๔๐๑
ความดับสนิทแหงเบญจขันธ ๑๔๕/๓๙๘
ความดับสนิทแหงผัสสะ ๑๔๙/๔๐๑
ความดับสนิทแหงภพ ๑๔๙/๔๐๑
ความดับสนิทแหงลาภสักการะ ๒๖๐
ความดับสนิทแหงวิญญาณ ๑๔๙/๔๐๒
ความดับสนิทแหงเวทนา ๑๔๙/๔๐๑
ความดับสนิทแหงสังขาร ๑๔๙/๔๐๒
ความดับสนิท - แหงอายตนะหก ๑๔๙/๔๐๑
ความดับสนิทแหงอุปาทาน ๑๔๙/๔๐๑
ความดางของพรหมจรรย ๑๓๐/๑๓๑/
๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔
ความดูหมิ่นทาน ๓๒๔
ความตระหนี่ ๓๒๔

๔๘๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ความตรึกในการไมทํา - คนอื่นใหลาํ บาก ๘๓/๓๒๙
ความตรึกในการไมมุงราย ๘๓/๓๒๙
ความตรึกในการหลีกออกจากกาม ๘๓
ความตรึกในทางกอความ - ลําบากแกคนอื่น ๘๓/๓๒๙
ความตรึกในทางกาม ๘๓/๑๑๑
ความตรึกในทางมุงราย ๘๓/๑๑๑
ความตีตนเสมอทาน ๓๒๔
ความถึงพรอมดวยศีล ๑๔๑/๑๔๓/
๑๔๔/๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖
ความถึงพรอมดวยสมาธิ ๑๔๓/๑๔๔
ความทะลุของพรหมจรรย ๑๓๐/๑๓๑/
๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔
ความทุกข ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/๒๐/
๒๒/๒๕/๑๘๕
ความทุกขทนไดยาก ๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/
๑๘/๑๙/๒๑
ความทุกขมีตรงที่ตอง - อยูรวมกับนักบวชเลว ๘๘
ความบิดพลิ้ว ๓๒๓/๓๒๔
ความประมาท ๓๒๓/๓๒๔
ความปราโมทย ๒๒๖/๒๒๗/๔๐๖
ความปราโมทยดวยธรรม ๓๒๖
ความปรารถนาเปนเทวดา ๓๔๒

ความปรารถนาลามก ๑๕๔/๑๖๘
ความปรารภความเพียร ๓๓๐
ความปกใจมั่นอันถูกตอง ๑๙๗
ความเปนจิตใหญ ๓๒๗
ความเปนพหุสูต ๓๐๘/๓๕๕/๔๒๘/
๔๓๑
ความเปนสมณะ ๑๙๗
ความเปนสัมมาทิฏฐิ ๔๓๑
ความเปนอยูที่งดงาม ๑๙๑
ความเปนที่อยูที่นาชัง ๑๔๐/๑๔๑/๑๔๓/
๑๔๕
ความเปนอยูที่เปนความเจริญ
๓๐๖/๓๐๗/๓๐๘/๓๐๙/๓๑๐
ความเปนอยูที่เลวทราม ๓/๔/๗
ความผูกโกรธ ๓๒๓
ความพยายามอันถูกตอง ๑๙๗
ความพรอยของพรหมจรรย ๑๓๐/
๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔
ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน
๗๒/๓๕๓
ความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส ๙๗
ความมัวเมา ๓๒๔
ความมานะ ๓๒๔
ความมายา ๓๒๔

ปทานุกรม
ความมีสติครองตนอันถูกตอง ๑๙๗
ความมุงหมายอันถูกตอง ๑๙๗
ความไมประมาท ๒๓/๔๖๕
ความยึดถือหยุดฟกตัว ๒๕๓
ความริษยา ๓๒๓/๓๒๔
ความลบหลูคุณทาน ๓๒๓
ความสงัดจากบาปธรรม ๑๙๘
ความสมบูรณดวยศีล ๒๘๓
ความสุข ๔๓๔
ความสุขทําใหจิตตั้งมั่น ๓๒๖
ความเสื่อมในกุศลธรรม ๙๕/๙๖
ความหัวดื้อ ๓๒๓/๓๒๔/๓๒๕
ความเห็นผิดทําจิตใหเศราหมอง ๓๒๓
ความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง ๒๖๙
ความเห็นอันประเสริฐ ๓๐๔
ความอวดตน ๓๒๓/๓๒๔/๓๒๕
ความอันตรธานของสุตตันตะ ๑๐๘
คัคครา (สระน้ํา) ๑๒๖
คําของตถาคต ๑๐๗/๓๕๒
คําแทนชื่อ กายคตาสติ ๒๓๘
คําที่ทําความยึดถือแตกตางกัน ๒๐๕/๔๑๐
คําแทนชื่อ กายคตาสติ ๒๓๘
คําแทนชื่อ ตถาคต ๓๗๔
คําปฏิญาณ ๓๗๙
คํารอยกรอง ๑๐๗/๓๕๒
คําวา “ขึ้นไปติดแหง” ๓๑๓/๓๑๔

๔๘๑
คําวา “จมเสียในทามกลาง” ๓๑๔
คําวา “จักรแหงอสนีบาต - อันลุกโพรง” ๖๒
คําวา “ชนัก” ๕๗
คําวา “ชาวประมง” ๕๗
คําวา “เชือกดาย” ๕๗
คําวา “ถูกเกลียวน้ําวนวนไว” ๓๑๓/๓๑๔
คําวา “ถูกมนุษยจับไว” ๓๑๓/๓๑๔
คําวา “ถูกอมนุษยจับไว” ๓๑๓/๓๑๔
คําวา “เสาเขื่อน” ๒๓๘
คําวา “เบ็ด” ๕๘
คําวา “ฝงนอก” ๓๑๓/๓๑๔
คําวา “ฝงใน” ๓๑๓/๓๑๔
คําวา “พรานเบ็ด” ๕๘
คําวา “ภัยอันเกิดแตคลื่น” ๑๓๖
คําวา “ภัยอันเกิดแตจระเข” ๑๓๖/๑๓๗
คําวา “ภัยอันเกิดแตปลาราย” ๑๓๘/๑๓๙
คําวา “ภัยอันเกิดแตวังวน” ๑๓๗/๑๓๘
คําวา “หลาว” ๖๒
คิชฌกูฏ (ภูเขา) ๑๓๙/๑๕๖
เครื่องปรุงเพื่อความทุกขกายใจ ๑๕๕/๑๕๖
เครื่องไปจากขาศึก ๓๗๐
เครื่องมัวหมองของสมณะ ๑๕๔
เครื่องรองรับของจิต ๓๐๐
เครื่องรอยรัดของพรหมจารี ๑๘๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๘๒
เครื่องลามใจ ๙๗/๓๔๑
เครื่องอาบภายใน ๓๒๗
โคสิงคสาลวัน (สวนปา) ๒๗๕

โจรมีกําลัง ๒๔
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

“จงทําความไมประมาท -

ฆ
โฆสิตาราม ๑๕๗/๓๐๑

ง
(สวนคําขนาบ)

งูตัวใหญฉกเอาผูจับ ๑๐๕
งูที่ตกจมหลุมคูถ ๗
เงี่ยหูฟงสูตรที่กวีแตงใหม ๑๐๘
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

งานที่ตองทําดวยกําลัง ๒๒๓
‘งูพิษจะพึงกัดเรา’ ๓๒๐
จ

จ
(สวนคําขนาบ)

จีวรถูกเอาไป ๖๔
‘เจาไมใชพวกของเรา’ ๕๗
เจาอาวาสที่ถูกลากตัวไปนรก ๑๘๘
โจทดวยอาบัติ ๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/
๑๖๒/๑๖๓

- ใหถึงพรอมดวยเถิด” ๔๖๕
จงเที่ยวจาริกไป ๔๒๐
จงประกอบธรรมเครื่องตื่น ๓๖๕
จงประกาศ ‘แบบอันประเสริฐ’ ๔๒๐
จงเปนผูมีศีล ๓๖๔
จงเพียรเผากิเลส ๑๘๙
จงมีธรรมเปนสรณะ ๒๗๘
จงมีปาติโมกขสมบูรณ ๒๒๙
จงมีศีลสมบูรณ ๒๑๖/๒๒๙
จงรูประมาณในโภชนะ ๓๖๔
จงเรียกหาเพื่อความเปนมิตร ๓๕๗
‘จงวากลาวสั่งสอนภิกษุ’ ๑๑๗
จงสํารวมอินทรีย ๓๖๔
จงเสพเสนาสนะอันสงัด ๓๖๕
จงแสดงธรรม ๔๒๐
จงอยาหมุนกลับคืนไปสูเพศต่ํา ๔๓/๔๕
จมูกถูกควานเสียดีกวา ๒๓๙
‘จุดประสงคของพรหมจรรย’ ๒๘๙
‘โจรปากําเริบ’ ๓๑๙

ปทานุกรม
(สวนศัพทธรรมะ)

‘จากไปดวยจิตหวงใย’ ๑๘๗
จิตดอยดวยคุณธรรม ๒๙
จิตตสิกขา ๑๒๕
จิตตะเปนปธานกิจ ๒๙๖
จิตตองไมผิดปกติ ๒๕๐
จิตตั้งเปนกลางอยูไมได ๓๓
จิตที่ดํารงเปนปรกติอยูได ๒๔๒/๒๔๓
จิตที่นอมไปสูมรรค ๔๑๕
จิตที่นอมไปเพื่อเพียรเผากิเลส ๘๕
จิตที่หมุนไดงายและหมุนไดยาก ๒๙๙
จิตประกอบดวยเมตตา ๓๒๗
จิตไมถือมั่นดวยอุปาทาน ๒๓
จิตไมเลื่อนลอย ๒๓๗
จิตไมหลุดพน จักไมเลิก ๒๗๖
จิตแยกถือเปนสวนๆ ๑๑๑
จิตรวบถือทั้งหมด ๑๑๑
จิตสงบ ณ ภายใน ๑๙๖
จิตหลุดพนไดเอง ๒๑๔
จุตูปปาตญาณ ๓๙๓
จุนทสามเณร ๒๗๗
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ ๒๔/๒๙/๗๓/
๒๓๑/๒๓๗
เจาลิจฉวี ๗๑
ใจเขว ๘๖

๔๘๓

ฉ
(สวนคําขนาบ)

ฉันไมคุมคาขาวสุก ๙๒
ฉันอาหารเต็มทองแลวนอน ๙๗
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ฉันอาหารแลวภาวนา ๒๗๕
ฉันอาหารวันละหนเดียว ๒๐๐/๒๗๕
(สวนศัพทธรรมะ)

ฉันทะเปนปธานกิจ ๒๙๖

ช
(สวนคําขนาบ)

‘ชวยกันขับคนกลวงเปนโพรง’ ๑๒๙
‘ชวยกันคัดสมณะปลอมทิ้งเสีย’ ๑๒๙
‘ชวยอะไรไมได’ ๑๖๖
ชอบพูดจาซิกซี้กับมาตุคาม ๑๓๑
ชอบฟงเสียงหญิง ๑๓๒
ชอบระลึกถึงความหลัง ๑๓๒
ชอบเลนหัวสัพยอกมาตุคาม ๑๓๐
ชอบใหหญิงประคบประหงม ๑๒๙
ชางที่ไมคูควรแกพระราชา ๓๑
“ชี้โทษแลวชี้โทษอีกไมมีหยุด” ๒๗

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๘๔
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

“ชั่วลัดนิ้วมือเดียว” ๓๓๘
ชางที่คูควรกับพระราชา ๒๔๐
ชางที่อดทน ๒๔๑/๒๔๒
ชายคลุมตัวดวยผาขาว ๓๙๑
ชายไปบานคนอื่น ๓๙๒
ชายจักษุดียืนหวางกลางเรือน ๓๙๓
ชีวิตขณะที่ฉันบิณฑบาต - เสร็จมื้อหนึ่ง ๒๘๐
ชีวิตขณะที่ฉันอาหารไดคําเดียว ๒๘๑
ชีวิตขณะที่ฉันอาหารได ๔-๕ คํา ๒๘๐
ชีวิตขณะที่หายใจเขาออก ๒๘๑
ชีวิตชั่วเวลากลางวัน ๒๘๐
ชีวิตเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง ๒๘๐
‘เชิญสึกบริโภคสมบัติ’ ๔๑๔
(สวนศัพทธรรมะ)

ชรามรณะ ๑๔๘
ชาคริยธรรม ๒๘๔
ชาติ ๑๔๙
ชานุสโสณี (พราหมณ) ๑๓๐
ชีวกโกมารภัจจ (หมอ) ๑๙๙
เชตวัน ๓๐/๕๓/๗๒/๑๐๕/๑๐๗/๑๐๙/
๑๑๗/๑๙๗/๒๑๖/๒๑๙/๒๒๑/
๒๒๔/๒๒๕/๒๒๗/๒๖๐/๓๒๒

ฌ
ฌาน ๒๔๕/๒๔๗/๓๖๖/๓๘๘/๓๘๙/
๓๙๐/๓๙๑/๔๔๕

ญ
ญาณ ๒๔๕/๒๔๗/๓๙๔
ญาณทัสสนะ ๑๔๔/๓๙๖

ฐ
ฐานะที่แนนอน ๒๓๙/๒๔๐
ฐานะที่มีได ๒๘๖
ฐานะที่มีไมได ๒๗๘/๒๘๕/๔๑๕

ด
(สวนคําขนาบ)

ดําริเต็มรอบแคญาณทัสสนะเกิด ๑๔๔
ดําริเต็มรอบแคไดสมาธิ ๑๔๓
ดําริเต็มรอบแคมีลาภสักการะ ๑๔๐
ดําริเต็มรอบแคมีศีล ๑๔๑
เด็ดเอาใบออนถือไป - เขาใจวา ‘แกน’ ๑๔๐
เดินปลอมเทียมภิกษุ ๑๒๕

ปทานุกรม
ไดเห็นมาตุคามเนืองๆ ๔๙
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

เด็กเปนเถระ ๔๓๐
(สวนศัพทธรรมะ)

เดินคิดในทางกาม ๑๗๐
เดินคิดในทางเดือดแคน ๑๗๐
เดินคิดในทางทําผูอื่นใหลําบาก ๑๗๐

ต

๔๘๕
ตองถอยกลับอยางนี้ ๑๓๕
ตองนุงหมอยางนี้ ๑๓๕
ตองเหยียดมือเหยียดเทาอยางนี้ ๑๓๕
ตองเหลียวทาทางอยางนี้ ๑๓๕
ตั้งหนาทําก็แลวกัน ๒๑๔
ตัวอยางอันยิ่ง ๑๙๖
ตาถูกแทงเสียดีกวา ๒๓๙
ตายอยางเสร็จการฝก ๓๗๐
ตําบลชนะสงคราม ๒๗๑
ตําบลประสูติ ๒๗๑
ตําบลมุรธาภิเษก ๒๗๑
เตาหดอวัยวะเขาในกระดอง ๒๕๑

(สวนคําขนาบ)

ตกนรกทั้งเปน ๑๘๘
ตถาคตไมนับวาเปน - คนพึงสั่งสอน ๑๒๐
ตองอาบัติเพราะนั่งกับผูหญิง ๔๘
ตัวขาดไปทางหนึ่ง ๖๓
ตัวที่เนาพองสงกลิ่นเหม็น ๘๖
‘ตัวอื่นไมรวยลาภดวยคูถ’ ๕๙
เต็มไปดวยอาบัติที่เศราหมอง ๔๙
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ตองกาวเดินอยางนี้ ๑๓๕
ตองคูแขนคูขาอยางนี้ ๑๓๕

(สวนศัพทธรรมะ)

ตระกูลต่ํา ๒๓
ตะปูตรึงใจ ๘๔/๘๕
ตัณหา ๑๔๙/๑๕๕
ตัณหาเสื่อมคลาย ๒๕๓

ถ
(สวนคําขนาบ)

‘ถอนตนขาวผีทิ้งเสีย’ ๑๒๗
ถากเอากระพี้ถือไป - เขาใจวา “แกน” ๑๔๕

๔๘๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ถากเอาเปลือกสดถือไป - เขาใจวา “แกน” ๑๔๓
ถากเอาสะเก็ดถือไป - เขาใจวา “แกน” ๑๔๒
ถึงความตายดวยยาพิษ ๑๕๕
ถึงความพินาศกลางกระแสน้ํา ๑๗๗
ถึงความพินาศตามแต - พรานจะกระทํา ๑๗๒
‘ถูกจับใสหมอน้ําเดือดเสียดีกวา’ ๒๑/๒๒
‘ถูกจับใหนั่งบนเตียงเหล็กรอน - เสียดีกวา’ ๑๙/๒๐
‘ถูกเชือกบาดถึงกระดูกเสียดีกวา’ ๑๓/๑๔
ถูกเตือนดวยปฏัก ๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/
๑๖๒/๑๖๓
‘ถูกหอกแทงเสียดีกวา’ ๑๔/๑๕
‘ถูกแผนเหล็กรอนนาบเสียดีกวา’ ๑๖/๑๗
‘ถูกโยนกอนเหล็กรอนเขาปาก - เสียดีกวา’ ๑๗/๑๘
เถระชอบทําการสะสมบริกขาร ๑๘๐
เถระตําหนิคนที่ควรยกยอง ๑๘๘
เถระถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ๕
เถระที่ไมทรงสรรเสริญ ๑๘๑
เถระที่ไมนาเคารพยกยอง ๑๘๓/๑๘๔
เถระทุศีล ๔
เถระในเวลานี้ ๑๘๔

เถระบวชนานและเปนมิจฉาทิฏฐิ ๑๘๒
เถระประพฤติยอหยอน - ในไตรสิกขา ๑๘๑
เถระผูนําในทางทราม ๑๘๔/๑๘๕
เถระผูพาล ๑๘๑
เถระมีความเปนอยูเลวทราม ๔
เถระมีทัศนะวิปริต ๑๘๒
เถระไมใครตอไตรสิกขา ๑๘๐/๑๘๑
เถระไมจํากัดความตองการ - ใหนอย ๑๘๔
เถระไมชักจูงผูรักไตรสิกขา ๑๘๑
เถระไมปรารภความเพียร ๑๘๐
เถระไมยกยองผูรักการปฏิบัติ ๑๘๑
เถระไมสมาทานการ - ใชจีวรสามผืน ๑๘๔
เถระไมสมาทานการใชผาบังสุกุล ๑๘๔
เถระไมสมาทานการบิณฑบาต ๑๘๔
เถระไมสมาทานการอยูปา ๑๘๔
เถระไมสรรเสริญผูปฏิบตั ิ ๑๘๑
เถระไมสันโดษ ๑๘๔
เถระไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม ๑๘๐
เถระไมอยูสงบ ๑๘๔
เถระไมอยูอยางผูไมคลุกคลีกัน ๑๘๕
เถระยังกําหนัดในอารมณ ๑๘๓

ปทานุกรม
เถระยังขัดเคืองในอารมณ ๑๘๓
เถระยังตีตนเสมอทาน ๑๘๓
เถระยังตื่นเตนในอารมณ ๑๘๓
เถระยังมัวเมาในอารมณ ๑๘๓
เถระยังไมปราศจากกิเลส ๑๘๓
เถระยังลบหลูคุณทาน ๑๘๓
เถระยังหลงใหลในอารมณ ๑๘๓
เถระโลเล ๑๘๓
เถระเสีย ๑๘๐
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ถอยคําของผูที่ควรฟง ๔๒๔
เถระชักจูงผูไมรักไตรสิกขา ๔๒๙
เถระดี ๔๒๘
เถระตําหนิคนที่ควรตําหนิ ๔๓๖
เถระที่ทรงสรรเสริญ ๔๓๐
เถระที่นาเคารพยกยอง ๔๒๘/๔๒๙
เถระในครั้งกอน ๔๓๓
เถระบวชนานและเปนสัมมาทิฏฐิ ๔๓๑
เถระผูใครตอไตรสิกขา ๔๒๙
เถระผูจํากัดความตองการได ๔๓๓
เถระผูบัณฑิต ๔๓๐
เถระผูปรารภความเพียร ๔๓๓
เถระผูปราศจากกิเลส ๔๓๒
เถระมีความเปนอยูงดงาม ๑๙๒

๔๘๗
เถระผูไมลบหลูคุณทาน ๔๓๒
เถระผูสันโดษ ๔๓๓
เถระผูอยูสงบ ๔๓๓
เถระผูอยูอยางไมคลุกคลี ๔๓๓
เถระมีทัศนะอันถูกตอง ๔๓๑
เถระมีศีล ๑๙๒
เถระมุงหนาในกิจวิเวกธรรม ๓๔๘
เถระไมกําหนัดในอารมณ ๔๓๒
เถระไมขัดเคืองในอารมณ ๔๓๒
เถระไมตื่นเตนในอารมณ ๔๓๒
เถระไมทําการสะสมบริกขาร ๓๕๕
เถระไมประพฤติยอหยอนในสิกขา ๓๕๕
เถระไมเปนผูนําในทางทราม ๓๕๕
เถระไมมัวเมาในอารมณ ๔๓๒
เถระไมมีจิตต่ําดวยเหตุทั้งหา ๔๓๒
เถระไมหลงใหลในอารมณ ๔๓๒
เถระยกยองผูรักการปฏิบัติ ๔๓๐
เถระสมาทานการใชจีวรสามผืน ๔๓๓
เถระสมาทานการใชผาบังสุกุล ๔๓๓
เถระสมาทานการบิณฑบาต ๔๓๓
เถระสมาทานการอยูปา ๔๓๓
เถระสรรเสริญผูปฏิบัติ ๔๒๙

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๘๘

ท
(สวนคําขนาบ)

ทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะเกิด ๑๔๔/
๑๔๕
ทะนงตัวเพราะไดสมาธิ ๑๔๓
ทะนงตัวเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๐
ทะนงตัวเพราะมีศีล ๑๔๑/๑๔๒
ทางที่ทําศาสนาเสื่อม ๑๐๘/๑๐๙
ทางใหเกิดสิ่งเปนทุกข ๓
ทําการบริโภคดวยความเขลา ๙๓
ทําคนใหเลิกละจากพระสัทธรรม ๑๘๒
ทําไทยทานใหมีผลนอย ๙๓
ทําสงฆใหลําบาก ๑๖๒
‘ทําใหเห็นดําเห็นแดงกัน’ ๑๕๗
“ทิศที่ไมผาสุกแกเรา” ๘๒
ที่กําบังของภิกษุลามก ๑๐
ที่ซองสุมของมหาโจร ๘
ที่ที่มิใชทาสําหรับโคขาม ๑๗๗
ที่ที่มีกลิ่นเหม็น ๘๗
ที่ที่มีภัยเฉพาะหนา ๘๗
ที่ที่ไมสะอาด ๘๗
ที่ที่รองไหของคนมาก ๘๘
ที่พักอาศัยของเหลาราย ๘๗
ที่ลับที่คนชั่วทําไดทุกอยาง ๘๗

ที่สุดพรหมจรรย - แคญาณทัสสนะเกิด ๑๔๕
ที่สุดพรหมจรรยแคไดสมาธิ ๑๔๓
ที่สุดพรหมจรรย - แคมีลาภสักการะ ๑๔๐
ที่สุดพรหมจรรยแคมีศีล ๑๔๒
ทุศีล ๓/๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/๑๗/๑๘/
๑๙/๒๐/ ๒๑/๒๒/๒๔/๙๒/๑๖๓
เทาขาดไปทางหนึ่ง ๖๓
เทาติดตัง ๑๗๒
เทาไมเปนโค ๑๒๕
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

‘ทองบริสุทธิ์’ ๓๒๗
ทอนไมลอยสูทะเล ๓๑๓
ทางรอดสําหรับภิกษุไข ๒๘๒
ทางใหเกิดสิ่งเปนสุข ๑๙๑
ทางใหจิตตั้งมั่น ๔๐๖
ทานจงประกอบความเพียร ๓๖๕
ทานจงมีศีล ๓๖๔
ทานจงรูประมาณในโภชนะ ๓๖๔
ทานจงสํารวมอินทรีย ๓๖๔
ทานจงเสพเสนาสนะอันสงัด ๓๖๕
ทานที่มีผลมาก ๓๓๙/๔๖๐

ปทานุกรม
ทําการบริโภคดวยความฉลาด ๓๓๘/๓๓๙
ทําคนใหเลิกละจากอสัทธรรม ๔๓๑
ทําความเพียรเพื่อใหรู ๔๐๙
ทําไฉนที่สุดทุกขจะปรากฏ ๑๓๕/๑๓๖/
๑๓๗/๑๓๘/๑๓๙/๑๔๑/๑๔๒/๑๔๔
“ทิศที่ผาสุกแกเรา” ๓๒๙
ที่ที่เปนพระอรหันต ๒๗๒
ที่ที่รูอริยสัจจ ๒๗๒
ที่ที่แรกบวช ๒๗๑
ที่มุงหมายของพรหมจรรย ๓๙๗
ไทยทานไมตกเสียไป ๔๓๗
(สวนศัพทธรรมะ)

ทําพอประมาณในปญญา ๔๑๕/๔๑๗
ทําพอประมาณในสมาธิ ๔๑๕/๔๑๗
ทําใหบริบูรณในศีล ๔๑๕/๔๑๗
ทําใหบริบูรณในศีล - สมาธิ - ปญญา ๔๑๙
ทิฏฐิปปตตะ (คือ) ๙๑
ทิฏฐิเปนความเห็นที่ตรง ๒๒๐
ทิฏฐิอันดิ่งไปจับปลายสุดโตง ๑๐
ที่ดับแหงบาปอกุศล ๒๙/๒๓๗
ที่เรียกวา “ตายในอริยวินัย” ๓๑
ที่เรียกวา “ทุกขเจียนตาย” ๓๑

๔๘๙
ทุคติ ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/
๒๒/๑๗๓/๑๗๔
ทุจริตทางกายวาจาใจ ๑๗๓
เทวดาเปนเครื่องลาม ๓๔๒
โทษของกามมีมาก ๔๓/๔๕
โทษของโลก ๓๗๕
โทษของสมณะ ๑๕๔
โทษทางกายวาจาใจ ๑๙๕

ธ
(สวนคําขนาบ)

เธอจักใชเขาพรากของเขียว ๗๗
เธอจักสะสมของกิน ๗๗
เธอตองทนประพฤติพรหมจรรย ๔๙
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

เธอจงคุมครองอินทรีย ๒๕๑
เธอจงเที่ยวจาริกไป ๔๒๐
เธอจงประกาศ ‘แบบแหง - การปฏิบัติอนั ประเสริฐ’ ๔๒๐
เธอจงปรารภความเพียรใหยิ่ง ๒๘๗
เธอจงเปนสัมมาทิฏฐิ ๓๐๕
เธอจงพูดแตนอย ๓๐๕
เธอจงเพียรเผากิเลส ๑๘๙/๒๓๕/๓๔๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๙๐

เธอจงสมาทานการอยูปา ๓๐๕
เธอจงเสพเสนาสนะอันสงัด ๓๐๕
เธอจงแสดงธรรมใหงดงาม ๔๒๐
เธอปฏิญาณตัววา “เปนสมณะ”
๑๕๓/๓๗๙
เธอพิจารณาเห็นกาย - อยูเปนประจํา ๔๑๓
เธอพิจารณาเห็นจิตอยูเปนประจํา ๔๑๓
เธอพิจารณาเห็นธรรม - อยูเปนประจํา ๔๑๓
เธอพิจารณาเห็นเวทนา - อยูเปนประจํา ๔๑๓
เธอมีความคิดหลีกออกจากกาม ๔๑๑
เธอรูจักพอดวยจีวร ๔๑๑
เธอรูจกั พอดวยคิลานปจจัยเภสัช ๔๑๑
เธอรูจักพอดวยเสนาสนะ ๔๑๑
เธอรูจักพอดวยอาหารบิณฑบาต ๔๑๑
“เธออยาไดประมาท” ๑๘๙/๔๓๙
“เธออยาไดเปนผูตองรอนใจ - ภายหลัง” ๑๘๙/๔๓๙
(สวนศัพทธรรมะ)

ธรรมกาย ๓๗๓

ธรรมเกษมจากโยคะ ๕๓/๕๕/๕๖/๕๗/
๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๔
ธรรมเครื่องสงบใจ ๑๐๔
ธรรมเครื่องอยูผาสุก ๓๐๓
ธรรมชั้นเอก ๒๒๔/๒๒๕
ธรรมเชื้อสายพระอริยเจา ๒๖๕
ธรรมทายาท ๒๗๔
ธรรมที่ใชไดตลอดกาล ๑๕๘
ธรรมที่ถือเอาดวยดี ๓๔๙
ธรรมที่ถือเอาไมดี ๑๐๕
ธรรมที่ถกู ตองแลว ๒๙๑
ธรรมที่ทรงแสดงดวยปญญา - อันยิ่ง ๒๙๓
ธรรมที่ทําอริยมรรคใหเกิด ๒๙๓
ธรรมที่เปนสรณะ ๒๗๘
ธรรมที่ผูรูไมคัดคาน ๒๖๗
ธรรมที่พิจารณาเห็นแลว ๒๙๑
ธรรมที่เพิ่มพูนใหมาก ๓๒๙
ธรรมที่ไมเคยถูกทอดทิ้ง ๒๖๕
ธรรมที่ใหเปนสมณะ ๓๗๙
ธรรมนี้เปนของเกา ๑๕๘
ธรรมเปนเครื่องตื่น ๓๘๕
ธรรมภูต ๓๗๔
ธรรมมีมลทิน ๑๐๗/๑๗๙/๑๘๐

ปทานุกรม
ธรรมวินัย ๑๙๕/๑๙๘/๑๙๙/๒๐๐/
๒๐๑/๒๑๑
ธรรมวินัยทีม่ ีอริยอัฏฐังคิกมรรค ๒๙๙/๓๐๐
ธรรมวิหารี ๑๐๓/๑๐๔/๓๔๗/๓๔๘
ธรรมอันเปนอเสขะ ๔๒๖/๔๒๗/๔๒๘
ธรรมอันเลิศ ๒๖๕
ธัมมานุสารี (คือ) ๙๒

น
(สวนคําขนาบ)

นรกในปจจุบัน ๑๘๘
นอนจมอยูในกองบวง ๙๖
นอนถอนใจอยู ๑๗๒
นักบวชที่ไมมีความละอาย ๕
นักบวชทุศีล ๗
“นักบวชเปนไดถึงเพียงนี้ ?” ๑๕๙/
๑๖๐/๑๖๑/๑๖๒/๑๖๓
นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๓๕/๓๖/
๓๗/๓๘/๓๙/๔๐/๔๑/๔๒/๔๓/๔๔/๔๖
นักบวชผูหลนจากธรรมวินัยนี้ ๑๒๐/๑๒๑
นายบานหาสุขในการนอน ๗๓
น้ําที่กนภาชนะ ๕
น้ําที่ถูกสาดเททิ้ง ๕
น้ําในภาชนะคว่ํา ๖
‘นิมนตดวยอาสนะ’ ๑๘๕
นิ่งไมยอมพูด ๑๖๒

๔๙๑
เนรเทศออกนอกหมูไป ๑๒๖
เนื้อที่ติดบวง ๙๖
‘เนื้อไมเดิมหมดไป’ ๑๐๗
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

นักบวชเต็ม ๒๕๔
นักบวชผูไมหลนจากธรรมวินัยนี้ ๓๗๐
นักบวชมีศีล ๑๙๙/๒๑๑
นักบวชลึก ๒๕๔/๒๕๕
นักบวชสุก ๒๕๕
นั่งคูขาเปนบัลลังก ๒๔๔/๒๔๗
“นั่น โคนไม” ๑๘๙/๔๓๙
“นั่น เรือนวาง” ๑๘๙/๔๓๙
‘นาขาวสาลี’ ๑๙๘
น้ําที่ไมควรดื่ม ๔๐๗
“นี่ เปนแกนแท” ๓๙๗
‘นี่ วาจาเครื่องพร่ําสอนของเรา’ ๑๘๙
เนื้อที่ไมติดบวง ๓๓๙
เนื้อนาบุญของโลก ๒๘๗/๔๔๑/๔๔๒/
๔๔๓/๔๔๔/๔๔๗/๔๕๑/๔๕๒/
๔๕๓/๔๕๔/๔๕๕/๔๕๖/๔๖๗/
๔๕๘/๔๕๙/๔๖๐/๔๖๑/๔๖๒/
๔๖๔/๔๖๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๙๒
(สวนศัพทธรรมะ)

เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๔๔๖

นครวินทคาม (บาน) ๑๙๖
นรก ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/
๒๒/๑๗๓/๑๗๔/๒๓๙/๒๔๐
นหาตกะ (คือ) ๓๙๕
นอนคิดในทางกาม ๑๗๑/๓๓๓/๔๑๒
นอนคิดในทางเดือดแคน ๑๗๑
นอนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบาก ๑๗๑
นั่งคิดในทางกาม ๑๗๑
นั่งคิดในทางเดือดแคน ๑๗๑
นั่งคิดในทางทําผูอื่นใหลําบาก ๑๗๑
นันทิราคะ ๕๗/๓๑๔
นาคิตะ (ภิกษุ) ๓๑๕
นาทิกะ (หมูบาน) ๒๗๙
นามกายสงบ ๔๐๖
นามรูป ๑๔๙
‘น้ําฝาดของสมณะ’ ๑๕๔
นิพพาน ๕๔/๕๕/๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/
๖๑/ ๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗/
๒๗๙/๒๘๓/๒๘๕/๒๘๖/๒๙๔/
๒๙๕/๒๙๖/๒๙๗/๒๙๘/๓๑๔
นิพพิทาวิราคะ ๒๒๖/๒๒๗/๒๒๘/๒๕๖
เนรัญชรา (แมน้ํา) ๑๘๑

บ
(สวนคําขนาบ)

บรรพชิตผูตองหลนไปเอง ๑๙๕
บอที่เทขยะมูลฝอย ๗/๑๒/๑๔/๑๕/๑๖/
๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒
บาตรถูกเอาไป ๖๔
บํารุงดวยอาหาร ๕๐๐ สํารับ ๖๕
ใบออนเขาใจวา ‘แกน’ ๑๔๐
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

บรรพชาไมเปนหมัน ๒๒/๓๗๙
บรรพชิตตั้งมั่นอยูในธรรมวินัยนี้ ๑๙๕
บริโภคดวยการมองเห็นโทษ ๓๓๘/๔๔๔
บุตรที่เกิดจากพระโอษฐ ๓๗๓
บุตรที่เกิดโดยธรรม ๓๗๓
บุรุษที่พอฝกได ๓๖๓
เบื้องตนแหงพรหมจรรย ๔๑๖
(สวนศัพทธรรมะ)

บรรพชิต ๑๘๗/๑๙๓
บวง ๙๖/๔๑๙
บัณฑิต ๑/๑๑๑/๑๗๕

ปทานุกรม
บุญอันเนื่องดวยอุปธิ ๔๖๐
บุพพาราม ๒๘๖/๓๖๓/๓๗๓/๓๗๔

๔๙๓

เปลืองเวลาดวยการแสดงธรรม ๑๐๔
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ป
(สวนคําขนาบ)

ปฏิญาณเปนพรหมจารี ๑๒๙/๑๓๐/
๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔
ประกอบสุขในการนอน ๗๓
ประทมจนพระอาทิตยขึ้น ๗๑
ประมาทเพราะญาณทัสสนะเกิด ๑๔๕
ประมาทเพราะไดสมาธิ ๑๔๓
ประมาทเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๐
ประมาทเพราะมีศีล ๑๔๑
ปริยัติที่เปนงูพิษ ๑๐๕
ปลากลืนเบ็ด ๕๘
ปากติดตัง ๑๗๒
ปดปากดวยทรัพยดวยลาภ ๙/๑๐
ปกขาดไปทางหนึ่ง ๖๓
ปูของเจาก็พินาศดวยเชือกเสนนี้ ๕๗
เปลือกสดเขาใจวา “แกน” ๑๔๓
เปลืองเวลาดวยการคิดธรรม ๑๐๔
เปลืองเวลาดวยการเรียนธรรม ๑๐๔
เปลืองเวลาดวยการสาธยายธรรม ๑๐๔

ปฏิญาณจักเปนจริงและสมจริง ๑๕๓/๓๗๙
ปฏิบัติขออันสมควรแกสมณะ ๑๕๓
ประโยชนของความเปนสมณะ ๑๙๗
ปรารภความเพียร (เพื่อ) ๑๐๙
“ปญญาที่ไดบรรลุมีหรือไม” ๒๗๓
(สวนศัพทธรรมะ)

ปจเจกสัจจะ ๒๖๙
ปฏิฆสัญญา(ความดับแหงอารมณขัดใจ)
๔๔๖
ปฏิฆะ (สัญโญชน) ๔๑๘
ปริยัติธรรม ๑๐๓/๑๐๔/๑๐๕/๓๔๗/
๓๔๘/๓๔๙/๓๕๐
ปงกธา (นิคม) ๔๒๙
ปญญา ๒๙๖/๒๙๗/๔๖๑
ปญญาขันธ ๒๗๗/๔๖๑
ปญญาเครื่องไปจากขาศึก ๓๗๐
ปญญาชําระศีล ๒๑๘
ปญญาในกุศล ๑๙๓
ปญญาเปนยอด ๒๘๙
ปญญาวิมุตติ ๒๔/๒๙/๗๓/๙๑/
๒๓๑/๒๓๗

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๔๙๔
ปญญาสิกขา ๑๒๕
ปญญาอยูที่ศีล ๒๑๘
ปญญาอันเปนอเขสะ ๓๓๔
ปญญาอันยิ่ง ๑๗๘/๑๗๙
ปสสัทธิ ๒๒๘/๒๙๘
ปาณาติบาต ๑๙๙
ปติ ๒๙๘/๔๐๖
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๓๙๑

ผ
(สวนคําขนาบ)

ผลกลวยฆาตนกลวย ๖๘
ผาเกา ๓
ผาที่ใชเช็ดหมอขาว ๓
ผาที่ทิ้งตามกองขยะ ๓
ผาที่นุงหมเจ็บเนื้อ ๓
ผานิสีทนะถูกเอาไป ๖๔
ผาเปลือกปอ ๓
ผาราคาถูก ๓
ผาสีไมงาม ๓
ผูกระทํากายวาจาใจไมสะอาด ๘๗
ผูกลับไปตายที่อาราม ๔๒
ผูกลับไมถึงอารามก็ตายเสียกอน ๔๐/๔๑
ผูกลัวภัยอันเกิดแตคลื่น ๑๓๕/๑๓๖
ผูกลัวภัยอันเกิดแตจระเข ๑๓๖/๑๓๗

ผูกลัวภัยอันเกิดแตปลาราย ๑๓๘/๑๓๙
ผูกลัวภัยอันเกิดแตวังวน ๑๓๗/๑๓๘
ผูกลืนเบ็ดของมาร ๕๘
ผูแกลงทําผิด ๓๕๖
“ผูขนาบ” ๓๕๗
ผูของอยูในที่บิณฑบาต ๖๑
ผูครองรัฐหาสุขในการนอน ๗๓
ผูจะถูกตราหนา ๒๗๔
ผูจับงูเขาที่หาง ๑๐๕
ผูชวยโตแทน ๙/๑๐
“ผูชี้โทษ” ๑๗๕/๓๕๗
ผูเฒากลาวทามกลางสงฆ ๕
ผูดิ้นรนใครจะไดลาภ ๕๗/๕๘
ผูไดรับทุกขทรมาน ๕๕
ผูไดรับทุกขพินาศ ๖๑
ผูตกเหว ๑๕๖
ผูตั้งความปรารถนาเปนเทวดา ๓๑๔
ผูตายกลางทาง ๔๐
ผูตายคาที่ ๓๙
ผูตายที่บาน ๔๒
ผูติดใจในกามคุณ ๙๕/๙๖
ผูติดใจในรสแหงลาภ ๙๒
ผูติดใจในรสแหงอาหาร ๙๓
ผูติดใจในเสียงเยินยอ ๕๗/๕๘

ปทานุกรม
ผูถึงความพินาศ ๙๖
ผูถูกฉุดไปตามอารมณ ๓๐
ผูถูกตรึง ๘๔
ผูถูกแทงดวยหอก ๑๔/๑๕
ผูถูกลงอุกเขปนียกรรม ๕
ผูถูกลาม ๙๖
ผูถูกลาภสักการะครอบงํา ๕๙/๖๐
ผูทําการบริโภคสะสม ๒๐๑
ผูทําการนอนบนที่นอนสูงใหญ ๒๐๓
ผูทําความฉิบหายแกมหาชน ๘๑
ผูทําตนเปนพระประจําสกุล ๔๖
ผูทําตามประสาเขลา ๑๑๗
ผูทาํ พืชคามใหกําเริบ ๒๐๑
ผูทํามหาชนใหหมดสุข ๑๘๓
ผูทําใหเกิดการกินแหนงแกกัน ๔๗
ผูนําในทางทราม ๑๐๙/๑๘๐
ผูเนาในเสียเอง ๓๑๕
ผูบวชในภายหลังถือเอาอยาง ๑๐๙
ผูบอกเลิกสิกขา ๒๓/๓๑/๔๑/๔๒/๔๓/
๔๕/๔๙/๖๔/๗๖/๑๓๖/
๑๓๗/๑๓๘/๑๓๙/๑๗๔
ผูประดับตกแตงรางกาย ๒๐๔
ผูประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ๑๓๐/
๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕

๔๙๕
ผูไมประมาท ๒๘๑
ผูเปนคนพาลคนเขลา ๕
ผูไปอยูที่ไหน ๆ ก็ไมสบาย ๕๕
ผูพอใจในการกอสราง ๑๑๕
ผูพอใจในการขยายกิจ ๑๑๕
ผูพอใจในการคลุกคลีกัน ๑๑๕
ผูพอใจในการนอน ๑๑๕
ผูมากดวยการบัญญัติ ๑๐๓/๑๐๔
ผูมากดวยการสวด ๑๐๓/๑๐๔
ผูมากดวยปริยัติ ๑๐๓/๑๐๔
ผูมิไดทําตามคําของเรา ๒๕๐
ผูมีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน ๗/๑๒/
๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/๒๔
ผูมีการกระทําอยางที่คนคูเขาทํา - ตอกัน ๗๘
ผูมีความกําหนัดในกาม ๙๗
ผูมีความกําหนัดในกาย ๙๗
ผูมีความชั่วติดตัว ๙
ผูมีความประพฤติที่นากินแหนงตัวเอง
๗/๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/
๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/๒๔
ผูมีความเปนอยูลามก ๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/
๑๖/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๑/
๒๒/๘๐/๑๖๓/๑๖๔

๔๙๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูมีความเพียรเลวทราม ๑๗๐
ผูมีความเห็นต่ําทราม ๑๒๙
ผูมีจิตดอยดวยคุณธรรม ๒๙
ผูมีจิตติดแนนอยูในลาภสักการะ ๕๕/
๕๙/๖๑/๖๔
ผูมีจิตติดแนนอยูในเสียงเยินยอ ๕๕/
๕๙/๖๑/๖๔
ผูมีศีลถูกดูหมิ่น ๖๐
ผูมีศีลนึกตําหนิได ๘๘
ผูเมาวายังหนุมอยู ๑๗๓
ผูไมกลัวตอสิ่งลามก ๑๗๐
ผูไมเขาถึงความสงบ ๕๓
ผูไมควรบริโภคกอนขาว - ของชาวเมือง ๘๐/๘๑
ผูไมคุมครองอินทรีย ๗๓/๑๑๕
ผูไมใครครวญเนื้อความ - แหงธรรมดวยปญญา ๑๐๕
ผูไมงอกงามในธรรมวินัยนี้ ๘๑
ผูไมฉลาดในทางที่ควรไป ๑๑๐
ผูไมฉลาดในลักษณะ ๑๑๐
ผูไมฉลาดเรื่องโลกนี้ -โลกอื่น ๑๗๘
ผูไมฉลาดเรื่องวัฏฏะ- วิวัฏฏะ ๑๗๘

ผูไมตามประกอบธรรมเครื่องตื่น ๗๓
ผูไมถายทอดอกุศลวิตก ๑๗๐/๑๗๑
ผูไมทนตอ “การสัมประหาร” ๓๘
ผูไมทนตอ “ผงคลี” ๓๕
ผูไมทนตอ “ยอดธงชัยของขาศึก”
๓๕/๓๖
ผูไมทนตอ “เสียงโหรองของขาศึก”
๓๗/๓๘
ผูไมทําความเพียรเผากิเลส ๑๗๐/๑๗๑
ผูไมประกอบดวยปญญา ๑๒๐
ผูไมประกอบดวยวิมุตติ ๑๒๑
ผูไมประกอบดวยศีล ๑๒๐
ผูไมประกอบดวยสมาธิ ๑๒๐
ผูไมประกอบธรรมเครื่องสงบใจ ๑๐๔
ผูไมพนจากความเกิด ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/
๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕
ผูไมยอมรับคําเตือน ๑๐๘
ผูไมรับการฝก ๑๑๙
ผูไมรูจักกระพี้ ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕
ผูไมรูจักแกนแท ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕
ผูไมรูจักทาที่ควรไป ๑๑๐
ผูไมรูจักทางที่ควรเดิน ๑๑๐
ผูไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม ๑๑๐
ผูไมรูจักใบออน ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕

ปทานุกรม
ผูไมรูจักเปลือกสด ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/
๑๔๕
ผูไมรูจักพอดวยปจจัย ๑๗๐
ผูไมรูจักสะเก็ดแหง ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/
๑๔๕
ผูไมรูจักเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ ๒๙
ผูไมรูเทาทันลาภสักการะ ๕๓
ผูไมรูประมาณในการกิน ๑๑๖
ผูไมสนใจเรื่องสุญญตา ๑๐๗
ผูไมสํารวมอินทรีย ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔
ผูไมสุมควัน ๑๑๐
ผูไมเห็นแจมแจงซึ่งกุศลธรรม ๗๓
ผูไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม ๑๐๙
ผูยอมสละที่หลีกเรน ๓๑๖
ผูยังไมควรปลอย ๑๖๙/๑๗๐
ผูยังไมถูกตองวิโมกข ๓๗๕
ผูยังไมพนจากความทุกข ๑๓๐/๑๓๑/
๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕
ผูระคนดวยคฤหัสถ ๓๑๔
ผูรับเปนทูต ๒๐๖
ผูรีด “นมโค” เสียหมด ๑๑๐
ผูรูไมนับวาเปนคนพึงสั่งสอน ๑๒๐
ผูรูสึกอรอยในลาภสักการะ ๕๗/๕๘
ผูเรียกหาเพื่อความเปนศัตรู ๓๕๖

๔๙๗
ผูลอลวงชาวบาน ๒๐๖
ผูสนิทสนมกับมาตุคาม ๔๙
ผูสยบอยูในอารมณ ๒๙
ผูสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๑๕๖
ผูสิ้นอาสวะก็ยังถูกรังเกียจ ๔๗
ผูแสดงตัวใหคนเขาใจผิด ๘๐
ผูหมุนกลับคืนไปสูเพศต่ํา ๒๓/๓๑/๔๑/
๔๒/๔๕/๔๙/๖๔/
๗๖/๑๓๖/๑๓๗/
๑๓๘/๑๓๙/๑๗๔
ผูหลนจากศาสนา ๑๒๐
ผูหวังไดแตความเสื่อม ๖๕
ผูหาความเจริญมิได ๘๓/๘๔
ผูอยูใกลบานนั่งสมาธิ ๓๑๕
ผูอยูใกลบานยอมไดปจจัย ๓๑๖
ผูออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแลว ๘๑
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ผากาสีเกาคร่ําแลว ๑๙๑
ผาที่เก็บในหีบอบ ๑๙๑
ผาที่ใชหอรตนะ ๑๙๑
ผาที่นุงหมสบายเนื้อ ๑๙๑
ผาบริสุทธิ์ ๓๒๗
ผาราคาแพง ๑๙๑

๔๙๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผาสีงาม ๑๙๑

“ผูจักทนอยูได” ๑/๑๗๕/๓๕๗

ผูกระทําอริยมรรคอยางมาก ๔๑๔
ผูกลับใจ ๔๕
ผูกลัวตอสิ่งลามก ๔๑๑
ผูกลัวโทษแหงวัฏฏะ ๒๑๖
ผูเกิดโดยธรรม ๓๗๓
ผูเขาถึงธรรมอันสงบ ๒๕๙
ผูครุนคิดในการออกจากกาม ๒๖๑/
๔๑๑
ผูครุนคิดในทางไมเบียดเบียน ๒๔๙
ผูครุนคิดในทางไมพยาบาท ๒๔๙
ผูควรทําความเพียร ๓๑๗
ผูควรปลีกตัวออกจากหมู ๒๖๑
ผูคุมครองอินทรีย ๓๘๓
ผูใครครวญเนื้อความแหง -ธรรมดวยปญญา ๓๔๙
ผูใครตอการปฏิบัติ ๔๓๓
ผูงอกงามในธรรมวินัยนี้ ๓๒๘
ผูจะไดรับการยกยอง ๒๗๔
ผูจักเกิดหนเดียว ๔๑๖
ผูจักถึงแกนธรรม ๒๒๖
ผูจักถึงความเจริญ ๓๓๑
ผูจักถือเอานิมิตของสมาธิจิต - และของวิปสสนาจิตได ๒๘๖

ผูจักทํานิพพานใหแจง ๒๘๖
ผูจักยังสัมมาทิฏฐิใหบริบรู ณ ๒๘๖
ผูจักยังสัมมาสมาธิใหบริบูรณ ๒๘๖
ผูจักละสัญโญชนได ๒๘๖
ผูจับงูอยางมั่นคง ๓๕๐
ผูจากไปโดยไมหวงใย ๔๓๖
ผูจํากัดความตองการ ๒๖๒/๔๓๓
ผูฉลาดในที่ที่ควรไป ๓๖๑
ผูฉลาดในลักษณะ ๓๕๙
ผูฉลาดเรื่องโลกนี้ - โลกอื่น ๔๒๔
ผูฉลาดเรื่องวัฏฏะ - วิวฏั ฏะ ๔๒๔
“ผูชี้ขุมทรัพย” ๑/๒๗/๕๑/๖๙ ฯลฯ
“ผูชี้ชวนวิงวอน” ๑๘๙/๒๓๕/๒๕๗ ฯลฯ
ผูเฒากลาวธรรมวินัย ๑๙๓
ผูดับการกําหนดหมายในอารมณ - ที่ขัดใจ ๔๔๖
ผูดับสนิท ๒๕๒
ผูโดดเดี่ยว ๒๘๖
ผูตองการทําความเพียร ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑
ผูตองการน้ํามัน ๒๙๒
ผูตองติดตอดวยสตรี ๒๔๙
ผูตั้งมั่นในปญญาและศีล ๔๖๐

ปทานุกรม
ผูตั้งไวซึ่งกายคตาสติ ๒๓๗/๒๓๘
ผูตั้งอยูในธรรมที่เปนสาระ ๒๘๗
ผูตั้งอยูในสาระ ๑๙๘
ผูตัดกระแสแหงมาร ๔๒๔
ผูตัดตัณหา ๓๕๔
ผูตําหนิคนที่ควรตําหนิ ๔๓๖
ผูตามประกอบธรรมเครื่องตื่น ๗๔
ผูถายถอนความคิด ๔๑๑
ผูถอนความเห็นที่ดิ่งไปคนละทางได ๒๖๘
ผูถึงกระแส ๔๑๖
ผูถึงแกน ๑๙๘
ผูถึงความเปนเทพ ๔๔๕
ผูถึงความเปนพรหม ๔๔๕
ผูถึงความเปนอริยะ ๔๔๖
ผูถึงพรอมดวยศีล ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖
ผูถึงพรอมดวยสมาธิ ๓๙๖
ผูถึงอาเนญชา ๔๔๖
ผูถือการอยูปา ๓๐๕/๓๑๖
ผูถูกตองวิโมกข ๓๗๖
ผูทนตอ “การสัมประหารกัน” ๒๔๔
ผูทนตอ “ผงคลี” ๒๔๔
ผูทนตอ “ยอดธงชัยของขาศึก” ๒๔๔
ผูทนตอ “เสียงโหรอง - ของขาศึก” ๒๔๔

๔๙๙
ผูทํากิจสําเร็จ ๒๔๕/๒๔๗
ผูทําความเพียรเผากิเลส ๓๓๓
ผูทําเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติใหแจง ๔๕๓
ผูทําญาณทัสสนะใหเกิด ๓๙๖
ผูทําตนใหอยูเหนือการไดเพื่อนไมดี ๒๖๔
ผูทําตนใหอยูเหนือลาภสักการะ ๒๖๓/๒๖๔
ผูทําตามแทจริง ๒๕๐
ผูทําสมยวิโมกขใหเกิด ๓๙๗
ผูที่ควรแกของบูชา ๒๔๒/๒๔๓/๔๔๑/๔๔๗
ผูที่ควรแกของตอนรับ ๒๔๒/๒๔๓/
๔๔๓/๔๔๗
ผูที่ควรแกของทําบุญ ๒๔๒/๒๔๓/
๔๔๔/๔๔๗
ผูที่ควรทําอัญชลี ๒๔๒/๒๔๓/๔๔๔/๔๔๗
ผูที่ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย ๒๕๒
ผูบรรลุมรรคผลดวยการพิจารณา - เห็นอนัตตา ๙๑
ผูบริบูรณในปญญา ๔๑๙
ผูบริบูรณในศีล ๔๑๕/๔๑๙
ผูบริบูรณในสมาธิ ๔๑๗/๔๑๙
ผูบริสุทธิ์ ๑๙๘
ผูปฏิบัติขัดเกลา ๔๓๔
ผูปฏิบัติสมควร ๔๐๕/๔๐๖
ผูประกอบดวยคุณธรรมทั้งหมด ๓๓๔
ผูประกอบดวยธรรมชั้นอเสขะ ๔๖๑

๕๐๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูประกอบดวยปญญา ๓๗๐/๔๖๑
ผูประกอบดวยวิมุตติ ๓๗๐/๔๖๑
ผูประกอบดวยวิมุตติญาณทัสสนะ ๔๖๑
ผูประกอบดวยศีล ๓๗๐/๔๑๖
ผูประกอบดวยสมาธิ ๓๗๐/๔๖๑
ผูประกอบธรรมเครื่องสงบใจ ๓๔๘
ผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ
๓๖๕/๓๘๕
ผูปรารถนานิพพาน ๓๖๖/๓๗๖
ผูปรารภความเพียร ๒๑๖/๓๐๘/
๓๓๓/๔๓๒/๔๓๓
ผูปราศจากนิวรณ ๒๑๖
ผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ๑๙๖
ผูเปน “ธรรมสามี” ๑๕๗
ผูเปนเนื้อนาบุญของโลก ๒๔๒/๔๕๒/
๔๕๓/๔๖๐/๔๖๑/๔๖๔
ผูเปนสมณะ ๔๐๗
ผูเปรียบดวยมะมวงสุก ๒๕๕
ผูเปรียบดวยหมอเต็ม ๒๕๔
ผูไปในทางแหงความหลุดพน ๒๑๖
ผูไปสูอกนิฏฐภพ ๔๕๖/๔๕๙
ผูผานพนการกําหนดหมายในรูป ๔๔๖
ผูพนจากความเกิด ๔๐๘
ผูพนจากความทุกข ๔๐๙
ผูพนจาก “บวง” ๔๑๙

ผูพิชิตสงคราม ๒๔๓
ผูมองเห็นประโยชนตนและผูอื่น ๒๓
ผูมองเห็นภัยไมควรประมาท ๓๑๗/๓๑๘/
๓๑๙/๓๒๐
ผูมาอีกครั้งเดียว ๓๗๘/๔๑๗
ผูมีกายสังขารอันสงบ ๒๖๘
ผูมีความดําริไมขุนมัว ๒๖๘
ผูมีความเพียรในกิจของสมณะ ๒๑๒
ผูมีความละอาย ๒๖๒
ผูมีความเห็นถูกตอง ๑๙๘/๒๖๒
ผูมีจิตหลุดพนดวยดี ๒๖๘
ผูมีจิตอันไมเลื่อนลอย ๒๓๗
ผูมีถอยคําดีงาม ๔๒๙
ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก ๓๐๓
ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง ๒๗๗
ผูมีปญญา ๓๐๙/๔๓๔
ผูมีปญญาก็มีศีล ๒๑๘
ผูมีปญญาคอยขนาบอยูเสมอ ๑๗๕
ผูมีปญญาคอยชี้โทษอยูเสมอ ๒๗
ผูมีปญญาในความหลุดพน ๒๖๘
ผูมีพนักพิงสี่ดาน ๒๖๘
ผูมีพืชหนเดียว ๔๑๖
ผูมีมรรคผลเปนแกนสาร ๑/๒๗/๕๑/
๖๙/๘๙/๑๐๑/๑๒๓/
๑๕๑/๑๗๕/๓๕๗

ปทานุกรม
ผูมีวาจาออนหวาน ๔๓๔
ผูมีศรัทธา ๓๐๘
ผูมีศีล ๑๙๑/๑๙๒/๑๙๔/๑๙๘/๔๒๘
ผูมีศีลก็มีปญญา ๒๑๘
ผูมีศีลมีกําลัง ๒๓๓
ผูมีศีลยอมเวนหางจากคนเหม็น ๘๗
ผูมีศีลสมบูรณ ๑๙๙
ผูมีศีลสมาธิปญญายิ่งกวากัน ๑๙๔
ผูมีศีลสมาธิปญญาเสมอกัน ๑๙๔
ผูมีสติ ๓๐๙
ผูมีหิริ ๓๐๘
ผูมีอารักขาอยางเดียว ๒๖๘
ผูมีอาพาธนอย ๓๑๗
ผูมีอาสวะสิ้นแลว ๑๙๘
ผูมีโอตตัปปะ ๓๐๘
ผูมุงหนาในกิจวิเวกธรรม ๓๕๖
ผูไมกระทําอกุศล ๒๑๕
ผูไมแกลงทําผิด ๓๕๗
ผูไมขอมากเกินไป ๒๔๘
ผูไมถูกฉุดไปตามอารมณ ๒๓๘
ผูไมถูกตรึง ๓๓๑
ผูไมถูกลาม ๓๔๑
ผูไมตกเหว ๔๐๘
ผูไมตองการทําตัวใหเดน ๒๖๒
ผูไมตั้งความปรารถนาเปนเทวดา ๓๔๒

๕๐๑
ผูไมติดใจในกามคุณ ๓๓๙/๓๔๐
ผูไมติดใจในรสแหงลาภ ๓๓๘
ผูไมติดใจในรสแหงอาหาร ๓๓๙
ผูไมถึงความพินาศ ๓๔๐
ผูไมทําการสะสมบริกขาร ๔๓๖
ผูไมทําไทยทานใหตกเสียไป ๔๓๗
ผูไมทําในใจซึ่งการกําหนดหมาย - ในภาวะตาง ๆ ๔๔๖
ผูไมเบียดเบียน ๒๕๒
ผูไมประมาท ๒๘๑/๓๖๘
ผูไมพอใจในการกอสราง ๓๖๗
ผูไมพอใจในการขยายกิจ ๓๖๗
ผูไมพอใจในการคลุกคลีกัน ๓๖๗
ผูไมพอใจในการนอน ๓๐๗/๓๖๗
ผูไมมัวเพงดูคนอื่น ๓๐๒
ผูไมยอมสละที่หลีกเรน ๓๑๖
ผูไมยินดีในเครื่องปรุง ๔๐๙
ผูไมเยื่อใยในลาภสักการะ ๕๗/๕๘/๖๐/
๖๑/๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๘
ผูไมเยื่อใยในเสียงเยินยอ ๕๔/๕๗/๕๘/
๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖
ผูไมลืมคําปฏิญาณ ๔๕๙
ผูไมสงสัยในไตรสิกขา ๓๓๑

๕๐๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูไมสงสัยในพระศาสดา - พระธรรม - พระสงฆ ๓๓๑
ผูไมสยบอยูในอารมณ ๒๓๗
ผูไมสรางเครื่องปรุง ๔๐๙
ผูไมหลนจากศาสนา ๓๗๐
ผูยกยองคนที่ควรยกยอง ๔๓๗
ผูยอมรับคําสอนโดยเคารพ ๓๕๕
ผูยอมเสียชีวิต ๓๙๕
ผูยังทองเที่ยวไปเจ็ดครั้ง ๔๑๖
ผูยินดีในการละสิ่งที่ควรละ ๒๖๗
ผูรอดตาย ๔๔
ผูรักษากายวาจาจิต ๒๔๖
ผูรับการฝก ๓๖๓
ผูรูจัก “แกนแท” ๓๙๗
ผูรูจักทาที่ควรไป ๓๖๐
ผูรูจักทางที่ควรเดิน ๓๖๑
ผูรูจักน้ําที่ควรดื่ม ๓๖๐
ผูรูจักพอดวยปจจัย ๔๑๑
ผูรูจักรีด “นมโค” ๓๖๑
ผูรูตัวรอบคอบ ๓๖๕/๓๘๕
ผูรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ ๒๓๗
“ผูรูติเตียนไดหรือไม” ๒๗๓
ผูรูเทาทันลาภสักการะ ๒๕๙
ผูรูประมาณในการบริโภค ๗๔

ผูรูประมาณในการรับ ๓๖๑
ผูรูสึกกลัวตอสิ่งลามก ๔๑๑/๔๑๒
ผูเรียกหาเพื่อความเปนมิตร ๓๕๗
ผูแรกถึงกระแส ๓๗๘
ผูลอยเกิด ๓๗๘
ผูลอยบุญลอยบาป ๓๗๙
ผูละกรรมอันมิใชพรหมจรรย ๑๙๙
ผูละการกลาวคําหยาบ ๒๐๐
ผูละการแสวงหาสิ้นเชิง ๒๖๘
ผูละคําที่โปรยประโยชนทิ้ง ๒๐๐
ผูละคําสอเสียด ๑๙๙
ผูละเครื่องเศราหมองจิตเสียได ๓๒๓
ผูละตะปูตรึงใจได ๓๓๑
ผูละปาณาติบาต ๑๙๙
ผูละมุสาวาท ๑๙๙
ผูละอทินนาทาน ๑๙๙
ผูละอาสวะได ๑๙๘
ผูลุมลาดไปทางนิพพาน ๒๙๔/๒๙๕/
๒๙๖/๒๙๗/๒๙๘/๒๙๙
ผูแลนไปตามกระแส - แหงธรรม ๙๒/๔๒๖
ผูแลนไปตามกระแส - แหงสัทธา (ศรัทธา) ๙๒/๔๒๖
ผูเวนการกลาวคําแกงแยง ๒๐๕/๒๐๖

ปทานุกรม
ผูเวนการพูดคุยดวยเดรัจฉานกถา ๒๐๕
ผูเวนการฉันในวิกาล ๒๐๐
ผูเวนการซื้อขาย ๒๐๐
ผูเวนการทําพืชคามภูตคาม - ใหกําเริบ ๒๐๑
ผูเวนการนอนบนที่นอนสูงใหญ ๒๐๓/๒๐๔
ผูเวนการบริโภคสะสม ๒๐๑/๒๐๒
ผูเวนการประดับตกแตงรางกาย ๒๐๔
ผูเวนการฟอนรําขับรอง ๒๐๐
ผูเวนการเลนการพนัน ๒๐๒/๒๐๓
ผูเวนการเลี้ยงชีวิตผิด ๒๐๗/๒๐๘/
๒๐๙/๒๑๐/๒๑๑
ผูเวนการรับเงินและทอง ๒๐๐
ผูเวนการรับใชเปนทูต ๒๐๖
ผูเวนยาพิษในโลก ๔๐๗
ผูเศราสลด ๒๗๗
ผูสงบ ๔๓๓
ผูสถิตในอริยวงศ ๒๖๖
ผูสนใจเรื่องสุญญตา ๓๕๒
ผูสมควรเสพเสนาสนะปา ๒๔๙
ผูสมบูรณดวยธรรมชั้นอเสขะ ๔๖๑
ผูสมบูรณดวยปญญา ๔๖๑
ผูสมบูรณดวยวิมุตติ ๔๖๑
ผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ ๔๖๑
ผูสมบูรณดวยศีล ๒๘๓/๔๖๑

๕๐๓
ผูสมบูรณดวยสมาธิ ๔๖๑
ผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัช ๒๖๑
ผูสันโดษดวยจีวร ๒๖๑
ผูสันโดษดวยบิณฑบาต ๒๖๑
ผูสันโดษดวยเสนาสนะ ๒๖๑
ผูสํารวมอินทรีย ๒๔๖/๒๘๓/๒๘๔
ผูสิ้นสัญโญชน ๔๑๘
ผูสิ้นอาสวะ ๙๑
ผูสิ้นอาสวะพรอมกับสิ้นชีวิต ๔๕๔
ผูสุมควัน ๓๖๐
ผูเสวยความสุข ๓๒๖
ผูเสวยสุขดวยนามกาย ๙๑
ผูเสวยสุขอันหาโทษมิได ๒๑๑
ผูหมดพิษสงทางใจ ๔๖๑
ผูหมดราคี ๓๒๒
ผูหลีกไปได ๒๔๔
ผูหลุดพนจากทุกข ๔๐๘
ผูหลุดพนดวยศรัทธา ๙๒
ผูหลุดพนโดยสวนสอง ๙๑
ผูไหลสูนิพพาน ๓๑๔
ผูหวังไดแตความเจริญ ๓๓๐
ผูเห็นแจมแจงซึ่งกุศลธรรม ๗๔
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - ของกลิ่นทั้งหลาย ๔๕๓

๕๐๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - ของธรรมารมณทั้งหลาย ๔๕๓
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - ของรสทั้งหลาย ๔๕๓
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - ของรูปทั้งหลาย ๔๕๒
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - ของสัมผัสทางกายทั้งหลาย ๔๕๓
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - ของเสียงทั้งหลาย ๔๕๒
ผูอบรมอริยมรรคมีองคแปด ๔๑๔
ผูอยูใกลนิพพาน ๒๘๓
ผูอยูดวยธรรม ๓๔๗/๓๔๘
ผูอยูในธรรมวินัยนี้ ๓๒๘
ผูอยูในสถานะอันเลิศ ๒๗๙
ผูอยูไมหางจากฌาน ๓๓๘
ผูอยูปาไดปจจัย ๓๑๖
ผูอยูเหนือความหวัง ๒๓๒
ผูอาจตั้งจิตเปนสมาธิได ๓๑๕/๓๑๖
ผูอาจเปลื้องจิตหลุดพนได ๓๑๖
ผูอาบดวยเครื่องอาบภายใน ๓๒๗
ผูอาศัยศีล ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/
๒๒๒/๒๒๓
ผูอุทิศตนในการเผากิเลส ๔๑๑/๔๑๒
ผูอุบัติในทันที ๔๑๘

ผูเอาตัวรอด ๒๕๒
(สวนศัพทธรรมะ)

“ผงคลี” ๓๕/๗๘
ผลของความเปนสมณะ ๑๙๗
ผลสุดทายของพรหมจรรย ๒๘๙/๓๙๘
ผลแหงอินทรียสังวร ๒๕๕
ผัสสะ ๑๔๙
โผฏฐัพพะ ๒๙/๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/
๒๓๗/๓๔๐

ฝ
ฝกยังไมเสร็จตายเสียกอน ๓๖๙

พ
(สวนคําขนาบ)

พรหมจรรยตรงกระพี้ ๑๔๕
พรหมจรรยตรงใบออน ๑๔๐
พรหมจรรยตรงเปลือกสด ๑๔๓
พรหมจรรยตรงสะเก็ดแหง ๑๔๒
‘พรหมจรรยนี้กระทําไดยากยิ่ง’ ๒๓
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/
๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕
พรหมจารีถูกย่ํายี ๑๘๕

ปทานุกรม
พรหมจารีถูกรอยรัด ๑๘๕
พระราชาเสื่อมกําลัง ๒๔
พระหลวงตา ๑๑๘
‘พรุงนี้ขอใหเลี้ยงเราอยางนี้อีก’ ๙๓
พลัดไปสูมิจฉาทิฏฐิไมรูตัว ๑๐๗
พวกบัณฑิตลืมตัว ๑๕๗
พอของเจาก็ไดรับทุกขพินาศ - ดวยเชือกเสนนี้ ๕๗
เพื่อนรังเกียจวาคงจะเปน - ภิกษุลามก ๔๗
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

พรหมจรรยจักดํารงอยูนาน ๒๙๓
พรหมจรรยนี้มีวิมุตติเปนที่หมาย ๒๘๙
พระเถระตัวอยาง ๓๕๖
พระราชามีกําลัง ๒๓๒
“พินัยกรรม” ๔๖๕
พึงสํานึกไว ๑๗๙/๑๘๐
พูดตองมีสติ ๒๕๐
(สวนศัพทธรรมะ)

พยาบาท ๘๖/๓๒๓
พรหมกาย ๓๗๔

๕๐๕
พรหมจรรย ๗/๒๓/๓๕/๓๖/๓๗/๔๑/
๔๒/๔๓/๔๕/๙๗/๑๓๐/
๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/
๑๓๕
พรหมจารี ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔
พรหมภูต ๓๗๔
พระขีณาสพ ๑๖๘
พระธรรม ๓๒๕
พระพุทธ ๓๒๕
‘พระวาจาครั้งสุดทาย’ ๔๖๕
พระสกทาคามี ๔๒๕/๔๖๐
พระสงฆ ๓๒๕
พระสัทธรรม ๑๘๒/๔๓๑
พระเสขะ ๓๖๖/๓๗๖
พระโสดาบัน ๔๒๕/๔๖๐
พระอนาคามี ๔๒๕/๔๖๐
พระอรหันต ๒๓/๒๒๐/๒๒๒/๒๗๗/
๒๘๘/๓๓๓/๓๖๖/๔๒๔/๔๖๐
พราหมณ ๙๕/๑๒๙/๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/
๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕/๑๔๖/๑๔๗/
๑๔๘/๑๕๕/๑๙๖/๒๐๑/๒๐๒/
๒๐๓/๒๐๔/๒๐๕/๒๐๖/๒๐๗/
๒๐๘/๒๐๙/๒๑๐/๒๑๑/๓๗๔/๓๙๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๕๐๖

พราหมณมหาศาล ๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/
๑๗/ ๑๘/๑๙/๒๑/๒๒
พลิหรณะไพรสณฑ (ปา) ๙๒
พวกกษัตริยมหาศาล ๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/
๑๗/๑๘/๑๙/๒๑/๒๒
พวกสมณสากยปุตติยะ ๓๗๔
พาราณสี (เมือง) ๔๑๙
พาลกโลณการคาม (หมูบาน) ๑๕๘
พาหิยะ (ภิกษุ) ๒๑๘

ฟ
ไฟกองใหญ ๑๑/๑๒

ภ
(สวนคําขนาบ)

ภาชนะวาง ๖
ภายหลังแตความตาย ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/
๑๘/๑๙/๒๐/๒๒
ภิกษุกลาวยกยอกันเอง ๙๑
ภิกษุแกงแยงกัน ๘๒
ภิกษุขอมากเกินไป ๔๗
ภิกษุคิดสึก ๘๕
ภิกษุจักชุมนุมกันอยูแตในหมูบาน ๗๔/๗๕/๗๖
ภิกษุจักถึงการแสวงหาไมสมควร ๗๔/๗๕/๗๖

ภิกษุจักมั่วสุมกันอยูแตในนิคม ๗๔/๗๕/๗๖
ภิกษุจักมั่วสุมกันอยูแต - ในเมืองหลวง ๗๔/๗๕/๗๖
ภิกษุจักมีการคลุกคลีกับคนวัด ๗๗
ภิกษุจักมีการคลุกคลีกับสามเณร ๗๗
ภิกษุจักเริดรางการใชผาบังสุกุล ๗๔
ภิกษุจักเริดรางการเที่ยวบิณฑบาต ๗๕
ภิกษุจักเริดรางการอยูปา ๗๖
ภิกษุตองการความอรอยในอาหาร ๗๕
ภิกษุตองการจีวรสวยงาม ๗๔
ภิกษุตองการอยูดี ๗๕
ภิกษุถึงความตาย ๓๑
ภิกษุถึงความพินาศดวยชนัก ๕๗
ภิกษุถึงความพินาศดวยเบ็ด ๕๘
ภิกษุถูกแมลงวันตอม ๘๕/๘๖
ภิกษุถูกลมเวรัมภาพัดแหลก ๖๔
ภิกษุถูกลาภสักการะครอบงํา ๕๕/๕๙
ภิกษุถูกเสียงเยินยอครอบงํา ๖๔
ภิกษุถูกหลาวอาบยาพิษเสียบ ๖๑
ภิกษุถูกอสนีบาตตกฟาด ๖๒
ภิกษุเถระทุศีล ๔
ภิกษุทําตนเปนเจากี้เจาการ ๔๖
ภิกษุทิ่มแทงกันดวยหอกปาก ๘๒
ภิกษุที่ใกลชดิ เขาก็เจ็บเนื้อ ๓

ปทานุกรม
ภิกษุที่ไมควรแกของตอนรับ ๓๓
ภิกษุที่ไมควรแกของทําบุญ ๓๓
ภิกษุที่ไมควรแกของบูชา ๓๓
ภิกษุที่ไมควรแกทําอัญชลี ๓๓
ภิกษุที่ไมควรพูดอภิธรรม ๑๐๖
ภิกษุที่ไมควรเปนเจาอาวาส ๑๘๖
ภิกษุที่ไมใช “คนของเรา” ๘๑
ภิกษุที่ไมเปนเนื้อนาบุญ ๓๓
ภิกษุทุศีล ๑๖๓
ภิกษุนอนจนดวงอาทิตยขึ้น ๗๒
ภิกษุนอนไมซบเซา ๓๔๒
ภิกษุบริโภคดวยอาการเปนขโมย ๘๐
ภิกษุปูนกลางทุศีล ๔
ภิกษุเปนคนวายาก ๑๐๘/๑๑๙
ภิกษุเปรียบดวยแกะติดเซิงหนาม ๖๐
ภิกษุเปรียบดวยเตาติดชนัก ๕๖
ภิกษุเปรียบดวยปลากลืนเบ็ด ๕๘
ภิกษุเปรียบดวยปาชาผีดิบ ๘๖/๘๗
ภิกษุเปรียบดวยลาที่เดินตามฝูงโค ๑๒๕
ภิกษุเปรียบดวยลูกสุนัขดุ ๖๔
ภิกษุเปรียบดวยสัตวกินคูถ ๕๙
ภิกษุเปรียบดวยมหาโจร ๗๙/๘๐
ภิกษุเปรียบดวยสุนัขขี้เรื้อน ๕๕
ภิกษุเปรียบดวยอาวุธสองคม ๑๕๔

๕๐๗
ภิกษุพหุสูตไมบอกสอน ๑๐๘/๑๐๙
ภิกษุมีความเปนอยูเลวทราม ๓
ภิกษุมีความเห็นผิด ๑๕๔
ภิกษุมีคานอย ๔
ภิกษุมีผิวพรรณไมงาม ๓
ภิกษุไมเขี่ยไขขาง ๑๑๑
ภิกษุไมมีสังวร ๒๙
ภิกษุไมหนักในพระสัทธรรม ๙๑
ภิกษุไมอดทนตอกลิ่น ๓๓
ภิกษุไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๓๔
ภิกษุไมอดทนตอรส ๓๔
ภิกษุไมอดทนตอรูป ๓๓
ภิกษุไมอดทนตอเสียง ๓๓
‘ภิกษุรูปโนนเปนอริยบุคคล’ ๙๑
ภิกษุลามก ๙/๑๐/๑๑
ภิกษุลามกกินจุ ๑๖๗
ภิกษุลามกคะนอง ๑๖๗
ภิกษุลามกจัดเปนมหาโจร ๗๙/๘๐
ภิกษุลามกทะเยอทะยาน ๑๖๗
ภิกษุลามกทําลายความดี ๑๖๗
ภิกษุลามกทําลายสงฆ ๑๖๓
ภิกษุลามกทุรพล ๑๖๗
ภิกษุลามกปลอยสติ ๑๖๗
ภิกษุลามกพูดเสียงอึง ๑๖๗

๕๐๘

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ภิกษุลามกมีกําลัง ๒๕
ภิกษุลามกมีบริวาร ๗๙
ภิกษุลามกไมกรุณาปรานี ๑๖๗
ภิกษุลามกเรียนธรรม ๗๙
ภิกษุลามกเลี่ยงไปอยูชายแดน ๑๑
ภิกษุลามกสงเคราะหคฤหัสถ - ดวยของสงฆ ๘๐
ภิกษุลามกสะสมของกิน ๑๖๗
ภิกษุลามกหยาบคาย ๑๖๗
ภิกษุลามกอวดอุตตริมนุสสธรรม ๘๐
ภิกษุเลาเรียนสูตรอันถือมาผิด ๑๐๘
ภิกษุเลี้ยงชีวิตผิดทาง ๑๖๔
ภิกษุวางทาเปนกันเองกับคน - ที่ยังไมถึงขนาดเปนกันเอง ๔๖
ภิกษุสงสัยในไตรสิกขา ๘๕
ภิกษุสงสัยในพระธรรม ๘๕
ภิกษุสงสัยในพระศาสดา ๘๔
ภิกษุสงสัยในพระสงฆ ๘๕
ภิกษุหกสิบรูปบอกเลิกสิกขา ๒๓
ภิกษุหกสิบรูปมีโลหิตออกจากปาก ๒๓
ภิกษุหนักในอามิส ๙๑
ภิกษุหมุนกลับคืนไปสูเพศต่ํา - แหงคฤหัสถ ๓๕/๓๖/๓๗

ภิกษุเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่ว ๓๑/๓๙/
๔๑/๔๒/๔๔/๖๔
ภิกษุใหมทุศีล ๓
‘ภิกษุอื่นต่ําตอยนอยศักดิ์’ ๑๔๐
‘ภิกษุอื่นทุศีล’ ๑๔๑
‘ภิกษุอื่นมีจิตฟุงซาน’ ๑๔๓
‘ภิกษุอื่นมีบุญนอย’ ๕๙
ภิกษุโออวด ๑๕๔
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ภิกษุเขากันไดสนิท - เหมือนน้ํานมกับน้ํา ๓๒๙
ภิกษุคอยเขี่ยไขขาง ๓๕๙
ภิกษุคอยจองดูตนเอง ๓๐๒
ภิกษุไดฌานตามตองการ ๓๐๒
ภิกษุเถระมีศีล ๑๙๒
ภิกษุที่ใกลชดิ แลวสบายตัว ๑๙๑
ภิกษุที่ควรแกของตอนรับ ๒๔๒/
๔๔๑/๔๔๓
ภิกษุที่ควรแกของทําบุญ ๔๔๗/
๔๕๒/๔๕๔
ภิกษุที่ควรแกของบูชา ๔๔๔/๔๕๙/๔๖๐
ภิกษุที่ควรทําอัญชลี ๔๕๕/๔๕๖/๔๕๗
ภิกษุที่ควรเปนเจาอาวาส ๔๓๔

ปทานุกรม
ภิกษุที่เปน “คนของเรา” ๓๒๘
ภิกษุที่เปนเนื้อนาบุญของโลก ๔๕๘/
๔๖๑/๔๖๔
ภิกษุน้ําตานองหนา ๑๙๓
ภิกษุบริษัทไมเหลวไหล ๒๘๗
ภิกษุปดแผล ๓๕๙
ภิกษุปูนกลางมีศีล ๑๙๒
ภิกษุเปนคนวางาย ๓๕๕
ภิกษุเปนอยูอยางไมประมาท ๗๑
ภิกษุผูถึงยอด ๑๙๘
ภิกษุผูมีความเห็นชอบ ๑๙๘
ภิกษุผูมีปญญา ๒๖๗
ภิกษุผูมีศีล ๑๙๘
ภิกษุผูมีศีลสมบูรณ ๑๙๙
ภิกษุผูมีสังวร ๒๓๗
ภิกษุผูสิ้นอาสวะ ๑๙๘
ภิกษุผูอดทนตอกลิ่น ๒๔๒/๔๕๓
ภิกษุผูอดทนตอโผฏฐัพพะ ๒๔๒/๒๔๓/๔๕๓
ภิกษุผูอดทนตอรส ๒๔๓/๔๕๓
ภิกษุผูอดทนตอรูป ๒๔๒/๔๕๒
ภิกษุผูอดทนตอเสียง ๒๔๒/๔๕๒
ภิกษุพหุสูตบอกสอน ๓๕๕
ภิกษุพึงอยูโดยชอบ ๓๐๑
ภิกษุมีความเปนอยูงดงาม ๑๙๑

๕๐๙
ภิกษุมีคามาก ๑๙๒/๑๙๓
ภิกษุมีทอนไมเปนหมอน ๗๑
ภิกษุมีผิวพรรณงาม ๑๙๑/๑๙๒
ภิกษุมีศีลตองไปอยูชายแดน ๒๕
ภิกษุไมกระวนกระวาย - จะไดชื่อเสียง ๓๐๒
ภิกษุไมกลาวยกยอกันเอง ๓๓๗
ภิกษุไมขอมาก ๒๔๘
ภิกษุไมสงสัยในไตรสิกขา ๓๓๑
ภิกษุไมสงสัยในพระธรรม ๓๓๑
ภิกษุไมสงสัยในพระศาสดา ๓๓๑
ภิกษุไมสงสัยในพระสงฆ ๓๓๑
ภิกษุไมหนักในอามิส ๓๓๗
ภิกษุไมโออวด ๔๐๕
ภิกษุยังตองศึกษาตอ ๖๑/๖๒
ภิกษุรอดจากการสึก ๓๓๒
ภิกษุเลาเรียนสูตรอันถือมาถูก ๓๕๕
ภิกษุเลี้ยงชีวิตถูกทาง ๒๖๕
ภิกษุสมบูรณดวยศีล ๓๐๑
ภิกษุหกสิบรูปเปนพระอรหันต ๒๓
ภิกษุหนักในพระสัทธรรม ๓๓๗
ภิกษุใหมมีศีล ๑๙๑
ภิกษุใหมรูคุณพิเศษ ๒๘๗
ภิกษุอยูปา ๓๗/๓๘/๒๔๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๕๑๐
(สวนศัพทธรรมะ)

ภพ ๑๔๙
ภัณฑะ (ภิกษุ) ๑๑๗
ภัททาลิ (ภิกษุ) ๔๖๒
“ภัยอันเกิดแตคลื่น” ๑๓๕
“ภัยอันเกิดแตจระเข” ๑๓๖
“ภัยอันเกิดแตปลาราย” ๑๓๘
“ภัยอันเกิดแตวงั วน” ๑๓๗
ภารทวาชะ (สามเณร) ๓๗๓
ภาวะแหงความเปนหนึ่งของจิต - แวดลอมดวยองคทั้งเจ็ด ๓๐๐
ภูมิชะ (เถระ) ๒๙๒

ม
(สวนคําขนาบ)

มหาโจร ๘/๗๘/๗๙/๘๐
มหาชนขาดความสะดวก ๒๕
มองขามกระพี้ ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓
มองขามแกน ๑๔๕
มองขามเปลือกสด ๑๔๐/๑๔๒
มองขามสะเก็ดแหง ๑๔๐
‘มันกินกอนเหล็กแดงจะดีกวา’ ๘๐
มัวเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด ๑๔๕
มัวเมาเพราะไดสมาธิ ๑๔๓

มัวเมาเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๐
มัวเมาเพราะมีศีล ๑๔๑
มากระโดดสุดตัว ๑๖๑
มากัดสายบังเหียน ๑๖๑
มาเตะงอนรถ ๑๖๐
มาทําใหรถตะแคงหงาย ๑๖๐
มาไมยอมกาวเดินถอยกลับ ๑๖๒
มาวิ่งเตลิดไป ๑๖๑
มาสลัดรถ ๑๕๙
มาหกหลังกระแทกธูป ๑๕๙
มาหักไมตรีทัณฑ ๑๕๙
มาหมอบ ๑๖๒
มาตุคามนุงชั่วหมชั่ว ๓๑/๓๙/๔๑/
๔๒/๔๔/๖๔/๑๓๙
มารไดชองไดโอกาส ๑๑๕
มิใชธรรมวิหารี ๑๐๓/๑๐๔/๑๐๕
มีการเปนอยูเลวทราม ๙๒/๓๓๗/๓๓๘
มีการหวงคุณธรรม ๑๘๗
มีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศ ๑๘๗
มีการหวงลาภ ๑๘๗
มีความกําหนัดในรูปกาย ๙๗
มีความตระหนี่ที่อยู ๑๘๖
มีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก ๑๘๗
มีความทะยานอยากในกาม ๙๗

ปทานุกรม
มีความเปนสมณะนิดเดียว ๕
มีความสนิทสนมเปนกันเอง ๔๙
มีภัณฑะเภสัชสิ่งของมาก ๑๘๗
“มีโอกาส” ๔๙
มือติดตัง ๑๗๒
มูลเหตุที่ทําใหพระสัทธรรม - เลอะเลือน ๑๐๘
เมฆเปนเหตุ ๗๘
เมาเพราะญาณทัสสนะเกิด ๑๔๔
เมาเพราะไดสมาธิ ๑๔๓
เมาเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๐
เมาเพราะมีศีล ๑๔๑
เมาหมกอยูในกามคุณ ๙๕
เมาหมกอยูในรสแหงลาภ ๙๒
เมื่อไดเห็นมาตุคามเนือง ๆ ๔๙
เมื่อตัณหาเจริญ ๑๕๕
เมื่อประมาทแลว ๑๔๐/๑๔๑/
๑๔๓/๑๔๕
เมื่ออุปธิเจริญ ๑๕๕
แมวไดรับทุกขเจียนตาย ๓๑
โมฆบุรุษ ๖๐/๑๐๕/๑๑๗/๔๖๒
ไมกลาววาปฏิบัติสมควร ๑๕๔
ไมกําหนดสติ ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔/๖๔/
๑๓๘/๑๓๙

๕๑๑
ไมเกรงกลัวบาป ๑๘๔
ไมขัดเกลากิเลส ๑๘๖
ไมใชสมณะก็วาเปนสมณะ ๗/๑๒/๑๓/๑๔/
๑๕/๑๖/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/
๒๔/๑๖๓
ไมตรวจดูฝงแมน้ําเสียกอน ๑๗๗
ไมตั้งกายคตาสติ ๒๙
ไมตั้งจิตเพื่อจะรูเรื่องสุญญตา ๑๐๗
ไมตามประกอบโพธิปกขิยธรรม ๗๓
ไมไตสวนใหรอบคอบ ๑๘๘
ไมทําความเพียรเผากิเลส ๑๗๐
ไมทําใหแจงประโยชนแหงสมณะ
๑๔๖/๑๔๗/๑๔๘/๑๔๙/๑๕๐
ไมประพฤติพรหมจรรยก็วาประพฤติ
๗/๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/๑๗/
๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/๒๔/๑๖๓
ไมเปนสมณะ ๑๔๖/๑๔๗/๑๔๘/
๑๔๙/๑๕๐
ไมพนจากความทุกขกายทุกขใจ
๑๕๕/๑๕๖
ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ ๙๒/๙๓/๙๕
ไมมีความละอาย ๕/๖
ไมยินดีการหลีกเรน ๑๘๖
ไมแยแสตอปฏัก ๑๖๑

๕๑๒
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ไมรักษากายวาจาจิต ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔/
๖๔/๑๓๗/๑๓๘/๑๓๙
ไมรับการฝก ๑๑๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงชรามรณะ ๑๔๘
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงชาติ ๑๔๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงตัณหา ๑๔๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงทุกข ๑๕๐
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงนามรูป ๑๔๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงผัสสะ ๑๔๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงภพ ๑๔๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงวิญญาณ ๑๔๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงเวทนา ๑๔๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงสังขาร ๑๔๙

ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงอายตนะหก ๑๔๙
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงอุปาทาน ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิท - แหงชรามรณะ ๑๔๘
ไมรูจักความดับสนิทแหงชาติ ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิทแหงตัณหา ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิทแหงทุกข ๑๕๐
ไมรูจักความดับสนิทแหงนามรูป ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิท - แหงเบญจขันธ ๑๔๕
ไมรูจักความดับสนิทแหงผัสสะ ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิทแหงภพ ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิท - แหงวิญญาณ ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิทแหงเวทนา ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิทแหงสังขาร ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิท - แหงอายตนะหก ๑๔๙
ไมรูจักความดับสนิทแหงอุปาทาน ๑๔๙
ไมรูจักชรามรณะ ๑๔๘
ไมรูจักชาติ ๑๔๙
ไมรูจักตัณหา ๑๔๙

ปทานุกรม
ไมรูจักทุกข ๑๕๐
ไมรูจักโทษในธาตุสี่ ๑๔๗
ไมรูจักโทษในอินทรีย ๑๔๗/๑๔๘
ไมรูจักโทษในอุปาทานขันธ ๑๔๖
ไมรูจักโทษอันต่ําทราม ๕๓
ไมรูจักนามรูป ๑๔๙
ไมรูจักประมาณในการรับปจจัย ๑๑๓
ไมรูจักผัสสะ ๑๔๙
ไมรูจักพอดวยปจจัย ๑๖๘/๑๗๐
ไมรูจักภพ ๑๔๙
ไมรูจักมูลฐานเกี่ยวกับ - ลาภสักการะ ๕๓/๕๔
ไมรูจักรสอรอยในธาตุสี่ ๑๔๗
ไมรูจักรสอรอยในอินทรีย ๑๔๗/๑๔๘
ไมรูจักรสอรอยในอุปาทานขันธ ๑๔๖
ไมรูจักลักษณะของเบญจขันธ ๑๔๕
ไมรูจักลาภสักการะและเสียงเยินยอ ๕๔
ไมรูจักวิญญาณ ๑๔๙
ไมรูจักเวทนา ๑๔๙
ไมรูจักสังขาร ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชรามรณะ ๑๔๘
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข ๑๕๐

๕๑๓
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ๑๔๕
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะหก ๑๔๙
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปาทาน ๑๔๙
ไมรูจักอายตนะหก ๑๔๙
ไมรูจักอุบายเครื่องออกในธาตุสี่ ๑๔๗
ไมรูจักอุบายเครื่องออกในอินทรีย
๑๔๗/๑๔๘
ไมรูจักอุบายเครื่องออก - ในอุปาทานขันธ ๑๔๖
ไมรูจักอุบายเปนทางพนในกรณี - อันเกี่ยวกับลาภสักการะ - และเสียงเยินยอ ๕๓
ไมรูจักอุปาทาน ๑๔๙
ไมรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออก - ไปจากทุกข ๙๒/๙๓/๙๔/๙๕
ไมรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ ๒๙
ไมรูสึกวาจะแหลกลาญ ๑๕๘

๕๑๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

ไมละอายบาป ๑๘๔
ไมสรรเสริญการจํากัดความ - ตองการ ๑๘๔
ไมสรรเสริญการใชจีวรสามผืน ๑๘๔
ไมสรรเสริญการใชผาบังสุกุล ๑๘๔
ไมสรรเสริญการบิณฑบาต - เปนวัตร ๑๘๔
ไมสรรเสริญการปรารภ - ความเพียร ๑๘๕
ไมสรรเสริญการสันโดษ ๑๘๔
ไมสรรเสริญการอยูปา ๑๘๔
ไมสรรเสริญการอยูสงบ ๑๘๔
ไมสรรเสริญการอยูอยางไม - คลุกคลีกัน ๑๘๕
ไมสําคัญเรื่องสุญญตาวาเปนสิ่งที่ - ควรศึกษา ๑๐๗
ไมสํารวมอินทรีย ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔/
๖๔/๑๓๘/๑๓๙
ไมสุมควัน ๑๑๐/๑๑๑
ไมหนักในพระสัทธรรม ๙๑
ไมเห็นอวัยวะที่ยังไมเปอนคูถ ๑๖๖
ไมเหมือนกันดวยความใคร - ในจิตตสิกขา ๑๒๕

ไมเหมือนกันดวยความใคร - ในปญญาสิกขา ๑๒๕
ไมเหมือนกันดวยความใคร - ในสีลสิกขา ๑๒๕
ไมหลุดพนจากทุกข ๑๕๖
ไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม ๑๘๐
ไมอดใจในกลิ่น ๑๘๔
ไมอดใจในรส ๑๘๔
ไมอดใจในรูป ๑๘๔
ไมอดใจในสัมผัสทางกาย ๑๘๔
ไมอดใจในเสียง ๑๘๔
ไมอบรมกายคตาสติ ๓๐
ไมอาจฝกสอนในไตรสิกขา ๑๗๘/๑๗๙
ไมอาจสืบพรหมจรรยตอไป ๓๕/๓๖/
๓๗/๔๑/๔๒/๔๓/๔๕
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

มหาชนมีความสุขมาก ๒๓๓
มหาชนรูจักวา ‘เธอเปนสมณะ’ ๑๕๓
มองเห็นสวนที่เปนโทษ ๙๔
มาที่อาจฝกได ๓๖๓
มารหาชองทําลายมิได ๗๒/๑๑๕/
๓๖๒/๔๑๓

ปทานุกรม
มาอาชาไนย ๔๔๑/๔๕๒
มาอาชาไนยหนุม ๔๖๒
มีการเปนอยูงดงาม ๙๒/๓๓๗
มีความตองการนอย ๒๖๒
มีความเห็นชอบ ๑๙๘
มีทอนไมเปนหมอน ๗๑
มีปญญาทําที่สุดทุกข ๑๒๙
มีเมตตาเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว ๓๓๘
มีศีลก็มีปญญา ๒๑๘
‘แมจะทุกขกายทุกขใจ’ ๑๙๓
แมน้ําเอียงเทสูทะเล ๓๑๓
เมื่อเกิดโจรภัยก็ยังผาสุก ๓๑๙
เมื่อเกิดทุพภิกขภัยก็ยังผาสุก ๓๑๘
เมื่อตองการความเปนสมณะ ๓๘๐
เมื่อตั้งอยูในศีล ๒๑๙/๒๒๐/
๒๒๑/๒๒๒/๒๒๓
เมื่อถูกพยาธิครอบงําก็ยังผาสุก ๓๑๗
เมื่อทรงเดินทางไกลพระองคเดียว ๓๑๖
เมื่อทําใหมากในธรรมสาม ๘๒
เมื่อมีศีล ๒๒๖/๒๕๖
เมื่อมีอินทรียสังวร ๒๕๕
เมื่อไมประมาท ๑๔๑/๑๔๓/๑๔๔
เมื่อไมหลงรัก ๒๕๓
เมื่อสงฆแตกแยกกันก็ยังผาสุก ๓๑๙

๕๑๕
เมื่อสมบูรณดวยศีล ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖
เมื่ออริยมรรคเจริญ ๒๕๓
เมื่ออาทิตยอุทัย ๒๒๔
ไมดําริวาเต็มรอบ - แคญาณทัสสนะเกิด ๓๙๖
ไมดําริวาเต็มรอบแคไดสมาธิ
๑๔๔/๓๙๖
ไมดําริวาเต็มรอบแคมีลาภสักการะ
๑๔๑/๑๔๒/๑๔๔/๓๙๖
ไมดําริวาเต็มรอบแคมีศีล ๑๔๑/
๑๔๔/๓๙๖
ไมติดใจในกามคุณ ๓๓๙
ไมติดใจในรสแหงลาภ ๓๓๘
ไมติดใจในรสแหงอาหาร ๓๓๙
ไมติดใจในเสียงเยินยอ ๒๖๑
ไมทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะเกิด ๓๙๖
ไมทะนงตัวเพราะไดสมาธิ ๑๔๔
ไมทะนงตัวเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๒/๑๔๓
ไมทะนงตัวเพราะมีศีล ๑๔๓/๑๔๔
ไมทําบาป ๑๕๘
ไมประมาทเพราะญาณทัสสนะเกิด ๓๙๗
ไมประมาทเพราะไดสมาธิ ๑๔๔
ไมประมาทเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๑
ไมประมาทเพราะมีศีล ๑๔๓/๑๔๔

๕๑๖
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‘ไมเปนหมันเปลา’ ๒๒
ไมผูกใจเจ็บ ๑๕๘
ไมมัวเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด ๓๙๗
ไมมัวเมาเพราะไดสมาธิ ๑๔๔
ไมมัวเมาเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๑
ไมมัวเมาเพราะมีศีล ๑๔๓/๑๔๔
ไมมีการหวงคุณธรรม ๔๓๕
ไมมีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศ ๔๓๕
ไมมีการหวงลาภ ๔๓๕
ไมมีความกําหนัดในรูปกาย ๓๔๑
ไมมีความตระหนี่ที่อยู ๔๓๕
ไมมีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก ๔๓๕
ไมมีความทะยานอยากในกาม ๓๔๑
ไมมีภัณฑะเภสัชสิ่งของมาก ๔๓๖
ไมเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด ๓๙๗
ไมเมาเพราะไดสมาธิ ๑๔๔
ไมเมาเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๑
ไมเมาเพราะมีศีล ๑๔๓/๑๔๔
ไมยินดีในลาภสักการะ ๑๔๑
ไมยินดีในศีล ๑๔๓/๑๔๔
ไมยินดีในสมาธิ ๑๔๔
ไมยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๔๐๙
ไมเริดรางจากการหลีกเรน ๓๔๘
ไมสยบอยูในกามคุณ ๓๓๙

ไมสยบอยูในรสแหงลาภ ๓๓๘
ไมสยบอยูในรสแหงอาหาร ๓๓๙
ไมสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๔๐๙
ไมหนักในอามิส ๓๓๗
ไมหลงในอารมณ ๔๓๒
ไมหลงในอาหาร ๓๓๙
ไมหลนจากพรหมจรรย ๔๑๕/๔๑๖/๔๑๗/
๔๑๘/๔๑๙
ไมหลอกลวง ๔๓๒
(สวนศัพทธรรมะ)

มคธ (ประเทศ) ๓๐๔
มโนกรรมอันคดโกง ๑๐
มโนสมาจาร ๓๘๒
มมังการ ๓๕๔
มรณสติ ๒๗๙
มหาภารตะ ๑๐๗
มหาภูตรูป ๑๑๐/๓๕๙
มหาสมุทร ๓๗๔
มหี (แมน้ํา) ๓๗๔
มัฏฐโลณิกะ (เครื่องดื่ม) ๔๐๗
มาตังคะ (ชาง) ๑๕๘
มานะ (สัญโญชน) ๓๕๔
มานานุสัย ๓๕๔
มารผูใจบาป ๕๗/๙๖/๒๕๑

ปทานุกรม
มิคารมาตุปราสาท ๒๘๖
มิจฉาทิฏฐิ ๑๐/๑๖๔/๑๘๒
มิจฉาอาชีพ ๑๖๔
“ไมถือมั่นดวยอุปาทาน” ๒๓
มุสา ๖
มุสาวาท ๑๙๙
เมตตาอันใหญหลวง ๒๕๐
เมถุนธรรม ๑๓๐/๑๓๑/
๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔
“แมลงวัน” ๘๖
ไมที่ผุสงเสียงดังกอง ๑๒๘
ไมพันธุใหญ ๙๘
ไมมีแกนตันสงเสียงหนัก ๑๒๘

๕๑๗
ยินดีในศีล ๑๔๑/๑๔๓/๑๔๔
ยินดีในสมาธิ ๑๔๓/๑๔๔
ยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๑๕๖
(สวนศัพทธรรมะ)

ยถาภูตญาณทัสสนะ ๒๒๖/๒๒๘/๒๒๙/๒๕๖

ยมุนา (แมน้ํา) ๓๗๔
ยอดของความเพียร ๓๕๓
ยอดของพรหมจรรย ๒๙๐
“ยอดธงชัยของขาศึก” ๓๖
ยอดบุรุษ ๓๓๔
ยืนคิดในทางกาม ๑๗๐
ยืนคิดในทางเดือดแคน ๑๗๐
ยืนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบาก ๑๗๐

ย
(สวนคําขนาบ)

ยาพิษในโลก ๑๕๕
ยินดีการขัดสีจากมาตุคาม ๑๓๐
ยินดีการนวดฟนจากมาตุคาม ๑๓๐
ยินดีการลูบทาจากมาตุคาม ๑๓๐
ยินดีการอาบจากมาตุคาม ๑๓๐
ยินดีที่เห็นเขาบริโภคกาม ๑๓๓
ยินดีในการทําลายสงฆ ๑๖๓
ยินดีในลาภสักการะ ๑๔๐

ร
(สวนคําขนาบ)

รองวา “กู ก็เปนโค” ๑๒๕
“รวมมือกันกําจัดเสีย” ๑๒๙
‘รับการไหวดีกวา’ ๑๕
‘รับการอภิวาทดีกวา’ ๑๓
ราคาถูก ๔/๕
‘เราก็ฆาเขาเสีย’ ๑๑๙
“เราจักขนาบแลว ขนาบอีก” ๑
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๕๑๘

“เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก” ๑๗๕
‘เราถูกแทงถูกตีเสียแลว’ ๕๗
‘เราทองปองดวยคูถ’ ๕๙
‘เราเปนผูมีกัลยาณธรรม’ ๑๔๑
‘เราเปนผูมีจิตตั้งมั่น’ ๑๔๓
‘เราเปนผูมีลาภ’ ๑๔๐
‘เราเปนผูมีศีล’ ๑๔๑
เราไมทํากะพวกเธอ - อยางทะนุถนอม ๑/๑๗๕
เราไมทําเหมือนพวกชางหมอ - ทําแกหมอที่ยังเปยกยังดิบอยู ๒๗
เราไมมีหวังที่จักเปนเจาแผนดิน ๒๔
เริดรางจากการหลีกเรน ๑๐๔
เรียนอยางไมรูความหมาย ๑๐๓
เรื่องที่เคยมีมาแลว ๕๖/๙๓/๑๐๗/
๑๗๗/๒๕๑/๔๒๓
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา ๑๙๓
ราคาแพง ๑๙๑/๑๙๒
รุงอรุณแหงอริยมรรค ๒๒๔
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงชรามรณะ ๔๐๑
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงชาติ ๔๐๑

รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงตัณหา ๔๐๑
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงทุกข ๔๐๒
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงนามรูป ๔๐๑
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงผัสสะ ๔๐๑
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงภพ ๔๐๑
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงวิญญาณ ๔๐๒
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงเวทนา ๔๐๑
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงสังขาร ๔๐๒
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงอายตนะหก ๔๐๑
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - ดับสนิทแหงอุปาทาน ๔๐๑
รูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ ๔๐๑
รูจักความดับสนิทแหงชาติ ๔๐๑
รูจักความดับสนิทแหงตัณหา ๔๐๑

ปทานุกรม
รูจักความดับสนิทแหงทุกข ๔๐๒
รูจักความดับสนิทแหงนามรูป ๔๐๑
รูจักความดับสนิทแหงเบญจขันธ ๓๙๘
รูจักความดับสนิทแหงผัสสะ ๔๐๑
รูจักความดับสนิทแหงภพ ๔๐๑
รูจักความดับสนิทแหงวิญญาณ ๔๐๒
รูจักความดับสนิทแหงเวทนา ๔๐๑
รูจักความดับสนิทแหงสังขาร ๔๐๒
รูจักความดับสนิทแหงอายตนะหก ๔๐๑
รูจักความดับสนิทแหงอุปาทาน ๔๐๑
รูจักชรามรณะ ๔๐๑
รูจักชาติ ๔๐๑
รูจักตัณหา ๔๐๑
รูจักทุกข ๔๐๒
รูจักโทษในธาตุสี่ ๓๙๙
รูจักโทษในอินทรีย ๔๐๐
รูจักโทษในอุปาทานขันธ ๓๙๘
รูจักโทษอันต่ําทราม ๒๕๙
รูจักนามรูป ๔๐๑
รูจักประมาณในการรับปจจัย ๓๖๑
รูจักผัสสะ ๔๐๑
รูจักพอดวยปจจัย ๑๖๙
รูจักภพ ๔๐๑
รูจักมูลฐานที่เกี่ยวกับ - ลาภสักการะ ๒๕๙

๕๑๙
รูจักรสอรอยในธาตุสี่ ๓๙๙
รูจักรสอรอยในอินทรีย ๔๐๐
รูจักรสอรอยในอุปาทานขันธ ๓๙๘
รูจักลักษณะของเบญจขันธ ๓๙๘
รูจักลาภสักการะและเสียงเยินยอ ๒๖๐
รูจักวิญญาณ ๔๐๒
รูจักเวทนา ๔๐๑
รูจักสังขาร ๔๐๒
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชรามรณะ ๔๐๑
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ ๔๐๑
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา ๔๐๑
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข ๔๐๒
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป ๔๐๑
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ๓๙๘
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ ๔๐๑
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ ๔๐๑
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ๔๐๒
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา ๔๐๑
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร ๔๐๒
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะหก ๔๐๑
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปาทาน ๔๐๑
รูจักอุบายเครื่องออกในธาตุสี่ ๓๙๙
รูจักอุบายเครื่องออกในอินทรีย ๔๐๐

๕๒๐
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รูจักอุบายเครื่องออก - ในอุปาทานขันธ ๓๙๘
รูจักอุปาทาน ๔๐๑
รูแจมแจงในอุบายเครื่องออกจากทุกข
๓๓๘/๓๓๙/๓๔๐
รูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ ๒๓๗
เราจะรีบทําความเพียร ๓๑๗/๓๒๐
เราจักคุมครองอินทรีย ๗๔
เราจักใชทอนไมตางหมอน ๗๒
เราจักตามประกอบธรรมเครื่องตื่น ๗๔
เราจักตามประกอบ - โพธิปกขิยธรรม ๗๔
เราจักทําการบริโภคปจจัย - ดวยความไมมีโทษ ๙๕
เราจักปฏิบัติตามธรรม ๓๖๙
เราจักเปนผูเห็นแจมแจง - ซึ่งกุศลธรรม ๗๔
เราจักเปนอยางผากาสี ๑๙๓
เราจักเปนอยูอยางไมประมาท ๗๒
เราจักมีความเพียรเผากิเลส ๗๒
เราจักมีปรกติมองเห็น - สวนที่เปนโทษ ๙๕
เราจักไมติดใจในลาภ ๙๕

เราจักไมประมาท ๓๖๘
เราจักไมเปนอยางผาเปลือกปอ ๑๙๓
เราจักไมเปลงวาจาบาป ๒๕๐
เราจักไมเมาหมกในลาภ ๙๕
เราจักไมสยบในลาภ ๙๕
เราจักรอคอยพวกเธอ ๒๘๗
เราจักรูประมาณในการบริโภค ๗๔
เราจักตองพรากจากของรัก ๒๗๓
“เราติเตียนตัวเองไดหรือไม” ๒๗๓
เราทําอะไรอยู ? ๒๗๓
‘เราเปนสมณะ’ ๑๕๓/๓๗๙
‘เราพึงไดฌาน’ ๒๓๐
‘เราพึงไดวิโมกข’ ๒๓๐
‘เราพึงทําใหแจงวิมุตติ’ ๒๓๑
‘เราพึงบริโภคใหมีผลมาก’ ๒๓๐
‘เราพึงเปนที่รักของเพื่อนกัน’ ๒๒๙
‘เราพึงเปนผูมีลาภ’ ๒๒๙
‘เราพึงเปนสกทาคามี’ ๒๓๐
‘เราพึงเปนโสดาบัน’ ๒๓๐
‘เราพึงเปนโอปปาติกะ’ ๒๓๑
‘เราพึงมีทิพยโสต’ ๒๓๑
‘เราพึงยังญาติที่ตายแลว - ใหไดผลมาก’ ๒๓๐
‘เราพึงระลึกถึงภพที่เคยอยูได’ ๒๓๑

ปทานุกรม
‘เราพึงรูจิตของสัตวอื่น’ ๒๓๑
‘เราพึงแสดงอิทธิได’ ๒๓๑
‘เราพึงใสใจในคําสอน’ ๒๘๐
‘เราพึงเห็นดวยจักษุทิพย’ ๒๓๑
‘เราพึงอดทนความขลาด’ ๒๓๐
‘เราพึงอดทนในอารมณ’ ๒๓๐
เรามีกรรมเปนของตน ๒๗๓
เรามีเพศตางจากคฤหัสถ ๒๗๒
“เรายินดีเรือนวางหรือไม” ๒๗๓
เราหรือทานชวยกันสอน ๔๓๓
เรียนอยางรูความหมาย ๓๔๗
เรื่องที่ควรกลาว ๔๑๐
(สวนศัพทธรรมะ)

รสอรอยของโลก ๓๗๕
ราชคฤห (นคร) ๕/๑๓๙/๑๕๖
ราหุล ๕
รูป ๑๔๕/๑๔๖
รูปทั้งหมดนั้น ๓๕๘
รูปเปนเครื่องลาม ๙๗
รูปราคะ (สัญโญชน) ๔๕๔
“เรือนวาง” ๓๔๘
โรคของบรรพชิต ๑๖๘

๕๒๑
โรคทางกาย ๑๖๘
โรคทางใจ ๑๖๘
ฤดูที่ดอกโกมุทบาน ๒๘๗
ฤดูสารท ๑๗๗/๔๒๓
ฤทธิ์ที่จะบันดาล ๒๑๔

ล
(สวนคําขนาบ)

ลมเวรัมภา ๖๓
‘ละกามออกบวช’ ๙๘
ลาภสักการะฆาพระเทวทัต ๖๗
ลาภสักการะเปนอันตราย - ตอการอยูสุข ๒๖๐
ลาภสักการะเปนอันตรายตอ - การบรรลุนพิ พาน ๕๓/๕๔/๕๕/
๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/
๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ - เปนใบออนที่ปลายกิ่ง ๑๔๐
ลิงถูกตัง ๑๗๒
ลูกชางถึงความพินาศ ๙๔
‘ลูกทําใหลําบากใจ’ ๑๒๖
ลูกนอกคอก ๑๒๖
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๕๒๒
ลูกมาฆาแม ๖๗/๖๘
ลูกสุนัขดุกวาเดิม ๖๕
โลหิตพุงพนออกจากปาก ๒๓
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ลอรถที่ทําหกเดือน ๑๙๕
ละกิเลสทางกายวาจาใจ ๑๙๕
ละความคดทางกายวาจาใจ ๑๙๕
ละโทษทางกายวาจาใจ ๑๙๕
ลิ้นถูกตัดเสียดีกวา ๒๓๙
ลูกโคและโคผอม ๔๒๕
ลูกโคออน ๔๒๕
ลูกในคอก ๓๖๓
(สวนศัพทธรรมะ)

“ลาภสักการะและเสียงเยินยอ” ๕๓/๕๔/
๕๕/๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/
๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗/๖๘
เลกวัด ๓๑๕
โลกุตตระ ๑๐๗/๓๕๒
โลณโสจิรกะ (เครื่องดื่ม) ๔๐๗
โลภะอันไมสม่ําเสมอ ๓๒๓
“โลกจะไมวางจากพระอรหันต” ๓๐๑

ว
(สวนคําขนาบ)

วางแผนการเขานั่งในสกุล ๑๖๙
วิสัยซึ่งมิควรเที่ยวไป ๑๑๕
เวลานี้ ภิกษุวายาก ๔๓๓
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

วันคืนที่หวังไดแตความเจริญ
๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑
วาจาเครื่องพร่ําสอน ๓๔๘/๓๔๙
วิสัยบิดาตน ๑๑๔/๔๑๓
(สวนศัพทธรรมะ)

วจีกรรมอันคดโกง ๑๐
วจีกรรมอันผิดแนว ๘๒
วจีสมาจาร ๓๘๑
วัชชีบุตร (ภิกษุ) ๒๑๕
วัฏฏะอันเปนที่อยูของมาร-ของมฤตยู

๑๗๘/๔๒๔
วาตสกุณ (นกชอบบินเหินลม) ๖๓
วาเสฏฐะ (สามเณร) ๓๗๓
วิจิกิจฉา (สัญโญชน) ๔๑๘
วิญญาณัญจายตนะ ๔๔๖
วิเทหรัฐ ๑๗๗/๔๒๓

ปทานุกรม
วินัยมีมลทิน ๑๐๗/๑๗๙/๑๘๐
วินิบาต ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/
๒๐/๒๒/๑๗๓/๑๗๔
วิปสสนา ๒๒๙/๒๕๔
วิมังสาเปนปธานกิจ ๒๙๖
วิมุตติ ๔๖๑
วิมุตติขันธ ๔๖๑
วิมุตติเครื่องไปจากขาศึก ๑๒๑
วิมุตติญาณทัสสนะ ๒๒๖/๒๒๗/๒๒๘/
๒๒๙/๒๕๖/๔๖๑
วิมุตติญาณอันเปนอเสขะ ๓๓๔/๔๒๖/
๔๒๗/๔๒๘
วิมุตติเปนแกนสาร ๒๘๙
วิมุตติเปนที่หมาย ๓๙๘
วิมุตติอันเปนอเสขะ ๓๓๔/๔๒๖/๔๖๑
วิโมกข ๙๑/๒๓๐/๓๗๖
วิริยะ ๒๙๖/๒๙๗
วิริยะในกุศล ๑๙๓
วิริยะเปนปธานกิจ ๒๙๖
วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยูของมาร - ของมฤตยู ๑๗๘/๔๒๔
เวทคู (คือ) ๓๙๕

๕๒๓
เวทนา ๑๔๕/๑๔๖/๑๔๙
เวร ๑๕๘
เวสส (วรรณะ) ๓๗๔
เวสาลี (นคร) ๗๑/๗๘/๒๘๒
เวฬุวัน ๕/๑๔๕/๑๘๔/๒๙๒/
๓๖๙/๓๙๘

ศ
(สวนคําขนาบ)

ศีรษะขาดไปทางหนึ่ง ๖๓
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

ศาสดาผูเกื้อกูลสาวก ๑๘๙
ศาสดาผูแสวงหาประโยชนแกสาวก
๔๓๙
ศาสดาผูเอ็นดู ๑๘๙/ ๒๓๕/๓๓๕/๓๔๕
(สวนศัพทธรรมะ)

ศรัทธา (สัทธา) ๒๙๖/๒๙๗
ศรัทธาในกุศล ๑๙๓
ศรัทธาในตถาคต ๓๗๓
ศีล ๑๔๑/๒๑๗-๒๒๖/๓๙๖/๔๖๑
ศีลขันธ (สีลขันธ) ๔๖๑
ศีลคูกับปญญา ๒๑๗
ศีลเครื่องไปจากขาศึก ๑๒๐/๓๗๐
ศีลชําระปญญา ๒๑๘
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๕๒๔
ศีลที่เปนไปเพื่อสมาธิ ๒๑๗
ศีลที่ผูรูสรรเสริญ ๒๑๗
ศีลที่พระอริยเจาพอใจ ๒๑๖
ศีลประการตาง ๆ ๑๙๙–๒๑๑
ศีลเปนฐานรอง ๒๑๙/๒๒๑/
๒๒๒/๒๒๓
ศีลเปนไท ๒๑๗
ศีลเปนรุงอรุณ ๒๒๔
ศีลไมขาด ๒๑๗/๓๐๔
ศีลไมดาง ๒๑๗
ศีลไมทะลุ ๒๑๗
ศีลไมพรอย ๒๑๗
ศีลสังวร ๒๑๑
ศีลสมบัติ ๒๒๔/๒๒๕
ศีลสมบูรณ ๑๙๙
ศีลอยูที่ปญญา ๒๑๘
ศีลอันเปนอเสขะ ๓๓๔/๔๒๖/
๔๒๗/๔๖๑
ศีลอันยิ่ง ๑๗๘/๑๗๙
ศูทร (วรรณะ) ๓๗๔/๔๐๖/๔๐๗

ส
(สวนคําขนาบ)

สมณะแกลบ ๑๒๖

สมณะขยะมูลฝอย ๑๒๖
สมณะดื่มสุราเมรัย ๗๘
สมณะเปรียบดวยตนขาวผี ๑๒๗
สมณะมีการกระทําอยางคนคู ๗๘
สมณะยินดีในการมีทองและเงิน ๗๘
สมณะเลี้ยงชีวิตผิดวิสัย ๗๘
สมณะหาสุขในการเอนกายหลับ ๗๓
สมณะอันตราย ๑๒๖
สยบอยูในกามคุณ ๙๕
สยบอยูในรสแหงลาภ ๙๒/๙๔
สยบอยูในรสแหงอาหาร ๙๓
สรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๑๕๖
สองเทาติดตัง ๑๗๒
สองมือติดตัง ๑๗๒
สักการะฆาคนชั่ว ๖๘
สัญชาติหมักหมม ๗/๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/
๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/๒๔
สาธยายอยางไมรูความหมาย ๑๐๓
สํานักคนถูกตอน ๔๗
สํานักสาวแกและหญิงหมาย ๔๗
สิ่งที่ทรมานทุกอิริยาบถ ๕๕
สิ่งที่เปนไปเพื่อความทุกข ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/
๑๙/๒๐/๒๒/๖๐/๑๘๒/๑๘๕
สิ่งที่เปนอันตรายแมผูเปนอรหันต ๒๖๐
สิ่งที่ไมสมควรแกสมณะ ๑๘๗

ปทานุกรม
สิ่งที่ไรประโยชนเกื้อกูล ๖๐
สิ่งที่ไหลไปตามผูไมสํารวม ๒๔๖/๒๕๑
สิ่งที่อาจทําลาย (ภาวะแหง) สงฆ ๒๔๐
สีไมเปนโค ๑๒๕
เสนาบดีหาสุขในการนอนหลับ ๗๓
เสียงขับรองของมาตุคาม ๑๓๒
เสียงพูดของมาตุคาม ๑๓๒
เสียงไมเปนโค ๑๒๕
เสียงรองไหของมาตุคาม ๑๓๒
เสียงล่ําลืออันเสื่อมเสีย ๗
เสียงเลาลือถึงกรรมอันไมสะอาด ๘๗
เสียงหัวเราะของมาตุคาม ๑๓๒
แสดงธรรมอยางไมรูความหมาย ๑๐๓
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

‘สงฆสามัคคี’ ๓๑๙
สมณกิจ ๒๑๒
สมณพราหมณที่แท ๓๗๕
สมณสากยปุตติยะ ๓๖๘/๓๗๓
สมณะในธรรมวินัยนี้ ๓๐๑
สมณะบัวขาว ๓๗๕
สมณะบัวหลวง ๓๗๖
สมณะผูเวนเลี้ยงชีวิตผิดทาง ๒๐๗-๒๑๑
สมณะยุพราช ๓๗๖

๕๒๕
สมณะสากยบุตร ๑๑๖
สมัญญาวาสมณะจักสมจริง ๓๗๙
สรรเสริญการจํากัดความตองการ ๔๓๓
สรรเสริญการใชจีวรสามผืน ๔๓๓
สรรเสริญการใชผาบังสุกุล ๔๓๓
สรรเสริญการบิณฑบาตเปนวัตร ๔๓๓
สรรเสริญการปรารภความเพียร ๔๓๓
สรรเสริญการสันโดษ ๔๓๓
สรรเสริญการอยูปา ๔๓๓
สรรเสริญการอยูสงบ ๔๓๓
สรรเสริญการอยูอยางไมคลุกคลีกนั ๔๓๓
สาธยายอยางรูความหมาย ๓๔๗
สายตาแหงความรัก ๓๒๙
สายพิณที่ขึงพอดี ๒๗๗
สาวกไมยอมลวงสิกขาบท ๓๙๕
สําคัญเรื่องสุญญตาวา - เปนสิ่งควรศึกษา ๓๕๒
สํารวมอินทรีย ๓๘๓
สิ่งที่ตองชําระกอน ๒๑๘/๒๑๙/๒๒๑
สิ่งที่ตองอุตสาหะตลอดชีวิต ๒๖๕
สิ่งที่ถือกันในอริยวินัย (มูลเหตุแปด) ๓๖๗
สิ่งที่ทําแลวอยางแยบคาย ๒๙๒
สิ่งที่นอมไปเพื่อความปลอยวาง ๒๒๒
สิ่งที่นํากิเลสออกได ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๕๒๖

สิ่งที่เปนไปเพื่อความสุข ๒๓๓/๒๙๓
สิ่งที่พึงประสงคของผูบวช ๒๗๗
สิ่งที่ไมควรใหมาหอหุมจิต ๕๔/๕๖/๕๗/
๕๘/๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/
๖๔/๖๕/๖๖/๖๘/๒๖๑
สิ่งที่ยังความเปนอรหันตใหเต็ม ๒๒๙
สิ่งที่สมควรแกสมณะ ๔๓๖
สิ่งที่เอียงไปสูนิพพาน ๒๒๓
สิ่งเบื้องตน ๒๑๘/๒๑๙/๒๒๑
สิ่งเปนเลิศในโลก ๒๑๘
เสวยสุข ณ ภายใน ๒๑๑
แสดงธรรมอยางรูความหมาย ๓๔๗
(สวนศัพทธรรมะ)

สกทาคามิผล ๑๙๗/๔๖๐
สกทาคามี ๒๓๐/๒๘๘/๔๑๗
“สะเก็ดแหง” ๑๔๒
“สงครามวิชัย” ๒๔๔
สติ ๒๙๖/๒๙๗/๔๑๓
สติปฏฐาน ๑๑๓/๒๒๐/๓๖๒/๔๑๓
สติเปนอธิปไตย ๒๘๙/๒๙๑
สติสัมปชัญญะ ๓๘๕
สติอันตั้งไวดวยดี ๒๙๑
สมณพราหมณ ๕๔/๗๓/๗๘/๙๕/๒๕๙

สมณะ ๕/๗/๑๒๖/๑๒๙/๑๓๐/๑๓๑/
๑๓๒/๑๓๔/๑๔๕/๑๔๖/๑๔๗/
๑๔๘/๑๕๓/๒๐๑/๒๐๒/๒๐๓/
๒๐๔/๒๐๕/๒๐๖/๒๐๗/๒๐๘/
๒๐๙/๒๑๐/๓๗๙/๓๙๕
สมณุทเทส ๗๖/๗๗
สมถะ ๒๕๔
สมยวิโมกข ๓๙๗
สมาธิ ๑๔๓/๒๒๘/๒๙๖/๒๙๗/๔๖๑
สมาธิขันธ ๒๗๗/๔๖๑
สมาธิเครื่องไปจากขาศึก ๑๒๐/๓๗๐
สมาธิพังทลาย ๑๑๖
สมาธิอันเปนอเสขะ ๔๒๖/๔๒๗/๔๖๑
สมาธิอันยิ่ง ๑๗๘/๑๗๙
สรภู (แมน้ํา) ๓๗๔
สระโบกขรณี ๔๐๖
สระใหญ ๙๓
สวนมะมวงของหมอชีวก ๑๙๙
สสังขารปรินิพพายีบุคคล ๔๕๖/๔๕๙
สักกายทิฏฐิ (สัญโญชน) ๔๑๘
สังขาร ๑๔๕/๑๔๖
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป - เปนธรรมดา ๔๖๕

ปทานุกรม
สัญญา ๑๔๕/๑๔๖
สัทธานุสารี (คือ) ๙๒
สัทธาวิมุตต (คือ) ๙๒
สัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนา ๒๘๖
สัมมาทิฏฐิเอียงไปสูนิพพาน ๓๑๔
สัมมาสมาธิ ๒๒๖/๒๕๓/๒๕๖
สัมมาสมาธิที่ประกอบดวยมูลฐาน - และเครื่องปรุงพรอม ๓๐๐
สัมมาสมาธิแหงมรรคผล ๒๘๖
สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ ๓๐๐
สามเณร ๓๑๕/๔๒๗
สารีบุตร (เถระ) ๒๗๕/๓๕๓
สาลวัน (สวนปา) ๓๐๑
สาวัตถี (นคร) ๕๓/๙๕/๒๗๗
สิกขมานา (คือ) ๗๖
สิกขาบท ๒๑๕/๒๙๐
สิกขาที่เปนเบื้องตน ๒๙๐
สิกขาบัญญัติเพื่อความเลื่อมใส ๒๙๐
สิกขาเปนอานิสงส ๒๘๙
สิ่งที่นาอัศจรรย ๓๗๔/๓๙๕
สิ่งที่ยวนใจใหรัก ๙๕/๑๗๒
สีลสิกขา ๑๒๕
สีลัพพัตตปรามาส (สัญโญชน) ๔๑๘

๕๒๗
สีลานุสสติกรรมฐาน ๒๑๗
สุข ๒๒๖/๒๒๘
สุญญตา ๑๐๗/๓๕๒
สุตตันตะ ๑๐๗/๓๕๒
สุภัททะ (ปริพพาชก) ๓๐๑
สูตรที่วาดวยเรื่องสุญญตา ๑๐๗
สูตรอันถือกันมาถูก ๓๕๕
สูตรอันถือกันมาผิด ๑๐๘
สูตรขาดมูลราก ๑๐๙
เสขบุคคล ๙๑
เสนาสนะอันสงัด ๒๔๔/๒๔๗/
๓๖๕/๓๘๖
เสียงเยินยอเปนอันตรายที่ทารุณ - ตอการบรรลุนิพพาน ๕๓/๕๕/
๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/
๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗
“เสียงโหรองของขาศึก” ๓๗
โสณะ (คฤหบดี) ๑๔๕/๓๙๘
โสณะ (ภิกษุ) ๒๗๖
โสณทัณฑะ (พราหมณ) ๒๑๗
โสดาบัน ๒๓๐/๒๘๘/๔๑๖/๔๖๐
โสดาปตติผล ๑๙๗/๔๖๐
โสตติยะ (คือ) ๓๙๕

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๕๒๘

ห
(สวนคําขนาบ)

หนักในอามิส ๙๑
หมอกเปนเหตุ ๗๘
หลงในอาหาร ๙๓
หลงใหลในอารมณ ๑๘๓
หลนจากพรหมจรรย ๙๘
หลอกลวง ๑๘๓
หักขาชาวบาน ๑๕๘
หาความสุขในการนอนซบเซา ๙๗
เหตุใหเกิดในนรก ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/
๑๙/๒๐/๒๒
เห็นเปนของเกษม ๑๕๕
เห็นเปนของเที่ยง ๑๕๕
เห็นเปนของไมเสียบแทง ๑๕๕
เห็นเปนตัวตน ๑๕๕
เห็นเปนสุข ๑๕๕
เหล็กแดงไหมทางเดินของอาหาร ๑๗

หลุดพนจากทุกข ๔๐๘/๔๐๙
หลุดพนจากอาสวกิเลส ๒๓
หูถูกกระชากเสียดีกวา ๒๓๙
เห็นเปนของไมเที่ยง ๔๐๘
เห็นเปนของเสียบแทง ๔๐๘
เห็นเปนทุกข ๔๐๘
เห็นเปนอนัตตา ๔๐๘
เหลียวแลในกิจวิเวกธรรม ๓๕๖
(สวนศัพทธรรมะ)

‘หนองบัว’ ๓๙๐
หมอที่กลิ้งไดยาก ๒๙๙
‘หวงน้ําลึก’ ๓๘๙
‘หอกปาก’ ๘๒
‘หัวเราะกันเลน’ ๖
หิริในกุศล ๑๙๓
หิริและโอตตัปปะ ๓๘๐
เหตุแหงความปราโมทย ๓๘๘
“เหว” แหงความเกิด ๔๐๙

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

หนักในพระสัทธรรม ๓๓๗
หมูซึ่งอยูผาสุก ๓๐๑
หลักเบื้องตน ๒๒๔
หลังอาหารแลวภาวนา ๒๗๕

อ
(สวนคําขนาบ)

อนาคตภัย ๗๕/๗๖/๗๗/๑๗๙/๑๘๐
อนุชนถือเอาอยาง ๑๑๖

ปทานุกรม
อยางไหนจะดีกวากัน ๑๑/๑๓/๑๔/
๑๖/๑๗/๑๙/๒๑
อสนีบาตตกถูกใคร ? ๖๒
อสรพิษกลับฉกเอา ๑๐๕
อสุรินทราหูเปนเหตุ ๗๘
อาจารยเสีย ๑๗๙
อาวุธที่หอไวใตสังฆาฏิ ๑๕๔
อุปชฌายะเสีย ๑๗๘
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)

อดกลั้นตอเวทนาขนาดคราชีวิต ๑๖๙
“อยาไดประมาท” ๑๘๙
“อยาตองรอนใจภายหลัง” ๔๓๙
“อยาโตเถียงกัน” ๑๕๗
“อยาทําตัวใหเนาพอง” ๘๖
“อยาเที่ยวไปในวิสัยที่ไมควร” ๑๗๒
“อยานึกกระหยิ่มตอลาภสักการะ” ๖๔
“อยาใหขาวลีบปนขาวดี” ๑๒๘
“อยาใหคนชั่วทําลายภิกษุที่ดี” ๑๒๗
“อยาใหตนขาวผีทําลายขาวดี” ๑๒๗
อาการของผูมีศีลสมบูรณ ๒๑๒
อาการของผูไมคุมครองอินทรีย ๓๓๒
อาการที่จะตองทําใหดีกวานี้มีอีก ๒๗๒

๕๒๙
อาการที่นาเลื่อมใส ๒๕๔/๒๕๕
อาการที่ไมทําใหนาขยะแขยง ๒๓๘
อาจารยที่ถูกตองตามธรรม ๔๒๗
อาศัยความเอ็นดูแลวจึงทํากิจ - แกสาวกทั้งหลาย ๑๘๙/๔๓๙
อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม ๔๒๖
(สวนศัพทธรรมะ)

อกนิฏฐภพ ๔๑๘
อกุศลธรรม ๓๖๖
อกุศลลามก ๑๑๑/๓๘๔/๓๙๕
อจิรวดี (แมน้ํา) ๓๗๔
อชปาลนิโครธ (ตนไม) ๑๘๑
อชาตสัตตุ (มหาราช) ๑๙๙
อทินนาทาน ๑๙๙
อธิปไตยของพรหมจรรย ๒๙๑
อธิศีลสิกขา ๒๑๒
อนาคามิผล ๑๙๗/๔๖๐
อนาคามี ๔๑๘
อบาย ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/
๒๐/๒๒/๑๗๓/๑๗๔
อภิชฌา ๘๖/๓๒๓
อภิสมาจาร ๒๘๙
อรหัตตผล ๑๙๗/๔๖๐
อรหันต (คือ) ๓๙๔/๓๙๕

๕๓๐

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

อรัญญสัญญา ๓๑๕
อริยกันตศีล ๒๑๖
อริยคุณ ๒๑๑
อริยบุคคลตางชนิด ๓๓๗
อริยปญญา ๓๗๐
อริยมรรคมีองคแปด ๑๑๒
อริยวงศ ๒๖๕
อริยวิมุตติ ๓๗๐
อริยศีล ๓๗๐
อริยสงฆ ๔๖๐
อริยสมาธิ ๓๗๐
อริยสัมมาสมาธิ ๓๐๐
อริยอัฏฐังคิกมรรค ๑๙๗/๒๒๔/
๒๒๕/๒๒๖/๒๙๙
อริยะ (คือ) ๓๗๐/๔๔๖
อรูปราคะ (สัญโญชน) ๔๕๔
อวิชชา (สัญโญชน) ๔๕๔
อวิปฏิสาร ๒๒๖/๒๒๗
อสมยวิมุตติ ๓๙๗
อสังขารปรินิพพายีบุคคล ๔๕๕/๔๕๙
อสัทธรรม ๑๘๒
อหังการ ๓๕๔
อังคะ (แควน) ๑๕๓/๓๗๙/๔๐๕
อังคราชกุมาร ๓๗๙
อัคคิเวสสนะ (พราหมณ) ๓๖๙

อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐
อันตราปรินิพพายีบุคคล ๔๕๔/๔๕๘
อันตรายของทิฏฐธรรมสุข ๒๖๐
อันตรายของพรหมจารี ๑๘๕
อันตรายที่แสบเผ็ดตอการบรรลุนิพพาน
๕๓/๕๕/๕๖/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/
๖๓/๖๕/๖๖/๖๗/๒๕๙/๒๖๐
อันธกวินทะ (นคร) ๓๐๔
อัสมิมานะ ๓๑๔
อัสสปุรนิคม ๑๕๓/๓๗๙/๔๐๕
อากาสานัญจายตนะ (อรูปฌาน) ๔๔๖
อากิญจัญญายตนะ (อรูปฌาน) ๔๔๖
อานกะ (กลองศึก) ๑๐๗
อานนท ๑/๒๗/๕๑/๖๙/๘๙/๑๐๑/๑๒๓/
๑๕๑/๑๖๓/๑๖๕/๑๖๖/๑๗๕/๒๒๗/
๒๔๙/๒๗๗/๓๐๑/๓๐๓/๓๕๖/๓๖๙
อานิสงสของการฉันหนเดียว ๒๗๕
อานิสงสของความปราโมทย ๒๒๗
อานิสงสของนิพพิทาวิราคะ ๒๒๘
อานิสงสของปสสัทธิ ๒๒๘
อานิสงสของปติ ๒๒๘
อานิสงสของพรหมจรรย ๒๘๙/๓๙๗
อานิสงสของยถาภูตญาณทัสสนะ ๒๒๘
อานิสงสของศีล ๒๒๗
อานิสงสของสมาธิ ๒๒๘

ปทานุกรม
อานิสงสของสุข ๒๒๘
อานิสงสของอวิปฏิสาร ๒๒๗
อาเนญชา ๔๔๖
อาปานิยกังสะ (ถวยสําริด) ๔๐๗
อาภิชชิกะ (ภิกษุ) ๑๑๗
อามิสทายาท ๒๗๔
อายตนะภายนอก - ใน ๓๑๔
อารมณของการแผเมตตา ๒๕๐
อารมณแหงกัมมัฏฐาน ๒๕๒
‘อาวุธมีคมสองขาง’ ๑๕๔
อาสวักขยญาณ ๒๔๕/๒๔๗/๓๙๔
‘อํานาจแหงนิวรณ’ ๑๘๐
อิจฉานังคละ (ปา) ๓๑๕
อิทธิบาท ๒๙๕
อินทรีย  (คือ) ๑๔๗/๑๔๘

๕๓๑

อินทรียตองเสมอกัน ๒๗๗
อิสิปตนมฤคทายวัน ๘๕/๔๑๙
อุกกเวลา (เมือง) ๑๗๗/๔๒๓
อุทธัจจะ (สัญโญชน) ๔๕๔
‘อุบายเครื่องออกไปจากโลก’ ๓๗๕
อุปธิ (กิเลส) ๑๕๕
อุปาทาน ๒๓/๑๔๙
อุปาทายรูป ๑๑๐/๓๕๙
อุภโตภาควิมุตต (คือ) ๙๑
อุรุเวลาเสนานิคม ๔๒๐
‘โอชะอันเกิดแตธรรม’ ๒๗๘
โอตตัปปะในกุศล ๑๙๓
โอปธิก ๔๖๐
โอปปาติก ๒๓๑/๒๘๘

ลําดับหมวดธรรม
ในหนังสือขุมทรัพยจากพระโอษฐ
(เรียงลําดับจากนอยไปหามากและตามลําดับอักษร)

๑
อารักขา หนึ่ง

กิจที่ตองทํากอน สาม
๒๑๓
กิจที่ตองรีบทํา สาม
๒๑๔
๒๖๘ กิเลส สาม ๒๑๕/๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖

๒
คติ สอง
๒๓๙
ความเพียรที่เปนหลัก สอง
๓๕๒
ภิกษุบริษัทมีชนิด สอง
๙๑/๓๓๗
รูป สอง
๑๑๐
โรคของหมูสัตว สอง
๑๖๘
ลักษณะ สอง
๑๑๑
สิ่งเบื้องตน สอง
๒๑๙/๒๒๐
องคของการเปนพราหมณ สอง
๒๑๗

๓
การกระทําที่เปนไปเพื่อความ - สุขแกมหาชน สาม
การฝกมีวิธี สาม
การแสวงหา สาม
การอบรมสติปฏฐานโดยวิธี สาม
กิจของสมณะ สาม

๓๒๘
๑๑๙
๒๖๙
๒๒๐
๒๑๒

กุศลวิตก สาม
ความคด สาม
ความดําริ สาม
ความตรึก สาม
ความเมา สาม
ความสงัดอันยิ่ง สาม
ทุจริต สาม
ธรรมที่ควรเจริญ สาม
ธรรมที่ควรละทิ้ง สาม

๓๒๙
๑๙๕
๒๖๙/๒๗๐
๑๑๑/๓๕๙
๑๗๓
๑๙๘
๑๗๓
๓๒๙
๓๒๙

ผูเปนที่เชื่อถือของมหาชน - มีการกระทํา สาม
๓๒๘
พระโสดาบัน สาม
๔๑๖
สถานที่ที่พึงระลึกตลอดชีวิต ๒๗๑
- ของพระราชา สาม
สถานที่ที่พึงระลึกตลอดชีวิต - ของภิกษุ สาม
๒๗๑/๒๗๒

๕๓๒

ลําดับหมวดธรรม

๕๓๓

สมณะ สาม
๑๒๖
สิกขา สาม
๑๒๕/๑๒๖/๑๗๘/๑๙๔
อกุศลวิตก สาม
๓๒๙/๔๕๐
องคของภิกษุผูควร - แกของทําบุญ สาม
๔๔๒
องคของมาที่คูควร - แกพระราชา สาม
๔๔๑

พรหมวิหาร สี่
๓๒๗/๔๐๖/๔๔๕
พระสัทธรรมไมเสื่อม - ดวยมูลเหตุ สี่
๓๕๕
ภัยของนักบวช สี่ ๑๓๕/๑๓๖/๑๓๗/๑๓๘
มหาภูตรูป สี่
๑๑๐
มูลเหตุที่ทําใหพระสัทธรรม - เลอะเลือน สี่
๑๐๘

๔

โรคของบรรพชิต สี่
๑๖๘
วรรณะ สี่
๓๗๔
สติปฏฐาน สี่ ๑๑๓/๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/
๒๙๔/๓๖๒/๔๑๓
สัมมัปปธาน สี่
๒๙๕
เหตุของผูไมหลนจากธรรม - วินัย สี่
๓๗๐
เหตุทําลายสงฆ สี่
๑๖๓
เหตุแหงผูสมควรเสพ - เสนาสนะปา สี่
๒๔๙
อริยวงศ สี่
๒๖๕
อริยสัจจ สี่
๑๕๐
๒๙๖
อิทธิบาท สี่
อิริยาบถ สี่
๒๒๒

การพิจารณา สี่
๒๖๘/๒๖๙
เครื่องเศราหมองของ - ดวงจันทรและดวงอาทิตย สี่ ๗๗/๗๘
เครื่องเศราหมองของ - สมณพราหมณ สี่
๗๘
ตถาคตที่กลาวถึงในปจเจกสัจจะ - มีลักษณะ สี่
๒๖๙
ที่สดุ แหงพรหมจรรย สี่ ๑๔๐/๑๔๑/๑๔๒/
๑๔๓/๑๔๕
ธาตุ สี่
๑๔๗
นักบวชหลนจากธรรมวินัยนี้ - ดวยเหตุ สี่
๑๒๐/๑๒๑
นิสสัย สี่
๒๖๔

๕
ปจจัย สี่ ๔/๑๐/๒๒/๕๙/๗๙/๑๑๓/๑๕๓/
๑๗๐/๑๘๒/๑๘๕/๑๙๑/๒๒๙/๔๔๘/๔๔๙ กลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว ผูอยูใกลนิพพาน - มีโทษ หา
- ประกอบดวยธรรม สี่
๒๘๓

๑๑๖

๕๓๔
กามคุณ หา

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/
๑๘๔/๓๔๐
ขอสรรเสริญที่เหมาะ - แกธรรม หา
๑๙๓
ขันธ หา
๑๔๕
คนชอบเที่ยวไมมีจุดหมาย - มีโทษ หา
๙๙
เครื่องลามใจ หา
๓๓/๓๔/๙๖
ชางที่ประกอบดวยองค หา
๓๑/๒๔๐
ตะปูตรึงใจ หา
๘๔/๓๓๑
โทษในการติดถิ่น หา
๑๘๖
โทษในการติดที่อยู หา
๑๘๗
โทษในปาชาผีดิบ หา
๘๖
ธรรมเครื่องอยูผาสุก หา
๓๐๓
ธรรมสาระ หา
๓๓๔/๔๖๑
ธรรมแหงผูสมควรออก - จากหมู หา
๒๖๑
ธรรมอันเปนทางรอด - สําหรับภิกษุไข หา
๒๘๒
ธรรมเครื่องดํารง - สําหรับภิกษุใหม หา
๓๐๔
นิวรณ หา
๒๑๖/๒๔๔/๒๔๗/๒๖๘/
๓๓๔/๓๖๕/๓๖๖/๓๘๖

พระประจําสกุลประกอบ - ดวยการกระทํา หา ๔๖/๒๔๘
พระหลวงตาที่หาไดยาก หา ๑๑๘/๑๑๙
พระอนาคามี หา
๔๑๘
พละ หา
๒๙๗
ภิกษุเขาไปสูสกุลมีโทษ หา
๔๘
ภิกษุคลุกคลีอยูในสกุลมีโทษ หา
๔๙
ภิกษุที่ควรทําอัญชลี - ประกอบดวยเหตุ หา
๒๔๒
ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุ - นารังเกียจ หา
๔๗
ภิกษุที่ไมควรทําอัญชลี - ประกอบดวยเหตุ หา
๓๓
ภิกษุลามกประกอบดวยเหตุ หา
๙
มหาโจรประกอบดวยองค หา
๘
มหาโจรชนิด หา
๗๘/๗๙/๘๐
มิตรที่ควรคบ หา
๓๔๒/๓๔๓
มิตรที่ไมควรคบมีลักษณะ หา
๙๙
วาจาพาล หา
๑๘๑
สงฆอยูเปนผาสุก - ดวยอาการ หา
๓๐๑
เหตุแหงเถระที่นาเคารพ หา
๔๓๒
เหตุแหงเถระที่ไมนาเคารพ หา
๑๘๓

ลําดับหมวดธรรม
องคของเถระที่ - นาเคารพ หา
องคของเถระผูปฏิบัติ - เกื้อกูล หา
องคของผูควรออกจากหมู หา
องคของผูที่ไมควร - ออกจากหมู หา
องคของภิกษุผูพึงเปน - อาจารย หา
องคของภิกษุผูพึงเปน - อุปชฌายะ หา
องคของภิกษุผูพึงใหสามเณร - อุปฏฐาก หา
องคแหงความเดือดรอน - ของเจาอาวาส หา
องคแหงความบันเทิงใจ - ของเจาอาวาส หา
องคแหงเถระผูทํามหาชน - ใหเสื่อม หา
องคแหงเถระผูนาสรรเสริญ หา
องคแหงเถระผูประมาท หา

๔๒๘
๔๓๐
๔๑๑
๑๗๐
๔๒๗
๔๒๖
๔๒๗
๑๘๘
๔๓๖
๑๘๒
๔๓๒
๑๘๓

องคแหงเถระผูประกอบดวยกิเลส - หา
๑๘๓

๕๓๕

องคแหงเถระผูประกอบมิจฉา - อาชีพ หา
๑๘๓
องคแหงเถระผูปราศจากกิเลส หา ๔๓๒
องคแหงเถระผูไมนา - สรรเสริญ หา
๑๘๔
องคแหงเถระผูไมประกอบมิจฉา ๔๓๒
- อาชีพ หา
องคแหงเถระผูไมประมาท หา
๔๓๒
องคแหงเถระผูไมสํารวมอินทรีย
- หา
๑๘๔
องคแหงเถระผูสํารวมอินทรีย
- หา
๔๓๒
องคแหงภิกษุที่ควรใหเปน - เจาอาวาส หา
๔๓๔
องคแหงภิกษุที่ไมควรใหเปน - เจาอาวาส หา
๑๘๖
อนาคตภัย หา
๗๔/๓๑๗/๓๒๐
อานิสงสในการไมติดถิ่น หา
๔๓๕
อานิสงสในการอยูเปนที่ หา
๓๔๓
อินทรีย หา
๑๔๘/๒๓๙/๒๙๖
อุปาทานขันธ หา
๑๔๖

๖
การละกิเลสมีวิธี หก

๔๔๗

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ

๕๓๖

สิ่งที่เปรียบดวยสัตวชนิด หก ๒๙/๒๓๗ องคของผูควรแกของตอนรับ เจ็ด
องคของภิกษุผูควรบูชา หก
๔๔๓
๔๕๓-๔๕๙
องคของภิกษุผูมีคืนวัน - แตความเจริญ หก
๓๓๐
องคแหงความเสื่อมใน - กุศลธรรม หก
๘๓
องคแหงภิกษุผูควรทําอัญชลี - มี หก
๔๕๒
องคแหงมาที่ควรเปน - ราชพาหนะมี หก
๔๕๒
อารมณ หก
๒๙/๑๙๖/๒๓๗/
๒๔๖/๒๕๑/๒๖๘
อินทรีย หก
๑๑๑/๑๔๗/๓๖๐

๗
การเกี่ยวพันดวยเมถุน เจ็ด ๑๒๙-๑๓๔
คนทุศีล เจ็ด
๑๑-๒๑
ธรรมแหงผูที่นาเคารพ - ของสหธัมมิก เจ็ด ๒๖๑/๒๖๒
ธรรมอันเปนที่ตั้ง - แหงความเจริญ เจ็ด ๓๐๖/๓๐๗/
๓๐๘/๓๐๙
โพชฌงค เจ็ด

๒๒๒/๒๙๘/๔๕๑

๘
ความทุกข แปด
๑๓๙/๑๕๕/๑๕๖
ธรรมแหงผูที่นารักของ - สหธัมมิก แปด
๒๖๒
บุรุษพยศ แปด
๑๕๙
ภิกษุที่ดี แปด
๒๖๓
มาพยศ แปด
๑๕๙-๑๖๓
มูลเหตุแหงความเสื่อม - ของภิกษุ แปด
๑๑๕
มูลเหตุแหงความไมเสีย - หาย แปด
๓๖๗
เสขธรรมมีองค แปด
๓๗๖/๓๗๗
องคของผูเปนเนื้อนาบุญ - ของโลก แปด
๔๕๙/๔๖๐
องคแหงอริยกันตศีล แปด
๒๑๖
อริยมรรคมีองค แปด ๑๑๒/๑๙๗/๒๒๓/
๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖/๒๕๓/
๒๙๒/๒๙๙/๓๐๐/๓๗๗
อริยสัมมาสมาธิมีองค แปด
๓๐๐

๙
ปริยัติธรรมมีองค เกา
๑๐๓/๑๐๔/
๑๐๕/๓๔๗/๓๔๘/๓๔๙

ลําดับหมวดธรรม

๑๐

๕๓๗

๑๑

คนที่ประกอบดวยอสัทธรรม สิบ ๑๖๗
ความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง - (ปจเจกสัจจทิฏฐิ) สิบ
๒๖๙
เครื่องอยูแบบพระอริยเจา สิบ
๒๖๗
ภิกษุนาบุญที่ประกอบ - ดวยองค สิบ
๔๖๔
มิจฉาทิฏฐิ สิบ
๒๖๙
ลําดับของการทําความเปน - พระอรหันตใหเต็ม สิบ ๒๒๖/๒๒๗
สัตวที่ประกอบดวยความเลว สิบ ๑๖๖

คนเลี้ยงโคที่บกพรอง สิบเอ็ด
๑๐๙
ปฏิจจสมุปบาทมีปจจยาการ สิบเอ็ด ๑๔๘
ภิกษุที่ประกอบดวย - ความบกพรอง สิบเอ็ด
๑๑๐
องคของคนควรเลี้ยงโค สิบเอ็ด ๓๕๗
องคของภิกษุที่จะถึง
- ความเจริญ สิบเอ็ด
๓๕๘
อเสขธรรมมีองค สิบเอ็ด
๓๗๖

๑๖

สิ่งที่นักบวชควรพิจารณา - เนือง ๆ สิบ

๒๗๒ เครื่องทําจิตใหเศราหมอง สิบหก ๓๒๓

องคของการบรรลุธรรม สิบ
อเสขธรรมมีองค สิบ

๒๒๖
๑๗
๓๗๕ สิ่งที่พึงจํานงหวัง สิบเจ็ด

๒๒๙

๓๗
โพธิปกขิยธรรม สามสิบเจ็ด

___________________________

๒๙๓

หมวดที่ ๙ วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ

๑๗๙

๑๗๙

