
กึ่งกลางสัน 129.9 มม.

สัน 9.8 มม 

สัน 9.8 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนว พุทธวจน 25 มม.

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวสันสีทอง 12.5 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑
ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพ่ือความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org

Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram : Buddhawajana Real | Facebook : coursesappaya

คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย
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ตามรอยธรรม

4 สี

ตามรอย 

ธรรม

...พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป 

เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน 

เพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล

เพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย 

...จงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้น 

งดงามในท่ามกลาง งดงามในเบื้องปลาย

...ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ

ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง 

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่

สัตว์พวกนี้ ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม

สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่ ... .

-บาลี มหา. วิ. ๔/๓๙/๓๒.



อนึ่ง ศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคต 

ฝังลงรากแล้ว ดำารงอยู่ได้มั่นคง

อันสมณะหรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ ในโลกก็ตาม 

ไม่ชักนำาไปทางอื่นได้ ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่า 

“เราเป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เกิดโดยธรรม เนรมิตโดยธรรม เป็นทายาทโดยธรรม”ดังนี้.

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๙๑/๕๕.

กึ่งกลางสัน 129.9 มม.

สัน 9.8 มม 

สัน 9.8 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ส่วนสุตตันตะเหล่าใด

ที่เป็นค�าของตถาคต 

เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ 

ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา 

เมื่อมีผู้น�าสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ 

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และย่อมส�าคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน 

จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า 

ข้อนี้เป็นอย่างไร มีความหมายกี่นัย ดังนี้. 

ด้วยการท�าดังนี้ 

เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้.

ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้

ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย

เธอก็บรรเทาลงได้.

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑/๒๙๒. 

สุภัททะ ! 

ในธรรมวินัยนี้แล มีอริยมรรคมีองค์ ๘...
ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ พึงอยู่โดยชอบไซร้

โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

อานนท์ !  ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี

ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ

มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ. 

อานนท์ !  ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา

ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล.

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. , -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

แนวกึ่งกลาง 85  มม.



พุ ท ธ ว จ น
ตามรอยธรรม
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พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑
ตามรอยธรรม



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑  ตามรอยธรรม

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชน

เป็นธรรมท�น

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 

ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

 มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒

 คุณศรชา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑

 คุณอารีวรรณ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๓

ศิลปกรรม ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี, 

ณรงค์เดช เจริญปาละ

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์

(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงทองหลาง อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org





คำ�อนุโมทน�

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทำา หนังสือพุทธวจน 

ฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ

ตั้งใจเผยแผ่คำาสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจาก

พระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและ

นำามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทำา

อันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ผู้มีส่วนร่วม

ในการทำาหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิด

ปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ 

ขออนุโมทนา 

ภิกขคุึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 





คำ�นำ�

หนังสือ “พุทธวจน ฉบับ ต�มรอยธรรม” 

ได้จัดทำาขึน้ ด้วยปรารภเหตทุีว่่า หลายคนยังเหน็คำาสอนของ

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เป็นสิ่งที่ยาก หรือเป็นสิ่งที่ไกลตัว

เกินไป ทำาให้มีน้อยคนนักที่จะหันมาใส่ใจศึกษาคำาสอนของ

พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่พระองค์ได้ตรัสไว้

แล้วว่า คำาสอนที่พระองค์ตรัสสอนทั้งหมดนั้น บริสุทธิ์

บริบูรณ์แล้วสิ้นเชิง อีกทั้งคำาสอนนั้น ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่า 

“อก�ลิโก” คือใช้ได้ไปตลอด ไม่มีคำาว่าเก่าหรือล้าสมัย 

และใช้ได้กับบุคคลทุกคน อันจะเห็นได้จากในสมัยพุทธกาล

ที่พุทธบริษัท ๔ ทั้งหลายนั้น มีคนจากหลายชาติและวรรณะ

นอกจากนีพ้ระองค์ยงัได้ตรัสอกีว่า บคุคลทีท่่านตรสัสอนนัน้

มตีัง้แต่ พรหม เทวดา ภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิา ไปจนถึง

ปุถุชนคนธรรมดาท่ัวไป และทุกคนนั้น เมื่อนำาคำาสอน

ของพระองค์ไปปฏิบัติแล้ว ก็สามารถแก้ทุกข์หรือดับทุกข์

ให้กับตนเองได้ทั้งสิ้น
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

มิถุนายน ๒๕๕๔



อักษรย่อ

เพื่อคว�มสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้�ใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หม�ยแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยม�ก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.  ภิกขุนีวิภังค์  วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค  วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.  จุลวรรค   วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.  ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.    สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.   มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.    ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.    มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.    มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.    อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.   สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.   นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.   ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.   สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.   มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.   เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.   ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.   ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.   จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.



ปญฺจก. อํ.   ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.    ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.   สัตตกนิบาต    อังคุตตรนิกาย
อฏฺก. อํ.   อัฏฐกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
นวก. อํ.    นวกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
ทสก. อํ.    ทสกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
เอกาทสก. อํ.  เอกาทสกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.  
ขุ. ขุ.     ขุททกปาฐะ    ขุททกนิกาย.
ธ. ขุ.     ธรรมบท     ขุททกนิกาย.  
อุ. ขุ.     อุทาน      ขุททกนิกาย.  
อิติวุ. ขุ.    อิติวุตตกะ    ขุททกนิกาย.  
สุตฺต. ขุ.    สุตตนิบาต    ขุททกนิกาย.
วิมาน. ขุ.    วิมานวัตถุ    ขุททกนิกาย.
เปต. ขุ.    เปตวัตถุ     ขุททกนิกาย. 
เถร. ขุ.     เถรคาถา     ขุททกนิกาย.
เถรี. ขุ.     เถรีคาถา     ขุททกนิกาย.
ชา. ขุ.     ชาดก      ขุททกนิกาย. 
มหานิ. ขุ.    มหานิทเทส    ขุททกนิกาย. 
จูฬนิ. ขุ.    จูฬนิทเทส     ขุททกนิกาย.
ปฏิสมฺ. ขุ.    ปฏิสัมภิทามรรค   ขุททกนิกาย.
อปท. ขุ.    อปทาน     ขุททกนิกาย.
พุทฺธว. ขุ.    พุทธวงส์    ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.    จริยาปิฎก    ขุททกนิกาย
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หม�ยเหตุผู้รวบรวม

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ บางส่วนได้ปรับสำานวนต่าง

จากฉบับหลวง โดยเทียบเคียงจากทุกสำานัก (ฉบับสยามรัฐ, 

ฉบับหลวง, ฉบับมหามงกุฏฯ, ฉบับมหาจุฬาฯ, ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, 

ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์แห่งประเทศอังกฤษ) เพื่อให้สอดรับกับบาลี

และความเชื่อมโยงของพุทธวจนให้มากที่สุด





เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธ�น
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.

01 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้ 

สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ 

เป็นคำาร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน 

มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร 

เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำากล่าวของสาวก 

เมื่อมีผู้นำาสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ 

เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจักไม่สำาคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.

ส่วนสุตตันตะเหล่�ใดที่เป็นคำ�ของตถ�คต

เป็นข้อคว�มลึก มีคว�มหม�ยซึ้ง 

เป็นชั้นโลกุตตระว่�เฉพ�ะเรื่องสุญญต� 

เมื่อมีผู้นำ�สุตตันตะเหล่�นั้นม�กล่�วอยู่ 

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเง่ียหูฟัง ย่อมต้ังจิตเพ่ือจะรู้ท่ัวถึง 

และย่อมสำ�คัญว่�เป็นส่ิงท่ีตนควรศึกษ�เล่�เรียน.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

2

จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า  

ข้อนี้เป็นอย่างไร ? มีความหมายกี่นัย ?” ดังนี้. 

ด้วยการทำาดังนี้

เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ 

ธรรมที่ยังไม่ปร�กฏ เธอก็จะทำ�ให้ปร�กฏได้

คว�มสงสัยในธรรมหล�ยประก�รที่น่�สงสัย

เธอก็บรรเท�ลงได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุบริษัทเหล่านี ้เราเรียกว่า 

บริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ 

ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเอง

หาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่าง

ของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่ 

(ปฏิปุจฺฉาวินีตา ปริสา โน อุกฺกาจิตวินีตา)

จัดเป็นบริษัทที่เลิศ แล.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

3

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้ชี้ขุมทรัพย์ !
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖., -บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖. 

0๒ 

อานนท์ !  เราไม่พยายามทำากะพวกเธอ อย่างทะนุถนอม

เหมือนพวกช่างหม้อ ทำาแก่หม้อ ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่

อานนท์ !  เราจักขนาบแล้ว ขนาบอีก ไม่มีหยุด

อานนท์ !  เราจักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีก ไม่มีหยุด

ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นส�ร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้.

คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใดๆ ท่ีคอยช้ีโทษ คอยกล่าว

คำาขนาบอยู่เสมอไป ว่าคนนั้นแหละ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์

ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น

เมื่อคบห�กับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่

ย่อมมีแต่ดีท่�เดียว ไม่มีเลวเลย.





เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ย�ก 
เกี่ยวกับพระองค์เอง

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔. 

0๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมมตว่ิามหาปฐพอีนัใหญ่หลวง

นีม้นีำา้ท่วมถึงเป็นอนัเดยีวกนัท้ังหมด บุรษุคนหนึง่ท้ิงแอก 

(ไม้ไผ่ ?) ซ่ึงมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในนำ้านั้น 

ลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก ลมตะวนัตก

พดัให้ลอยไปทางทศิตะวนัออก ลมทศิเหนอืพดัให้ลอยไป 

ทางทิศใต้ ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ อยู่ดังนี้. 

ในนำา้นัน้มเีต่าตวัหนึง่ตาบอด ล่วงไปร้อยๆ ปี มนัจะผุด

ขึน้มาครัง้หนึง่ๆ. ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทัง้หลาย จะสำาคัญ

ความข้อนีว่้าอย่างไร จะเป็นไปได้ไหมทีเ่ต่าตาบอด ร้อยปี  

จงึจะผดุขึน้มาสกัครัง้หน่ึง จะพงึยืน่คอ เข้าไปในร ูซึง่มอียู่

เพียงรูเดียวในแอกนั้น ?

“ข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า !  ที่เต่าตาบอดนั้น 

ร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียว จะพึงยื่นคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียง 

รูเดียวในแอกนั้น”.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

6

ภิกษุทั้งหลาย !  ย�กที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกัน

ที่ใครๆ จะพึงได้คว�มเป็นมนุษย์

ย�กที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกัน

ท่ีตถ�คตผู้อรหันตสัมม�สัมพุทธะ จะเกิดข้ึนในโลก

ย�กที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกัน

ท่ีธรรมวินัยอันตถ�คตประก�ศแล้ว จะรุ่งเรืองไปท่ัวโลก.

ภิกษุท้ังหลาย !  แต่ว่าบัดน้ีความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้ว  

ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก็บังเกิดข้ึนในโลกแล้ว และ

ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ก็รุ่งเรืองไปท่ัวโลกแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพร�ะเหตุนั้นในกรณีนี้ 

พวกเธอพึงกระทำ�โยคกรรมเพื่อให้รู้ว่� 

“นี้ ทุกข์ 

นี้ เหตุให้เกิดทุกข์ 

นี้ คว�มดับแห่งทุกข์ 

น้ี หนท�งให้ถึงคว�มดับแห่งทุกข์” ดังนี้เถิด.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

พระพทุธเจ้� ท้ังในอดตี อน�คต 
และในปัจจบุนั ล้วนแต่ตรัสรูอ้รยิสัจสี่

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๔.

04 

ภิกษุท้ังหลาย !  พระอรหันตสัมม�สัมพุทธเจ้�องค์ใดๆ  

ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้ว ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต 

ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งความจริง

อันประเสริฐสี่อย่าง.

ภิกษุท้ังหลาย !  พระอรหันตสัมม�สัมพุทธเจ้�องค์ใดๆ  

จักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริง ต่อในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต 

ท่านท้ังหลายเหล่าน้ัน ก็จักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริง ซ่ึงความจริง

อันประเสริฐสี่อย่าง.

ภิกษุท้ังหลาย !  แม้พระอรหันตสัมม�สัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้

ตามเป็นจริงอยู ่ ในก�ลเป็นปัจจุบันนี้ ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่ง

คว�มจริงอันประเสริฐส่ีอย่�ง. 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

8

ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้น เหล่าไหนเล่า ?

สี่อย่างคือ 

คว�มจริงอันประเสริฐคือ ทุกข์

คว�มจริงอันประเสริฐคือ เหตุให้เกิดทุกข์

คว�มจริงอันประเสริฐคือ คว�มดับไม่เหลือของทุกข์

และคว�มจริงอันประเสริฐคือ ท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับ

ไม่เหลือของทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพร�ะเหตุนั้นในกรณีนี้

พวกเธอพึงทำ�คว�มเพียร เพ่ือให้รู้ต�มเป็นจริงว่� 

“นี ้ เป็นทุกข์

นี ้ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

นี ้ เป็นคว�มดับไม่เหลือของทุกข์

น้ี เป็นท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับไม่เหลือของทุกข์”

ดังนี้เถิด.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

พระพุทธองค์ ทรงพระน�มว่� 
“อรหันตสัมม�สัมพุทธะ” 
ก็เพร�ะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓.

0๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความจริงอันประเสริฐส่ีอย่าง

เหล่าน้ี สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? 

สี่อย่างคือ 

คว�มจริงอันประเสริฐคือ คว�มทุกข์ 

คว�มจริงอันประเสริฐคือ เหตุให้เกิดทุกข์ 

คว�มจริงอันประเสริฐคือ คว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

และคว�มจริงอันประเสริฐคือ ท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับ

ไม่เหลือของทุกข ์

นี้แล คว�มจริงอันประเสริฐสี่อย่�ง.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพร�ะได้ตรัสรู้ต�มเป็นจริง ซ่ึง

คว�มจริงอันประเสริฐสี่อย่�งเหล่�นี้ ตถ�คต จึงมีน�ม

อันบัณฑิตกล่�วว่� “อรหันตสัมม�สัมพุทธะ”.



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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ภิกษุทั้งหลาย !  

เพร�ะเหตุนั้นในกรณีนี้

พวกเธอพึงทำ�คว�มเพียรเพื่อให้รู้ต�มเป็นจริงว่�

“นี้เป็นทุกข์

นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์

และนี้เป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์” 

ดังนี้เถิด.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

จงสงเคร�ะห์ผู้อ่ืนด้วยก�รให้รู้อริยสัจ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๔/๑๗๐๖. 

0๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่า

เธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำามาตย์

ก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม

ชนเหล่�นั้น อันเธอพึงชักชวนให้เข้�ไปตั้งมั่น

ในคว�มจริงอันประเสริฐสี่ประก�ร 

ด้วยปัญญ�อันรู้เฉพ�ะต�มที่เป็นจริง. 

ความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเล่า ? 

สี่ประการคือ 

คว�มจริงอันประเสริฐคือ ทุกข์ 

คว�มจริงอันประเสริฐคือ เหตุให้เกิดแห่งทุกข์ 

คว�มจริงอันประเสริฐคือ คว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข ์

และคว�มจริงอันประเสริฐคือ ท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับ

ไม่เหลือแห่งทุกข์.



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำ�ให้รู้ว่� 

 

“ทุกข ์ เป็นอย่�งนี้ 

เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข ์ เป็นอย่�งนี้ 

คว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข ์ เป็นอย่�งนี้ 

ท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่�งน้ี”

ดังนี้.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อริยสัจสี่โดยสังเขป 
(ทรงแสดงด้วยคว�มยึดในขันธ์ห้�)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๔-๕/๑๖๗๘-๑๖๘๓. 

07 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความจริงอันประเสริฐ มีสี่อย่าง

เหล่านี้ สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? ส่ีอย่างคือ ความจริง  

อันประเสริฐคือทุกข์ ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้

เกิดทุกข์ ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือ

ของทุกข์ และความจริงอันประเสริฐคือทางดำาเนินให้ถึง

ความดับไม่เหลือของทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มจริงอันประเสริฐคือทุกข์ 

เป็นอย่างไรเล่า ? คือ 

ขันธ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งคว�มยึดม่ันถือม่ันห้�อย่�ง.

ห้าอย่างนั้นอะไรเล่า ? คือ 

รูป เวทน� สัญญ� สังข�ร และวิญญ�ณ.

ภิกษุทั้งหลาย !  

อันนี้เรากล่าวว่า คว�มจริงอันประเสริฐคือทุกข์.



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มจริงอันประเสริฐคือเหตุ

ให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?

คือตัณห�อันใดน้ี ท่ีเป็นเคร่ืองนำ�ให้มีก�รเกิดอีก 

อันประกอบด้วยความกำาหนัด เพราะอำานาจแห่งความเพลิน 

มักทำาให้เพลินอย่างย่ิงในอารมณ์น้ันๆ ได้แก่

ตัณหาในกาม (กามตัณหา) 

ตัณหาในความมีความเป็น (ภวตัณหา) 

ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น (วิภวตัณหา). 

ภิกษุท้ังหลาย !  

อันน้ีเรากล่าวว่า คว�มจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มจริงอันประเสริฐคือคว�มดับ 

ไมเ่หลือของทุกข ์เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือคว�มดับสนิท เพร�ะคว�มจ�งคล�ยดับไปโดย

ไม่เหลือของตัณห�นั้น ความสละลงเสีย ความสลัดทิ้งไป 

ความปล่อยวาง ความไม่อาลัยถึงซึ่งตัณหานั้นเอง อันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

อันน้ีเรากล่าวว่า คว�มจริงอันประเสริฐคือคว�มดับไม่เหลือ

ของทุกข์. 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มจริงอันประเสริฐคือท�ง

ดำ�เนินให้ถึงคว�มดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?

คือหนท�งอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปด

นั่นเอง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 

ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ

การพูดจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ

ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  

อันน้ีเรากล่าวว่า คว�มจริงอันประเสริฐคือท�งดำ�เนินให้ถึง

คว�มดับไม่เหลือของทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่าน้ีแล คือความจริงอันประเสริฐ

สี่อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพร�ะเหตุน้ันในกรณีน้ี พวกเธอ

พึงทำ�คว�มเพียร เพื่อให้รู้ต�มเป็นจริงว่� “นี้เป็นทุกข์  

นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์์  

น้ีเป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์” ดังน้ีเถิด.



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

ก�รรู้อริยสัจสี่ ทำ�ให้มีต�สมบูรณ์
 -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๖๒/๔๖๘, ๑๔๗/๔๕๙.

08 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล ๓ จำาพวกนี้มีอยู่ หาได้

อยู่ในโลก. สามจำาพวกอย่างไรเล่า ? สามจำาพวกคือ

คนต�บอด (อนฺโธ)

คนมีต�ข้�งเดียว (เอกจกฺขุ)

คนมีต�สองข้�ง (ทฺวิจกฺขุ).

ภิกษุทั้งหลาย !  คนตาบอดเป็นอย่างไรเล่า ? 

คือคนบางคนในโลกนี้ 

ไม่มีต�ที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได ้

หรือทำาโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น นี้อย่างหนึ่ง 

และไม่มีต�ที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล

- ธรรมมีโทษและไม่มีโทษ 

- ธรรมเลวและธรรมประณีต 

- ธรรมฝ่ายดำาและธรรมฝ่ายขาว นี้อีกอย่างหนึ่ง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีแล คนต�บอด (ท้ังสองข้�ง).



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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ภิกษุท้ังหลาย !  คนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่า ?

คือคนบางคนในโลกนี ้

มีต�ที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได ้

หรือทำาโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น นี้อย่างหนึ่ง

แต่ไม่มีต�ที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล 

- ธรรมมีโทษและไม่มีโทษ 

- ธรรมเลวและธรรมประณีต

- ธรรมฝ่ายดำาและธรรมฝ่ายขาว นี้อีกอย่างหนึ่ง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล คนมีต�ข้�งเดียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  คนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่า ?

คือคนบางคนในโลกนี้ 

มีต�ที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได ้

หรือทำาโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น นี้อย่างหนึ่ง

และมีต�ที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล

- ธรรมมีโทษและไม่มีโทษ 

- ธรรมเลวและธรรมประณีต

- ธรรมฝ่ายดำาและธรรมฝ่ายขาว นี้อีกอย่างหนึ่ง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล คนมีต�สองข้�ง.
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...ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุมีตาสมบูรณ์ (จกฺขุมา) 

เป็นอย่างไรเล่า ?

คือภิกษุในกรณีน้ี ย่อมรู้ชัดต�มคว�มเป็นจริงว่� 

“นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดแห่งทุกข์ นี้คว�มดับไม่เหลือ

แห่งทุกข์ น้ีท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์” 

ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล ภิกษุมีต�สมบูรณ.์



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

19

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ก�รสนทน�กับพระอ�นนท ์
เรื่องกัลย�ณมิตร

-บาลี สคา. สํ. ๑๕/๑๒๗/๓๘๒. 

09 

มหาราชะ !  ครั้งหนึ่ง ตถาคตพักอยู่ที่นิคมแห่ง

พวกศากยะ ชื่อว่านครกะ ในแคว้นสักกะ. มหาราชะ !   

คร้ังน้ันแล ภิกษุอานนท์ได้เข้าไปหาตถาคตถึงท่ีอยู่ อภิวาท

แล้วนั่งลง ณ ที่ควร. มหาราชะ !  ภิกษุอานนท์ได้กล่าว

คำาน้ีกะตถาคตว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ความมีมิตรดี ความมีสหายดี ความ

มีเพ่ือนผู้แวดล้อมดี น้ีเป็นก่ึงหน่ึงของพรหมจรรย์พระเจ้าข้า !” ดังนี้.

มหาราชะ !  เม่ือภิกษุอานนท์ได้กล่าวอย่างน้ีแล้ว 

ตถาคตได้กล่าวกะเธออย่างนี้ว่า 

“อานนท์ !  เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลย อานนท์ ! 

ข้อนีเ้ป็นพรหมจรรย์ทัง้หมดทัง้สิน้ทีเดยีว คอืความมมีติร

ด ีความมสีหายดี ความมีเพือ่นผูแ้วดล้อมด.ี 
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อานนท์ !  พรหมจรรย์ทั้งสิ้นนั้น เป็นสิ่งที่ภิกษ ุ

ผู้มีมิตรดีพึงหวังได้. 

เม่ือเป็นผู้มีมิตรดี มีสห�ยดี มีเพ่ือนผู้แวดล้อมดี

เธอนั้นจักทำ�อริยมรรคมีองค์แปดให้เจริญได ้

จักกระทำ�ให้ม�กซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดได ้

ดังนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

กัลย�ณมิตรของพระองค์เอง
-บาลี สคา. สํ. ๑๕/๑๒๗/๓๘๓. 

10 

อานนท์ !  ภิกษุผู ้ ช่ือว ่า มีมิตรดี มีสหายด ี

มีเพื่อนด ีย่อมเจริญ ทำาให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วย

องค์แปด โดยอาการอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ภิกษุนี ้ย่อมเจริญ ทำ�ให้ม�กซึ่ง  

สัมม�ทิฏฐ ิ สัมม�สังกัปปะ  

สัมม�ว�จ� สัมม�กัมมันตะ สัมม�อ�ชีวะ  

สัมม�ว�ย�มะ สัมม�สต ิ สัมม�สม�ธ ิ 

อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไป  

เพื่อการสลัดลง. 

อานนท์ !  อย่างน้ีแล ช่ือว่าภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี  

มีเพื่อนด ีย่อมเจริญ ทำาให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วย

องค์แปด.

อานนท์ !  ข้อนัน้เธอพงึทราบด้วยปรยิายอนัน้ีเถดิ

ว่าพรหมจรรย์น้ีทัง้หมดน้ันเทยีว ได้แก่ ความเป็นผูม้มิีตร

ด ีมีสหายดี มีเพื่อนดี ดังนี้. 
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อานนท์ !  จรงิทเีดยีว สตัว์ทัง้หล�ยผูม้คีว�มเกดิ 

เป็นธรรมด� ได้อ�ศัยกัลย�ณมิตรของเร�แล้ว ย่อม

หลุดพ้นจ�กก�รเกิด... ผู้มีความแก่ชรา ความเจ็บป่วย 

ความตาย ความโศก ความครำ่าครวญ ความทุกข์กาย 

ความทกุข์ใจ และความคับแค้นใจเป็นธรรมดา... ครัน้ได้อาศยั

กัลยาณมิตรของเราแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ชรา 

ความเจ็บป่วย ความตาย ความโศก ความครำ่าครวญ 

ความทุกข์กาย ความทกุข์ใจ และความคบัแค้นใจ.

อานนท์ !  ข้อนัน้เธอพงึทราบด้วยปรยิายอนันีเ้ถิด 

คือว่าพรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั้นเทียว ได้แก ่ ความเป็นผู้มี

มิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดังนี้. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ขย�ยคว�มแห่งอริยมรรคมอีงค์แปด
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

11 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่อง

ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือหนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ นี้เอง

องค์แปดคือ 

ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ

การพูดจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ

ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มเห็นชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุให้

เกิดทุกข์ ความรู้ในคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู้ใน

หนท�งเป็นเคร่ืองให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อันใด 

นี้เราเรียกว่า สัมม�ทิฏฐิ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มดำ�ริชอบเป็นอย่�งไร ?

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มดำ�ริในก�รออกจ�กก�ม  

ความดำาริในการไม่พย�บ�ท ความดำาริในการไม่เบียดเบียน  

นี้เราเรียกว่า สัมม�สังกัปปะ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ก�รพูดจ�ชอบเป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษทุัง้หลาย !  ก�รเว้นจ�กก�รพดูเทจ็ การเว้น

จากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหย�บ 

การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เราเรียกว่า สัมม�ว�จ�.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รง�นชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รเว้นจ�กก�รฆ่�สัตว์ การเว้น

จากก�รถือเอ�ส่ิงของท่ีเจ้�ของไม่ได้ให้ การเว้นจากก�ร

ประพฤติผิดในก�มท้ังหล�ย น้ีเราเรียกว่า สัมม�กัมมันตะ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รเล้ียงชีพชอบเป็นอย่�งไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกน้ี ละมิจฉ�ชีพเสีย สำ�เร็จ

คว�มเป็นอยู่ด้วยสัมม�ชีพ น้ีเราเรียกว่า สัมม�อ�ชีวะ.

ภกิษทุัง้หลาย !  คว�มเพยีรชอบเป็นอย�่งไร ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษน้ีุ ย่อมปลกูความพอใจ ย่อม

พยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อม 

ตัง้จติไว้ เพ่ือคว�มไม่บังเกดิขึน้แห่งอกศุลธรรมทัง้หล�ย 

อนัเป็นบ�ป ทีย่งัไม่ได้บงัเกดิขึน้ ย่อมปลกูความพอใจ 

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อก�รละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหล�ยอัน

เป็นบ�ป ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมปลูกความพอใจ ย่อม

พยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อม 

ตัง้จติไว้ เพือ่ก�รบงัเกดิขึน้แห่งกศุลธรรมท้ังหล�ยทีย่งั 

ไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อม

ปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อ

คว�มย่ังยืน คว�มไม่เลอะเลือน คว�มงอกง�มยิ่งขึ้น 
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คว�มไพบลูย์ คว�มเจรญิ คว�มเตม็รอบแห่งกศุลธรรม

ทัง้หล�ยทีบ่งัเกดิขึน้แล้ว นีเ้ราเรยีกว่า สมัม�ว�ย�มะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มระลึกชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนี้ เป็นผู้มีปกติพิจ�รณ�

เห็นก�ยในก�ยอยู ่ มคีวามเพยีรเป็นเครือ่งเผากเิลส มี

ความรูส้กึตวัทัว่พร้อม มสีต ิ นำาความพอใจและความไม่

พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทน�

ในเวทน�ทั้งหล�ยอยู่ มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส

มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความ 

ไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจติ 

ในจติอยู ่มคีวามเพยีรเป็นเครือ่งเผากิเลส มคีวามรูส้กึตัว

ทัว่พร้อม มสีต ิ นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลก

ออกเสียได ้ เป็นผู้มีปกติพิจ�รณ�เห็นธรรมในธรรมทัง้

หล�ยอยู ่มคีวามเพยีรเป็นเครือ่งเผากเิลส มคีวามรูส้กึตวัทัว่

พร้อม มสีต ินำาความพอใจและความไม่พอใจในโลกออก

เสยีได้ นีเ้ราเรยีกว่า สมัม�สต.ิ
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ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มต้ังใจม่ันชอบเป็นอย่�งไร ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษนุี ้เพราะสงัดจากกามทัง้หลาย 

เพราะสงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลาย ย่อมเข้�ถึงฌ�นทีห่น่ึง 

อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่ 

เพราะวติกวจิารรำางบัลง เธอเข้าถงึฌ�นทีส่อง อนัเป็นเครื่อง

ผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอนัเอกผดุขึน้ 

ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิ 

แล้วแลอยู ่เพราะปีตจิางหายไป เธอเป็นผูเ้พ่งเฉยอยูไ่ด้ มสีติ 

มีความรู ้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกาย 

ย่อมเข้าถงึฌ�นท่ีส�ม อนัเป็นฌานท่ีพระอรยิเจ้าทัง้หลาย 

กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติ มี

การอยู่เป็นสขุ” แล้วแลอยู ่เพราะละสขุและทกุข์เสียได้และ

เพราะความดบัหายไปแห่งโสมนสัและโทมนสัในกาลก่อน 

เธอย่อมเข้าถึงฌ�นที่สี่ อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติ

อันบริสุทธ์ิ เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่ น้ีเราเรียกว่า 

สัมม�สม�ธิ.

ภิกษุทั้งหลาย !  น้ีเร�เรียกว่� อริยสัจ คือ หนท�ง

เป็นเครื่องให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

โลกจะไม่ว่�งจ�กพระอรหันต์
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘.

1๒ 

สุภัททะ !  

ในธรรมวินัยใด    ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปด 

สมณะที่หนึ่ง (พระโสดาบัน)  ก็ห�ไม่ได้ในธรรมวินัยน้ัน 

แม้สมณะท่ีสอง (พระสกทาคามี) ก็หาไม่ได้ 

แม้สมณะท่ีสาม (พระอนาคามี) ก็หาไม่ได้ 

แม้สมณะที่สี ่(พระอรหันต์)  ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยน้ัน.

สุภัททะ !  

ในธรรมวินัยนี้แล  มีอริยมรรคมีองค์แปด

สมณะที่หนึ่ง (พระโสด�บัน) ก็ห�ได้ในธรรมวินัยนี ้

แม้สมณะท่ีสอง (พระสกท�ค�มี) ก็ห�ได ้

แม้สมณะที่สาม (พระอน�ค�มี) ก็ห�ได ้

แม้สมณะที่สี ่(พระอรหันต์)  ก็ห�ได้ในธรรมวินัยนี้.

สุภัททะ !  

ถ้�ภิกษุท้ังหล�ยเหล่�นี้ จะพึงอยู่โดยชอบไซร้ 

โลกก็จะไม่ว่�งจ�กพระอรหันต์ทั้งหล�ย แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

คว�มเหมือนและคว�มแตกต่�ง 
ระหว่�งสัมม�สัมพุทธะ กับ  
ภิกษุผู้ปัญญ�วิมุตติ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๑/๑๒๕.

1๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ตถ�คตผู้อรหันตสัมม�สัมพุทธะ 

หลุดพ้นแล้วจ�กรูป เพร�ะคว�มเบ่ือหน่�ย ความคลาย

กำาหนัด ความดับ และความไม่ยึดมั่น จึงได้นามว่า 

“สัมม�สัมพุทธะ”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้ภิกษุผู้ปัญญ�วิมุตติ ก็หลุดพ้น

แล้วจ�กรูป เพร�ะคว�มเบ่ือหน่�ย ความคลายกำาหนัด 

ความดับ และความไม่ยึดม่ัน จึงได้นามว่า “ปัญญ�วิมุตติ”.

(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

ก็ได้ตรัสไว้ มีข้อความแสดงหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณี

แห่งรูปที่กล่าวแล้ว).

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ด้วยกันท้ังสองพวกแล้ว  

อะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน อะไรเป็นความมุ่งหมาย 

ท่ีแตกต่างกัน อะไรเป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกัน ระหว่าง

ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ ?
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ภิกษุทั้งหลาย !  ตถ�คตผู้อรหันตสมัม�สมัพทุธะ 

ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น ได้ทำามรรคที่ยังไม่มี

ใครรู้ ให้มีคนรู้ ได้ทำามรรคที่ยังไม่มีใครกล่าว ให้เป็น

มรรคที่กล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นมัคคัญญู (รู้มรรค) 

เป็นมัคควทิ ู(รูแ้จ้งมรรค) เป็นมคัคโกวิโท (ฉลาดในมรรค)

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนส�วกทั้งหล�ยในก�ลน้ี 

เป็น มัคค�นุค� (ผู้เดินตามมรรค) เป็นผู้ต�มม�ในภ�ยหลัง.

ภิกษุท้ังหลาย !  นี้แล เป็นความผิดแผกแตกต่าง

กัน เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระทำาให ้

แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ

ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

32

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

ไม่ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย ์
เพื่อให้เข�นับถือ

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๕. 

14 

ภิกษุทั้งหลาย !  พรหมจรรย์น้ีเราประพฤติ มิใช่

เพ่ือหลอกลวงคนให้นับถือ มิใช่เพ่ือเรียกคนมาเป็นบริวาร  

มิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะ และเสียงสรรเสริญ 

มิใช่เพ่ืออานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิ หรือเพ่ือค้านลัทธิอ่ืนใด

ให้ล้มลงไป และมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่า เราได้เป็น

ผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ ก็หามิได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ท่ีแท้ พรหมจรรย์น้ี เร�ประพฤติ

เพื่อสำ�รวม เพื่อละ เพื่อคล�ยกำ�หนัด เพื่อดับสนิท

ซึ่งทุกข์ แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ทรงสอนเฉพ�ะแต่เรื่องทุกข ์
กับคว�มดับสนิทของทุกข์

-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๗๖/๒๘๖.

1๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ท้ังท่ีเรามีถ้อยคำาอย่างน้ี มีการกล่าว  

อย่างนี้ สมณะและพราหมณ์บางพวก ยังกล่าวตู่เราด้วย

คำาเท็จเปล่าๆ ปลี้ๆ ไม่มีจริงให้เป็นจริงว่า 

“พระสมณโคดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่

ความฉิบหาย ย่อมบัญญัติลัทธิความสูญเปล่า ความวินาศ 

ความไม่มีของสัตว์ คน ตัวตน เราเขา ขึ้นสั่งสอน” ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  สมณะและพราหมณ์บางพวก

เหล่าน้ันกล่าวตู่เราด้วยคำาเท็จเปล่าๆ ปล้ๆี  ไม่มีจริงให้เป็นจริง 

โดยประการท่ีเราไม่ได้กล่าว หรือจะกล่าวอย่างน้ัน ก็หามิได้.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในก�ลก่อนก็ต�ม ในก�ลบัดนี้

ก็ต�ม เร�บัญญัติสอนแต่เร่ืองคว�มทุกข์ และคว�มดับสนิท

ไม่มีเหลือของคว�มทุกข์ เท่�นั้น.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์ 

และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เช่นนี้ แม้จะมี

ใครมาด่าว่า ถากถาง กระทบกระเทียบ เสียดสี ตถาคต

ก็ไม่มีความขุ่นแค้น โกรธเคือง เดือดร้อนใจ เพราะเหตุน้ัน 

แต่ประการใด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในเรือ่งเดยีวกนันัน้เอง แม้จะมี

ใครมาสักการะ เคารพ สรรเสริญ บูชา ตถาคตก็ไม่มี

ความรู้สึกเพลิดเพลิน ชื่นชม หรือเคลิ้มใจไปตาม. 

ถ้�มีใครม�สักก�ระ เค�รพ สรรเสริญ บูช� 

ตถ�คตย่อมมีคว�มคิดอย่�งน้ีว่� ก่อนหน้�น้ีเร�มีคว�ม

รู้สึกตัวท่ัวถึงอย่�งไร บัดน้ีเร�ก็ต้องทำ�คว�มรู้สึกตัวทัว่ถึง

อย่�งนั้น ดังนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

คำ�ของพระองค ์
ตรงเป็นอันเดียวกันหมด

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

1๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  นับต้ังแต่ราตรี ท่ีตถาคตได้ตรัสรู้ 

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรี ที่ตถาคต

ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาต ุ

ตลอดเวล�ระหว่�งนั้น ตถ�คตได้กล่�วสอน 

พร่ำ�สอน แสดงออกซ่ึงถ้อยคำ�ใด ถ้อยคำ�เหล่�น้ันท้ังหมด 

ย่อมเข้�กันได้โดยประก�รเดียวทั้งสิ้น ไม่แย้งกันเป็น

ประก�รอ่ืนเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  

(อนึ่ง) ตถ�คตกล่�วอย่�งใด ทำ�อย่�งนั้น 

ทำ�อย่�งใด กล่�วอย่�งนั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

หลักที่ทรงใช้ในก�รตรัส (๖ อย่�ง)

-บาลี ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔. 

17 

ราชกุมาร !  

(๑) ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันไม่จริง ไม่แท้ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นท่ีรกัท่ีพงึใจของผูอ้ืน่ 

ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น. 

(๒) ตถาคตรู้ชัดซ่ึงว�จ�ใด อันจริง อันแท้ แต่

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นท่ีรักท่ีพึงใจของผู้อ่ืน 

ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น.

(๓) ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันจริง อันแท้ 

อันประกอบด้วยประโยชน์ แต่ไม่เป็นท่ีรักท่ีพึงใจของผู้อ่ืน 

ตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะกาลเพื่อกล่าววาจานั้น.

(๔) ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันไม่จริง ไม่แท้ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นท่ีรักท่ีพึงใจของผู้อ่ืน 

ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น.
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(๕) ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันจริง อันแท้ 

แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แม้เป็นท่ีรักท่ีพึงใจของผู้อ่ืน 

ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น. 

(๖) ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันจริง อันแท้ 

อันประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นท่ีรักท่ีพึงใจของผู้อ่ืน 

ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละท่ีเหมาะสมเพ่ือกล่าววาจาน้ัน. 

ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า ? 

ราชกุมาร !   

เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำ�ม�สอน 
มีม�กกว่�ที่ทรงนำ�ม�สอนม�กนัก

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒.

18 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำาใบไม้สีสปา ท่ีร่วงอยู่ตามพ้ืนดิน

ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายเข้าใจว่าอย่างไร 

ใบไม้สีสปาท่ีเรากำาข้ึนหน่อยหน่ึงน้ีมาก หรือว่าใบไม้สีสปา

ท่ียังอยู่บนต้นเหล่านั้นมีมาก ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ใบไม้ท่ีพระผู้มีพระภาคทรงกำาข้ึน

หน่อยหน่ึงน้ันเป็นของน้อย ส่วนใบไม้ท่ียังอยู่บนต้นสีสปาเหล่าน้ัน

ย่อมมีมาก”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น ธรรมะส่วนที่

เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่ง แล้วไม่กล่าวสอนนั้น มีมากกว่า

ส่วนที่นำามาสอน. ภิกษุท้ังหลาย !  เหตุไรเล่า เราจึง

ไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นๆ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  เพร�ะเหตุว่� ธรรมะส่วนน้ัน  ๆไม่

ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเง่ือนต้นแห่งพรหมจรรย์

ไม่เป็นไปเพ่ือคว�มหน่�ย ไม่เป็นไปเพ่ือคว�มคล�ยกำ�หนัด 
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ไม่เป็นไปเพื่อคว�มดับ ไม่เป็นไปเพื่อคว�มสงบ ไม่เป็น

ไปเพื่อคว�มรู้ยิ่ง ไม่เป็นเพื่อคว�มรู้พร้อม ไม่เป็นไปเพื่อ

นิพพ�น ฉะน้ัน เร�จึงไม่กล่�วสอน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมะอะไรเล่า เป็นธรรมะที่

เรากล่าวสอน ? ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมะที่เร�กล่�วสอน 

คือข้อที่ว่� คว�มทุกข์เป็นอย่�งนี้ๆ เหตุเป็นที่เกิดของ

คว�มทุกข์เป็นอย่�งนี้ๆ คว�มดับสนิทของคว�มทุกข์

เป็นอย่�งนี้ๆ ข้อปฏิบัติเพื่อถึงคว�มดับสนิทของคว�ม

ทุกข์เป็นอย่�งนี้ๆ .

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุไรเล่า ธรรมะส่วนนี้

เราจึงนำามากล่าวสอน ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะว่าธรรมะส่วนน้ี ประกอบอยู่

ด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อ

ความหน่าย เป็นไปเพื่อความคลายกำาหนัด เป็นไปเพื่อ

ความดับ เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง 

เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นไปเพื่อนิพพาน เพราะเหตุ

นั้นแล เราจึงนำามากล่าวสอน. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ถ้�มัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำ�เป็นเสียก่อน 
ก็ต�ยเปล่�

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๔๖-๑๕๑/๑๔๙-๑๕๐,๑๕๒. 

19 

มาลงุกย๎บตุร !  เปรยีบเหมอืนบรุษุผู้หนึง่ ถกูลกูศร

อันกำาซาบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้า มิตร อำามาตย์ ญาติ

สายโลหติ จดัการเรียกแพทย์ผ่าตดัผูช้ำานาญ. บรุุษอย่างนัน้ 

กล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเรา ว่าเป็น 

กษัตริย์ พราหมณ์ เวสส์ ศูทร ชื่อไร โคตรไหน ฯลฯ 

ธนูท่ีใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเกาทัณฑ์ ฯลฯ เสีย

ก่อนแล้ว เรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้น. 

มาลงุกย๎บตุร !  เขาไม่อาจรูข้้อความทีเ่ขาอยากรู้นัน้ได้เลย 

ต้องตายเป็นแท้ !  

อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคล

ผู้นั้นกล่�วว่� เร�จักยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำ�นัก

ของพระผู้มีพระภ�คเจ้� จนกว่�พระองค์จักแก้ปัญห� 

ทิฏฐิสิบประก�รแก่เร�เสียก่อน และตถ�คตก็ไม่

พย�กรณ์ปัญห�นั้นแก่เข� เข�ก็ต�ยเปล่� โดยแท้.
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มาลุงก๎ยบุตร !  ท่านจงรูซ้ึง่สิง่ทีเ่ราไม่พยากรณ์ไว้

โดยความเป็นส่ิงทีเ่ราไม่พยากรณ์ รูซ้ึง่สิง่ทีเ่ราพยากรณ์ไว้ 

โดยความเป็นส่ิงทีเ่ราพยากรณ์.

อะไรเล่�ที่เร�ไม่พย�กรณ์ ? 

คือความเห็นสิบประการว่า โลกเท่ียง โลกไม่เท่ียง 

โลกมีท่ีส้ินสุด โลกไม่มีท่ีส้ินสุด ฯลฯ (เป็นต้น) เป็นส่ิงท่ีเรา

ไม่พยากรณ์.

มาลุงก๎ยบุตร !  อะไรเล่�ที่เร�พย�กรณ์ ?

คือสัจจะว่� “นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 

นี้เป็นคว�มดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นท�งดำ�เนิน

ให้ถึงคว�มดับไม่เหลือของทุกข์” ดังนี้ นี้เป็นสิ่งที่เร�

พย�กรณ์.

เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่า ? 

เพร�ะสิ่งๆ นี้ ย่อมประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ 

เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ เป็นไปพร้อมเพื่อคว�ม

หน่�ยทุกข์ คว�มคล�ยกำ�หนัด คว�มดับ คว�มรำ�งับ

คว�มรู้ยิ่ง คว�มรู้พร้อม และนิพพ�น.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

คำ�สอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยม�ก
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๒๓/๓๙๖.

๒0 

“พระโคดมผู้เจริญ !  ทรงนำาสาวกท้ังหลายไปอย่างไร ? 

อน่ึง อนุสาสนีของพระโคดมผู้เจริญ ย่อมเป็นไปในสาวกท้ังหลาย 

ส่วนมาก มีส่วนแห่งการจำาแนกอย่างไร ?”.

อัคคิเวสสนะ !  เราย่อมนำาสาวกทัง้หลายไปอย่างนี้  

อนึง่ อนสุาสนขีองเรา ย่อมเป็นไปในสาวกทัง้หลาย ส่วนมาก 

มีส่วนแห่งการจำาแนกอย่างนี้ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย !  

รูปไม่เที่ยง เวทน�ไม่เที่ยง สัญญ�ไม่เที่ยง 

สังข�รไม่เที่ยง วิญญ�ณไม่เที่ยง.

ภิกษุทั้งหลาย !  

รูปไม่ใช่ตัวตน เวทน�ไม่ใช่ตัวตน

สัญญ�ไม่ใช่ตัวตน สังข�รไม่ใช่ตัวตน

วิญญ�ณไม่ใช่ตัวตน.

สังข�รทั้งหล�ยทั้งปวงไม่เที่ยง

ธรรมทั้งหล�ยทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน” ดังนี.้
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อคัคเิวสสนะ !  เราย่อมนำาสาวกทัง้หลายไปอย่างนี้ 

อนึง่ อนสุาสนขีองเรา ย่อมเป็นไปในสาวกทัง้หลาย ส่วนมาก 

มีส่วนแห่งการจำาแนกอย่างนี้ ดังนี.้
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ลำ�ดบัก�รหลุดพ้น เมือ่เหน็ไตรลกัษณ์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.  

๒1 

ภิกษุทั้งหลาย !  รูปเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง 

สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตต�  

ส่ิงใดเป็นอนัตต� สิ่งนั้น นั่นไม่ใช่ของเร� (เนตำ มม)  

น่ันไม่ใช่เป็นเร� (เนโสหมสฺมิ) นั่นไม่ใช่ตัวตนของเร�  

(น เมโส อตฺตา) เธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญา 

โดยชอบ ตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ด้วยประการดังนี้.

(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญ�ณ ก็ตรัส

อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  

เม่ือบุคคลเห็นข้อน้ันด้วยปัญญาโดยชอบตรงตาม 

ที่เป็นจริงอย่างนี้ ปุพพันตานุทิฏฐิ1 ทั้งหลาย ย่อมไม่มี

เม่ือปุพพันตานุทิฏฐิไม่มี อปรันตานุทิฏฐิ2 ท้ังหลาย 

ย่อมไม่มี 

1 ความเห็นที่ปรารภขันธ์ในเบื้องต้น หรือความเห็นที่เป็นไปในส่วนของอดีต
2 ความเห็นที่ปรารภขันธ์ในเบื้องปลาย หรือความเห็นที่เป็นไปในส่วนของอนาคต
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เม่ืออปรันตานุทิฏฐิไม่มี ความยึดม่ันลูบคลำาอย่าง

แรงกล้าย่อมไม่มี 

เม่ือความยึดม่ันลูบคลำาอย่างแรงกล้าไม่มี จิตย่อม

จางคลายกำาหนัดในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร 

ในวิญญาณ ยอ่มหลุดพ้นจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไม่มี

ความยึดมั่นถือมั่น.

เพร�ะจิตหลุดพ้นแล้ว     จิตจึงดำ�รงอยู่

เพร�ะเป็นจิตท่ีดำ�รงอยู่      จิตจึงยินดีร่�เริงด้วยดี

เพร�ะเป็นจิตท่ียินดีร่�เริงด้วยดี จิตจึงไม่หว�ดสะดุ้ง

เม่ือไม่หว�ดสะดุ้ง  

ย่อมปรินิพพ�นเฉพ�ะตน น่ันเทียว.

เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่า 

“ช�ติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรทำ� ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว 

กิจอื่นที่จะต้องทำ� เพื่อคว�มเป็นอย่�งนี้ มิได้มีอีก” 

ดังนี้.
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ผู้ไม่เข้�ไปห� ย่อมหลุดพ้น
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕.  

๒๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น 

        ผู้ไม่เข้าไปหา เป็นผู้หลุดพ้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญ�ณซ่ึงเข้�ถือเอ�รูปต้ังอยู่ 

ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญ�ณที่มีรูปเป็นอ�รมณ์ มีรูปเป็น 

ท่ีต้ังอ�ศัย มีนันทิเป็นท่ีเข้�ไปส้องเสพ ก็ถึงคว�มเจริญ 

งอกง�ม ไพบูลย์ได้้ 

ภิกษุท้ังหลาย !  วิญญาณซ่ึงเข้�ถือเอ�เวทน�ต้ังอยู่ 

ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนา

เป็นท่ีต้ังอาศัย มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปส้องเสพ ก็ถึงความเจริญ 

งอกงาม ไพบูลย์ได้ 

ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญาณซ่ึงเข้�ถือเอ�สัญญ�ต้ังอยู่ 

ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญา

เป็นท่ีต้ังอาศัย มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปส้องเสพ ก็ถึงความเจริญ 

งอกงาม ไพบูลย์ได้
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ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญาณซึ่งเข้�ถือเอ�สังข�ร

ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูไ่ด้ เป็นวญิญาณทีม่สีงัขารเป็นอารมณ์ มสีงัขาร

เป็นทีต่ัง้อาศยั มนีนัทเิป็นทีเ่ข้าไปส้องเสพ กถ็งึความเจรญิ 

งอกงาม ไพบลูย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างน้ีว่า “เราจัก

บัญญัติ ซึ่งการมา การไป การจุติ การอุบัติ ความเจริญ 

ความงอกงาม และความไพบูลย์ของวิญญาณ โดยเว้น

จากรูป เว้นจากเวทนา เว้นจากสัญญา และเว้นจาก

สังขาร” ดังนี้นั้น นี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้�ร�คะในรูปธ�ตุ ในเวทน�ธ�ตุ 

ในสัญญ�ธ�ตุ ในสังข�รธ�ตุ ในวิญญ�ณธ�ตุ เป็นสิ่งท่ี

ภิกษุละได้แล้ว 
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เพราะละราคะได้

อารมณ์สำาหรับวิญญาณก็ขาดลง

ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี

วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงาม

หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง 

เพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่น

เพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง

เพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหว

เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพ�นเฉพ�ะตน.

ย่อมรู้ชัดว่�

“ช�ติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว

กิจที่ควรทำ� ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว

กิจอื่นที่จะต้องทำ� เพื่อคว�มเป็นอย่�งนี้ มิได้มีอีก”

ดังนี้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

50

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม
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มนุษย์เป็นอันม�ก 
ได้ยึดถือเอ�ที่พึ่งผิดๆ

-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๓๙/๒๔. 

๒๓ 

มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคาม

เอาแล้ว ย่อมถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ท่ีศักด์ิสิทธิ์บ้าง 

สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนๆ 

นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำาความเกษมให้ได้เลย 

น่ันไม่ใช่ท่ีพ่ึงอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาส่ิงน้ันๆ เป็นท่ีพ่ึงแล้ว

ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญ�อันถูกต้อง 

คือเห็นทุกข์ เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์ 

เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์ และเห็นมรรคประกอบ

ด้วยองค์แปดอันประเสริฐ ซ่ึงเป็นเคร่ืองให้ถึงความเข้าไป

สงบรำางับแห่งทุกข ์

น่ันแหละคือท่ีพ่ึงอันเกษม น่ันคือท่ีพ่ึงอันสูงสุด 

ผู้ใดถือเอ�ที่พึ่งนั้นแล้ว 

ย่อมหลุดพ้นไปจ�กทุกข์ทั้งปวง ได้แท้.
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จงเจริญสม�ธ ิ
จักรู้อริยสัจต�มเป็นจริง

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔. 

๒4 

ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเธอท้ังหลาย จงเจริญสมาธิเถิด.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้

ตามเป็นจริง. รู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่า ? 

รู้ได้ตามเป็นจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐว่า 

“นีเ้ป็นทกุข์ นีเ้ป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ น้ีเป็นความดบัไม่เหลือ

ของทุกข์ และนี้เป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ

ของทุกข์” ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเธอท้ังหล�ย จงเจริญสม�ธิเถิด.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุผู้มีจิตเป็นสม�ธิแล้ว ย่อมรู้

ได้ต�มเป็นจริง.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพร�ะเหตุน้ันในกรณีน้ี พวกเธอ

พึงทำ�คว�มเพียรเพื่อให้รู้ต�มเป็นจริงว่า “นี้เป็นทุกข์ 

น้ีเป็นเหตุให้เกิดของทุกข์ น้ีเป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ 

น้ีเป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์” ดังน้ีเถิด.
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ทรงมีหลักเกณฑ์ก�รฝึกต�มลำ�ดับ 
(อย่�งย่อ)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๘๒/๙๔.

๒๕ 

พราหมณ ์!  ในธรรมวินัยนี ้ เราสามารถบัญญัติ

กฎเกณฑ์แห่งการศึกษาตามลำาดับ การกระทำาตามลำาดับ 

และการปฏิบัติตามลำาดับได้เหมือนกัน.

พราหมณ์ !  เปรียบเหมือนผู้ชำานาญการฝึกม้า 

ได้ม้าชนิดท่ีอาจฝึกได้มาแล้ว ในข้ันแรกย่อมฝึกให้รู้จักการ

รับสวมบังเหียนก่อน แล้วจึงค่อยฝึกอย่างอ่ืนๆ ให้ย่ิงข้ึนไป 

ฉันใด

พราหมณ์เอย !  ตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้

มาแล้ว ในขั้นแรกย่อมแนะนำาอย่างนี้ก่อนว่า

“มาเถิดภิกษุ !  ท่�นจงเป็นผู้มีศีล สำารวมด้วยด ี

ในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็น

เป็นภัยแม้ในโทษที่เล็กน้อย จงสมาทานศึกษาในสิกขาบท 

ทั้งหลายเถิด” ดังนี้.
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พราหมณ์ !  ในกาลใด ภิกษุนั้น เป็นผู้มีศีล 

(เช่นท่ีกล่าวน้ัน) ดีแล้ว ตถาคตย่อมแนะนำาให้ย่ิงข้ึนไปอีกว่า

“มาเถิดภิกษุ !  ท่�นจงเป็นผู้สำ�รวมในอินทรีย์

ทั้งหล�ย ได้เห็นรูปด้วยตาแล้ว จักไม่ถือเอาโดยนิมิต 

(คือรวบถือท้ังหมด ว่างามหรือไม่งามแล้วแต่กรณี) จักไม่ถือเอา

โดยอนุพยัญชนะ (คือแยกถือเอาแต่บางส่วน ว่าส่วนใดงามหรือ

ไม่งามแล้วแต่กรณี) บาปอกุศล กล่าวคืออภิชฌาและโทมนัส 

มักไหลไปตามอารมณ์ เพราะการไม่สำารวมจักขุนทรีย์ใด

เป็นเหต ุ เราจักสำารวมอินทรีย์นั้นไว ้ เป็นผู้รักษาสำารวม

จักขุนทรีย์์” ดังนี้. 

(ในกรณ ีโสตนิทรย์ีคอืห ูฆานนิทรย์ีคอืจมกู ชวิหนิทรย์ี 

คอืลิน้ กายนิทรีย์คือกาย และมนนิทรย์ีคอืใจ กม็ข้ีอความนยัเดยีวกัน).

พราหมณ์ !  ในกาลใด ภิกษนุัน้ เป็นผู้สำารวมอนิทรย์ี 

(เช่นที่กล่าวนั้น) ดีแล้ว ตถาคตย่อมแนะนำาให้ยิ่งขึ้นไป

อีกว่า 

“มาเถิดภิกษุ !  ท่�นจงเป็นผู้รู้ประม�ณในโภชนะ

อยู่เสมอ จงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉัน ไม่ฉันเพ่ือเล่น
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เพ่ือมัวเมา เพ่ือประดับตกแต่ง แต่ฉันเพียงเพ่ือให้กายน้ี

ตั้งอยู่ได้ เพื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อป้องกันความลำาบาก 

เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ โดยคิดว่า เราจักกำาจัดเวทนาเก่า 

(คือหิว) เสีย แล้วไม่ทำาเวทนาใหม่ (คืออ่ิมจนอึดอัด) ให้เกิดข้ึน 

ความท่ีอายุดำาเนินไปได้ ความไม่มีโทษเพราะอาหาร และ

ความอยู่ผาสุกสำาราญ จักมีแก่เรา” ดังน้ี.

พราหมณ์ !  ในกาลใด ภิกษุนั้น เป็นผู้รู้ประมาณ

ในโภชนะ (เช่นที่กล่าวนั้น) ดีแล้ว ตถาคตย่อมแนะนำา 

ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า 

“มาเถิดภิกษุ !  ท่�นจงประกอบคว�มเพยีรใน

ธรรมเป็นเครือ่งตืน่ (ไมห่ลับ ไม่ง่วง ไม่มึนชา). จงชำาระจิต

ให้หมดจดสิน้เชงิจากอาวรณยิธรรมท้ังหลาย ด้วยการเดนิ  

การน่ัง ตลอดวันยันคำ่า ไปจนส้ินยามแรกแห่งราตรี.  

ครั้นยามกลางแห่งราตรี สำาเร็จการนอนอย่างราชสีห์  

(คอืตะแคงขวา เท้าเหล่ือมเท้า) มสีติสมัปชญัญะในการลุกขึน้.

ครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรี ลุกขึ้นแล้ว ชำาระจิตให้หมดจด

จากอาวรณิยธรรม ด้วยการเดิน การนั่ง อีกต่อไป” ดังนี้.
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พราหมณ ์!  ในกาลใด ภิกษุนั้น เป็นผู้ประกอบ

ความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่น (เช่นที่กล่าวนั้น) ดีแล้ว 

ตถาคตย่อมแนะนำาให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า 

“มาเถิดภิกษ ุ!  ท่�นจงเป็นผูป้ระกอบพร้อมด้วย

สติสัมปชัญญะ รู ้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้า  

การถอยกลับไปข้างหลัง การแลดู การเหลียวดู การคู้  

การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร การฉัน การดื่ม 

การเค้ียว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การไป 

การหยุด การนั่ง การนอน การหลับ การตื่น การพูด 

การนิ่ง” ดังนี้.

พราหมณ์ !  ในกาลใด ภิกษุน้ัน เป็นผู้ประกอบด้วย

สติสัมปชัญญะ (เช่นท่ีกล่าวน้ัน) ดีแล้ว ตถาคตย่อมแนะนำา

ให้ย่ิงข้ึนไปอีกว่า 

“มาเถิดภิกษ ุ!  ท่�นจงเสพเสน�สนะอันสงัด คือ

ป่าละเมาะ โคนต้นไม้ ภูเขา ซอกห้วย ท้องถ้ำา ป่าช้า ป่าชัฏ  

ที่แจ้ง ลอมฟาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง). ในกาลเป็นปัจฉาภัตต์  

กลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำารงสติ

เฉพาะหน้า 
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ละ อภิชฌ�ในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา 

คอยชำาระจิตจากอภิชฌา 

ละ พย�บ�ท มจีติปราศจากพยาบาท เป็นผูก้รณุา 

มีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลาย คอยชำาระจิตจาก

พยาบาท

ละ ถนีมทิธะ มุง่อยูแ่ต่ความสว่างในใจ มจิีตปราศจาก 

ถีนมิทธะ มีสติสัมปชัญญะ คอยชำาระจิตจากถีนมิทธะ 

ละ อุทธัจจกุกกุจจะ ไม่ฟุง้ซ่าน มจีติสงบอยูภ่ายใน 

คอยชำาระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ 

ละ วจิกิิจฉ� ข้ามล่วงวจิกิจิฉาเสยีได้ ไม่ต้องกล่าวว่า 

‘นีอ่ะไร นีอ่ย่างไร’ ในกศุลธรรมทัง้หลาย (เพราะความ

สงสยั) คอยชำาระจิตจากวิจกิิจฉา” ดงัน้ี.

ภิกษุนั้น ครั้นละนิวรณ์ห้าประการ อันเป็นเครื่อง

เศร้าหมองของจิต ทำาปัญญาให้ถอยจากกำาลังเหล่านี้ จึง

บรรลฌุ�นท่ีหน่ึง มวีติกวจิาร มปีีตแิละสขุ อนัเกิดแต่วเิวก 

แล้วแลอยู ่ เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุฌ�น

ที่สอง เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน เป็นที่เกิดสมาธิ

แห่งใจ ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ 
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แล้วแลอยู่ เพราะความจางหายไปแห่งปีติ ย่อมอยู่อุเบกขา 

มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุฌ�นที่ส�ม 

อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้ “เป็นผู้อยู่

อุเบกขา มีสติ มีการอยู่เป็นสุข” แล้วแลอยูู่่ และเพราะละ

สุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัส

และโทมนัสในกาลก่อน จึงได้บรรลุฌ�นท่ีส่ี อันไม่ทุกข์

ไม่สขุ มแีต่ความทีม่สีติเป็นธรรมชาตบิริสทุธ์ิ เพราะอุเบกขา 

แล้วแลอยู่.

พราหมณ์เอย !  

ภิกษุเหล่�ใดที่ยังเป็นเสขะ (คือยังต้องทำาต่อไป) 

ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ยังปรารถนานิพพานอันเป็นท่ีเกษม

จากโยคะ ไม่มีอ่ืนย่ิงไปกว่าอยู่ คำ�สอนท่ีกล่�วม�น้ีแหละ 

เป็นคำ�สอนสำ�หรับภิกษุท้ังหล�ยเหล่�น้ัน. 

ส่วนภิกษุเหล่�ใด เป็นอรหันต์ส้ินอ�สวะแล้ว จบ 

พรหมจรรย์แล้ว ทำากิจท่ีต้องทำาสำาเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลง

ได้แล้ว มีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้ว มีสัญโญชน์ในภพส้ิน

ไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ ธรรมท้ังหล�ย 

(ในคำ�สอน) เหล่�น้ี เป็นไปเพ่ือคว�มอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 

และเพ่ือสติสัมปชัญญะ แก่ภิกษุท้ังหล�ยเหล่�น้ีด้วย.
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ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ส�วก 
ชั่วระยะจำ�เป็น

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๖/๗. 

๒๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อน 

ยังได้แต่นอนหงาย เมื่อพี่เลี้ยงเผลอ ได้คว้าชิ้นไม้หรือ

กระเบื้องกลืนเข้าไป พี่เลี้ยงเห็นแล้ว ก็จะพยายามหาวิธี

เอาออกโดยเร็ว. เมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่าย ก็ประคอง

ศีรษะเด็กด้วยมือซ้าย งอนิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมา 

แม้จะถึงโลหิตออกก็ต้องทำา. 

ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า แม้เด็กน้ันจะได้รับความเจ็บปวดก็จริง  

แต่พ่ีเล้ียงท่ีหวังความปลอดภัยแก่เด็ก หวังจะช่วยเหลือเด็ก 

มีความเอ็นดูเด็ก ก็ต้องทำาเช่นน้ัน เพราะความเอ็นดูน้ันเอง.  

ครั้นเด็กเติบโตขึ้น มีความรู้เดียงสาพอควรแล้ว พี่เลี้ยง

ก็ปล่อยมือ ไม่จ้ำาจี้จ้ำาไชในเด็กนั้นเกินไป ด้วยคิดว่า บัดนี้ 

เด็กคุ้มครองตัวเองได้แล้ว ไม่อาจจะไร้เดียงสาอีกแล้ว 

ดังนี้ ข้อนี้ฉันใด
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ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ก็เช่นกัน 

ตร�บใดท่ีภิกษุยังมิได้ทำ�กิจในกุศลธรรมท้ังหล�ย 

อันตนจะต้องทำาด้วยศรัทธา ด้วยหิริ ด้วยโอตตัปปะ 

ด้วยวิริยะ และด้วยปัญญา 

ตร�บนั้นเร�ยังจะต้องต�มคุ้มครองภิกษุนั้น. 

แต่เม่ือใดภิกษุน้ันได้ทำ�กิจในกุศลธรรมท้ังหล�ย 

อันตนจะต้องทำาด้วยศรัทธา ด้วยหิริ ด้วยโอตตัปปะ 

ด้วยวิริยะ ด้วยปัญญา สำาเร็จแล้ว 

เร�ก็หมดห่วงในภิกษุน้ัน ด้วยคิดว่าบัดน้ี ภิกษุน้ี

คุ้มครองตนเองได้แล้ว ไม่อาจจะประพฤติหละหลวมอีก

ต่อไปแล้ว ดังนี้.
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ทรงฆ่�ผู้ที่ไม่รับก�รฝึก
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๕๐/๑๑๑.

๒7 

นี่แน่ เกส ิ!  ท่านเป็นคนเชี่ยวชาญการฝึกม้าม ี

ช่ือดัง เราอยากทราบว่า ท่านฝึกม้าของท่านอย่างไรกัน ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์ย่อมฝึกม้าชนิด

ที่พอฝึกได้ ด้วยวิธีละมุนละไมบ้าง ด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธี

ทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้าง (แล้วแต่ว่าม้านั้นเป็นม้าที่

มีนิสัยเช่นไร)”.

เกส ิ!  ถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึก ทั้งด้วยวิธี

ละมนุละไม ทัง้ด้วยวธีิทีร่นุแรง และทัง้ด้วยวธีิทีล่ะมนุละไม

และรุนแรงรวมกันเล่า ท่านทำาอย่างไรกับม้านั้น ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์ย่อมฆ่าม้านั้นเสีย

เพือ่มิให้เสยีชือ่เสยีงแก่สกลุแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า ! 

กพ็ระผูม้พีระภาคเจ้าเล่า ย่อมเป็นสารถ ีฝึกบรุษุท่ีควรฝึก ไม่มีใคร

ยิง่ไปกว่า พระผูม้พีระภาคเจ้า ทรงฝึกบรุษุทีค่วรฝึกด้วยวธิอีย่างไร 

พระเจ้าข้า ?”.
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เกสิ !  เ ราย่อมฝ ึกบุ รุษ ท่ีควรฝ ึกด ้ วยวิ ธี

ละมุนละไมบ้าง ด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธีทั้งละมุนละไม

และรุนแรงรวมกันบ้าง เหมือนกัน.

เกส ิ!  ในสามวิธีนั้น 

วิธีฝึกที่ละมุนละไม 

คือเร�พร่ำ�สอนเข�ว่� 

ก�ยสุจริตเป็นอย่�งน้ีๆ  ผลของก�ยสุจริตเป็นอย่�งน้ๆี

วจีสุจริตเป็นอย่างนี้ๆ    ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้ๆ

มโนสุจริตเป็นอย่างนี้ๆ  ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างน้ีๆ

เทวดาเป็นอย่างนี้ๆ     มนุษย์เป็นอย่างนี้ๆ ดังนี้.

วิธีฝึกที่รุนแรง 

คือเร�พร่ำ�บอกเข�ว่� 

ก�ยทุจริตเป็นอย่�งนี้ๆ  ผลของก�ยทุจริตเป็นอย่�งน้ๆี

วจีทุจริตเป็นอย่างนี้ๆ    ผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้ๆ

มโนทุจริตเป็นอย่างน้ีๆ  ผลของมโนทุจริตเป็นอย่างน้ีๆ

นรกเป็นอย่างน้ีๆ     กำาเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างน้ีๆ 

เปรตวิสัยเป็นอย่างน้ีๆ.
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วิธีฝึกทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันนั้น 

คือเร�พร่ำ�บอกพร่ำ�สอนเข�ว่� 

ก�ยสุจริต-ผลของก�ยสุจริตเป็นอย่�งนี้ๆ 

ก�ยทุจริต-ผลของก�ยทุจริตเป็นอย่�งนี้ๆ 

วจีสุจริต-ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้ๆ 

วจีทุจริต-ผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้ๆ  

มโนสุจริต-ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้ๆ 

มโนทุจริต-ผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้ๆ 

เทวดาเป็นอย่างนี้ๆ 

มนุษย์เป็นอย่างนี้ๆ 

นรกเป็นอย่างนี้ๆ 

กำาเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้ๆ 

เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้ๆ.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ถ้าบุรุษท่ีควรฝึกน้ันไม่รับการฝึก

ท้ังด้วยวิธีละมุนละไม ท้ังด้วยวิธีท่ีรุนแรง และท้ังด้วยวิธีท่ีละมุนละไม

และรุนแรงรวมกันเล่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทำาอย่างไร ?”.
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เกส ิ!  ถ้าบุรุษที่ควรฝึก ไม่ยอมรับการฝึกด้วย

วิธีทั้งสามแล้ว เราก็ฆ่าเขาเสีย.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ปาณาติบาต ย่อมไม่สมควร

แก่พระผู้มีพระภาคมิใช่หรือ ? แล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่า 

เกสิ !  เราก็ฆ่าเขาเสีย ?”.

เกสิเอย !  ปาณาติบาตย่อมไม่สมควรแก่เราจริง  

แต่ว่าเม่ือบุรุษท่ีควรฝึก ไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีท้ังสามแล้ว  

ตถ�คตก็ไม่ถือว่�คนคนน้ัน เป็นคนท่ีควรว่�กล่�วส่ังสอน 

อีกต่อไป ถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน 

ซ่ึงเป็นผู้รู้ ก็จะไม่ถือว่�คนคนน้ัน เป็นคนท่ีควรว่�กล่�ว

ส่ังสอนอีกต่อไปด้วย.

เกสิ !  นี่แหละ คือวิธีฆ่�อย่�งดีในวินัยของ

พระอริยเจ้� ได้แก่ก�รที่ตถ�คตและเพื่อนผู้ประพฤติ

พรหมจรรย์ร่วมกัน พ�กันถือว่� บุรุษนี้เป็นผู้ที่ไม่ควร

ว่�กล่�วสั่งสอนอีกต่อไป ดังนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ตถ�คตเป็นเพียงผู้บอกท�งเท่�นั้น
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๘๕/๑๐๑.

๒8 

“กส็าวกของพระโคดมผู้เจริญ เม่ือพระโคดมได้กล่าวสอน  

พร่ำาสอนอยู่อย่างนี้ ทุกๆ องค์ได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสำาเร็จ 

ถึงท่ีสุดอย่างย่ิง หรือว่าบางองค์ไม่ได้บรรลุ ?” พราหมณ์คณกโมคคัลลานะ 

ทูลถาม.

พราหมณ์ !  สาวกของเรา แม้เรากล่าวสอน พรำา่สอน

อยู่อย่างนี ้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสำาเร็จ

ถึงที่สุดอย่างยิ่ง บางพวกไม่ได้บรรลุ.
“พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็นปัจจัย 

ท่ีพระนิพพาน ก็ยังต้ังอยู่ หนทางเป็นท่ียังสัตว์ให้ถึงนิพพาน ก็ยังต้ังอยู่ 

พระโคดมผู้ชักชวน (เพ่ือการดำาเนินไป) ก็ยังต้ังอยู่ ทำาไมน้อยพวก

ที่บรรลุ และบางพวกไม่บรรลุ ?”. 

พราหมณ์ !  เราจักย้อนถามท่านในเร่ืองน้ี ท่านจง

ตอบตามควร ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในหนทางไปสู่เมือง

ราชคฤห์ มิใช่หรือ มีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤห์ เข้ามาหา

และกล่าวกับท่านว่า 
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“ท่านผู้เจริญ !  ข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ 

ขอท่านจงบอกทางไปเมืองราชคฤห์ แก่ข้าพเจ้าเถิด”. 

ท่านก็จะกล่าวกะบุรุษนั้นว่า 
“มาซิท่าน ทางน้ีไปเมืองราชคฤห์ ไปได้ครู่หน่ึงจักพบบ้าน

ชื่อโน้น แล้วจักเห็นนิคมชื่อโน้น จักเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมย์ 

จักเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์ของเมือง

ราชคฤห์” ดังน้ี. 

บุรุษนั้น อันท่านพร่ำาบอก พร่ำาช้ีให้อย่างน้ี ก็ยังถือ

เอาทางผิด กลับหลังตรงข้ามไป ส่วนบุรุษอีกคนหนึ่ง 

(อันท่านพร่ำาบอกพร่ำาชี้อย่างเดียวกัน) ไปถึงเมืองราชคฤห์ได้

โดยสวัสดี. 

พราหมณ ์!  อะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็นปัจจัย 

ที่เมืองราชคฤห์ ก็ยังตั้งอยู่ หนทางสำาหรับไปเมือง

ราชคฤห์ ก็ยังตั้งอยู่ ท่านผู้ชี้บอก ก็ยังตั้งอยู่ แต่ทำาไม

บุรุษผู้หน่ึงกลับหลังไปผิดทาง ส่วนบุรุษผู้หน่ึงไปถึงเมือง

ราชคฤห์โดยสวัสดี ?
“พระโคดมผู้เจริญ !  ในเร่ืองน้ีข้าพเจ้าจักทำาอย่างไรได้เล่า 

เพราะข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางเท่าน้ัน”.
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พราหมณ์ !  ฉันใดก็ฉันนั้น 

ที่พระนิพพาน ก็ยังตั้งอยู่ 

ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพาน ก็ยังตั้งอยู่ 

เราผู้ชักชวน ก็ยังตั้งอยู่ 

แต่สาวกของเรา แม้เรากล่าวสอน พรำ่าสอน

อยู ่อย่างนี้ น้อยพวกได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสำาเร็จ

ถึงที่สุดอย่างยิ่ง บางพวกไม่ได้บรรลุ. 

พราหมณ์ !  ในเรื่องนี้เราจักทำาอย่างไรได้เล่า 

เพราะเร�เป็นเพียงผู้บอกท�งเท่�นั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๓/๓๒๒. 

๒9 

ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่น้ัน 

ซึ่งลอยมาโดยกระแสแม่น้ำาคงคา หรือไม่ ?

“ได้เห็นแล้ว พระเจ้าข้า !” ภิกษุทั้งหลายกราบทูล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าท่อนไม้นั้น จะไม่เข้าไปติด

เสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอก ไม่จมเสียในท่ามกลางน้ำา ไม่ขึ้น

ไปติดแห้งอยู่บนบก ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอมนุษย์จับ

ไว้ ไม่ถูกเกลียวน้ำาวนวนไว้ ไม่เน่าเสียเองในภายในไซร้ ท่อนไม้ 

เช่นที่กล่�วนี้ จักลอยไหลพุ่งไปสู่ทะเล เพร�ะเหตุว่� 

ลำ�แม่น้ำ�คงค� โน้มน้อม ลุ่มล�ด เอียงเท ไปสู่ทะเล. 

ข้อนี้ฉันใด

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้พวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้น 

ถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียท่ีฝ่ังใน ไม่เข้าไปติดเสียท่ีฝ่ังนอก 

ไม่จมเสียในท่ามกลาง ไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบก ไม่ถูก

มนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลียวน้ำาวนวนไว้  
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ไม่เน่าเสียเองในภายในไซร้ พวกเธอก็จะเล่ือนไหลไปสู่

นิพพ�น เพร�ะเหตุว่� สัมม�ทิฏฐิ มีธรรมด�ท่ีโน้มน้อม 

ลุ่มล�ด เอียงเท ไปสู่นิพพ�น.

คร้ันส้ินกระแสพระดำารัสแล้ว ภิกษุรูปหน่ึงได้กราบทูลถาม

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !  อะไรเล่าเป็นฝ่ังในหรอืฝ่ังนอก ?

อะไรช่ือว่าจมในท่ามกลาง ? อะไรช่ือว่าข้ึนไปติดแห้งอยู่บนบก ?

อะไรชื่อว่าถูกมนุษย์จับไว ้? อะไรชื่อว่าถูกอมนุษย์จับไว ้?

อะไรช่ือว่าถูกเกลียวน้ำาวนวนไว้ ? อะไรช่ือว่าเน่าเสียเองในภายใน ?”

ภิกษุทั้งหลาย !  

คำาว่า “ฝั่งใน” เป็นชื่อของ อ�ยตนะภ�ยใน ๖. 

คำาว่า “ฝ่ังนอก” เป็นช่ือของ อ�ยตนะภ�ยนอก ๖. 

คำาว่า “จมเสียในท่�มกล�ง” เป็นช่ือของ นันทิร�คะ 

(ความกำาหนัดด้วยความเพลิน). 

คำาว่า “ข้ึนไปติดแห้งอยู่บนบก” เป็นช่ือของ อัส๎มิม�นะ  

(ความสำาคัญว่า เรามี เราเป็น). 
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คำาว่า “ถูกมนุษย์จับไว้” ได้แก่ ภิกษุในกรณีน้ีเป็น

ผู้ระคนด้วยพวกคฤหัสถ์ เพลิดเพลินด้วยกัน โศกเศร้า

ด้วยกัน มีสุข เมื่อคฤหัสถ์เหล่านั้นมีสุข เป็นทุกข์ เมื่อ

คฤหัสถ์เหล่านั้นเป็นทุกข์ ประกอบการงานในกิจการที่

บังเกิดขึ้นแก่คฤหัสถ์เหล่านั้นด้วยตน ภิกษุนี้ เราเรียกว่า 

ผู้ถูกมนุษย์จับไว้. 

คำาว่า “ถูกอมนุษย์จับไว้” ได้แก ่ ภิกษุบ�งรูป

ในกรณีนี้ ประพฤติพรหมจรรย ์โดยตั้งคว�มปร�รถน�

เทพนิก�ยชั้นใดชั้นหนึ่ง ว่า “ด้วยศีลนี้ หรือด้วยวัตรนี้  

หรือว่าด้วยตบะนี้ เราจักได้เป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่ 

หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง” ดังนี้ 

ภิกษุนี ้เราเรียกว่า ผู้ถูกอมนุษย์จับไว้. 

คำาว่า “ถูกเกลียวนำ้�วนวนไว้” เป็นชื่อของ 

ก�มคุณ ๕.

“ภกิษุเป็นผูเ้น่�เสยีเองในภ�ยใน” คืออย่างไรเล่า ? 

คอืภกิษบุ�งรูปในกรณนีี ้เป็นคนทศุลี มคีวามเป็นอยู่เลวทราม  

ไม่สะอาด มคีวามประพฤตชินดิทีต่นเองนกึแล้ว กก็นิแหนง

ตัวเอง มีการกระทำาที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใชส่มณะก็
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ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ ก ็

ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่าใน  

เปียกแฉะ มีสญัชาตหิมกัหมม เหมือนบ่อทีเ่ทขยะมลูฝอย. 

ภิกษุนี้ เราเรียกว่า ผู้เน่าเสียเองในภายใน แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

กระดองของบรรพชิต
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐.

๓0 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรื่องเคยมีมาก่อน เต่าตัวหนึ่ง

เที่ยวหากินตามริมลำาธารในตอนเย็น สุนัขจิ้งจอกตัว

หนึ่ง ก็เที่ยวหากินตามริมลำาธารในตอนเย็นเช่นเดียวกัน 

เต่าตัวน้ันได้เห็นสุนัขจ้ิงจอกซ่ึงเท่ียวหากิน (เดินเข้ามา)  

แต่ไกล คร้ันแล้วจึงหดอวัยวะท้ังหลาย มีศีรษะเป็นท่ีห้า 

เข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่. 

แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่า ตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกล

เหมือนกัน ครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่า คอยช่องอยู่ว่า  

“เมื่อไรหนอ เต่าจักโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออก ใน

บรรดาอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้า แล้วจักกัดอวัยวะ

ส่วนนั้น คร่าเอาออกมากินเสีย” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !  

ตลอดเวล�ท่ีเต่�ไม่โผล่อวัยวะออกม� สุนัขจ้ิงจอกก็ไม่ได้

โอก�ส ต้องหลีกไปเอง

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น มารผู้ใจบาปก ็

คอยช่องต่อพวกเธอทัง้หลาย ตดิต่อไม่ขาดระยะอยูเ่หมอืน

กันว่า “ถ้าอย่างไร เราคงได้ช่อง ไม่ทางตา ก็ทางหู หรือ
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ทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ” ดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะฉะนัน้ในเรือ่งนี ้พวกเธอทัง้หล�ย  

จงเป็นผูคุ้ม้ครองทว�รในอนิทรย์ีท้ังหล�ยอยู่เถดิ ได้เหน็

รปูด้วยตา ได้ฟังเสยีงด้วยหู ได้ดมกลิน่ด้วยจมกู ได้ลิม้รส

ด้วยลิ้น ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย หรือได้รู้ธรรมารมณ์

ด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือ

ทั้งหมด อย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็น

ส่วนๆ เลย สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌา

และโทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำารวมตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์ใดเป็นเหต ุ

พวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้ 

พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและถึงความสำารวมตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ เถิด.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย 

จักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ ในการนั้น 

มารผู้ใจบาป จักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลาย และ

จักต้องหลีกไปเอง เหมือนสุนัขจิ้งจอก ไม่ได้ช่องจากเต่า 

ก็หลีกไปเอง ฉะนั้น.
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“เต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง ฉันใด

ภิกษุพึงตั้งมโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ) ไว้ในกระดอง

(กล่าวคือ อารมณ์แห่งการภาวนา) ฉันนั้น.

เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด

เป็นผู้ดับสนิทแล้ว” ดังนี้ แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้มีหลักเส�เขื่อน
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๗-๒๔๘/๓๔๙, ๓๕๙. 

๓1 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้มีสังวรน้ัน เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเห็น

รูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น 

สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ก็ไม่สยบ

อยู่ในอารมณ์ที่น่ารัก ไม่เคียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารัก 

เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ มีจิตหาประมาณไม่ได้ ย่อมรู้

ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับ

แห่งบาปอกุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิง.

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรยีบเหมอืนบรุษุจับสตัว์หกชนดิ

อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาผูกรวม

กันด้วยเชือกอันมั่นคง คือ เขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียว

เส้นหนึ่ง จับจระเข้ จับนก จับสุนัขบ้าน จับสุนัขจิ้งจอก 

และจบัลงิ มาผกูด้วยเชอืกเหนยีวเส้นหนึง่ๆ ครัน้แล้วนำ�ไป

ผกูไว้กบัเส�เขือ่นหรอืเส�หลกัอกีต่อหนึง่. ภกิษทุัง้หลาย !  

ครัง้นัน้ สตัว์ทัง้หกชนดิเหล่านัน้ มทีีอ่าศยัและทีเ่ทีย่วต่างกนั
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กย็ือ้แย่งฉดุดงึกนั เพือ่จะไปสูท่ีอ่าศยัและทีเ่ทีย่วของตนๆ  

งจูะเข้าจอมปลวก จระเข้จะลงนำา้ นกจะบนิขึน้ไปในอากาศ 

สนุขัจะเข้าบ้าน สนุขัจ้ิงจอกจะไปป่าช้า และลงิกจ็ะไปป่า. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลใดแล ความเป็นไปภายในของ

สตัว์ท้ังหกชนดิเหล่านัน้ มแีต่ความเมือ่ยล้าแล้ว ในกาลนัน้ 

มันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ่า นั่งเจ่า นอนเจ่า อยู่ข้าง

เสาเขือ่นหรอืเสาหลกันัน้เอง. ข้อนีฉ้นัใด

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุรูปใด ได้อบรมกระทำาให้

มากในกายคตาสติแล้ว 

ต� ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ 

รูปที่ไม่น่�พอใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

หู ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง 

เสียงที่ไม่น่�ฟัง ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

จมูก ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุน้ันไปหากล่ินท่ีน่าสูดดม 

กล่ินท่ีไม่น่�สูดดม ก็ไม่เป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง

ลิ้น ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่น่าชอบใจ 

รสที่ไม่น่�ชอบใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
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ก�ย ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่น่า

ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่น่�ยั่วยวนใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึก

อึดอัดขยะแขยง 

และใจ ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาธรรมารมณ์ท่ี 

น่าถูกใจ ธรรม�รมณ์ท่ีไม่น่�ถูกใจ ก็ไม่เป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึก

อึดอัดขยะแขยง ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้มีสังวร เป็นอย่�งนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คำ�ว่� “เส�เข่ือนหรือเส�หลัก” 

น้ีเป็นคำ�เรียกแทนชื่อแห่ง “ก�ยคต�สต”ิ

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะฉะนั้นในเรื่องนี ้พวกเธอ

ท้ังหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้ว่า “ก�ยคต�สติของเร�ท้ังหล�ย 

จักเป็นสิ่งที่เร�อบรมกระทำ�ให้ม�ก กระทำ�ให้เป็นย�น

เครื่องนำ�ไป กระทำ�ให้เป็นของที่อ�ศัยได้ เพียรตั้งไว้

เนืองๆ เพียรเสริมสร้�งโดยรอบคอบ เพียรปร�รภ

สม่ำ�เสมอด้วยดี” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทั้งหลายพึงสำาเหนียก

ใจไว้อย่างนี ้ แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

วหิ�รธรรมทีท่รงอยูม่�กท่ีสดุ 
ก่อนตรสัรู้

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๙, ๔๐๑/๑๓๒๔, ๑๓๒๙.

๓๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความหว่ันไหวโยกโคลงของกาย 

หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อมมีขึ้นไม่ได้ 

ด้วยอำานาจแห่งการเจริญ ทำาให้มากซึ่งสมาธิใด สมาธินั้น  

ภิกษุย่อมจะได้โดยไม่หนักใจ ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ลำาบากเลย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ความหว่ันไหวโยกโคลงของกาย 

หรือความหว่ันไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อมมีข้ึนไม่ได้

ด้วยอำานาจแห่งการเจริญ ทำาให้มากซ่ึงสมาธิไหนกันเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มหว่ันไหวโยกโคลงของก�ย   

หรือคว�มหว่ันไหวโยกโคลงของจิตก็ต�ม ย่อมมีข้ึนไม่ได้  

ด้วยอำ�น�จแห่งก�รเจริญ ทำ�ให้ม�กซึ่ง อ�น�ป�นสติ

สม�ธิ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อบุคคลเจริญ ทำาให้มากซึ่ง 

อานาปานสติสมาธิ อยู่อย่างไรเล่า ความหว่ันไหวโยกโคลง 

ของกาย หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อม

มีขึ้นไม่ได้ ?
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า หรือ

โคนไม้หรือ เรือนว่างก็ตาม แล้วนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ 

ตั้งกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า ภิกษุนั้นมีสติหายใจเข้า 

มีสติหายใจออก.

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู ้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู ้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น 

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซึ่งก�ยทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�ก�ย

สังข�รให้รำ�งับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขาร

ให้รำางับ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซึ่งปีติ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งปีติ หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซึ่งสุข หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งสุข หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซ่ึงจิตตสังข�ร หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก” 

เธอย่อมทำาการฝึกหดัศกึษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตตสงัข�ร

ให้รำ�งับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขาร 

ให้รำางับ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซึ่งจิต หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งจิต หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต

ให้ปร�โมทย์ยิ่ง หายใจเข้า” ว่า “เราจักเป็นผู้ทำาจิต  

ให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต

ให้ตั้งมั่น หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ตั้งมั่น 

หายใจออก” 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ำ�จิต

ให้ปล่อยอยู ่หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ 

หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง

คว�มไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

คว�มจ�งคล�ยอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง

คว�มดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซ่ึงความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก”



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

83

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง

คว�มสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเ่ป็นประจำา หายใจออก”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อบุคคลเจริญ ทำาให้มากซึ่ง 

อานาปานสติสมาธิอยู่อย่างนี้แล ความหวั่นไหวโยกโคลง

ของกาย หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อม

มีขึ้นไม่ได้. .....ฯลฯ.....

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้เราเองก็เหมือนกัน

ในกาลก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ 

ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรม 

คือ อ�น�ป�นสติสม�ธิ นี้เป็นส่วนมาก. 

เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมาก 

กายก็ไม่ลำาบาก ตาก็ไม่ลำาบาก 

และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะ 

เพราะไม่มีอุปาทาน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เพร�ะฉะนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษ ุ

หวงัว่ากายของเรากอ็ย่าลำาบาก ตาของเรากอ็ย่าลำาบากและ 

จิตของเราก็จงหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปาทาน

เถดิ ดังนีแ้ล้ว ภกิษุนัน้จงทำ�ในใจ ซึง่อ�น�ป�นสตสิม�ธิ

นี ้ให้เป็นอย่�งด.ี
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

วิห�รธรรมที่ทรงอยู่ม�กตลอดพรรษ� 
และทรงสรรเสริญม�ก

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๒-๔๑๓, /๑๓๖๔-๑๓๖๗.

๓๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าพวกปริพพาชกเดียรถีย์อ่ืน  

จะพงึถามเธอทัง้หลายอย่างนีว่้า “ท่านผูมี้อาย ุ!  พระสมณโคดม

ทรงอยู่จำาพรรษาส่วนมาก ด้วยวหิารธรรมไหนเล่า ?” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือพวกเธอถูกถามอย่างน้ีแล้ว 

พึงตอบแก่พวกปริพพาชกเดียรถีย์อื่นเหล่านั้น อย่างนี้ว่า  

“ท่�นผู้มีอ�ยุ !  พระผู้มีพระภ�คทรงอยู่จำ�พรรษ�ส่วนม�ก

ด้วยวิห�รธรรม คือ อ�น�ป�นสติสม�ธิ แล” ดังน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ 

เรานั้นเป็นผู้มีสติ หายใจเข้า 

เรานั้นเป็นผู้มีสติ หายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้ายาว” 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกยาว” ..... 

(แต่น้ีไปทรงแสดง อานาปานสติสมาธิไปจนจบ ดังมีใจความ

ปรากฏใน “วหิารธรรมทีท่รงอยู่มากท่ีสดุ กอ่นตรัสรู”้ หนา้ท่ี ๗๙).
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใครจะกล่าววิหารธรรมใด

โดยชอบ ว่าเป็นอรยิวหิารกด็ ีพรหมวหิารกดี็ ตถาคตวหิาร

กด็ ี เขาพงึกล่าวโดยชอบ ซึง่อานาปานสติสมาธนิัน้ ว่าเป็น 

อริยวิหาร พรหมวิหาร ตถาคตวิหาร.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภกิษทุัง้หล�ยเหล่�ใด ยงัเป็นเสขะ 

มีวัตถุประสงค์แห่งใจ อันยังไม่บรรลุแล้ว ปรารถนาอยู่ซึ่ง 

โยคกัเขมธรรมอนัไม่มธีรรมอ่ืนยิง่กว่าอยู ่อ�น�ป�นสตสิม�ธิ 

อันภิกษุเหล่�นั้น เจริญทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนภิกษุท้ังหล�ยเหล่�ใด เป็น

อรหันต์ขีณ�สพ มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้ว มีกิจควรทำา

อันกระทำาแล้ว มีภาระหนักอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตน 

อันตามบรรลุแล้ว มีสัญโญชน์ในภพ อันส้ินแล้ว หลุดพ้น

แล้ว เพราะรู้ด้วยปัญญาโดยชอบ อ�น�ป�นสติสม�ธิ 

อันภิกษุเหล่�น้ัน เจริญทำ�ให้ม�กแล้ว ก็ยังเป็นไปเพ่ือ

ก�รอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วย เพ่ือสติสัมปชัญญะด้วย.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้ไม่ประม�ทในคว�มต�ยแท้จริง
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๒๗/๑๗๐. 

๓4 

ภิกษุทั้งหลาย !  มรณสติ (การระลึกถึงความตาย) 

อันบุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 

หยั่งลงสู่นิพพาน มีนิพพานเป็นที่สุด. พวกเธอเจริญ

มรณสติอยู่บ้างหรือ ?
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลตอบ และพระผู้มีพระภาคได้ตรัส

ต่อไปว่า

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกท่ีเจริญมรณสติ

อย่างนี้ว่า “โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่ง 

คืนหนึ่ง... ดังนี้ก็ดี เราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลา

กลางวัน... ดังนี้ก็ดี เราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่

ฉันบณิฑบาตเสรจ็มือ้หนึง่... ดงันีก้ดี็ เราอาจมชีีวติอยูไ่ด้เพยีง

ชัว่ขณะท่ีฉันอาหารเสร็จเพยีง ๔-๕ คำา เราพงึใส่ใจถงึคำาสอน

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด การปฏิบัติตามคำาสั่งสอน 

ควรทำาให้มากแล้วหนอ” ดังนี้ก็ดี 

ภิกษุเหล่านี้  เราเรียกว่า ยังเป็นผู้ประม�ทอยูู่ 

ยังเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าไป.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติ 

อย่างนี้ว่า “โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่

ฉนัอาหารเสรจ็เพยีงคำาเดยีว” ดงันีก้ด็ ีว่า “โอหนอ เร�อ�จ

มีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะท่ีห�ยใจเข้� แล้วห�ยใจออก 

หรือชั่วขณะห�ยใจออกแล้วห�ยใจเข้�. เร�พึงใส่ใจถึง

คำ�สอนของพระผู้มีพระภ�คเจ้�เถิด ก�รปฏิบัติต�ม

คำ�สอนควรทำ�ให้ม�กแล้วหนอ” ดังนี้ก็ดี 

ภิกษุเหล่�นี้ เร�เรียกว่� เป็นผู้ไม่ประม�ทแล้ว 

เป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อคว�มสิ้นอ�สวะอย่�งแท้จริง.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพร�ะฉะนัน้ในเรือ่งนี ้พวกเธอ

ทั้งหล�ยพึงสำ�เหนียกใจไว้ว่� 

“เร�ทั้งหล�ย จักเป็นผู้ไม่ประม�ทเป็นอยู ่

จักเจริญมรณสติ เพื่อคว�มสิ้นอ�สวะอย่�งแท้จริง” 

ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้

อย่างนี้แล.
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ท�งรอดสำ�หรับภิกษุไข้
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐/๑๒๑. 

๓๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุไข้ผู ้มีกำาลังน้อยรูปใด 

ไม่ละจากธรรม ๕ อย่าง เธอพึงหวังผลอันนี้ได้ คือเธอจัก

ทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 

เพราะความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย ด้วยปัญญาอนัยิง่เอง 

ในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ ต่อกาลไม่นานเลย.

ธรรม ๕ อย่างอะไรบ้างเล่า ? ๕ อย่างคือ 

(๑) เป็นผู้พิจารณา เห็นความไม่งามในกายอยู่เป็น

ประจำา

(๒) เป็นผู้ท่ีมีการกำาหนดหมาย ความเป็นปฏิกูล

ในอาหารอยู่เป็นประจำา

(๓) เป็นผู้ที่มีการกำาหนดหมาย ความไม่น่ายินดี

ในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำา

(๔) เป็นผู้ท่ีมีการกำาหนดหมาย ความไม่เท่ียงใน

สังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำา

(๕) มีสติอันตนเข้าไปต้ังไว้ดีแล้วในกาย แล้วเห็น

การเกิดดับ ในภายใน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภกิษไุข้ผูม้กีำาลงัน้อยรปูใด ไม่ละ

จากธรรม ๕ อย่างเหล่านี้ เธอพึงหวังผลอันนี้ได้ คือ

เธอจักทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ

มิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญา 

อนัยิง่เองในปัจจบุนั เข้าถงึแล้วแลอยู ่ต่อกาลไม่นานเลย.
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เมื่อ “เธอ” ไม่มี !
-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.  

๓๖ 

พาหิยะ !  

เมื่อใดเธอเห็นรูปแล้ว สักว่�เห็น 

ได้ฟังเสียงแล้ว ก็สักว่าฟัง 

ได้ดมกลิ่นแล้ว ก็สักว่าดม 

ได้ลิ้มรสแล้ว ก็สักว่าลิ้ม 

ได้สัมผัสทางผิวกายแล้ว ก็สักว่าสัมผัส 

ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้ว 

เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี. 

เมื่อใด “เธอ” ไม่มี 

เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ 

ไม่ปรากฏในโลกอื่น 

ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง

นั่นแหละคือ ที่สุดแห่งทุกข์.
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คว�มดับทุกข์มี  
เพร�ะคว�มดับแห่งนันทิ

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๑/๗๕๖. 

๓7 

ปณุณะ !  รปูทีเ่หน็ด้วยตากด็ ีเสยีงท่ีฟังด้วยหก็ูดี 

กลิ่นท่ีดมด้วยจมูกก็ดี รสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี โผฏฐัพพะที่

สัมผัสด้วยกายก็ดี ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี อันเป็น

สิง่ทีน่่าปรารถนา น่ารกัใคร่ น่าพอใจ เป็นทีย่วนตายวนใจ 

ให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้ง

แห่งความกำาหนัดย้อมใจ มีอยู่ ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน 

ไม่พรำ่าสรรเสริญ ไม่เมาหมก ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้น. 

เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พรำ่�สรรเสริญ ไม่เม�หมก

ซึ่งอ�รมณ์ มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่ นันทิ (คว�มเพลิน) 

ย่อมดับไป.

ปุณณะ !  เรากล่าวว่า “คว�มดับไม่มีเหลือ

ของทุกข์มีได้ เพร�ะคว�มดับไม่เหลือของคว�มเพลิน” 

ดังนี้แล.
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อ�ก�รดับแห่งตณัห�ในน�มแห่งนนัทิ
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๙๒/๔๕๘. 

๓8 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุน้ันเห็นรูปด้วยตาแล้ว 

ย่อมไม่กำาหนัดยินดีในรูป อันมีลักษณะเป็นท่ีต้ังแห่งความรัก  

ย่อมไม่ขัดเคืองในรูป อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความ

เกลียดชัง เป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกาย อันตนเข้าไป

ต้ังไว้แล้ว มีจิตหาประมาณมิได้ด้วย ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง 

ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นธรรมท่ีดับโดยไม่เหลือ 

แห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายด้วย. ภิกษุนั้นเป็น

ผู้ละเสียได้แล้ว ซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้

แล้ว เสวยเวทนาใดๆ อันเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม 

ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็ตาม ย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำา

สรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆ.

เมื่อภิกษุนั้น ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ 

ไม่เมาหมกอยู่ในเวทนาน้ันๆ นันทิ (ความเพลิน) ในเวทนา

ทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมดับไป. เพราะความดับแห่งนันทิ

ของภิกษุนั้น จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความ

ดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความ
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ดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับ 

แห่งชาติ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส

ทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

(ในกรณีแห่งการได้ยินเสียงด้วยหู ดมกล่ินด้วยจมูก 

ล้ิมรสด้วยล้ิน ถูกต้องสัมผัสทางผิวหนังด้วยผิวกาย และรู้แจ้ง

ธรรมารมณ์ด้วยใจ ก็ได้ตรัสไว้ทำานองเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอจงทรงธรรมะน้ีไว้ ในฐ�นะ

ที่เป็นธรรมที่ทำ�คว�มหลุดพ้น เพราะความสิ้นไปแห่ง

ตัณหา ซึ่งเรากล่าวไว้โดยสังเขป.
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ผู้แบกของหนัก
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๔๙-๕๑. 

๓9 

ภกิษท้ัุงหลาย !  เราจักแสดงของหนัก ผู้แบก

ของหนัก และการแบกของหนัก แก่พวกเธอ เธอทั้งหลาย

จงฟังข้อความนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่�ชื่อว่�ของหนัก ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  อุป�ท�นักขันธ์ท้ังห้�น้ันแหละ

เร�กล่�วว่�เป็นของหนัก.

อุปาทานักขันธ์ทั้งห้า เหล่าไหนเล่า ? คือ 

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ รูป 

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ เวทน� 

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ สัญญ� 

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ สังข�ร 

และขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ วิญญ�ณ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เราเรียกว่า ของหนัก.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่�ช่ือว่�ผู้แบกของหนัก ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล (ตามสมมติ) นั้นแหละ 

เร�เรียกว่�ผู้แบกของหนัก เขามีช่ืออย่างน้ี มีโคตรอย่างน้ัน 

ตามที่รู้กันอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เราเรียกว่า ผู้แบกของหนัก.

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่�ช่ือว่�ก�รแบกของหนัก ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ตณัห�อนัใดทีท่ำ�ให้มกี�รเกดิอกี 

อนัประกอบด้วยความกำาหนดั เพราะอำานาจแห่งความเพลนิ 

ซึ่งมีปกติทำาให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์น้ันๆ ได้แก่ 

ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็น ตัณหาใน

ความไม่มีไม่เป็น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  น้ีเราเรียกว่า ก�รแบกของหนัก.
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ดับตัณห� คือปลงภ�ระหนักลงได้
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๕๒-๕๓. 

40 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก�รปลงภ�ระหนักลงเสียได้ เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

คว�มดับสนิทเพร�ะคว�มจ�งคล�ยดับไป 

โดยไม่เหลือของตัณห�นั้น นั่นเทียว 

คว�มละไปของตัณหานั้น  

คว�มสลัดกลับคืนของตัณหานั้น  

คว�มหลุดออกไปของตัณหานั้น 

และคว�มไม่มีที่อ�ศัยอีกต่อไปของตัณหานั้น 

อันใด.

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เราเรียกว่า 

ก�รปลงภ�ระหนักลงเสียได ้ดังนี้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

98

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสพุทธวจนนี้ 

ซึ่งเป็นคำาร้อยกรองสืบต่อไป 

“ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนัก !

บุคคลนั้นแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป.

การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ในโลก.

การปลงภาระหนักเสียได้ เป็นความสุข.

พระอริยเจ้า ปลงภาระหนักลงเสียแล้ว.

ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก.

ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งราก (อวิชชา)

เป็นผู้หมดส่ิงปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ”

ดังนี.้
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ต้องท่องเที่ยวม�แล้ว  
เพร�ะไม่รู้อริยสัจสี่

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘. 

41 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอด 

ซ่ึงอริยสัจสี่อย่าง เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงท่องเที่ยว

ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอด

ซึ่งอริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? 

สี่อย่างคือ 

อริยสัจคือ ทุกข์ 

อริยสัจคือ เหตุให้เกิดทุกข ์

อริยสัจคือ คว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข ์

อริยสัจคือ ท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอด 

ซ่ึงอริยสัจสี่ประการเหล่านี้แล เราและพวกเธอทั้งหลาย 

จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนาน 

ถึงเพียงนี้. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

ที่สุดแห่งก�รท่องเที่ยวของพระองค์
-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๓๕/๒๑. 

4๒ 

เมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่าง

มัวเสาะหาน�ยช่�งปลูกเรือนอยู่

ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 

กล่าวคือ

ความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติ.

ความเกิด เป็นทุกข์ร่ำาไปทุกชาติ.

แน่ะนายช่างผู้ปลูกสร้างเรือน !

เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว

เจ้าจักสร้างเรือนให้เรา ต่อไปอีกไม่ได้

โครงเรือนของเจ้า เราหักเสียยับเยินหมดแล้ว.

ยอดเรือน เราขยี้เสียแล้ว.

จิตของเรา ถึงความเป็นธรรมชาติ

ที่อารมณ์จะยุแหย่ ยั่วเย้า ไม่ได้เสียแล้ว

มันได้ถึงแล้ว ซึ่งความหมดอยากทุกอย่าง.
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“สิ่งนั้น” ห�พบในก�ยนี้
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๐/๔๕.  

4๓ 

“แน่ะเธอ !  ที่สุดโลกแห่งใด อันสัตว์ไม่เกิด 

ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ 

เร�ไม่กล่�วว่� 

ใครๆ อ�จรู้ อ�จเห็น อ�จถึงที่สุดแห่งโลกนั้น 

ได้ด้วยก�รไป.

“แน่ะเธอ !  

ในร่�งก�ยที่ย�วประม�ณว�หนึ่ง 

ที่ยังประกอบด้วยสัญญ�และใจนี้เอง 

เร�ได้บัญญัติโลก 

เหตุให้เกิดโลก 

คว�มดับสนิทไม่เหลือของโลก 

และท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับสนิทไม่เหลือ

ของโลกไว้” ดังนี้แล.
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ทรงมีคว�มชร�ท�งก�ยภ�พ 
เหมือนคนทั่วไป

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๘๗/๙๖๒-๙๖๕.

44 

(ลำาดับน้ัน พระอานนท์ผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค

ถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วลูบคลำาท่ัวพระกายของผู้มีพระภาคอยู่ 

พลางกล่าวถ้อยคำานี้ว่า)

“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !  ข้อนีน่้าอศัจรรย์ ข้อนีไ้ม่เคยมี

มาก่อน.ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ !  บดันีฉ้ววีรรณของพระผูม้พีระภาค 

ไม่บรสิทุธิผุ์ดผ่องเหมอืนแต่ก่อน และพระกายกเ็หีย่วย่นหย่อนยาน 

มีพระองค์ค้อมไปข้างหน้า อนิทรีย์ทัง้หลายกเ็ปล่ียนเป็นอย่างอ่ืนไปหมด 

ทั้งพระจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ”.

อานนท ์!  นั่นต้องเป็นอย่างนั้น คือ

คว�มชร�ม ี(ซ่อน) อยู่ในคว�มหนุ่ม 

คว�มเจ็บไข้ม ี(ซ่อน) อยู่ในคว�มไม่มีโรค 

คว�มต�ยม ี(ซ่อน) อยู่ในชีวิต 

ฉวีวรรณจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้ว และกายก็เหี่ยวย่น

หย่อนยาน ตัวค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยน

เป็นอย่างอื่นไปหมด ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย ดังนี้.
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พระผู้มีพระภาคคร้ันตรัสคำาน้ีแล้ว ได้ตรัสข้อความน้ี 

(เป็นคำากาพย์กลอน) อีกว่า 

โธ่เอ๋ย !  ความแก่อันชั่วช้าเอ๋ย !

ความแก่อันทำาความน่าเกลียดเอ๋ย !

ก�ยที่น่�พอใจ บัดนี้ก็ถูกคว�มแก่ย่ำ�ยีหมดแล้ว

แม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี

ทุกคนก็ยังมีความตาย เป็นที่ไปในเบื้องหน้า

คว�มต�ยไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆ มันย่ำ�ยีหมดทุกคน.
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ทรงประก�ศธรรม 
เนื่องด้วยก�รปลงอ�ยุสังข�ร

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๐/๑๐๗-๑๐๘. 

4๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมเหล่าใดท่ีเราแสดงแล้ว 

ด้วยปัญญาอันยิ่ง ธรรมเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี 

พึงเสพให้ทั่ว พึงเจริญทำาให้มาก โดยอาการที่พรหมจรรย์ 

(คือศาสนานี้) จักมั่นคง ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน ข้อนั้น

จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพ่ือความสุข 

แก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพ่ือ

ความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมเหล่าไหนเล่า ท่ีเราแสดงแล้ว

ด้วยปัญญาอันยิ่ง ฯลฯ คือ 

สติปัฏฐ�นสี ่ สัมมัปธ�นสี ่ อิทธิบ�ทสี่

อินทรีย์ห้� พละห้� 

โพชฌงค์เจ็ด 

อริยมรรคมีองค์แปด.
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ภิกษุทั้งหลาย !  บัดน้ีเราจักเตือนท่านท้ังหลายว่า 

สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมเป็นธรรมดา พวกเธอจงให้

ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ก�รปรินิพพ�นของ

ตถ�คต จักมีในก�ลไม่น�นเลย ตถ�คตจักปรินิพพ�น 

โดยก�ลล่วงไปแห่งส�มเดือนนี้.

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่ ทั้งที่

เป็นคนพาล และบัณฑิต ทั้งที่มั่งมีและยากจน ล้วนแต่

มีความตาย เป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า เปรียบเหมือน

ภาชนะดิน ที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุก

แล้วและยงัดบิ ล้วนแต่มกีารแตกทำาลายเป็นทีส่ดุ ฉนัใด 

ชวีติแห่งสตัว์ทัง้หลาย กม็คีวามตายเป็นเบือ้งหน้า ฉนันัน้.

วัยของเร�แก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเร�ริบหร่ีแล้ว 

เร�จักละพวกเธอไป สรณะของตัวเองเร�ได้ทำ�ไว้แล้ว. 

ภิกษุทั้งหล�ย !  พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประม�ท มีสติ 

มีศีลเป็นอย่�งด ี มีคว�มดำ�ริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ต�ม

รักษ�ซึ่งจิตของตนเถิด. ในธรรมวินัยนี ้ ภิกษุใดเป็นผู้

ไม่ประม�ทแล้ว จักละช�ติสงส�ร ทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
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ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเร�
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๔๖/๒๑๖., -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๐/๒๗๒. 

4๖ 

“อย่าเลย วักกลิ !  

ประโยชน์อะไรด้วยก�รเห็นก�ยเน่�นี้.  

วักกลิ !  

ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเร� 

ผู้ใดเห็นเร�  ผู้นั้นเห็นธรรม. 

วักกล ิ!  

เพร�ะว่�เม่ือเห็นธรรมอยู่ ก็คือเห็นเร� 

เมื่อเห็นเร�อยู่     ก็คือเห็นธรรม” 

ภิกษุท้ังหลาย !  แม้ภิกษุจับชายสังฆาฏิ เดินตาม

รอยเท้าเราไปข้างหลังๆ. แต่ถ้�เธอนั้น ม�กไปด้วย

อภิชฌ� มีก�มร�คะกล้� มีจิตพย�บ�ท มีคว�มดำ�ริ

แห่งใจเป็นไปในท�งประทุษร้�ย มีสติหลงลืม ไม่มี

สัมปชัญญะ มีจิตไม่เป็นสม�ธิ แกว่งไปแกว่งม� ไม่

สำ�รวมอินทรีย์ แล้วไซร้ ภิกษุนั้นชื่อว่�อยู่ไกลจ�กเร� 

แม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนั้น โดยแท้.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนั้นเหตุเพราะว่า 

ภิกษุน้ันไม่เห็นธรรม เม่ือไม่เห็นธรรม ก็ช่ือว่�ไม่เห็นเร�.

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้ภิกษุนั้นจะอยู่ห่าง (จากเรา) 

ต้ังร้อยโยชน์ แต่ถ้�เธอนั้น ไม่ม�กไปด้วยอภิชฌ� ไม่มี

ก�มร�คะกล้� ไม่มีจิตพย�บ�ท ไม่มีคว�มดำ�ริแห่งใจ

เป็นไปในท�งประทุษร้�ย มีสติต้ังม่ัน มีสัมปชัญญะ มีจิต

เป็นสม�ธิ ถึงคว�มเป็นเอกัคคต� (จิตมีอารมณ์อันเดียว) 

สำ�รวมอินทรีย์ แล้วไซร้ ภิกษุนั้นชื่อว่�อยู่ใกล้กับเร� 

แม้เราก็อยู่ใกล้กับภิกษุนั้น โดยแท้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนั้นเพราะเหตุว่า 

ภิกษุนั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรม ก็ชื่อว่�เห็นเร� แล. 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ตามรอยธรรม

109

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ถุงธรรม
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๘/๗๓. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเล่าเรียน

ปริยัติธรรม (นานาชนิด) คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ 

คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ 

แต่เธอไม่ใช้วันท้ังวันให้เปลืองไปด้วยก�รเรียนธรรม

น้ันๆ ไม่เริดร้�งจ�กก�รหลีกเร้น ต�มประกอบซ่ึงธรรม

เป็นเครื่องสงบใจในภ�ยในเนืองๆ. ภิกษุอย่�งนี้แล 

ชื่อว่� ธรรมวิห�รี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู ้มากด้วยปริยัติ เราก็

แสดงแล้ว ผูม้ากด้วยการบญัญตั ิ เรากแ็สดงแล้ว ผูม้ากด้วย

การสาธยาย เราก็แสดงแล้ว ผู้มากด้วยการคิด เราก็

แสดงแล้ว และธรรมวหิารี (ผูอ้ยู่ด้วยธรรม) เราก็แสดงแล้ว 

ด้วยประการ ฉะนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  กิจอันใดที่ศ�สด�ผู้เอ็นดู 

แสวงห�ประโยชน์เกื้อกูล อ�ศัยคว�มเอ็นดูแล้ว จะพงึ

ทำ�แก่ส�วกทั้งหล�ย กิจอันนั้น เร�ได้ทำ�แล้วแก่พวก

เธอทั้งหล�ย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

นั่น โคนไม้ทั้งหล�ย

นั่น เรือนว่�งทั้งหล�ย

ภิกษุทั้งหลาย !  

เธอทั้งหล�ย จงเพียรเผ�กิเลส

อย่�ได้เป็นผู้ประม�ท

เธอทั้งหล�ย อย่�เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภ�ยหลังเลย

น่ีแล เป็นว�จ�เคร่ืองพร่ำ�สอนพวกเธอท้ังหล�ยของเร�.
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ก�รปรินิพพ�นในปัจจุบัน
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒/๔๖. 
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ภิกษุ !  ถ้าภิกษุแสดงธรรม เพ่ือความเบ่ือหน่าย 

เพ่ือความคลายกำาหนัด เพ่ือความดับไม่เหลือแห่งชราและ

มรณะ อยู่ไซร้ ก็เป็นการสมควร เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่า 

“ผู้กล่�วซึ่งธรรม (ธรรมถึก)” ดังนี้.

ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้ว เพื่อความเบื่อหน่าย 

เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรา

และมรณะ อยู่ไซร ้กเ็ปน็การสมควร เพือ่จะเรยีกภกิษนุัน้วา่  

“ผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมต�มสมควรแก่ธรรม” ดังนี้.

ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะความเบ่ือหน่าย 

เพราะความคลายกำาหนัด เพราะความดับไม่เหลือแห่งชรา

และมรณะ ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น อยู่แล้วไซร้ 

ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่า “ผู้บรรลุแล้ว

ซึ่งนิพพ�นในปัจจุบัน” ดังนี้.

(ในกรณีแห่ง ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ 

สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร และอวิชชา ก็มีข้อความท่ี

กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งชราและมรณะ ท่ีกล่าวไว้ข้างบนน้ี).
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ตั้งหน้�ทำ�ก็แล้วกัน
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๙/๕๓๒. 

49 

ภิกษุท้ังหลาย !  กิจของคหบดีชาวนา ท่ีเขาจะต้อง

รีบทำา มีสามอย่างเหล่านี้. สามอย่างอะไรบ้างเล่า ? 

สามอย่างคือ คหบดีชาวนา รีบๆ ไถคราดพ้ืนท่ีนา

ให้ดีเสียก่อน ครั้นแล้ว ก็รีบๆ ปลูกพืช ครั้นแล้วก็รีบๆ 

ไขน้ำาเข้าบ้าง ไขน้ำาออกบ้าง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  กิจของคหบดีชาวนา ท่ีเขาจะต้อง

รีบทำา มีสามอย่างเหล่านี้แล แต่ว่า คหบดีชาวนานั้น ไม่มี

ฤทธิ์หรืออานุภาพ ที่จะบันดาลว่า “ข้าวของเรา จงงอกใน

วันนี้ ตั้งท้องพรุ่งนี้ สุกมะรืนนี้” ดังนี้ได้เลย ที่แท้ ย่อมมี

เวลาที่ข้าวนั้น เปลี่ยนแปรสภาพไปตามฤดูกาล ย่อมจะ

งอกบ้าง ตั้งท้องบ้าง สุกบ้าง

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น กิจของภิกษุ 

ที่เธอจะต้องรีบทำา มีสามอย่างเหล่านี้. 
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สามอย่างอะไรบ้างเล่า ? สามอย่างคือ 

ก�รสม�ท�นก�รปฏิบัติในศีลอันยิ่ง 

ก�รสม�ท�นก�รปฏิบัติในจิตอันยิ่ง 

และก�รสม�ท�นก�รปฏิบัติในปัญญ�อันยิ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย !  กิจของภิกษ ุที่เธอจะต้องรีบทำา  

มีสามอย่างเหล่านี้แล 

แต่ว่�ภิกษุนั้น ก็ไม่มีฤทธิ์หรืออ�นุภ�พ ที่จะ  

บันด�ลว่� “จิตของเร� จงหลุดพ้นจ�กอ�สวะท้ังหล�ย 

เพร�ะไม่มีอุป�ท�นในวันนี้ หรือพรุ่งนี้ หรือมะรืนนี้” 

ดังน้ีได้เลย ท่ีแท้ ย่อมมีเวล�ท่ีเหม�ะสม เม่ือภิกษุน้ัน 

ปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่ง ปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่ง และ

ปฏิบัติไปแม้ในปัญญ�อันย่ิง จิตก็จะหลุดพ้นจ�กอ�สวะ

ทั้งหล�ย เพร�ะไม่มีอุป�ท�นได้เอง.
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ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล  
แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓-๖๐๔.

๕0 

“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !  พระผูม้พีระภาค ทรงเป็นผูเ้อ็นดู

เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง อยู่มิใช่หรือ พระเจ้าข้า ?”. 

คามณ ิ!  ถูกแล้ว ตถาคตเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่

สัตว์ทั้งปวงอยู.่
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ถ้าอย่างนั้น ทำาไมพระองค์ 

จึงทรงแสดงธรรมแก่คนบางพวก โดยเอ้ือเฟ้ือ และแก่คนบางพวก 

โดยไม่เอื้อเฟื้อเล่า พระเจ้าข้า ?”

คามณิ !  ถ้าอย่างน้ัน เราขอย้อนถามท่านในข้อนี้ 

ท่านจงตอบเราตามที่ควร. คามณิ !  ท่านจะสำาคัญความ

ข้อนี้เป็นไฉน ในถิ่นแห่งเรานี้ ชาวนาผู้คหบดีคนหนึ่ง 

มีนาอยู่ ๓ แปลง แปลงหนึ่งเป็นนาชั้นเลิศ แปลงหนึ่ง 

เป็นนาปานกลาง แปลงหน่ึงเป็นนาเลว มีดินเป็นก้อนแข็ง 

มีรสเค็ม พื้นที่เลว. คามณ ิ!  ท่านจะสำาคัญความข้อนี้

ว่าอย่างไร ชาวนาผู้คหบดีนั้น เมื่อประสงค์จะหว่านพืช 

เขาจะหว่านในนาแปลงไหนก่อน คือว่าแปลงท่ีเป็นนาเลิศ  
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นาปานกลาง หรือว่านาเลว มีดินเป็นก้อนแข็ง มีรสเค็ม 

พื้นที่เลวเล่า ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ชาวนาคหบดีผู้ประสงค์จะ

หว่านพืชคนนั้น ย่อมหว่านในนาเลิศก่อน แล้วจึงหว่านในนา

ปานกลาง สำาหรบันาเลว ซึง่ดนิเป็นก้อนแข็ง มรีสเคม็ พ้ืนทีเ่ลวนัน้ 

เขาก็หว่านบ้าง ไม่หว่านบ้าง เพราะเหตุว่า อย่างมากที่สุด ก็หว่าน

ไว้ให้โคกิน พระเจ้าข้า !”

คามณ ิ!  น�เลิศนัน้ เปรยีบเหมอืนภกิษ ุภกิษณุี

ของเร� เราย่อมแสดงธรรม งดงามในเบื้องต้น งดงาม

ในท่ามกลาง งดงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์บรสิทุธิ์

บริบูรณ์ส้ินเชิง พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ  

แก่ภิกษุ ภิกษุณีเหล่านั้น. ข้อน้ันเพราะเหตุไรเล่า ? 

คามณิ !  เพราะเหตุว่า ภิกษุ ภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้น  

มีเราเป็นประทีป มีเราเป็นที่ซ่อนเร้น มีเราเป็นที่ต้านทาน 

มีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่.

คามณ ิ!  น�ป�นกล�งนั้น เปรียบเหมือนอุบ�สก

อุบ�สิก�ของเร� เราย่อมแสดงธรรม งดงามในเบื้องต้น 

งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์
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บริสุทธิ์บริบูรณ์ส้ินเชิง พร้อมท้ังอรรถะ พร้อมทั้ง

พยญัชนะ แก่อบุาสก อบุาสกิาทัง้หลายเหล่านัน้. ข้อนัน้

เพราะเหตุไรเล่า ?

คามณิ !  เพราะเหตุว่า ชนทั้งหลายเหล่านั้น 

มีเราเป็นประทีป มีเราเป็นที่ซ่อนเร้น มีเราเป็นที่ต้านทาน 

มีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่.

คามณ ิ!  น�เลว มีดินเป็นก้อนแข็ง มีรสเค็ม 

พื้นที่เลวนั้น เปรียบเหมือนสมณพร�หมณ์ ปริพ�ชก

ทั้งหล�ย ผู้เป็นเดียรถีย์เหล่�อื่น เราก็ย่อมแสดงธรรม 

งดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุด 

ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง พร้อมท้ังอรรถะ 

พร้อมทั้งพยัญชนะ แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพร�ะเหตุว่� ถึงแม้ว่�เข�จะเข้�ใจธรรมที่เร�

แสดงสักบทเดียว นั่นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 

และคว�มสุขแก่ชนทั้งหล�ยเหล่�นั้น ตลอดก�ลน�น.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อ�นิสงส์แห่งก�รฟังธรรมเนืองๆ
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๕๑/๑๙๑.

๕1 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานิสงส์ ๔ ประการแห่งธรรม

ทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอด

ด้วยดีด้วยความเหน็ อนับุคคลพงึหวงัได้ 

อานิสงส์ ๔ ประการ อย่างไรเล่า ?

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ 

คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ 

ธรรมเหล่านัน้ เป็นธรรมอนัภกิษุนัน้ฟังเนืองๆ คล่องปาก 

ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม 

เมื่อกระทำ�ก�ละย่อมเข้�ถึงเทพนิก�ยหมู่ใดหมู่หน่ึง 

บทแห่งธรรมทั้งหล�ย ย่อมปร�กฏแก่เธอผู้มีคว�มสุข

ในภพนั้น สติบังเกิดขึ้นช้� แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุ

คุณวิเศษเร็วพลัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นอ�นิสงส์ประก�รที่ 1 

แห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยความเหน็ อนับคุคลพงึหวงัได้. 
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(๒) ภกิษยุ่อมเล่าเรยีนธรรม คอื สตุตะ ... เวทลัละ 

ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก 

ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม 

เมื่อกระทำากาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง 

บทแห่งธรรมทัง้หล�ย ย่อมไม่ปร�กฏแก่เธอผูม้คีวามสขุ

อยู่ในภพนัน้เลย แต่ภกิษผุูม้ฤีทธิ ์ถงึคว�มชำ�น�ญแห่งจติ 

แสดงธรรมแก่เทพบริษัท เธอมีคว�มปริวิตกอย่�งนี้ว่� 

ในก�ลก่อน เร�ได้ประพฤตพิรหมจรรย์ในธรรมวินัยใด 

นี้คือธรรมวินัยนั้น สติบังเกิดขึ้นช้� แต่ว่�สัตว์นั้นย่อม

เป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุรุษผู้ฉล�ดต่อเสียงกลอง 

เขาเดนิทางไกล พงึได้ยนิเสยีงกลอง เขาไม่พงึมคีวามสงสยั 

หรอืเคลอืบแคลงว่าเสยีงกลองหรอืไม่ใช่หนอ ทีแ่ท้เขาพึงถงึ 

ความตกลงใจว่า เสียงกลองทีเดียว ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น

เหมือนกัน ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ 

ธรรมเหล่านัน้ เป็นธรรมอนัภกิษุนัน้ฟังเนืองๆ คล่องปาก 

ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น ... สติบังเกิดขึ้นช้า 

แต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นอ�นิสงส์ประก�รที่ ๒ 

แห่งธรรมท้ังหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้. 

(๓) ภกิษยุ่อมเล่าเรยีนธรรม คอื สตุตะ ... เวทัลละ 

ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก 

ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม 

เมื่อกระทำากาละ  ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง 

บทแห่งธรรมทัง้หล�ย ย่อมไม่ปร�กฏแก่เธอผูม้คีวามสขุ 

อยูใ่นภพนัน้เลย ทัง้ภกิษผุูม้ฤีทธิถ์งึคว�มชำ�น�ญแห่งจติ 

กไ็ม่ได้แสดงธรรมในเทพบรษัิท แต่เทพบตุรย่อมแสดง

ธรรมในเทพบริษัท เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ในกาลก่อน 

เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินยัใด นีค้อืธรรมวนิยั

นั้นเอง สติบังเกิดขึ้นช้� แต่ว่�สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุ

คุณวิเศษเร็วพลัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุรุษผู ้ฉล�ดต่อเสียงสังข์  

เขาเดนิทางไกลพงึได้ฟังเสียงสังข์เข้า เขาไม่พงึมคีวามสงสยั

หรอืเคลอืบแคลงว่าเสยีงสงัข์หรอืมใิช่หนอ ทีแ่ท้เขาพงึถึง
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ความตกลงใจว่า เสียงสังข์ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ธรรมเหล่านั้น

เป็นธรรมอนัภกิษนุัน้ฟังเนอืงๆ คล่องปาก ขึน้ใจ แทงตลอด

ด้วยดีด้วยความเห็น ... สติบังเกิดขึ้นช้า แต่ว่าสตัว์นัน้

ย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  นี้เป็นอ�นิสงส์ประก�รที่ ๓ 

แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้. 

(๔) ภกิษยุ่อมเล่าเรยีนธรรม คอื สตุตะ ... เวทลัละ 

ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก 

ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม 

เมื่อกระทำากาละ  ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง 

บทแห่งธรรมทัง้หล�ย ย่อมไม่ปร�กฏแก่เธอผู้มีความสขุ 

อยูใ่นภพนัน้เลย แม้ภกิษผูุ้มีฤทธ์ิถงึคว�มชำ�น�ญแห่งจติ 

ก็มิได้แสดงธรรมในเทพบริษัท  แม้เทพบุตรก็ไม่ได้

แสดงธรรมในเทพบริษัท แต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนเตือน

เทพบตุรผูเ้กดิทหีลงัว่า “ท่านผู้นริทกุข์ย่อมระลกึได้หรอื
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ว่า เราได้ประพฤตพิรหมจรรย์ในกาลก่อน” เธอกล่าวอย่างนี้

ว่า “เราระลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์ เราระลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์” 

สตบิงัเกดิขึน้ช้� แต่ว่�สตัว์นัน้ย่อมเป็นผูบ้รรลคุณุวเิศษ

เร็วพลัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สห�ยสองคนเล่นฝุ่นด้วยกัน 

เขามาพบกัน บางครัง้บางคราว ในทีบ่างแห่ง สหายคนหนึง่

พงึกล่าวกะสหายคนนัน้อย่างนีว่้า “สหาย ท่านระลกึกรรม

แม้นีไ้ด้หรอื” เขาพึงกล่าวอย่างน้ีว่า “เราระลกึได้ เราระลกึได้” 

ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ 

สตุตะ ... เวทลัละ ธรรมเหล่านัน้ เป็นธรรมอนัภิกษนุัน้ฟัง

เนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น 

... สตบิงัเกิดขึน้ช้า แต่ว่าสตัว์นัน้ย่อมเป็นผูบ้รรลคุณุวเิศษ

เร็วพลัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นอ�นิสงส์ประก�รที่ 4 

แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลอ�นิสงส์ 4 ประก�ร 

แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังแล้วเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้. 





ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 

มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

 เริม่จากชาวพุทธกลุม่เลก็ๆ กลุ่มหนึง่ ได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตฺถิผโล ทีเ่น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยัจากพทุธโอษฐ์
ทีพ่ระพทุธองค์ทรงยนืยนัว่าทรงตรัสไว้ดแีล้ว บรสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชิง ทัง้เนือ้ ความและ
พยญัชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่เป็นรปูแบบการแสดงธรรมท่ีตรงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่กิษใุนครัง้พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดยีว

 หลกัพทุธวจนนี ้ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลงัเลสงสยั ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศกึษาเล่าเรยีน

 ด้วยศรทัธาอย่างไม่หวัน่ไหวต่อองค์สมัมาสมัพทุธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี�าสอนของตัวเอง” 
และใช้เวลาที่มีอยู่  ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์  ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ

 เมือ่กลบัมาใช้หลกัพทุธวจน เหมอืนทีเ่คยเป็นในครัง้พทุธกาล สิง่ทีเ่กดิขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควธีิทีต่รง และสามารถน�าไปใช้ปฏบิติัให้เกดิผล รู้เหน็ประจกัษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทนัท ี ด้วยเหตนุี ้ชาวพุทธทีเ่หน็คุณค่าในค�าของพระพทุธเจ้าจงึขยายตวั
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ลกูใหม่ ในการกลบัไปใช้ระบบการเรียนรู้พระสทัธรรม เหมอืนดงัครัง้พทุธกาล

 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้  อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง  การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา  จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามท่ีมีเท่าน้ัน เม่ือมีมา กแ็จกไป เม่ือหมด ก็คือหมด

 เนือ่งจากว่า หน้าทีใ่นการด�ารงพระสทัธรรมให้ตัง้มัน่สบืไป ไม่ได้ผกูจ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพทุธวจน จงึรวมตวักนัเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ทีท่่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตถิฺผโล
ท�าอยูแ่ล้ว นัน่คอื การน�าพทุธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตดัสนิใจจดทะเบยีน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ  ทั้งหมด
อยูใ่นรปูแบบท่ีโปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพทุธทัว่ไป

 ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ต้ังม่ัน ด้วยวธีิของพระพทุธเจ้า สามารถสนบัสนนุการด�าเนนิการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นท่ีถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล  และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หน่ึงหน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ชดัเจน และม่ันคงในพทุธวจน



 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้  อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง  การเผยแผ่พุทธวจนท่ีผ่านมา  จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่เีท่านัน้ เม่ือมมีา กแ็จกไป เม่ือหมด กคื็อหมด

 เนือ่งจากว่า หน้าทีใ่นการด�ารงพระสทัธรรมให้ตัง้มัน่สบืไป ไม่ได้ผกูจ�ากดั
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพทุธวจน จงึรวมตวักนัเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ทีท่่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตถฺผิโล
ท�าอยูแ่ล้ว นัน่คอื การน�าพทุธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพจิารณาตดัสนิใจจดทะเบยีน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ  ทั้งหมด
อยูใ่นรปูแบบทีโ่ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพทุธท่ัวไป

 ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสทัธรรมให้ต้ังมัน่ ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า สามารถสนบัสนนุการด�าเนินการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นท่ีถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล  และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่หน่วยในขบวน “พทุธโฆษณ์” แล้ว

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพทุธ ซึง่ชดัเจน และมัน่คงในพทุธวจน



ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน  เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว  
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน  

สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง  
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่

ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ  ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก

www.buddhakos.org  หรือ  www.watnapp.com
 

หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด 
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ 

ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง  อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๖

เว็บไซต์ : www.buddhakos.org   อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com

สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่ 
ชือ่บญัช ี“มลูนธิพิทุธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุรี)

ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

วิธีการโอนเงินจากต่างประเทศ
ยื่นแบบฟอร์ม ค�าขอโอนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
Account name: “Buddhakos Foundation”

SWIFT CODE : SICOTHBK
Branch Number : 318

Siam Commercial Bank PCL, Khlong 10(Thanyaburi) Branch,
33/14 Mu 4 Chuchat Road, Bung Sanun Sub District,
Thanyaburi District, Pathum Thani 12110, Thailand

Saving Account Number : 318-2-47461-0

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
• http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น. 



ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
• http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น. 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม), 

คณะศิษย์วัดนาปาพง, มูลนิธิพุทธวจน, 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง, พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ, 

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก, 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก,

กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มชวนม่วนธรรม, กลุ่มละนันทิ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย, 

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 

ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,

บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์, 

บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, 

สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค, 

บจก. ดีเทลส์ โปรดักส์
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบริษทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		
ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดังเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยินว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๑๐ 



อ

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 
อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	
(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย
ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เร่ืองนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  
เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ
คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน
นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่
เน้ือไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 
ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มคีวามหมายซึง้  
เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้



มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยัญชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรู้ท่ัวถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลกึ มคีวามหมายซ้ึง เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากันเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  
ธรรมท่ียงัไม่ปรากฏ เธอกท็�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบรษิทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี
อรรถอันลึกซ้ึง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่งสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.

ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบรษิทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		
ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก



ภกิษทุัง้หลาย !  บรษัิทช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี
อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.

ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รู้ทัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		
ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก



เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ
ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น
ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 
เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 
บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		
ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 
เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเคร่ืองน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั
ไม่เพิกถอนสิง่ทีบั่ญญติัไว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้
แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทียั่ง
ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น
ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 
ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	
ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 
ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั
มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	
กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  
ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		
เอาใจใส่	บอกสอน	เนือ้ความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย ก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ผูม้อีาย ุ! ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 
น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...



๓. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยู่จ�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนัิย  
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
น้ีเป็นวินยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
น้ีเป็นวินยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยังไม่พึงชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พงึเรยีน 
บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ีแล้วพงึสอบสวนลงในพระสตูร เทยีบเคยีง
ดใูนวินัย 

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั
กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	
แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	
	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา
แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!
ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!
ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรุงศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซึง่แตง่เปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรงุศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซ่ึงแต่งเปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนังสือเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มีปรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอเอ็นดูใคร   

และใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง 

เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำามาตย์ก็ตาม 

ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม   

ชนเหล่านั้น อันเธอพึง ชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น 
ในความจริงอันประเสริฐสี่ประการ

ด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง. 

ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ อะไรเล่า ? 

 สี่ประการคือ

ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

ความจริงอันประเสริฐคือทางด�าเนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๔๔/๑๗๐๖.



กึ่งกลางสัน 129.9 มม.

สัน 9.8 มม 

สัน 9.8 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ส่วนสุตตันตะเหล่าใด

ที่เป็นค�าของตถาคต 

เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ 

ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา 

เมื่อมีผู้น�าสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ 

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และย่อมส�าคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน 

จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า 

ข้อนี้เป็นอย่างไร มีความหมายกี่นัย ดังนี้. 

ด้วยการท�าดังนี้ 

เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้.

ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้

ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย

เธอก็บรรเทาลงได้.

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑/๒๙๒. 

สุภัททะ ! 

ในธรรมวินัยนี้แล มีอริยมรรคมีองค์ ๘...
ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ พึงอยู่โดยชอบไซร้

โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

อานนท์ !  ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี

ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ

มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ. 

อานนท์ !  ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา

ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล.

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. , -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

แนวกึ่งกลาง 85  มม.



กึ่งกลางสัน 129.9 มม.

สัน 9.8 มม 

สัน 9.8 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนว พุทธวจน 25 มม.

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวสันสีทอง 12.5 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพ่ือความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org

Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram : Buddhawajana Real | Facebook : coursesappaya

คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

ตามรอยธรรม

4 สี

ตามรอย 

ธรรม

...พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป 

เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน 

เพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล

เพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย 

...จงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้น 

งดงามในท่ามกลาง งดงามในเบื้องปลาย

...ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ

ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง 

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่

สัตว์พวกนี้ ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม

สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่ ... .

-บาลี มหา. วิ. ๔/๓๙/๓๒.


