
กึง่กลางสัน 135 .75 มม.

สัน 21.5 มม 

สัน 21.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๙
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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ปฐมธรรม

4 สี

จุนทะ !  สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา)
เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำาในธรรมทั้งหลายเหล่านี้

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน
	 เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน

๏ เมื่อผู้อื่นกระทำ�ป�ณ�ติบ�ต
	 เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต

๏ เมื่อผู้อื่นกระทำ�อทินน�ท�น
	 เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน

๏ เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ 
 พูดส่อเสียด พูดคำ�หย�บ พูดเพ้อเจ้อ
	 เราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ
	 พูดส่อเสียด	พูดค�าหยาบ	พูดเพ้อเจ้อ

๏ เมื่อผู้อื่นม�กด้วยอภิชฌ�
	 เราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา

๏ เมื่อผู้อื่นมีจิตพย�บ�ท
	 เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่�น
	 เราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ
	 เราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธ	ไม่ผูกโกรธ

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณ
	 เราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณ

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดี
	 เราจักเป็นผู้ไม่แข่งดี

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษย�
	 เราจักเป็นผู้ไม่ริษยา

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่
	 เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด
	 เราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีม�รย�
	 เราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้�ง
	 เราจักเป็นผู้ไม่กระด้าง

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่�น
	 เราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่�ย�ก
	 เราจักเป็นผู้ว่าง่าย

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่ว
	 เราจักเป็นผู้มีมิตรดี

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประม�ท
	 เราจักเป็นผู้ไม่ประมาท

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริและโอตตัปปะ
	 เราจักเป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะ

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อย
	 เราจักเป็นผู้มีสุตะมาก

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจ
	 เราจักเป็นผู้ปรารภความเพียร

-บาลี ม. มู. ๑๒/๗๘/๑๐๖.



กึง่กลางสัน 135 .75 มม.

สัน 21.5 มม 

สัน 21.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ความเพียรพอดี พร้อมด้วยความสามัคคี

โสณะ !  ข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแล กล่าวคือ
ความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไป

ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน
ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน.

โสณะ !  เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียรแต่พอดี
จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆ กัน

จงกำาหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด.

“พระเจ้าข้า ! ข้าพระองค์จักปฏิบัติอย่างนั้น”

ภิกษุทั้งหลาย !  ในทิศใด พวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกัน
มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน

เข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำานมกับน้ำา มองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป (อย่�งเหน็ดเหนื่อย)

จะป่วยการกล่าวไปใย ถึงการที่เพียงแต่นึกถึง.
ในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น

ได้ละทิ้งธรรม ๓ อย่างเสียแล้ว และพากันมาถือกระทำาเพิ่มพูนให้มาก
ในธรรม ๓ อย่าง... ก็ธรรม ๓ อย่าง อย่างไรเล่า ?

ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำาเพิ่มพูนให้มาก  ๓ อย่างคือ 

๑. เนกขัมมวิตก   ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม

๒. อัพ๎ยาปาทวิตก   ความตรึกในการไม่ทำาความมุ่งร้าย

๓. อวิหิงสาวิตก   ความตรึกในการไม่ทำาตนและผู้อื่นให้ลำาบาก.

ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้แล ที่ภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำาเพิ่มพูนให้มาก...

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๐/๓๒๖. , -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๕๕/๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  กาล ๔ ประการนี้ อันบุคคลบำาเพ็ญโดยชอบ

ให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำาดับ 

กาล ๔ ประการ เป็นอย่างไรเล่า คือ 

๑. การฟังธรรมตามกาล (กาเลน  ธมฺมสฺสวนำ) 

๒. การสนทนาธรรมตามกาล (กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา) 

๓. การทำาสมถะ (ความสงบ) ตามกาล (กาเลน  สมโถ) 

๔. การทำาวิปัสสนาตามกาล (กาเลน  วิปสฺสนา)

ภิกษุทั้งหลาย !  กาล ๔ ประการนี้ อันบุคคลบำาเพ็ญโดยชอบ

ให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำาดับ.

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๘/๑๔๗.



ปฐมธรรม
เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

คามณิ ! ...เพราะเหตุว่า  ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียว 
นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น 

ตลอดกาลนาน.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๙/๖๐๕. 

พุ ท ธ ว จ น





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๙
ปฐมธรรม



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๙  ปฐมธรรม

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



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.

อักษรย่อ

เพื่อคว�มสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้�ใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หม�ยแทนชื่อคัมภีร์  ซึ่งมีอยู่โดยม�ก



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.

ตัวอย่าง ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า 
ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕  





คำ�อนุโมทน�

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทำา หนังสือพุทธวจน 

ฉบับ “ปฐมธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความตั้งใจ

เผยแผ่คำาสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีออกจากพระโอษฐ์

ของพระองค์เอง ท้ังหมดท่ีท่านตรัสรู้ในหลายแง่มุมท่ีเก่ียวกับ

การใช้ชีวิต วิธีแก้ทุกข์ ฯลฯ ตามหลักพุทธวจนง่ายๆ 

เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนำามาปฏิบัติ เพ่ือให้ถึงความพ้นทุกข์

ด้วยเหตุอันดีน้ี ขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการ

ทำาหนังสือเล่มนี้และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา

ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ. 

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 





คำ�นำ� 

ไม่แปลกที่นักวิชาการทางโลก มักจะจัดหมวดหมู่ธรรมะ 

ไปตามความเข้าใจจากการคิดเชิงวิเคราะห์แบบแบ่งย่อยแยกส่วน 

เพราะนั่นคือฐานวิธีการเข้าหาความจริงของวิทยาศาสตร์ตะวันตก 

ซ่ึงถูกใช้เป็นแม่แบบ ในกระบวนการศึกษา ของทุกๆ สาขาวิชาทางโลก.

เม่ือมองจากจุดยืนน้ัน หนังสือพุทธวจนฉบับปฐมธรรม น้ี 

อาจจะถูกเข้าใจได้ว่า เป็นหนังสือธรรมะหมวดท่ัวไป สำาหรับฆราวาส 

เพราะว่า ช่ือหัวข้อเร่ืองต่างๆ น้ัน ค่อนข้างเอนไปในแง่ของหลักปฏิบัติ 

ในชีวิตประจำาวันซ่ึงมุ่งเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเป็นปกติสุข.

ความเข้าใจในลักษณะนี้ มีความถูกต้องเพียงมิติเดียว.

จริงอยู่ว่า การปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง ตามหลักคำาสอนต่างๆ  

สามารถสร้างสังคมท่ีเป็นปกติสุขได้ ปัญหามีอยู่ว่า หากเพียงมุ่งสร้าง 

สังคมโลกท่ีสงบสุขน่าอยู่ หรือเพียงเพ่ือดูแลชีวิตของตนเองให้ดีแค่น้ัน  

การมีข้ึนของอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็ไม่มีจำาเป็นแต่อย่างใด เพราะว่า 

ทุกสังคมเช้ือชาติ ต่างก็มีลัทธิความเช่ือ และหลักคำาสอนท่ีเป็นไปเพ่ือ 

ความสงบสุขแบบโลกๆ กันอยู่แล้ว ย่ิงไปกว่าน้ัน น่ัน ยังทำาให้โอกาส 

ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และการได้มาพบคำาสอนของพระพุทธเจ้า

กลับกลายเสมือนเป็นความสูญเปล่าเสียไปด้วย.



จุดสำาคัญมีอยู่ ว่า สิ่งท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมด 

นับต้ังแต่ราตรีท่ีทรงตรัสรู้ ไปจนถึงปัจฉิมวาจา ก่อนปรินิพพานน้ัน  

ไม่ว่าจะปรากฏเป็นเร่ืองลึก หรือต้ืน ต่อบุคคลผู้สดับอยู่ อย่างไรก็ตาม  

ต่างก็สะท้อนอานิสงส์ โน้มเอียงไปสู่จุดหมายอย่างเดียวกันในท่ีสุด  

คือเป็นเร่ืองท่ีนำาไปสู่ความหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ ด้วยกันท้ังส้ิน.

ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ว่า  

วิธีปฏิบัติตนต่อบุคคลแวดล้อม (ทิศ ๖) หรือ หลักวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ 

หรือ แม้กระท่ังเร่ืองของศีล คือ หลักการกระทำาท่ีไม่เบียดเบียนกันน้ัน 

เก่ียวข้อง และนำาไปสู่ การหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ ได้อย่างไร.

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงยืนยันด้วยพระองค์เองว่า

เพราะเหตุใดก็ตาม ท่ีทำาให้ ๓ ส่ิงน้ี คือ ชาติ ชรา มรณะ มีอยู่ในโลก  

เพราะเหตุน้ันน่ันเอง จึงมีการบังเกิดข้ึน ของอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.

เหตุข้างต้นนี้ บวกเข้ากับ คุณสมบัติ ๑๐ ข้อของพุทธวจน  

(ดูได้ในแผ่นพับ  : ทำาไมต้องพุทธวจน - ชาวพุทธปฏิบัติตามใคร)  

ช้ีให้เห็นถึงลักษณะความเช่ือมโยงสอดคล้องเป็นหน่ึงของธรรมวินัย

ท่ีเป็นพุทธวจน ในทุกบริบท ทุกแง่มุม ไม่ว่าตรัสกับใคร ในวาระไหน.

พุทธวิสัย ในการใช้บทพยัญชนะ และการพูดบอกสอน 

ท่ีมีลักษณะเช่ือมโยงประสานเป็นหน่ึงเดียวท้ังหมด โดยไม่พลาดเลยน้ี 

เป็นความอัศจรรย์วิเศษ ท่ีถูกชาวพุทธมองข้าม หรือไม่รู้เลยก็ว่าได้  

เป็นเหตุให้พลาดโอกาส ในการรู้แจ้งแทงตลอดหลักธรรมในมิติต่างๆ 

เพราะไม่สามารถเปิดจุดเชื่อมโยงธรรม ให้ถึงกันได้.



หากใครก็ตาม ได้ศึกษาบทพยัญชนะท่ีเป็นพุทธวจนให้ดี 

จะพบจุดเช่ือมโยงธรรม จากเร่ืองท่ีดูเหมือนเป็นเพียงวิธีการปฏิบัติตัว 

ในชีวิตประจำาวันท่ัวๆ ไปน้ัน ไปถึงหลักธรรมล้ำาลึก อันเป็นแก่นแท้ได้ 

คือเช่ือมต่อๆ กัน ไปถึงการหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โดยส้ินเชิงได้.

จึงเป็นเรื่องท้าทายสำาหรับชาวพุทธ ในแง่มุมที่ว่า 

ทุกวันน้ี เราศึกษาพุทธวจน ในระดับท่ีสามารถเปิดจุดเช่ือมโยงธรรม  

ท่ีซ้อนทับเก่ียวเน่ืองกันอยู่ได้หรือไม่ และ เราใช้ประโยชน์จากคำาสอน  

ของพระพุทธเจ้า ได้ถึงอานิสงส์ที่มุ่งหมายอย่างแท้จริงแค่ไหน.

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักก�ระ
ต่อ ตถ�คต ผู้อรหันตสัมม�สัมพุทธะ

และ ภิกษุส�วกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธก�ล จนถึงยุคปัจจุบัน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประก�ศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว.

ตถาคตสาวโก
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง





ธรรมะกับชีวิต  ๑

 ๑. ผู้ชี้ขุมทรัพย์ !  ๒

 ๒. โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก  ๔

 ๓. วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์  ๖

 ๔. หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖  ๙

   หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า ๑๐

   หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา ๑๑

   หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลัง ๑๒

   หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย ๑๓

   หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องต�่า ๑๔

   หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน ๑๕

 ๕. หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ ๑๗

 ๖. การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด ๒๑

 ๗. ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ  ๒๓

 ๘. ลักษณะของ “ฆราวาสชั้นเลิศ” ๒๗

 ๙. หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ ๒๙

   ความขยันในอาชีพ ๒๙

   การรักษาทรัพย ์ ๓๐

ส�รบัญ



   ความมีมิตรด ี  ๓๑

   การด�ารงชีวิตสม�่าเสมอ  ๓๒

 ๑๐. หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า  ๓๔

 ๑๑. เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์   ๓๗

   เหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ ๔ ประการ  ๓๗

   เหตุเจริญแห่งทรัพย์ ๔ ประการ  ๓๘

 ๑๒. อบายมุข ๖ (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ ๖ ทาง)  ๔๐

   โทษของอบายมุขแต่ละข้อ   ๔๑

 ๑๓. การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อย่างไม่มีโทษ   ๔๕

 ๑๔. หลักการพูด  ๔๙

 ๑๕. ลักษณะการพูดของตถาคต  ๕๑

 ๑๖. ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ  ๕๓

 ๑๗. ลักษณะการพูดของอสัตบุรุษ  ๕๕

 ๑๘. อย่าหูเบา  ๕๗

 ๑๙. เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ  ๕๙

 ๒๐. ให้เป็นผู้หนักแน่น  ๖๐

 ๒๑. ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย   ๖๓

  แม้แต่พระอรหันต์    

 ๒๒. ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ  ๖๕

 ๒๓. สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์  ๖๗



 ๒๔. จิตอธิษฐานการงาน  ๖๘

 ๒๕. การตั้งจิตก่อนนอน  ๖๙

 ๒๖. มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป  ๗๐

 ๒๗. เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก  ๗๓

 ๒๘. ความอยาก (ตณัหา) คอื ต้นเหตแุห่งการทะเลาะววิาท  ๗๗

 ๒๙. กฎธรรมชาติ  ๗๙

 ๓๐. เหตุแห่งการเบียดเบียน  ๘๐

 ๓๑. ความพอใจใด ความพอใจนัน้ คอื เหตเุกดิแห่งทกุข์  ๘๒

 ๓๒. ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม   ๘๓

  (อปริหานิยธรรม) 

 ๓๓. เหตุให้ศาสนาเจริญ  ๘๕

 ๓๔. เหตุให้ศาสนาเสื่อม  ๘๘

 ๓๕. สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง  ๙๑

 ๓๖. ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างเบา)  ๙๗

 ๓๗. ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างหนัก) ๑๐๐

 ๓๘. ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล  ๑๐๕

  (ราคะ โทสะ โมหะ)

 ๓๙. คุณสมบัติของทูต ๑๐๘

 ๔๐. ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น ๑๐๙

 ๔๑. งูเปื้อนคูถ ๑๑๐



“กรรม” และผลของก�รกระทำ� ๑๑๓

 ๔๒. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” ๑๑๔

 ๔๓. กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” ๑๑๖

 ๔๔. ศีล ๕  ๑๑๘

 ๔๕. ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน ๑๒๐

 ๔๖. อุโบสถ (ศีล) ๑๒๒

 ๔๗. อกุศลกรรมบถ ๑๐  ๑๒๔

 ๔๘. กุศลกรรมบถ ๑๐  ๑๒๙

 ๔๙. อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์ ๑๓๕

 ๕๐. ผลของการมีศีล ๑๔๐

 ๕๑. ผลของการไม่มีศีล  ๑๔๒

 ๕๒. ทำาดี ได้ดี  ๑๔๕

 ๕๓. ธรรมดาของโลก ๑๔๙

 ๕๔. กรรมที่ทำาให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกตำ่า ๑๕๐

 ๕๕. ทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใด จึงมีผลมาก ๑๕๒

 ๕๖. ผู้ประสบบุญใหญ่ ๑๕๔



ธรรมะกับก�รสอบ ๑๕๗

 ๕๗. ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ ๑๕๘

 ๕๘. ผู้เห็นแก่นอน ๑๖๐

 ๕๙. ลักษณะของ “ผู้มีความเพียรตลอดเวลา” ๑๖๓

 ๖๐. ลักษณะของ “ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา” ๑๖๔

 ๖๑. วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) ๑๖๕

 ๖๒. การตามรู้ซึ่งความจริง (สจฺจานุโพโธ) ๑๖๙

 ๖๓. การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง (สจฺจานุปตฺติ) ๑๗๒

 ๖๔. ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย ๑๗๓

 ๖๕. วิธีแก้ความหดหู่ ๑๗๘

 ๖๖. วิธีแก้ความฟุ้งซ่าน ๑๘๐

ก�รทำ�สม�ธิและอ�นิสงส์ของก�รทำ�สม�ธิ ๑๘๓

 ๖๗. สมาธิภาวนา ๔ ประเภท ๑๘๔

 ๖๘. อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ ๑) ๑๘๘

 ๖๙. อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ ๒) ๑๘๙

 ๗๐. แม้เพยีงปฐมฌาน กช็ือ่ว่าเป็นทีห่ลบพ้นภยัจากมาร ๑๙๔

 ๗๑. สมาธริะงับความรกั-เกลยีด ทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิ ๑๙๕

 ๗๒. ความสำาคัญของสมถะและวิปัสสนา ๑๙๗

 ๗๓. ผู้กำาลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน ๑๙๘



 ๗๔. อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ ๒๐๐

 ๗๕. อานาปานสติระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหลาย ๒๐๔

 ๗๖. เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน ๒๐๖

 ๗๗.ลมหายใจก็คือ “กาย” ๒๐๗

 ๗๘. ผู้เจริญอานาปานสติ ย่อมชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ๒๐๙

 ๗๙. ลักษณะของผู้เจริญกายคตาสติ  ๒๑๑

 ๘๐. การต้ังจติในกายคตาสติ เป็นเสาหลกัอย่างดขีองจติ ๒๑๓

   ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตอยู่กับกาย ๒๑๓

   ลักษณะของผู้ตั้งจิตอยู่กับกาย ๒๑๕

 ๘๑. ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ  ๒๑๘

  เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง

 ๘๒. ให้ตัง้จติในกายคตาสติ เสมอืนบรุษุผูถ้อืหม้อนำา้มนั ๒๒๑

 ๘๓. อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ ๒๒๓

 ๘๔. การดำารงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา ๒๒๔

 ๘๕. อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ  ๒๒๙

 ๘๖. ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ ๒๓๐

 ๘๗. เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง ๒๓๒

 ๘๘. การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำาหรับภิกษุบางรูป ๒๓๔

 ๘๙. ผลของการกระทำาที่ทำาได้เหมาะสมกับเวลา ๒๓๗

 ๙๐. จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะ ๒๓๘



คว�มสำ�คัญของคำ�พระผู้มีพระภ�คเจ้� ๒๔๑ 

 ๙๑. เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำาตรัส  ๒๔๓

  ของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

   ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของ ๒๔๓

    พระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น     

   หากไม่สนใจค�าตถาคต จะท�าให้เกิดความ ๒๔๕

    อันตรธานของค�าตถาคต เปรียบด้วยกลองศึก 

   พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ  ๒๔๗

    เมื่อจะพูดทุกถ้อยค�า จึงไม่ผิดพลาด     

   ค�าพูดที่ตรัสมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น  ๒๔๘

    สอดรับไม่ขัดแย้งกัน     

   แต่ละค�าพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริง ๒๔๙

    ไม่จ�ากัดกาลเวลา     

   ทรงให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสแล้ว  ๒๕๐

    เป็นศาสดาแทนต่อไป     

   ทรงห้ามบญัญตัเิพิม่หรอืตดัทอน สิง่ทีบ่ญัญัติไว้ ๒๕๑

 ๙๒. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ  ๒๕๒

  กัลยาณวัตรที่ตถาคตทรงฝากไว้  



ก�รปรินิพพ�นของตถ�คต ๒๕๕

 ๙๓.  เหตุการณ์ช่วงปรินิพพาน ๒๕๖

 ๙๔.  ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ๒๖๑

 ๙๕.  หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประการ ๒๖๓

 ๙๖.  การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด ๒๖๕

 ๙๗.  พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา” ๒๖๗

 ๙๘.  สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพาน ๒๖๘

 ๙๙.  สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต ๒๗๑

นิพพ�นและก�รพ้นทุกข์ ๒๗๓

 ๑๐๐. เพราะการเกิด เป็นเหตุให้พบกับความทุกข์ ๒๗๔

 ๑๐๑. เหตุแห่งการเกิด “ทุกข์”  ๒๗๘

 ๑๐๒. สิ้นทุกข์เพราะสิ้นกรรม ๒๘๐

 ๑๐๓. สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ๒๘๒

 ๑๐๔. ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน ๒๘๓

 ๑๐๕. ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ๒๘๕

 ๑๐๖. ความเป็นโสดาบัน  ๒๘๖

   ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ   

 ๑๐๗. สัทธานุสารี ๒๘๘

 ๑๐๘. ธัมมานุสารี ๒๘๙



 ๑๐๙. ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ๒๙๑

   (พระโสดาบัน) 

 ๑๑๐. ลำาดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล ๒๙๓

 ๑๑๑. อริยมรรค มีองค์ ๘ ๒๙๕

 ๑๑๒. “ดิน นำ้า ไฟ ลม” ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน  ๓๐๐

 ๑๑๓. สิ่งๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง ๓๐๓

 ๑๑๔. สังขตลักษณะ ๓๐๔

 ๑๑๕. อสังขตลักษณะ ๓๐๕

 ๑๑๖. ลำาดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา ๓๐๖

 ๑๑๗. ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร ๓๐๘

 ๑๑๘. หลักการพิจารณาอาหาร ๓๑๑

 ๑๑๙. หมดความพอใจ ก็สิ้นทุกข์ ๓๑๔

 ๑๒๐. ความรู้สึกภายในใจ  ๓๑๕

   เมื่อละตัณหา (ความอยาก) ได้

ลักษณะภิกษุผู้มีศีล ๓๑๗

 ๑๒๑. ผู้ชี้ชวนวิงวอน ๓๑๘

 ๑๒๒. ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ ๑) ๓๑๙

 ๑๒๓. ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ ๒) ๓๒๒

 ๑๒๔. ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ ๓) ๓๒๔





ธรรมะกับชีวิต
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ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! ๐๑
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖., -บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖.

น เต อหำ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ

อ�นนท์ !  เร�ไม่พย�ย�มทำ�กะพวกเธอ อย่�งทะนุถนอม

ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต

เหมือนพวกช่�งหม้อ ทำ�แก่หม้อ ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่.

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหำ อานนฺท วกฺขามิ

อ�นนท์ !  เร�จักขน�บแล้ว ขน�บอีก ไม่มีหยุด.

ปวยฺหปวยฺหาหำ อานนฺท วกฺขามิ

อ�นนท์ !  เร�จักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีก ไม่มีหยุด.

โย สาโร, โส ฐสฺสติ

ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นส�ร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้.
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นิธีนำว ปวตฺตารำ ยำ ปสฺเส วชฺชทสฺสินำ

นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสำ ปณฺฑิตำ ภเช

คนเร� ควรมองผู้มีปัญญ�ใดๆ ที่คอยชี้โทษ 

คอยกล่�วคำ�ขน�บอยู่เสมอไป 

ว่�คนนั้นแหละ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์ละ

ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น

ตาทิสำ ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปิโย

เมื่อคบห�กับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ 

ย่อมมีแต่ดีท่�เดียว ไม่มีเลวเลย.
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โอก�สในก�รเกิด
เป็นมนษุย์นัน้แสนย�ก ๐๒

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอัน

ใหญ่หลวงนี้ มีน้ำาท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด บุรุษ

คนหน่ึง ท้ิงแอก (ไม้ไผ่ ?) ซ่ึงมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไป

ในน้ำาน้ัน ลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก 

ลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออก ลมทิศเหนือพัด

ให้ลอยไปทางทิศใต้ ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ 

อยู่ดังน้ี ในน้ำาน้ัน มีเต่าตัวหน่ึง ตาบอด ล่วงไปร้อยๆ ปี 

มันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งๆ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอทั้งหลาย จะสำาคัญความ

ข้อนี้ว่าอย่างไร จะเป็นไปได้ไหม ที่เต่าตาบอด ร้อยปีจึง

จะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียง

รูเดียวในแอกนั้น ?

“ข้อน้ียากท่ีจะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า  ! ท่ีเต่าตาบอดน้ัน 

ร้อยปีผุดข้ึนเพียงคร้ังเดียว จะพึงย่ืนคอเข้าไปในรูซ่ึงมีอยู่เพียงรูเดียว

ในแอกนั้น”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ย�กท่ีจะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน  

ที่ใครๆ จะพึงได้คว�มเป็นมนุษย์ ย�กที่จะเป็นไปได้

ฉันเดียวกัน ท่ีตถ�คตผู้อรหันตสัมม�สัมพุทธะจะเกิดข้ึน

ในโลก ย�กที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ที่ธรรมวินัยอัน

ตถ�คตประก�ศแล้ว จะรุ่งเรืองไปทั่วโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่ว่า บัดนี้ คว�มเป็นมนุษย์ 

ก็ได้แล้ว ตถ�คตผู้อรหันตสัมม�สัมพุทธะก็บังเกิดข้ึน

ในโลกแล้ว และธรรมวินัยอันตถ�คตประก�ศแล้ว 

ก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ 

พวกเธอพึงกระทำ�โยคกรรม เพื่อให้รู้ว่� 

“นี้ ทุกข์ 

นี้ เหตุให้เกิดทุกข์

นี้ ความดับแห่งทุกข์ 

นี้ หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์” ดังนี้ เถิด.
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วิญญ�ณ 
คือ เหตุแห่งก�รเกิดขึ้นของสัตว์ ๐๓

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๖๗/๕๘.

อานนท์ ! ก็คำานี้ว่า “น�มรูปมี เพร�ะปัจจัย 

คือวิญญ�ณ” ดังนี้ เช่นนี้แล เป็นคำาที่เรากล่าวแล้ว. 

อานนท์ ! ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบาย 

โดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า 

“น�มรูปมี เพร�ะปัจจัยคือวิญญ�ณ”. 

อานนท์ ! ถ้าหากว่าวิญญาณจักไม่ก้าวลงในท้อง

แห่งมารดาแล้วไซร้ นามรูปจักปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่ง

มารดาได้ไหม ? 

“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”.

อานนท์ ! ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้อง 

แห่งมารดาแล้ว จักสลายลงเสียแล้วไซร้ นามรูปจัก

บังเกิดขึ้น เพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหม ? 

“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”.
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อานนท์ !  ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อน ที่

เป็นชายก็ตาม เป็นหญิงก็ตาม จักขาดลงเสียแล้วไซร้ 

นามรูป จักถึงซึ่งความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย์

บ้างหรือ ?

“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”.

อานนท์ ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ นั่นแหละ 

คือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย  

นั่นแหละคือปัจจัย ของนามรูป นั้นคือ วิญญ�ณ.

อานนท์ ! ก็คำานี้ว่า “วิญญ�ณมี เพร�ะปัจจัย

คือน�มรูป” ดังนี้ เช่นนี้แล เป็นคำาที่เรากล่าวแล้ว. 

อานนท์ ! ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบาย 

โดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า 

“วิญญ�ณมี เพร�ะปัจจัยคือน�มรูป”.

อานนท์ ! ถ้าหากว่าวิญญาณ จักไม่ได้มีที่ตั้ง 

ที่อาศัยในนามรูป แล้วไซร้ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์ 

คือ ชาติ ชรา มรณะ ต่อไป จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหม ? 

“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”.
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อานนท์ ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ นั่นแหละ

คือเหตุ น่ันแหละคือนิทาน น่ันแหละคือสมุทัย น่ันแหละ

คือปัจจัยของวิญญาณ นั่นคือ น�มรูป.

อานนท์ !  

ด้วยเหตุเพียงเท่�นี้ 

สัตว์โลก จึงเกิดบ้�ง จึงแก่บ้�ง 

จึงต�ยบ้�ง จึงจุติบ้�ง จึงอุบัติบ้�ง

คลองแห่งก�รเรียก (อธิวจน) ก็มีเพียงเท่านี้ 

คลองแห่งก�รพูดจ� (นิรุตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้

คลองแห่งก�รบัญญัติ (ปญฺญตฺติ) ก็มีเพียงเท่าน้ี

เรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญ� (ปญฺญาวจร) ก็มีเพียงเท่านี้

คว�มเวียนว่�ยในวัฏฏะ ก็มีเพียงเท่านี้ 

น�มรูปพร้อมทั้งวิญญ�ณตั้งอยู่ 

เพื่อก�รบัญญัติซึ่งคว�มเป็นอย่�งนี้ 

(ของนามรูปกับวิญญาณ นั่นเอง).
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หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ ๐๔
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๙๕-๒๐๖/๑๗๔-๒๐๕.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ในอริยวินัย มีการนอบน้อม

ทิศท้ังหกอย่างไรพระเจ้าข้า ! พระองค์จงทรงแสดงธรรม 

ที่เป็นการนอบน้อมทิศทั้งหกในอริยวินัยเถิด”.

คหบดีบุตร !  

พึงทราบว่า ทิศทั้งหกเหล่านี้ มีอยู่ คือ

พึงทราบว่า ม�รด�บิด�   เป็นปุรัตถิมทิศ (ทิศเบ้ืองหน้า)

พึงทราบว่า อ�จ�รย ์  เป็นทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา)

พึงทราบว่า บุตรภรรย�   เป็นปัจฉิมทิศ (ทิศบื้องหลัง)

พึงทราบว่า มิตรสห�ย   เป็นอุตตรทิศ (ทิศเบื้องซ้าย)

พึงทราบว่า ท�สกรรมกร   เป็นเหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องต่ำา)

พึงทราบว่า สมณพร�หมณ์ เป็นอุปริมทิศ (ทิศเบ้ืองบน).
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า

คหบดีบุตร ! ทิศเบ้ืองหน้� คือ ม�รด�บิด�  

อันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ 

(๑) ท่านเลี้ยงเราแล้ว เราจักเลี้ยงท่าน  

(๒) เราจักทำากิจของท่าน 

(๓) เราจักดำารงวงศ์สกุล 

(๔) เราจักปฏิบัติตนเป็นทายาท 

(๕) เมื่อท่านทำากาละล่วงลับไปแล้ว เราจัก

กระทำาทักษิณาอุทิศท่าน 

คหบดีบุตร !  ทิศเบื้องหน้� คือ ม�รด�บิด�  

อันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว  

ย่อมอนุเคร�ะห์บุตรโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ 

(๑) ห้ามเสียจากบาป 

(๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี 

(๓) ให้ศึกษาศิลปะ 

(๔) ให้มีคู่ครองที่สมควร 

(๕) มอบมรดกให้ตามเวลา 

เม่ือเป็นดังนี้ ทิศเบื้องหน้านั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้น 

ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น. 
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา

คหบดีบุตร ! ทิศเบ้ืองขว� คือ อ�จ�รย์  

อันศิษย์พึงปฏิบัติต่อโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ 

(๑) ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 

(๒) ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 

(๓) ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง 

(๔) ด้วยการปรนนิบัติ 

(๕) ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ 

คหบดีบุตร ! ทิศเบ้ืองขว� คือ อ�จ�รย์  

อันศิษย์ปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว  

ย่อมอนุเคร�ะห์ศิษย์โดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ  

(๑) แนะนำาดี 

(๒) ให้ศึกษาดี 

(๓) บอกศิลปวิทยาสิ้นเชิง 

(๔) ทำาให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย 

(๕) ทำาการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวง 

เม่ือเป็นดังนี้ ทิศเบื้องขวานั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้น 

ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น. 
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลัง

คหบดีบุตร ! ทิศเบ้ืองหลัง คือ ภรรย�  

อันส�มีพึงปฏิบัติต่อโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ  

(๑) ด้วยการยกย่อง 

(๒) ด้วยการไม่ดูหมิ่น 

(๓) ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 

(๔) ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ 

(๕) ด้วยการให้เครื่องประดับ 

คหบดีบุตร ! ทิศเบ้ืองหลัง คือ ภรรย�  

อันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว  

ย่อมอนุเคร�ะห์ส�มีโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ 

(๑) จัดแจงการงานดี 

(๒) สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 

(๓) ไม่ประพฤตินอกใจ 

(๔) ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 

(๕) ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวง 

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องหลังนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้น 

ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น. 
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย

คหบดีบุตร !  ทิศเบื้องซ้�ย คือ มิตรสห�ย 

อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ 

(๑) ด้วยการให้ปัน 

(๒) ด้วยการพูดจาไพเราะ 

(๓) ด้วยการประพฤติประโยชน์ 

(๔) ด้วยการวางตนเสมอกัน 

(๕) ด้วยการไม่กล่าวคำาอันเป็นเคร่ืองให้แตกกัน

คหบดีบุตร !  ทิศเบื้องซ้�ย คือ มิตรสห�ย 

อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่าน้ีแล้ว 

ย่อมอนุเคร�ะห์กุลบุตรโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ 

(๑) รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 

(๒) รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 

(๓) เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย 

(๔) ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย 

(๕) นับถือสมาชิกในวงศ์ของมิตร 

เมื่อเป็นดังน้ี ทิศเบ้ืองซ้ายนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้น 

ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น. 
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องต่ำา

คหบดีบุตร !  ทิศเบื้องต่ำ� คือ ท�สกรรมกร 

อันน�ยพึงปฏิบัติต่อโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ  

(๑) ด้วยให้ทำาการงานตามกำาลัง 

(๒) ด้วยการให้อาหารและรางวัล 

(๓) ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ 

(๔) ด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้ 

(๕) ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัย 

คหบดีบุตร !  ทิศเบื้องต่ำ� คือ ท�สกรรมกร 

อันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว 

ย่อมอนุเคร�ะห์น�ยโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ  

(๑) เป็นผู้ลุกขึ้นทำางานก่อนนาย 

(๒) เลิกงานทีหลังนาย 

(๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้ 

(๔) กระทำาการงานให้ดีที่สุด 

(๕) นำาเกียรติคุณของนายไปร่ำาลือ 

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องต่ำานั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้น 

ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น. 
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน

คหบดีบุตร ! ทิศเบ้ืองบน คือ สมณพร�หมณ์ ์  

อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐ�นะ ๕ ประก�ร คือ  

(๑) ด้วยเมตตากายกรรม 

(๒) ด้วยเมตตาวจีกรรม 

(๓) ด้วยเมตตามโนกรรม 

(๔) ด้วยการไม่ปิดประตู (คือ ยินดีต้อนรับ) 

(๕) ด้วยการคอยถวายอามิสทาน 

คหบดีบุตร ! ทิศเบ้ืองบน คือ สมณพร�หมณ์ 

อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่าน้ีแล้ว 

ย่อมอนุเคร�ะห์กุลบุตรโดยฐ�นะ ๖ ประก�ร คือ 

(๑) ห้ามเสียจากบาป 

(๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี 

(๓) อนุเคราะห์ด้วยใจอันงดงาม 

(๔) ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง 

(๕) ทำาสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุด 

(๖) บอกทางสวรรค์ให้ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

16

เม่ือเป็นดังนี้ ทิศเบื้องบนนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้น 

ปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น. 
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หลักในก�รใช้จ่�ยทรัพย์ ๐๕
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.

คหบดี ! อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์ที่ตน 

หาได้มาด้วยความเพียรเป็นเคร่ืองลุกข้ึน รวบรวมมาด้วย

กำาลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหง่ือ เป็นโภคทรัพย์ประกอบ

ด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม เพื่อกระทำ�กรรมในหน้�ที่  

๔ ประก�ร. 

๔ ประการ อย่างไรเล่า ?  

๔ ประการ ในกรณีนี้ คือ  

๑. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มา 

โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) ในการเลี้ยงตน ให้

เป็นสุข อิ่มหนำา บริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง 

ในการเลี้ยงม�รด�และบิด�ให้เป็นสุข อิ่มหนำา บริหาร

ท่านท้ังสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง ในการเลี้ยงบุตร 

ภรรย� ท�สและกรรมกรช�ยหญิง ให้เป็นสุข อิ่มหนำา 

บริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้อง ในการเลี้ยง

มิตรอำ�ม�ตย์ให้เป็นสุข อิ่มหนำา บริหารให้อยู่เป็นสุข
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โดยถูกต้อง นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐ�นที่ ๑ อัน

อริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ 

ด้วยเหตุผล (อายตนโส).  คหบดี ! ข้ออื่นยังมีอีก  

๒. อริยสาวกน้ัน ใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มา 

โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) ในการปิดกั้น

อันตร�ยทั้งหลาย ทำ�ตนให้สวัสดีจ�กอันตร�ยทั้งหลาย  

ท่ีเกิดจากไฟ จากน้ำา จากพระราชา จากโจร หรือจากทายาท

ที่ไม่เป็นท่ีรักนั้นๆ นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐ�นที่ ๒  

อันอริยสาวกน้ันถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ

ด้วยเหตุผล.  คหบดี ! ข้ออื่นยังมีอีก 

๓. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มา 

โดยชอบธรรม (ดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น) ในการกระทำ�พลีกรรม  

๕ ประก�ร คือ สงเคราะห์ญาติ (ญาติพลี) สงเคราะห์แขก  

(อติถิพลี) สงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว (ปุพพเปตพลี) ช่วยชาติ  

(ราชพลี) สงเคราะห์เทวดา (เทวตาพลี) น้ีเป็นการบริโภคทรัพย์ 

ฐ�นที่ ๓ อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้ว

โดยชอบด้วยเหตุผล.  คหบดี ! ข้ออื่นยังมีอีก 
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๔. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้ 

โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) ในการตั้งไว้ซึ่ง

ทักษิณ� อุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้งดเว้นแล้ว

จากความประมาทมัวเมา ผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ 

ผู้ฝึกฝน ทำาความสงบ ทำาความดับเย็น แก่ตนเอง อันเป็น 

ทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝ่ายดี มีสุข  

เป็นผลตอบแทน เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ นี้เป็นการ

บริโภคทรัพย์ ฐ�นที่  ๔ อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว 

บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล.

คหบดี ! อริยสาวกนั้น ย่อมใช้โภคทรัพย์ที่ตน 

หาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วย 

กำาลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหง่ือ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรม  

ได้มาโดยธรรม เพื่อกระทำากรรมในหน้าที่ ๔ ประการ

เหล่านี้.
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ก�รตอบแทนคุณ
ม�รด�บดิ�อย่�งสูงสดุ ๐๖

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๗๘/๒๗๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวการกระทำาตอบแทน 

ไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสอง. 

ท่านทั้งสองนั้นคือใคร ?  คือ ๑. มารดา ๒. บิดา 

ภิกษุท้ังหลาย !  บุตรพึงประคับประคองม�รด�

ด้วยบ่�ข้�งหน่ึง พึงประคับประคองบิด�ด้วยบ่�ข้�งหน่ึง  

เขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่�นท้ังสอง 

น้ันด้วยก�รอบกล่ิน ก�รนวด ก�รให้อ�บน้ำ�และก�รดัด  

และท่�นท้ังสองน้ัน พึงถ่�ยอุจจ�ระปัสส�วะบนบ่�ท้ังสอง 

ของเขาน่ันแหละ. ภิกษุท้ังหลาย ! ก�รกระทำ�อย่�งน้ัน

ยังไม่ช่ือว่� อันบุตรทำ�แล้ว หรือทำ�ตอบแทนแล้ว 

แก่ม�รด�บิด�เลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  อนึ่ง บุตรพึงสถ�ปน�ม�รด�

บิด�ในร�ชสมบัติ อันเป็นอิสร�ธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่ 

อันมีรตนะ ๗ ประก�ร มากหลายเช่นนี้ การกระทำากิจ

อย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำาแล้ว หรือทำาตอบแทนแล้ว

แก่มารดาบิดาเลย.  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? 
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เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำารุงเลี้ยง 

แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย. 

ส่วนบุตรคนใด ยังม�รด�บิด�ผู้ไม่มีศรัทธ�  

ให้สม�ท�นตั้งมั่นในสัทธ�สัมปท� (คว�มถึงพร้อมด้วย

ศรัทธ�). 

ยังม�รด�บิด�ผู้ทุศีล ให้สม�ท�นตั้งมั่นใน 

สีลสัมปท� (คว�มถึงพร้อมด้วยศีล). 

ยังม�รด�บิด�ผู้มีคว�มตระหนี่ ให้สม�ท�น

ตั้งมั่นในจ�คสัมปท� (คว�มถึงพร้อมด้วยก�รบริจ�ค). 

ยังม�รด�บิด�ทร�มปัญญ� ให้สม�ท�นตั้งมั่น

ในปัญญ�สัมปท� (คว�มถึงพร้อมด้วยปัญญ�).

ภิกษุท้ังหลาย !  ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล 

การกระทำาอย่างนั้นย่อมชื่อว่า อันบุตรนั้นทำาแล้ว และ

ทำาตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา. 
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ว่�ด้วยคว�มรัก ๔ แบบ ๐๗
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๙๐-๒๙๑/๒๐๐.

 (๑) คว�มรักเกิดจ�กคว�มรัก

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งเป็นที่ 

ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหน่ึง มีบุคคลพวกอ่ืน 

มาประพฤติกระทำาต่อบุคคลน้ัน ด้วยอาการท่ีน่าปรารถนา

น่ารักใคร่น่าพอใจ บุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมา 

อย่างนี้ว่า “บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำาต่อบุคคล 

ที่เราปรารถนารักใคร่พอใจ ด้วยอาการที่น่าปรารถนา

น่ารักใคร่น่าพอใจ” ดังนี้ 

บุคคลนั้นชื่อว่� 

ย่อมทำ�คว�มรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่�นั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

อย่างนี้แล เรียกว่า 

คว�มรักเกิดจ�กคว�มรัก. 
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 (๒) คว�มเกลียดเกิดจ�กคว�มรัก 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งเป็นที่ 

ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหน่ึง มีบุคคลพวกอ่ืน 

มาประพฤติกระทำาต่อบุคคลน้ัน ด้วยอาการท่ีไม่น่าปรารถนา 

ไม่น่ารักใคร่พอใจ บุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจข้ึนมา

อย่างนี้ว่า “บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำาต่อบุคคลที่ 

เราปรารถนารักใคร่พอใจ ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนา

ไม่น่ารักใคร่พอใจ” ดังนี้

บุคคลนั้นชื่อว่� 

ย่อมทำ�คว�มเกลียดให้เกิดข้ึนในบุคคลเหล่�น้ัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

อย่างนี้แล เรียกว่า 

คว�มเกลียดเกิดจ�กคว�มรัก.
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 (๓) คว�มรักเกิดจ�กคว�มเกลียด 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งไม่เป็น

ที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหนึ่ง มีบุคคล

พวกอื่นมาประพฤติกระทำาต่อบุคคลนั้น ด้วยอาการที่

ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจ บุคคลโน้นก็จะเกิด

ความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่า “บุคคลเหล่านั้นประพฤติ 

กระทำาต่อบุคคลท่ีเราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจ ด้วยอาการ

ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจ” ดังนี้ 

บุคคลนั้นชื่อว่� 

ย่อมทำ�คว�มรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่�นั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

อย่างนี้แล เรียกว่า 

คว�มรักเกิดจ�กคว�มเกลียด. 
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(๔) คว�มเกลียดเกิดจ�กคว�มเกลียด 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งไม่เป็น

ที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหนึ่ง มีบุคคล 

พวกอื่นมาประพฤติกระทำาต่อบุคคลน้ัน ด้วยอาการ

ที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ บุคคลโน้นก็จะ

เกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่า “บุคคลเหล่านั้น

ประพฤติกระทำาต่อบุคคลท่ีเราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจ 

ด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ” ดังนี้ 

บุคคลนั้นชื่อว่� 

ย่อมทำ�คว�มเกลียดให้เกิดข้ึนในบุคคลเหล่�น้ัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

อย่างนี้แล เรียกว่า 

 คว�มเกลียดเกิดจ�กคว�มเกลียด.
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ลักษณะของ “ฆร�ว�สชั้นเลิศ” ๐๘
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑.

คหบดี ! ในบรรดากามโภคี (ฆราวาส) เหล่านั้น  

กามโภคีผู้ใด แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด  

(เกินไปจนทรมานตน) ด้วย คร้ันแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม  

โดยไม่เครียดครัดแล้ว ทำาตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำาด้วย 

แบ่งปันโภคทรัพย์บำาเพ็ญบุญด้วย ไม่กำาหนัด ไม่มัวเมา 

ไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก 

บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วย

คหบดี ! ก�มโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดย 

ฐ�นะทั้งสี่ คือ  

ควรสรรเสริญโดย ฐ�นะที่หนึ่ง ในข้อที่เขา 

แสวงห�โภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด 

ควรสรรเสริญโดย ฐ�นะท่ีสอง ในข้อที่เขา  

ทำ�ตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ�

ควรสรรเสริญโดย ฐ�นะท่ีส�ม ในข้อที่เขา  

แบ่งปันโภคทรัพย์บำ�เพ็ญบุญ 
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ควรสรรเสริญโดย ฐ�นะที่สี่  ในข้อที่ เขา  

ไม่กำ�หนัด ไม่มัวเม� ไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษ มีปัญญ� 

เป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์เหล่�นั้น. 

คหบดี ! กามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะ

ทั้งสี่เหล่านี้.

คหบดี !  ก�มโภคีจำ�พวกน้ี เป็นก�มโภคี 

ชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหน้� ชั้นสูงสุด ชั้นบวร  

กว่�ก�มโภคีทั้งหล�ย 

เปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมส้มเกิด

จากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น 

หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่า

บรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้น 

ข้อน้ีฉันใด กามโภคีจำาพวกน้ี ก็ปรากฏว่าเลิศกว่า

บรรดากามโภคีทั้งหลายเหล่านั้น ฉันนั้น แล.
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หลักก�รดำ�รงชีพ 
เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ ๐๙

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธรรม  ๔  ประก�ร เหล่านี้ 

เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อคว�มสุข แก่กุลบุตร 

ในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรม).

๔ ประการ อย่างไรเล่า ?  ๔ ประการ คือ 

(๑) คว�มขยันในอ�ชีพ (อุฏฐานสัมปทา) 

(๒) ก�รรักษ�ทรัพย์ (อารักขสัมปทา) 

(๓) คว�มมีมิตรดี (กัลยาณมิตตตา) 

(๔) ก�รดำ�รงชีวิตสม่ำ�เสมอ (สมชีวิตา)

ความขยันในอาชีพ

พ๎ยัคฆปัชชะ ! คว�มขยันในอ�ชีพ (อุฏฐานสัมปทา) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี สำาเร็จการเป็นอยู่ 

ด้วยการลุกข้ึนกระทำาการงาน คือด้วยกสิกรรม หรือวานิชกรรม  
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โครักขกรรม อาชีพผู้ถืออาวุธ อาชีพราชบุรุษ หรือด้วย 

ศิลปะอย่างใดอย่างหน่ึง ในอาชีพน้ันๆ เขาเป็นผู้เช่ียวชาญ  

ไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆ 

สามารถกระทำา สามารถจัดให้กระทำา.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เรียกว่า ความขยันในอาชีพ. 

การรักษาทรัพย์

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ก�รรักษ�ทรัพย์ (อารักขสัมปทา)  

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้ โภคทรัพย์

อันกุลบุตรหาได้มาด้วยความเพียร เป็นเครื่องลุกขึ้น 

รวบรวมมาด้วยกำาลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหง่ือ เป็น

โภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม เขารักษา

คุ้มครองอย่างเต็มที่ ด้วยหวังว่า “อย่างไรเสียพระราชา 

จะไม่ริบทรัพย์ของเราไป โจรจะไม่ปล้นเอาไป ไฟจะไม่ไหม้ 

น้ำาจะไม่พัดพาไป ทายาทอันไม่รักใคร่เรา จะไม่ย้ือแย่งเอาไป” 

ดังนี้.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เรียกว่า การรักษาทรัพย์. 
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ความมีมิตรดี

พ๎ยัคฆปัชชะ ! คว�มมีมิตรดี (กัลยาณมิตตตา) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี อยู่อาศัย 

ในบ้านหรือนิคมใด ถ้ามีบุคคลใดๆ ในบ้านหรือนิคมน้ัน  

เป็นคหบดีหรือบุตรคหบดีก็ดี เป็นคนหนุ่มท่ีเจริญด้วยศีล  

หรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ดี ล้วนแต่ถึงพร้อมด้วย

ศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยจาคะ ถึงพร้อม

ด้วยปัญญา อยู่แล้วไซร้ กุลบุตรนั้นก็ดำารงตนร่วม 

พูดจาร่วม สากัจฉาร่วม กับชนเหล่านั้น.  

เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาโดย

อนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา.

เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลโดย

อนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล. 

เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยจาคะโดย

อนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ. 

เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยปัญญาโดย

อนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา อยู่ในที่นั้นๆ.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เรียกว่า ความมีมิตรดี.
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การดำารงชีวิตสม่ำาเสมอ

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ก�รดำ�รงชีวิตสม่ำ�เสมอ (สมชีวิตา) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้ รู้จักความ

ได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความส้ินไปแห่งโภคทรัพย์ แล้ว

ดำารงชีวิตอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนัก 

โดยมีหลักว่า “รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย และรายจ่าย

ของเราจักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! เปรียบเหมือนคนถือตาชั่ง หรือ

ลูกมือของเขา ยกตาชั่งขึ้นแล้ว ก็รู้ว่า “ยังขาดอยู่เท่านี้  

หรือเกินไปแล้วเท่านี้” ดังนี้ฉันใด กุลบุตรนี้ ก็ฉันนั้น   

เขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่ง

โภคทรัพย์ แล้วดำารงชีวิตอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก  

ไม่ฝืดเคืองนัก โดยมีหลักว่า “รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย 

และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างน้ี” 

ดังนี้. 
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พ๎ยัคฆปัชชะ ! ถ้ากุลบุตรน้ี เป็นผู้มีรายได้น้อย  

แต่สำาเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วไซร้ ก็จะมีผู้กล่าวว่า 

กุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์ (อย่างสุรุ่ยสุร่าย) เหมือนคนกิน

ผลมะเดื่อ ฉันใดก็ฉันนั้น. 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! แต่ถ้ากุลบุตร เป็นผู้มีรายได้ 

มหาศาล แต่สำาเร็จการเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นแล้วไซร้ ก ็

จะมีผู้กล่าวว่า กุลบุตรน้ีจักตายอดตายอยากอย่างคนอนาถา.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! เม่ือใด กุลบุตรน้ี รู้จักความได้มา

แห่งโภคทรัพย์ รู้จักความส้ินไปแห่งโภคทรัพย์ แล้วดำารง

ชีวิตอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนัก โดย

มีหลักว่า “รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเรา

จักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้

พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เราเรียกว่า การดำารงชีวิต

สม่ำาเสมอ.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธรรม ๔ ประก�รเหล่�นี้แล 

เป็นธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อคว�มสุข

ของกุลบุตร ในทิฏฐธรรม.
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หลักก�รดำ�รงชีพ 
เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้� ๑๐

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ี เป็นไป 

เพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุขของกุลบุตร ในเบ้ืองหน้า  

(สัมปรายะ). 

๔ ประการ อย่างไรเล่า ?  ๔ ประการ คือ 

(๑) คว�มถึงพร้อมด้วยศรัทธ� (สัทธาสัมปทา) 

(๒) คว�มถึงพร้อมด้วยศีล (สีลสัมปทา) 

(๓) คว�มถึงพร้อมด้วยก�รบริจ�ค (จาคสัมปทา) 

(๔) คว�มถึงพร้อมด้วยปัญญ� (ปัญญาสัมปทา)

พ๎ยัคฆปัชชะ ! คว�มถึงพร้อมด้วยศรัทธ� 

(สัทธาสัมปทา) เป็นอย่�งไรเล่� ?

พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้  เป็น ผู้มี

ศรัทธา เช่ือในการตรัสรู้ของตถาคตว่า “เพราะเหตุอย่างน้ีๆ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบ

ได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  
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เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถ 

ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอน

ของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน

ด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำาเริญ จำาแนกธรรมส่ังสอนสัตว์”  

ดังน้ี. พ๎ยัคฆปัชชะ ! น้ีเรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! คว�มถึงพร้อมด้วยศีล (สีลสัมปทา)  

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี เป็นผู้เว้นขาด

จากปาณาติบาต เป็นผู้เว้นขาดจากอทินนาทาน เป็นผู้เว้นขาด 

จากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท เป็นผู้เว้นขาด

จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. พ๎ยัคฆปัชชะ ! น้ีเรียกว่า 

ความถึงพร้อมด้วยศีล.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! คว�มถึงพร้อมด้วยก�รบริจ�ค 

(จาคสัมปทา) เป็นอย่�งไรเล่� ? 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี มีใจปราศจาก 

ความตระหนี่อันเป็นมลทิน อยู่ครองเรือน มีจาคะอัน

ปล่อยอยู่เป็นประจำา มีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติ ยินดีแล้ว

ในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีแล้วในการจำาแนกทาน. 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค.
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พ๎ยัคฆปัชชะ ! คว�มถึงพร้อมด้วยปัญญ� 

(ปัญญาสัมปทา) เป็นอย่�งไรเล่� ? 

พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี เป็นผู้มีปัญญา  

ประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับ 

เป็นเครื่องไปจากข้าศึก เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส เป็น

เคร่ืองถึงซ่ึงความส้ินไปแห่งทุกข์โดยชอบ. พ๎ยัคฆปัชชะ ! 

นี้เรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยปัญญา.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธรรม ๔ ประก�รเหล่�นี้แล 

เป็นธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อคว�มสุข

ของกุลบุตร ในเบื้องหน้�.
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เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ ๑๑
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.

เหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ ๔ ประการ

พ๎ยัคฆปัชชะ ! โภคทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนโดยชอบ…

ย่อมมีท�งเสื่อม ๔ ประก�ร คือ 

(๑) คว�มเป็นนักเลงหญิง

(๒) คว�มเป็นนักเลงสุร�

(๓) คว�มเป็นนักเลงก�รพนัน

(๔) คว�มมีมิตรสห�ยเพื่อนฝูงเลวทร�ม

พ๎ยัคฆปัชชะ ! เปรียบเหมือนทางน้ำาเข้า ๔ ทาง 

ทางน้ำาออก ๔ ทาง ของบึงใหญ่มีอยู่ บุรุษปิดทางน้ำาเข้า

เหล่านั้นเสีย และเปิดทางน้ำาออกเหล่านั้นด้วย ทั้งฝนก็ 

ไม่ตกลงมาตามที่ควร.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! เม่ือเป็นอย่างน้ัน ความเหือดแห้ง

เท่าน้ัน ท่ีหวังได้สำาหรับบึงใหญ่น้ัน ความเต็มเป่ียม ไม่มีทาง

ที่จะหวังได้ นี้ฉันใด



พุทธวจน - หมวดธรรม 

38

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำาหรับ

โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมีทางเสื่อม

๔ ประการ คือ 

(๑) ความเป็นนักเลงหญิง 

(๒) ความเป็นนักเลงสุรา 

(๓) ความเป็นนักเลงการพนัน 

(๔) ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม.

เหตุเจริญแห่งทรัพย์ ๔ ประการ

พ๎ยัคฆปัชชะ ! โภคทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนโดยชอบ… 

ย่อมมีท�งเจริญ ๔ ประก�ร คือ 

(๑) คว�มไม่เป็นนักเลงหญิง

(๒) คว�มไม่เป็นนักเลงสุร� 

(๓) คว�มไม่เป็นนักเลงก�รพนัน

(๔) คว�มมีมิตรสห�ยเพื่อนฝูงที่ดีง�ม
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พ๎ยัคฆปัชชะ ! เปรียบเหมือนทางน้ำาเข้า ๔ ทาง 

ทางน้ำาออก ๔ ทาง ของบึงใหญ่ บุรุษเปิดทางนำ้าเข้า

เหล่านั้นด้วย และปิดทางน้ำาออกเหล่านั้นเสีย ทั้งฝนก็

ตกลงมาตามที่ควรด้วย.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! เม่ือเป็นอย่างน้ัน ความเต็มเป่ียม 

เท่าน้ันท่ีหวังได้สำาหรับบึงใหญ่น้ัน ความเหือดแห้งเป็นอัน

ไม่ต้องหวัง นี้ฉันใด

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำาหรับ

โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมีทางเจริญ 

๔ ประการ คือ 

(๑) คว�มไม่เป็นนักเลงหญิง 

(๒) คว�มไม่เป็นนักเลงสุรา 

(๓) คว�มไม่เป็นนักเลงการพนัน 

(๔) คว�มมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม.
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อบ�ยมุข ๖ (ท�งเสื่อมแห่งทรัพย์ ๖ ท�ง) ๑๒
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๙๖-๑๙๘/๑๗๘-๑๘๔.

คหบดีบุตร ! อริยส�วก ไม่เสพท�งเสื่อม

แห่งโภคทรัพย์ ๖ ท�ง (อบ�ยมุข ๖) คือ 

(๑) การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำาเมา  

คือ สุราและเมรัย อันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท 

เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 

(๒)  การประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไป

ในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน เป็นทางเสื่อมแห่ง

โภคทรัพย์ 

(๓)  การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา 

(สมชฺชาภิจรณ) เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 

(๔) การประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนัน อันเป็น

ที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 

(๕) การประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่ว

เป็นมิตร เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 

(๖) การประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเกียจคร้าน 

เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์.
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โทษของอบายมุขแต่ละข้อ 

คหบดีบุตร !  โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่ง 

การด่ืมน้ำาเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท  

มี ๖ ประการ คือ 

(๑) ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง 

(๒) ก่อการทะเลาะวิวาท  

(๓) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 

(๔) เป็นเหตุเสียชื่อเสียง

(๕) เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย

(๖) เป็นเหตุทอนกำาลังปัญญา

คหบดีบุตร !  เหล่�นี้แล คือ โทษ ๖ ประก�ร

ในก�รประกอบเนืองๆ ซ่ึงก�รด่ืมน้ำ�เม� คือ สุร�และเมรัย 

อันเป็นที่ตั้งแห่งคว�มประม�ท.

คหบดีบุตร !  โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่ง

การเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน มี ๖ ประการ 

คือ  

(๑) ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษ�ตัว

(๒) ผู้น้ันช่ือว่า ไม่คุ้มครอง ไม่รักษ�บุตรภรรย� 
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(๓) ผู้น้ันช่ือว่า ไม่คุ้มครอง ไม่รักษ�ทรัพย์สมบัติ

(๔) ผู้นั้นชื่อว่า เป็นที่ระแวงของคนอื่น 

(๕) คำาพูดอันไม่เป็นจริงในท่ีน้ัน  ๆย่อมปรากฏในผู้น้ัน

(๖) เหตุแห่งทุกข์เป็นอันมาก ย่อมแวดล้อมผู้น้ัน

คหบดีบุตร !  เหล่�นี้แล คือ โทษ ๖ ประก�ร

ในก�รประกอบเนืองๆ ซึ่งก�รเที่ยวไปในตรอกต่�งๆ 

ในเวล�กล�งคืน. 

คหบดบีตุร ! โทษในการเที่ยวไปในที่ชุมนุม

แห่งความเมา มี ๖ ประการ คือ  

(๑) รำาที่ไหน ไปที่นั่น 

(๒) ขับร้องที่ไหน ไปที่นั่น

(๓) ประโคมที่ไหน ไปที่นั่น 

(๔) เสภาที่ไหน ไปที่นั่น 

(๕) เพลงที่ไหน ไปที่นั่น 

(๖) เถิดเทิงที่ไหน ไปที่นั่น 

คหบดีบุตร ! เหล่�นี้แล คือ โทษ ๖ ประก�ร

ในก�รเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งคว�มเม�.
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คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซ่ึง

การพนัน อันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท มี ๖ ประการ คือ 

(๑) ผู้ชนะย่อมก่อเวร 

(๒) ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 

(๓) ย่อมเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน 

(๔) ถ้อยคำาของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดในที่

ประชุมฟังไม่ขึ้น 

(๕) ถูกมิตร อมาตย์หมิ่นประมาท 

(๖) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่า 

ชายนักเลงเล่นการพนัน ไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้ 

คหบดีบุตร ! เหล่�นี้แล คือ โทษ ๖ ประก�ร

ในก�รประกอบเนืองๆ ซึ่งก�รพนันอันเป็นที่ต้ังแห่ง

คว�มประม�ท.

คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่ง

การคบคนชั่วเป็นมิตร มี ๖ ประการ คือ  

(๑) นำาให้เป็นนักเลงการพนัน 

(๒) นำาให้เป็นนักเลงเจ้าชู้

(๓) นำาให้เป็นนักเลงเหล้า 
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(๔) นำาให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม 

(๕) นำาให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า 

(๖) นำาให้เป็นคนหัวไม้ 

คหบดีบุตร ! เหล่�นี้แล คือ โทษ ๖ ประก�ร

ในก�รประกอบเนืองๆ ซึ่งก�รคบคนชั่วเป็นมิตร.

คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่ง

ความเกียจคร้าน มี ๖ ประการ คือ 

(๑) ชอบอ้างว่า หน�วนัก แล้วไม่ทำาการงาน 

(๒) ชอบอ้างว่า ร้อนนัก แล้วไม่ทำาการงาน 

(๓) ชอบอ้างว่า เวล�เย็นแล้ว แล้วไม่ทำาการงาน 

(๔) ชอบอ้างว่า ยังเช้�อยู่ แล้วไม่ทำาการงาน 

(๕) ชอบอ้างว่า หิวนัก แล้วไม่ทำาการงาน 

(๖) ชอบอ้างว่า กระห�ยนัก แล้วไม่ทำาการงาน 

เมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลศ ผลัดผ่อนการงาน 

อยู่อย่างน้ี โภคทรัพย์ท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแล้ว 

ก็ถึงความสิ้นไป. 

คหบดีบุตร ! เหล่�นี้แล คือ โทษ ๖ ประก�ร

ในก�รประกอบเนืองๆ ซึ่งคว�มเกียจคร้�น.
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ก�รบริโภคก�มคุณท้ัง ๕ อย่�งไม่มีโทษ ๑๓
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๓๑-๓๓๓/๓๒๗-๓๒๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  กามคุณเหล่านี้มี ๕ อย่าง. 

๕ อย่าง อย่างไรเล่า ? ๕ อย่าง คือ 

รูปท่ีเห็นด้วยต� เสียงท่ีฟังด้วยหู กล่ินท่ีดมด้วย

จมูก รสท่ีล้ิมด้วยล้ิน และโผฏฐัพพะท่ีสัมผัสด้วยผิวก�ย 

อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะ 

น่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ต้ัง

แห่งความกำาหนัด. ภิกษุทั้งหลาย !  กามคุณมี ๕ อย่าง 

เหล่านี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใด จะเป็นสมณะหรือ

พราหมณ์ก็ตาม ติดอกติดใจ สยบอยู่ เม�หมกอยู่ ใน

ก�มคุณ ๕ อย่�งเหล่�นี้แล้ว ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษ 

ไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบ�ยเป็นเครื่องออกไปจ�กทุกข์ 

ทำ�ก�รบริโภคก�มคุณทั้ง ๕ นั้นอยู่ ชนเหล่านั้น อัน

คนท้ังหลายพึงเข้าใจเถิดว่า เป็นผู้ถึงคว�มพิน�ศย่อยยับ 

แล้วแต่ม�รผู้มีบ�ปต้องก�รจะทำ�ต�มอำ�เภอใจอย่�งใด 

ดังนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบได้ดังเนื้อป่�ท่ีติดบ่วง  

นอนจมอยู่ในกองบ่วง ในลักษณะท่ีใครๆ พึงเข้าใจได้ว่า 

มันจะถึงซ่ึงความพินาศย่อยยับ เป็นไปตามความประสงค์ 

ของพรานทุกประการ เม่ือพรานมาถึงเข้า มันจะหนีไปไหน 

ไม่พ้นเลย ดังนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนชนเหล่าใด จะเป็นสมณะ

หรือพราหมณ์ก็ตาม ไม่ติดใจ ไม่สยบอยู่ ไม่เม�หมกอยู่  

ในก�มคุณ ๕ เหล่�นี้แล้ว มองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่ 

เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบ�ยเป็นเครื่องออกไปจ�กทุกข์ 

บริโภคก�มคุณท้ัง ๕ น้ันอยู่ ชนเหล่าน้ัน อันคนท้ังหลาย

พึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่า เป็นผู้ไม่ถึงคว�มพิน�ศย่อยยับ 

ไปต�มคว�มประสงค์ของม�รผู้มีบ�ปแต่อย่�งใด ดังน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนเนื้อป่�ตัวที่ 

ไม่ติดบ่วง แม้นอนจมอยู่บนกองบ่วง มันก็เป็นสัตว์ท่ีใครๆ 

พึงเข้าใจได้ว่า เป็นสัตว์ท่ีไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตาม

ความประสงค์ของพรานแต่อย่างใด เมื่อพรานมาถึงเข้า 

มันจะหลีกหนีไปได้ต�มที่ต้องก�ร ดังนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย !  (อีกอย่างหนึ่ง) เปรียบเหมือน

เน้ือป่า เท่ียวไปในป่ากว้าง เดินอยู่ก็สง่างาม ยืนอยู่ก็สง่างาม  

หมอบอยู่ก็สง่างาม นอนอยู่ก็สง่างาม. 

เพราะเหตุไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุว่าเน้ือป่าน้ันยังไม่มา 

สู่คลองแห่งจักษุของพราน ข้อนี้ฉันใด 

ภิกษุทั้ งหลาย !  ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกัน    

สงัดแล้วจ�กก�มและอกุศลธรรมท้ังหล�ย เข้าถึงซึ่ง

ปฐมฌ�ณ อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก 

แล้วแลอยู่. ภิกษุท้ังหลาย ! ภิกษุน้ี เรากล่าวว่า ได้ทำามาร

ให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอย กำาจัดเสียแล้วซ่ึงจักษุแห่งมาร 

ไปแล้วสู่ที่ซ่ึงมารผู้มีบาปมองไม่เห็น.

(ต่อไปนี้ ได้ตรัสถึงการบรรลุ ทุติยฌ�น-ตติยฌ�น-  

จตุตถฌ�น-อ�ก�ส�นัญจ�ยตนะ-วิญญ�ณัญจ�ยตนะ-  

อ�กิญจัญญ�ยตนะ-เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะ โดยนัย

เดียวกันกับการบรรลุปฐมฌ�น เป็นลำาดับไป จนกระทั่งถึง

สัญญ�เวทยิตนิโรธ โดยข้อความสืบต่อไปว่า)
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ภิกษุทั้งหลาย !  ย่ิงไปกว่านั้นอีก ภิกษกุ้�วล่วง

เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะโดยประก�รท้ังปวง เข้าถึงซ่ึง 

สัญญ�เวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่. อน่ึง เพร�ะเห็นแล้วด้วย

ปัญญ� อ�สวะทั้งหล�ยของเธอก็สิ้นไปรอบ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ได้ทำามาร 

ให้เป็นผู้ตาบอด ไม่มีร่องรอย กำาจัดเสียแล้วซ่ึงจักษุแห่งมาร 

ไปแล้วสู่ท่ีซ่ึงมารผู้มีบาปมองไม่เห็น ได้ข้�มแล้วซ่ึงตัณห� 

ในโลก. ภิกษุนั้นยืนอยู่ก็สง่างาม เดินอยู่ก็สง่างาม  

นั่งอยู่ก็สง่างาม นอนอยู่ก็สง่างาม.

เพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุว่า ภิกษุนั้นไม่ได้

มาสู่คลองแห่งอำานาจของมารผู้มีบาป ดังนี้แล.
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หลักก�รพูด ๑๔
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕ 

ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจา

ไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน. 

องค์ ๕ ประการ อย่างไรเล่า ? 

๕ ประการ คือ 

(๑) กล่�วแล้วควรแก่เวล� (กาเลน ภาสิตา โหติ) 

(๒) กล่�วแล้วต�มสัจจ์จริง (สจฺจ ภาสิตา โหติ)

(๓) กล่�วแล้วอย่�งอ่อนหว�น (สณฺหา ภาสิตา โหติ) 

(๔) กล่�วแล้วอย่�งประกอบด้วยประโยชน์ 

   (อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา โหติ) 

(๕) กล่�วแล้วด้วยเมตต�จิต 

   (เมตตฺตจตฺเตน ภาสิตา โหติ).

ภิกษุทั้งหลาย !  วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕ 

ประการ เหล่าน้ีแล เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต 

เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน. 
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ลักษณะก�รพูดของตถ�คต ๑๕
-บาลี ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔.

ราชกุมาร ! ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันไม่จริง  

ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นท่ีรัก 

ที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อม ไม่กล่�วว�จ�นั้น.

 ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันจริง อันแท้ แต่ไม่

ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นท่ีรักท่ีพึงใจของผู้อ่ืน 

ตถาคตย่อม ไม่กล่�วว�จ�นั้น.

 ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันจริง อันแท้ ประกอบ 

ด้วยประโยชน์ แต่ไม่เป็นท่ีรักท่ีพึงใจของผู้อ่ืน ตถาคตย่อม 

เลือกให้เหม�ะก�ล เพื่อกล่�วว�จ�นั้น.

 ตถาคตรู้ ชัดซึ่งว�จ�ใด อันไม่จริง ไม่แท้  

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น 

ตถาคตย่อม ไม่กล่�วว�จ�นั้น.

 ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันจริง อันแท้ แต่ไม่

ประกอบด้วยประโยชน์ แต่ก็เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น 

ตถาคตย่อม ไม่กล่�วว�จ�นั้น.
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 ตถาคตรู้ชัดซึ่งว�จ�ใด อันจริง อันแท้ ประกอบ

ด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคต

ย่อมเป็นผู้ รู้จักก�ละที่เหม�ะ เพื่อกล่�วว�จ�นั้น.
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ลักษณะก�รพูดของสัตบุรุษ ๑๖
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ 

ประก�ร เป็นที่รู้กันว่� เป็นสัตบุรุษ. 

 ๔ ประการ อย่างไรเล่า ?  ๔ ประการ คือ  

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  สัตบุรุษในกรณีนี้ แม้มี 

ใครถ�มถึง คว�มไม่ดีของบุคคลอื่น ก็ไม่เปิดเผยให้

ปร�กฏจะกล่�วทำ�ไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถ�ม ก็เมื่อถูก

ใครถ�มถึงคว�มไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำ�เอ�ปัญห�ไป

ทำ�ให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลง กล่�วคว�มไม่ดีของผู้อื่น

อย่�งไม่พิสด�รเต็มท่ี.  ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อน้ีพึงรู้กันเถิดว่า 

คนคนนี้ เป็น สัตบุรุษ.

(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  สัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก 

คือ แม้ไม่ถูกใครถ�มถึง คว�มดีของบุคคลอ่ืน ก็ยังนำ�

ม�เปิดเผยให้ปร�กฏ จะต้องกล่�วทำ�ไมถึงเม่ือถูก

ใครถ�ม ก็เมื่อถูกใครถ�มถึงคว�มดีของบุคคลอื่น 

ก็นำ�เอ�ปัญห�ไปทำ�ให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อน กล่�ว

คว�มดีของผู้อื่นโดยพิสด�รบริบูรณ์. ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้ เป็น สัตบุรุษ. 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

54

(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  สัตบุรุษอย่างอ่ืนยังมีอีก  

คือ แม้ไม่มีใครถ�มถึง คว�มไม่ดีของตน ก็ยังนำ�ม� 

เปิดเผยให้ปร�กฏ ทำ�ไมจะต้องกล่�วถึงเม่ือถูกถ�มเล่�  

ก็เม่ือถูกใครถ�มถึงคว�มไม่ดีของตน ก็ไม่นำ�เอ�ปัญห� 

ไปห�ท�งทำ�ให้ลดหย่อนบิดพลิ้ว แต่กล่�วคว�มไม่ดี

ของตนโดยพิสด�รเต็มท่ี. ภิกษุท้ังหลาย ! ข้อน้ีพึงรู้กัน

เถิดว่า คนคนนี้ เป็น สัตบุรุษ. 

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  สัตบุรุษอย่างอ่ืนยังมีอีก  

คือ แม้มีใครถ�มถึง คว�มดีของตน ก็ไม่เปิดเผยให้ปร�กฏ 

ทำ�ไมจะต้องกล่�วถึงเมื่อไม่ถูกใครถ�มเล่� ก็เมื่อถูก

ใครถ�มถึงคว�มดีของตน ก็นำ�เอ�ปัญห�ไปกระทำ�

ให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสีย กล่�วคว�มดีของตนโดย

ไม่พิสด�รเต็มที่. ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อน้ีพึงรู้กันเถิดว่า 

คนคนนี้ เป็น สัตบุรุษ.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 

๔ ประก�ร เหล่�นี้แล เป็นที่รู้กันว่� เป็น สัตบุรุษ.
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ลักษณะก�รพูดของอสัตบุรุษ ๑๗
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลประกอบด้วยธรรม 

๔ ประก�ร เป็นที่รู้กันว่� เป็น อสัตบุรุษ. 

 ๔ ประการ อย่างไรเล่า ?  ๔ ประการ คือ  

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  อสัตบุรุษในกรณีนี้ แม้

ไม่มีใครถ�มถึง คว�มไม่ดีของบุคคลอ่ืน ก็นำ�ม�เปิดเผย 

ให้ปร�กฏ ไม่ต้องกล่�วถึงเม่ือถูกใครถ�ม ก็เม่ือถูกใคร 

ถ�มถึง คว�มไม่ดีของบุคคลอ่ืน ก็นำ�เอ�ปัญห�ไป

ทำ�ให้ไม่มีท�งหลีกเล้ียวลดหย่อน แล้วกล่�วคว�มไม่ดี 

ของผู้อื่นอย่�งเต็มที่โดยพิสด�ร. ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี ้

พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้ เป็น อสัตบุรุษ. 

(๒) ภิกษุท้ังหลาย !  อสัตบุรุษอย่างอ่ืนยังมีอีก  

คือ แม้ถูกใครถ�มถึง คว�มดีของบุคคลอ่ืน ก็ไม่เปิดเผย

ให้ปร�กฏ ไม่ต้องกล่�วถึงเมื่อไม่ถูกใครถ�ม ก็เมื่อ

ถูกใครถ�มถึงคว�มดีของบุคคลอื่น ก็นำ�เอ�ปัญห�

ไปทำ�ให้ลดหย่อนไขว้เขว แล้วกล่�วคว�มดีของผู้อื่น

อย่�งไม่พิสด�รเต็มท่ี. ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อน้ีพึงรู้กันเถิดว่า  

คนคนนี้ เป็น อสัตบุรุษ. 
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(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  อสัตบุรุษอย่างอ่ืนยังมีอีก  

คือ แม้ถูกใครถ�มถึง คว�มไม่ดีของตน ก็ปกปิด 

ไม่เปิดเผยให้ปร�กฏ ไม่ต้องกล่�วถึงเม่ือไม่ถูกใครถ�ม 

ก็เมื่อถูกใครถ�มถึงคว�มไม่ดีของตน ก็นำ�เอ�ปัญห�

ไปทำ�ให้ลดหย่อนไขว้เขว แล้วกล่�วคว�มไม่ดีของตน

อย่�งไม่พิสด�รเต็มท่ี. ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อน้ีพึงรู้กันเถิดว่า 

คนคนนี้ เป็น อสัตบุรุษ. 

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  อสัตบุรุษอย่างอ่ืนยังมีอีก  

คือ แม้ไม่มีใครถ�มถึง คว�มดีของตน ก็นำ�ม�โอ้อวด

เปิดเผย จะต้องกล่�วทำ�ไมถึงเมื่อถูกใครถ�ม ก็เมื่อ

ถูกใครถ�มถึงคว�มดีของตน ก็นำ�เอ�ปัญห�ไปทำ�ให้

ไม่ลดหย่อนหลีกเล้ียว กล่�วคว�มดีของตนอย่�งเต็มท่ี 

โดยพิสด�ร. ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อน้ีพึงรู้กันเถิดว่า คนคนน้ี 

เป็น อสัตบุรุษ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 

๔ ประก�รเหล่�นี้แล เป็นที่รู้กันว่� เป็น อสัตบุรุษ.  
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อย่�หูเบ� ๑๘
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๔๑-๒๔๘/๕๐๕.

 (๑) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  ฟังต�มๆ กันม� (อนุสฺสว) 

 (๒) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  กระทำ�ต�มๆ กันม� (ปรมฺปร) 

 (๓) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  เล่�ลือกันอยู่ (อิติกิร) 

 (๔) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  มีที่อ้�งในปิฎก (ปิฏกสมฺปทาย) 

 (๕) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  ก�รใช้เหตุผลท�งตรรกค�ดคะเน (ตกฺกเหตุ) 

 (๖) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  ก�รใช้เหตุผลท�งนัยะสันนิษฐ�น (นยเหตุ) 
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 (๗) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  ก�รตรึกต�มอ�ก�ร (อาการปริวิตกฺก) 

 (๘) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  ทนต่อก�รเพ่งแห่งทิฏฐิ (ทิฏฺินิชฺฌานกฺขนฺติ)

 (๙) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  ฟังดูน่�เชื่อ (ภพฺพรูปตา) 

 (๑๐) อย่�ถือเอ�ว่�จริง เพราะเหตุสักว่า 

  สมณะผู้พูดเป็นครูของตน (สมโณ โน ครุ).
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เข้�ใจธรรมเพียงบทเดียว 
ก็เพียงพอ ๑๙

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๙/๖๐๕.

 คามณิ !  

 ... เพราะเหตุว่า

 ถึงแม้เข�จะเข้�ใจธรรม

 ที่เร�แสดงสักบทเดียว

 นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

 และคว�มสุขแก่ชนทั้งหล�ยเหล่�นั้น

 ตลอดก�ลน�น.
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ให้เป็นผู้หนักแน่น ๒๐
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๓๘-๑๔๐/๑๔๐-๑๔๔.

ราหุล ! เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดิน 

(ปฐวี) เถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ 

ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดข้ึนแล้ว 

จักไม่กลุ้มรุมจิตต้ังอยู่.  ราหุล !  เปรียบเหมือนเม่ือคนเขา 

ท้ิงของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ท้ิงคูถบ้าง ท้ิงมูตรบ้าง  

ทิ้งน้ำาลายบ้าง หนองบ้าง โลหิตบ้าง ลงบนแผ่นดิน  

แผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจ ด้วยสิ่งเหล่านั้น  

น้ีฉันใด  ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิด 

เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ ผัสสะทั้งหลาย

ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดข้ึนแล้ว จักไม่กลุ้มรุม

จิตตั้งอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน.

ราหุล ! เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำ� (อ�โป)  

เถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำาอยู่ ผัสสะทั้งหลาย 

ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดข้ึนแล้ว จักไม่กลุ้มรุม

จิตตั้งอยู่. ราหุล ! เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาล้างของ

สะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ล้างคูถบ้าง ล้างมูตรบ้าง 
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น้ำาลายบ้าง หนองบ้าง โลหิตบ้าง ลงในน้ำา น้ำาก็ไม่รู้สึก 

อึดอัดระอารังเกียจ ด้วยสิ่งเหล่านั้น นี้ฉันใด ราหุล !   

เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำาเถิด เม่ือเธออบรมจิตให้เสมอ

ด้วยน้ำาอยู่ ผัสสะท้ังหลายท่ีน่าพอใจและไม่น่าพอใจ 

อันเกิดข้ึนแล้ว จักไม่กลุ้มรุมจิตต้ังอยู่ ฉันน้ันเหมือนกัน.

ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟ (เตโช) 

เถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ ผัสสะทั้งหลาย 

ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดข้ึนแล้ว จักไม่กลุ้มรุม

จิตต้ังอยู่.  ราหุล !  เปรียบเหมือนเม่ือคนท้ิงของสะอาดบ้าง 

ไม่สะอาดบ้าง ทิ้งคูถบ้าง ทิ้งมูตรบ้าง น้ำาลายบ้าง หนอง

บ้าง โลหิตบ้าง ลงไปให้มันไหม้ ไฟก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอา

รังเกียจ ด้วยส่ิงเหล่าน้ัน น้ีฉันใด  ราหุล !  เธอจงอบรมจิต

ให้เสมอด้วยไฟเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ 

ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดข้ึนแล้ว 

จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลม (ว�โย) 

เถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ ผัสสะทั้งหลาย

ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดข้ึนแล้ว จักไม่กลุ้มรุม
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จิตตั้งอยู่.  ราหุล !  เปรียบเหมือนลมพัดผ่านไปในของ

สะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง คูถบ้าง มูตรบ้าง น้ำาลายบ้าง 

หนองบ้าง โลหิตบ้าง ลมก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจ 

ด้วยสิ่งเหล่านั้น นี้ฉันใด ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้

เสมอด้วยลมเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ 

ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดข้ึนแล้ว 

จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน.

ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอ�ก�ศ 

เถิด เม่ือเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ ผัสสะท้ังหลาย 

ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดข้ึนแล้ว จักไม่กลุ้มรุม

จิตตั้งอยู่.  ราหุล !  เปรียบเหมือนอากาศ เป็นสิ่งมิได ้

ต้ังอยู่เฉพาะในท่ีไรๆ น้ีฉันใด ราหุล !  เธอจงอบรมจิต

ให้เสมอด้วยอากาศเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วย

อากาศอยู่ ผัสสะทั้งหลายท่ีน่าพอใจและไม่น่าพอใจ 

อันเกิดขึ้นแล้ว จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ล�ภสักก�ระและเสียงเยินยอ 
เป็นอันตร�ยแม้แต่พระอรหันต์ ๒๑

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๐/๕๘๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ 

เป็นอันตรายที่ทารุณ แสบเผ็ด หยาบคาย ต่อการบรรลุ

พระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า.

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าว “ลาภสักการะและ

เสียงเยินยอ ว่าเป็นอันตราย แม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ 

สิ้นอ�สวะแล้ว” ดังนี้. 
ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ ท่านพระอานนท์ 

ได้ทูลถามขึ้นว่า “ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย

แก่ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว ชนิดไรเล่า พระเจ้าข้า ?” ดังนี้. 

อานนท์ !  เร�ห�ได้กล่�วล�ภสักก�ระและ

เสียงเยินยอ ว่�เป็นอันตร�ยต่อเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำ�เริบ

แล้วไม.่

อานนท์ !  แต่เร�กล่�วล�ภสักก�ระและเสียง

เยินยอ ว่�เป็นอันตร�ยต่อก�รอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมน้ี  

ซึ่งภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส 

มีตนส่งไปแล้วในธรรมเครื่องสงบ ได้ลุถึงแล้ว. 
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อานนท์ !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็น 

อันตรายที่ทารุณ แสบเผ็ด หยาบคายต่อการบรรลุ 

พระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า  

ด้วยอาการอย่างนี้. 

อานนท์ !  เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองน้ี พวกเธอท้ังหลาย 

พึงสำาเหนียกใจไว้อย่างนี้ว่า 

 “เร�ทั้งหล�ย จักไม่เยื่อใยในล�ภสักก�ระและ

เสียงเยินยอที่เกิดขึ้น. 

 อน่ึง ล�ภสักก�ระและเสียงเยินยอท่ีเกิดข้ึนแล้ว 

ต้องไม่ม�ห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเร�” ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้

อย่างนี้แล. 
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ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ ๒๒
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๐/๓๗๔-๓๘๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุเป็นผู้มีสติเป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้เห็นก�ย 

ในก�ยอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ 

มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ 

เป็นผู้เห็นเวทน�ในเวทน�ทั้งหลายอยู่ เป็น

ประจำา ... 

เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา ... 

เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

อย่างนี้แล เรียกว่� ภิกษเุป็นผู้มีสต.ิ
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ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้รู้ตัว

รอบคอบในการก้าวไปข้างหน้า การถอยกลับไปข้างหลัง 

การแลดู การเหลียวดู การคู้ การเหยียด การทรงสังฆาฏิ 

บาตร จีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่าย

อุจจาระ ปัสสาวะ การไป การหยุด การนั่ง การนอน การ

หลับ การตื่น การพูด การนิ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย !  

อย่างนี้แล เรียกว่� ภิกษเุป็นผู้มีสัมปชัญญะ.
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สิ่งที่พระศ�สด�
ถือว่�เป็นคว�มอัศจรรย์               ๒๓

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๕๔/๓๗๙.

อานนท์ !  

เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี เธอพึงจำา ส่ิงอันน่าอัศจรรย์

ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้. 

อานนท์ !  

ในกรณีนี้คือ 

เวทน�  เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต 

 แล้วจึงเกิดข้ึน แล้วจึงต้ังอยู่ แล้วจึงดับไป

สัญญ� เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต 

 แล้วจึงเกิดข้ึน แล้วจึงต้ังอยู่ แล้วจึงดับไป

วิตก  เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต 

 แล้วจึงเกิดข้ึน แล้วจึงต้ังอยู่ แล้วจึงดับไป

อานนท์ !  

เธอจงทรงจำาส่ิงอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อน

ของตถาคตข้อน้ีแล.
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จิตอธิษฐ�นก�รง�น ๒๔
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๖๓/๓๐๐.

อานนท์ !  ฐานะที่ตั้งแห่งอนุสสติ มีเท่าไร ?

“มี ๕ อย่าง พระเจ้าข้า !”.

ดีละ ดีละ อานนท์ !   ถ้าอย่างนั้น 

เธอจงทรงจำา ฐ�นะที่ตั้งแห่งอนุสสติที่ ๖ นี้ไว้ 

คือ ภิกษุในกรณีนี้ 

มีสติ ก้�วไป 

มีสติ ถอยกลับ 

มีสติ ยืนอยู่ 

มีสติ นั่งอยู่ 

มีสติ สำ�เร็จก�รนอนอยู่ 

มีสติ อธิษฐ�นก�รง�น 

อานนท์ !  นี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสสติ 

ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำาให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ.
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ก�รตั้งจิตก่อนนอน ๒๕
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๓๘/๓๔๘.

อานนท์ !  

ถ้าเมื่อภิกษุนั้น ... จิตน้อมไปเพื่อ ก�รนอน 

เธอก็ นอนด้วยก�รตั้งใจว่� 

“บ�ปอกุศลธรรมทั้งหล�ย กล่�วคือ อภิชฌ�

และโทมนัส จักไม่ไหลไปต�มเร�ผู้นอนอยู่ ด้วยอ�ก�ร

อย่�งนี้” ดังนี้  

ในกรณีอย่างนี้ 

ภิกษุนั้น ชื่อว่� เป็นผู้มีคว�มรู้สึกตัวทั่วพร้อม

ในกรณีแห่งก�รนอนนั้น.
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มืดม�...สว่�งไป 
สว่�งม�...ก็ยังคงสว่�งไป ๒๖

-บาลี สคา. สํ. ๑๕/๑๓๖-๑๓๘/๓๙๓-๓๙๗.

มหาราช !  ก็อย่�งไร บุคคลช่ือว่�เป็นผู้มืด

แล้วกลับสว่�งต่อไป. 

มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนเกิด

ม�ภ�ยหลังในตระกูลอันต่ำ�ทร�ม คือในตระกูลจัณฑาล 

ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลทำารถ หรือตระกูล

เทหยากเยื่อ ซึ่งเป็นคนยากจน มีข้าวและน้ำาน้อย เป็นอยู่

ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก เขาเป็น

ผู้มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู เตี้ยค่อม ขี้โรค ตาบอด ง่อย

กระจอก มีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำา เครื่องนุ่งห่ม  

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน  

ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ แม้กระนั้น เข�ก็ประพฤติ

สุจริตด้วยก�ย ว�จ� ใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกาย  

วาจา ใจแล้ว ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. 

มหาราช !  บุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บัลลังก์ หรือพึงขึ้น 

จากบัลลังก์สู่หลังม้า หรือพึงข้ึนจากหลังม้าสู่คอช้าง 
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หรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปราสาท แม้ฉันใด มหาราช !  

ตถาคตย่อมกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช ! อย่างน้ีแล บุคคลช่ือว่�เป็นผู้มืดแล้ว 

กลับสว่�งต่อไป.

มหาราช !  ก็อย่�งไร บุคคลชื่อว่�เป็นผู้สว่�ง

แล้วคงสว่�งต่อไป 

มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนเกิด

ม�ภ�ยหลังในตระกูลสูง คือในสกุลกษัตริย์มหาศาล 

สกุลพราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อัน

มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินพอตัว  

มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัว มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว 

เขามีรูปงาม น่าดู น่าเล่ือมใส ประกอบด้วยความเกล้ียงเกลา

แห่งผิวพรรณอย่างย่ิง ร่ำารวยด้วยข้าว ด้วยน้ำา เคร่ืองนุ่งห่ม  

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน  

ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ เข�ย่อมประพฤติสุจริตด้วย

ก�ย ว�จ� ใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ

แล้ว ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. มหาราช !  
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บุรุษพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์ หรือพึงก้าวไป 

ด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้า หรือพึงก้าวไปด้วยดีจาก 

คอช้างสู่คอช้าง หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่

ปราสาท แม้ฉันใด มหาราช !  ตถาคตย่อมกล่าวว่า 

บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช !  อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่�เป็นผู้สว่�ง

แล้วคงสว่�งต่อไป. 
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เหตุของคว�มส�มัคคี
และคว�มแตกแยก                    ๒๗

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๕๕-๓๖๕/๕๖๔.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในทิศใดพวกภิกษุ มีคว�ม 

พร้อมเพรียงกัน มีคว�มบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเล�ะ 

วิว�ทกัน เข้�กันได้สนิทเหมือนน้ำ�นมกับน้ำ� มองดูกันด้วย

ส�ยต�แห่งคว�มรักอยู่ ภิกษุทั้งหลาย !  ทิศน้ัน เป็น 

ที่ผ�สุกแก่เร� แม้ต้องเดินไป (อย่�งเหน็ดเหนื่อย) จะ

ป่วยกล่�วไปไย ถึงก�รที่เพียงแต่นึกถึง. ในกรณีนี ้ เรา

เชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งธรรม 

๓ อย่�งเสียแล้ว และพ�กันม�ถือกระทำ�ให้ม�กใน

ธรรม ๓ อย่�ง.

ธรรม ๓ อย่าง อะไรบ้างเล่า ท่ีเธอละท้ิงเสียแล้ว ?

๓ อย่าง คือ 

๑. ก�มวิตก ความตรึกในกาม

๒. พ๎ย�ป�ทวิตก ความตรึกในทางมุ่งร้าย 

๓. วิหิงส�วิตก ความตรึกท่ีก่อให้เกิดความ

ลำาบากทั้งแก่ตนและผู้อื่น
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ธรรม ๓ อย่�งเหล่�นี้แล ที่พวกภิกษุเหล่�นั้น

ละทิ้งเสียแล้ว.

ก็ธรรม ๓ อย่าง อย่างไรเล่า ที่พวกภิกษุเหล่านั้น

พากันมาถือ กระทำาเพิ่มพูนให้มาก ? 

๓ อย่าง คือ 

๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกในการหลีกออก

จากความพัวพันในกาม

๒. อัพ๎ย�ป�ทวิตก ความตรึกในการไม่ทำา 

ความมุ่งร้าย

๓. อวิหิงส�วิตก ความตรึกในการไม่ทำาตน 

และผู้อื่นให้ลำาบาก

ธรรม ๓ อย่�ง เหล่�นี้แล ที่พวกภิกษุเหล่�นั้น 

พ�กันม�ถือ กระทำ�เพิ่มพูนให้ม�ก. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในทิศใด พวกภิกษุ มีความ

พร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่

ทะเลาะวิวาทกัน เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำานม

กับน้ำา มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่  

ภิกษุทั้งหลาย !  ทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป  

(อย่างเหน็ดเหน่ือย) จะป่วยกล่าวไปไยถึงการท่ีเพียงแต่นึกถึง.  

ในกรณีน้ี เราเช่ือแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะพวกภิกษุเหล่าน้ัน 

ได้ละท้ิงธรรม ๓ อย่างเหล่าโน้นเสียแล้ว และพากันมาถือ 

กระทำาให้มากในธรรม ๓ อย่างเหล่านี้แทน.
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คว�มอย�ก (ตัณห�) 
คือ ต้นเหตุแห่งก�รทะเล�ะวิว�ท ๒๘

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๖๗-๗๒/๕๘-๕๙.

เพราะอาศัยตัณหา (ความอยาก) จึงมี  ก�ร

แสวงห� (ปริเยสนา)

เพราะอาศัยการแสวงหา จึงม ี ก�รได ้ (ลาโภ)

เพราะอาศัยการได้ จึงมี คว�มปลงใจรัก (วินิจฺฉโย)

เพราะอาศัยความปลงใจรัก จึงมี คว�มกำ�หนัด

ด้วยคว�มพอใจ (ฉนฺทราโค)

เพราะอาศัยความกำาหนัดด้วยความพอใจ จึงมี 

คว�มสยบมัวเม� (อชฺโฌสานำ)

เพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงมี คว�มจับอก

จับใจ (ปริคฺคโห)

เพราะอาศัยความจับอกจับใจ จึงมี คว�มตระหน่ี 

(มจฺฉริิยำ)
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เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงมี ก�รหวงกั้น  

(อารกฺโข)

เพราะอาศัยการหวงกั้น จึงมี เรื่องร�วอันเกิด

จ�กก�รหวงกั้น (อารกฺขาธิกรณำ) กล่าวคือ การใช้อาวุธ

ไม่มีคม การใช้อาวุธมีคม การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท 

การกล่าวคำาหยาบว่า “มึง ! มึง !” การพูดคำาส่อเสียด 

และการพูดเท็จทั้งหลาย ธรรมอันเป็นบาปอกุศลเป็น

อเนก ย่อมเกิดขึ้นพร้อม ด้วยอาการอย่างนี้.
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กฎธรรมช�ติ ๒๙
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔.

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ

เมื่อสิ่งนี้ “มี”  สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ

เพร�ะคว�มเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ

เมื่อสิ่งนี้ “ไม่มี”  สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ.

เพร�ะคว�มดับไปแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป.
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เหตุแห่งก�รเบียดเบียน ๓๐
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๑๐-๓๑๒/๒๕๕-๒๕๖.

“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ! อะไรเป็นเคร่ืองผูกพันเทวด�  
มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ท้ังหลาย อันมีอยู่เป็นหม่ๆู  (ซ่ึงแต่ละหมู่)  
ปรารถนาอยู่ว่า เราจักเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มีข้าศึก ไม่มี
การเบียดเบียนแก่กันและกัน แต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่าง
ผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มีข้าศึก ไม่มีเบียดเบียนแก่กันและกันเล่า 

พระเจ้าข้า ?”.

จอมเทพ ! คว�มอิจฉ�  (อิสสา) และคว�ม

ตระหน่ี (มัจฉริยะ) น่ันแล เป็นเคร่ืองผูกพันเทวด� มนุษย์  

อสูร นาค คนธรรพ์ท้ังหลาย อันมีอยู่เป็นหมู่ๆ (ซ่ึงแต่ละหมู่)  

ปรารถนาอยู่ว่า เราจักเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มี

ข้าศึก ไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกัน แต่แล้วก็ไม่สามารถ

จักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มีข้าศึก ไม่มีการ

เบียดเบียนแก่กันและกันได้.

“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์  ! ก็ความอิจฉาและความ
ตระหนี่นั้น มีอะไรเป็นต้นเหต ุ (นิทาน) มีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้น  
(สมุทัย) มีอะไรเป็นเคร่ืองท�าให้เกิด (ชาติกะ) มีอะไรเป็นแดนเกิด  
(ปภวะ) ? เมื่ออะไรมีอยู่ ความอิจฉาและความตระหน่ีจึงมี ? 
เม่ืออะไรไม่มีอยู่ ความอิจฉาและความตระหน่ีจึงไม่มี พระเจ้าข้า ?”.
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 จอมเทพ ! คว�มอิจฉ�และคว�มตระหนี่นั้น 

มีส่ิงอันเป็นท่ีรักและส่ิงอันไม่เป็นท่ีรัก (ปิยาปฺปิย) น่ันแล 

เป็นต้นเหต ุ ...ฯลฯ... เมื่อสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รัก

ไม่มีอยู่ ความอิจฉาและความตระหนี่ก็ไม่มี.

 “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ! ก็ส่ิงเป็นท่ีรักและส่ิงไม่เป็น
ที่รักนั้นเล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ ...ฯลฯ... ? เมื่ออะไรมีอยู่ สิ่งเป็น
ที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงม ี? เมื่ออะไรไม่มีอยู่ สิ่งเป็นที่รักและสิ่ง

ไม่เป็นที่รักจึงไม่มี พระเจ้าข้า ?”.

 จอมเทพ ! ส่ิงเป็นท่ีรักและส่ิงไม่เป็นท่ีรักน้ัน  

มีฉันทะ (คว�มพอใจ) เป็นต้นเหตุ ...ฯลฯ... เมื่อฉันทะ 

ไม่มีอยู่ สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักก็ไม่มี...
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คว�มพอใจใด คว�มพอใจนั้น 
คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ๓๑

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓/๖๒๗.

“ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วใน อดีต 

ทุกข์ทั้งหมดนั้น

มีฉันทะ (ความพอใจ) เป็นมูล  มีฉันทะเป็นเหตุ 

 เพราะว่า ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข ์

 และทุกข์ใดๆ อันจะเกิดขึ้นใน อนาคต 

 ทุกข์ทั้งหมดนั้น 

 ก็มีฉันทะ (ความพอใจ) เป็นมูล  มีฉันทะเป็นเหตุ 

 เพราะว่า ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข”์. 
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ธรรมอันเป็นไปเพื่อคว�มเจริญ
ไม่เสื่อม (อปริห�นิยธรรม) ๓๒

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๘๖-๙๐/๖๘-๖๙.

พราหมณ์ !  ถ้าธรรมทั้ง ๗ อย่�งนั้น คงตั้งอยู ่

ในพวกเจ้าวัชชี หรือเจ้าวัชชีจักต้ังตนอยู่ในธรรมท้ัง ๗ อย่าง 

เหล่าน้ันแล้ว  พราหมณ์ !  อันน้ัน ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญ

อย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้. 

(ต่อไปนี้ เป็นตัวธรรมเจ็ดประการที่ตรัสแก่พระอานนท์ 

ซึ่งวัสสการพราหมณ์ก็นั่งฟังอยู่ด้วย)

(๑) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีประชุมกันเนืองๆ 

ประชุมกันโดยมาก...

(๒) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกัน

ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกัน

ทำากิจที่พวกเจ้าวัชชี จะต้องทำา...

(๓) อานนท์ ! พวก เจ้ า วั ชชี มิ ได้ บัญญั ติ  

ข้อที่มิได้บัญญัติไว้ มิได้ถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้ว  

แต่ประพฤติอยู่ในวัชชีธรรมตามที่ได้บัญญัติไว้...
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(๔) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีสักก�ระ เค�รพ 

นับถือ บูช� ท่�นท่ีเป็นประธ�นของเจ้าวัชชี ต้ังใจฟังคำาส่ัง

ของท่านผู้นั้น...

(๕) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีมิได้ลบหลู่ ดูถูก

สตรี ที่เป็นเจ้าหญิง หรือกุมารีในสกุล...

(๖) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีสักก�ระ เค�รพ 

นับถือ บูช� เจดีย์ทั้งภายในและภายนอก มิได้ปล่อย

ละเลย ให้ทานที่เคยให้ ให้กิจที่เคยทำาแก่เจดีย์เหล่านั้น 

และให้พลีกรรมที่ประกอบด้วยธรรม เสื่อมเสียไป...

(๗) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีเตรียมเครื่อง

ต้อนรับไ ว้พ ร้อม เพื่ อพระอรหันต์ทั้ งหล�ยว่ �  

“พระอรหันต์ทั้งหลายท่ียังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้นน้ี 

ที่มาแล้วพึงอยู่สุขสำาราญ เถิด” ดังนี้...

อานนท์ !  เหล่�นี้ ล้วนแต่เป็นคว�มเจริญแก่

เจ้�วัชชีอย่�งเดียว ห�คว�มเสื่อมมิได.้



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

85

เหตุให้ศ�สน�เจริญ ๓๓
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๘/๑๖๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  มูลเหตุ ๔ ประก�รเหล่�นี้

ย่อมทำ�ให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือน

จนเสื่อมสูญไป. 

๔ ประการ อะไรบ้างเล่า ?  ๔ ประการ คือ 

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  พวกภิกษุในธรรมวินัยน้ี  

เล่�เรียนสูตรอันถือกันม�ถูก ด้วยบทพยัญชนะท่ีใช้กันถูก 

คว�มหม�ยแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูก ย่อมมีนัยอัน

ถูกต้องเช่นนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทำาให้ 

พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.

(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกอย่างหนึ่ง พวกภิกษ ุ

เป็นคนว่�ง่�ย ประกอบด้วยเหตุท่ีทำาให้เป็นคนว่าง่าย 

อดทน ยอมรับคำาสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่น 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่สอง ซึ่งทำาให้ 

พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.
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(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกอย่างหนึ่ง พวกภิกษ ุ

เหล่าใด เป็นพหุสูต คล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจน  

ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่�น้ัน  

เอ�ใจใส่ บอกสอน เน้ือคว�มแห่งสูตรท้ังหล�ยแก่คนอ่ืนๆ  

เมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไป สูตรทั้งหลาย ก็ไม่ขาด ผู้เป็น

มูลราก (อาจารย์) มีที่อาศัยสืบกันไป 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่ส�ม ซึ่งทำาให้ 

พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกอย่างหนึ่ง พวกภิกษุ

ผู้เถระ ไม่ทำ�ก�รสะสมบริกข�ร ไม่ประพฤติย่อหย่อน

ในไตรสิกข� ไม่มีจิตตกต่ำ�ด้วยอำ�น�จแห่งนิวรณ์ มุ่งหน้� 

ไปในกิจแห่งวิเวกธรรม ย่อมปร�รภคว�มเพียร เพื่อถึง

สิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้ง 

ส่ิงท่ียังไม่ทำ�ให้แจ้ง พวกภิกษุท่ีบวชในภ�ยหลัง ได้เห็น

พระเถระเหล่�นั้น ทำ�แบบฉบับเช่นนั้นไว้ ก็ถือเอ�เป็น

แบบอย่�ง พวกภิกษุรุ่นหลัง จึงเป็นพระท่ีไม่ทำ�ก�รสะสม 

บริกข�ร ไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกข� ไม่มีจิตตกต่ำ� 
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ด้วยอำ�น�จแห่งนิวรณ์ มุ่งหน้�ไปในกิจแห่งวิเวกธรรม 

ย่อมปร�รถคว�มเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรล ุ

สิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่สี ่ ซึ่งทำาให้ 

พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.

ภิกษุทั้งหลาย !  มูลเหตุ ๔ ประการเหล่านี้แล 

ย่อมทำาให้พระสัทธรรมต้ังอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเส่ือมสูญ

ไปเลย.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

88

เหตุให้ศ�สน�เสื่อม ๓๔
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  

มูลเหตุ ๔ ประการเหล่านี้ ที่ทำาให้พระสัทธรรม

เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 

๔ ประการ อะไรบ้างเล่า ?  ๔ ประการคือ 

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  พวกภิกษุ เล่�เรียนสูตร  

อันถือกันม�ผิด ด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิด เมื่อ

บทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้ว แม้ความหมายก็มีนัยอัน

คลาดเคลื่อน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็น มูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทำาให้ 

พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.

(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกอย่างหนึ่ง พวกภิกษ ุ

เป็นคนว่�ย�ก ประกอบด้วยเหตุที่ทำาให้เป็นคนว่ายาก 

ไม่อดทน ไม่ยอมรับคำาตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็น มูลกรณีที่สอง ซึ่งทำาให้ 

พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.
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(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกอย่างหนึ่ง พวกภิกษุ

เหล่าใด เป็นพหุสูต คล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจน 

ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แม่บท) ภิกษุเหล่�นั้น 

ไม่ได้เอ�ใจใส่บอกสอนใจคว�มแห่งสูตรทั้งหล�ย

แก่คนอื่นๆ เมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไป สูตรทั้งหลาย 

ก็เลยขาดผู้เป็นมูลราก (อาจารย์) ไม่มีที่อาศัยสืบไป. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็น มูลกรณีที่ส�ม ซึ่งทำาให้ 

พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกอย่างหนึ่ง พวกภิกษุ

ชั้นเถระ ทำ�ก�รสะสมบริกข�ร ประพฤติย่อหย่อนใน

ไตรสิกข� มีจิตต่ำ�ด้วยอำ�น�จแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแล

ในกิจแห่งวิเวกธรรม ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่

ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งในสิ่งที ่

ยังไม่ทำาให้แจ้ง ผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกเถระเหล่าน้ัน 

ทำาแบบแผนเช่นนั้นไว้ ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่าง จึงทำาให้

เป็นผู้ทำาการสะสมบริกขารบ้าง ประพฤติย่อหย่อนใน

ไตรสิกขา มีจิตต่ำาด้วยอำานาจแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแล 

ในกิจแห่งวิเวกธรรม ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่
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ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยัง

ไม่ทำาให้แจ้ง ตามกันสืบไป. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็น มูลกรณีที่สี่ ซึ่งทำาให้

พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.

ภิกษุท้ังหลาย !  มูลเหตุ ๔ ประการเหล่านี้แล 

ที่ทำาให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.
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สิ่งทั้งหล�ยไม่เที่ยง ๓๕
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐๒-๑๐๕/๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  สังข�รทั้งหล�ย ไม่เที่ยง (อนิจฺจ). 

ภิกษุทั้งหลาย !  สังข�รทั้งหล�ย ไม่ยั่งยืน (อธุว). 

ภิกษุทั้งหลาย !  สังข�รทั้งหล�ย 

 เป็นส่ิงท่ีหวังอะไรไม่ได้ (อนสฺส�สิก).

ภิกษุทั้งหลาย !  เพียงเท่�นี้ก็พอแล้วเพื่อจะ

เบ่ือหน่�ยในสังข�รท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคล�ยกำ�หนัด 

พอแล้วเพื่อจะปล่อยว�ง.

ภิกษุท้ังหลาย !  ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐  

โยชน์* โดยกว้าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ หยั่งลงในมหาสมุทร  

๘๔,๐๐๐ โยชน์ สูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ 

ภิกษุทั้งหลาย !  มีสมัยซึ่ งล ่ วงไปหลายป ี

หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี ท่ีฝนไม่ตกเลย. 

เมื่อฝนไม่ตก (ตลอดเวลาเท่านี)้ ป่�ใหญ่ๆ อนัประกอบด้วย 

พีชค�ม ภูตค�ม ไม้ หยูกย�และหญ้�ทั้งหล�ย 

* ๑ โยขน์ = ๑๖ กิโลเมตร
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ย่อมเฉ� ย ่อมเหี่ยวแห้ง มีอยู ่ไม ่ได ้ (นี้ฉันใด)  

ภิกษุทั้งหลาย !  สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง ฉันนั้น สังขาร

ทัง้หลาย ไม่ยัง่ยืน ฉนัน้ัน สังขารทัง้หลาย เป็นสิง่ทีห่วงัอะไร

ไม่ได้ ฉนันัน้. ภิกษุทั้งหลาย !  เพยีงเท่�นีก้พ็อแล้วเพื่อ

จะเบื่อหน่�ยในสังข�รท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคล�ย

กำ�หนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยว�ง.

ภิกษุทั้งหลาย !  มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบาง

คราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อ�ทิตย์ดวงที่สอง 

ย่อมปรากฏ. เม่ือดวงอาทิตย์ดวงท่ีสองปรากฏ แม่น้ำ�น้อย  

หนองบึง ทั้งหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่  (นี้ฉันใด)  

ภิกษุทั้งหลาย !  สังขารท้ังหลาย ไม่เที่ยง ฉันนั้น 

สังขารท้ังหลาย ไม่ย่ังยืนฉันน้ัน สังขารท้ังหลาย เป็นส่ิงท่ี

หวังอะไรไม่ได้ ฉันนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !  เพียงเท่านี้ 

ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพ่ือ

จะคลายกำาหนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง.

ภิกษุทั้งหลาย !  มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบาง

คราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อ�ทิตย์ดวงที่ส�ม 
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ย่อมปรากฏ. เม่ือดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏ แม่น้ำ�

ส�ยใหญ่ๆ เช่น แม่น้ำาคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี 

ท้ังหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่ (น้ีฉันใด) ภิกษุทั้งหลาย !   

สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง ฉันนั้น สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืน 

ฉันนั้น สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ฉันนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่าย

ในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำาหนัด พอแล้ว

เพื่อจะปล่อยวาง.

ภิกษุทั้งหลาย !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบาง

คราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อ�ทิตย์ดวงท่ีส่ี ย่อม

ปรากฏ. เม่ือดวงอาทิตย์ดวงท่ีส่ีปรากฏ มหาสระท้ังหลาย  

อันเป็นท่ีเกิดแห่งแม่น้ำาใหญ่ๆ เช่น แม่น้ำาคงคา ยมุนา  

อจิรวดี สรภู มหี มห�สระเหล่�น้ันท้ังหมดก็งวดแห้งไป  

ไม่มีอยู่ (น้ีฉันใด) ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารท้ังหลาย  

ไม่เท่ียง ฉันน้ัน สังขารท้ังหลาย ไม่ย่ังยืน ฉันน้ัน สังขาร 

ท้ังหลาย เป็นส่ิงท่ีหวังอะไรไม่ได้ ฉันน้ัน.  ภิกษุทั้งหลาย !    

เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง 

พอแล้วเพื่อจะคลายกำาหนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง.
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ภิกษุทั้งหลาย !  มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบาง

คราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อ�ทิตย์ดวงที่ห้�  

ย่อมปรากฏ. เม่ือดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏ น้ำ�ใน

มห�สมุทรอันลึกร้อยโยชน์ ก็งวดลง น้ำาในมหาสมุทรอันลึก  

สอง-ส�ม-ส่ี-ห้�-หก-เจ็ดร้อยโยชน์ ก็งวดลง เหลืออยู่ 

เพียงเจ็ดชั่วต้นต�ล ก็มี เหลืออยู่เพียงหก-ห้�-สี่-ส�ม-

สอง กระทั่งหนึ่งชั่วต้นต�ล ก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียง

เจ็ดช่ัวบุรุษ ก็มี เหลืออยู่เพียงหก-ห้�-ส่ี-ส�ม–สอง-หน่ึง 

กระทั่งครึ่งชั่วบุรุษ ก็มี งวดลง เหลืออยู่เพียงแค่สะเอว 

เพียงแค่เข่� เพียงแค่ข้อเท้� กระทั่งเหลืออยู่ ลึกเท่�

น้ำ�ในรอยเท้�โค ในที่นั้นๆ เช่นเดียวกับน้ำาในรอยเท้าโค

เมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกในฤดูสารทลงมาในที่นั้นๆ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะการปรากฏแห่งอาทิตย์

ดวงที่ห้า น้ำ�ในมห�สมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่�องคุลีเดียว 

(นี้ฉันใด) ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง 

ฉันนั้น สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืน ฉันนั้น สังขารทั้งหลาย 

เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ฉันนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !  เพียง

เท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้ว

เพื่อจะคลายกำาหนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง.
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ภิกษุทั้งหลาย !  มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบาง

คราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อ�ทิตย์ดวงท่ีหก  

ย่อมปรากฏ. เพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่หก 

มห�ปฐพีนี้และขุนเข�สิเนรุ ก็มีควันขึ้น ยิ่งขึ้นและ

ยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนเตาเผาหม้อ อันนายช่างหม้อ 

สุมไฟแล้ว ย่อมมีควันขึ้นโขมง ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น ฉะนั้น  

(น้ีฉันใด) ภิกษุทั้งหลาย !   สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง 

ฉันนั้น สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืน ฉันนั้น สังขารทั้งหลาย 

เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ฉันนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !  เพียง 

เท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้ว

เพื่อจะคลายกำาหนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง.

ภิกษุทั้งหลาย !  มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบาง

คราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อ�ทิตย์ดวงที่เจ็ด  

ย่อมปรากฏ. เพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่เจ็ด 

มห�ปฐพีน้ีและขุนเข�สิเนรุ ย่อมมีไฟลุกโพลงๆ มี

เปลวเป็นอันเดียวกัน. เมื่อมหาปฐพีนี้และขุนเขาสิเนรุ  

อันไฟเผาอยู่ ไหม้อยู่อย่างนี้ เปลวไฟถูกลมซัดขึ้นไป 

จนถึงพรหมโลก. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อขุนเข�สิเนรุ

ถูกไฟเผ�อยู่ ไหม้อยู่ วินาศอยู่ อันกองไฟท่วมทับแล้ว 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

96

ยอดทั้งหล�ยอันสูงร้อยโยชน์บ้าง สอง-สาม-สี่-ห้า

ร้อยโยชน์บ้าง ก็พังทำ�ล�ยไป. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อ 

มห�ปฐพีนี้และขุนเข�สิเนรุอันไฟเผ�อยู่ ไหม้อยู่ ขี้เถ้� 

และเขม่�ย่อมไม่ปร�กฏ เหมือนเมื่อเนยใส หรือน้ำามัน 

ถูกเผา ขี้เถ้าและเขม่าย่อมไม่ปรากฏ ฉะนั้น (นี้ฉันใด)  

ภิกษุทั้งหลาย !  สังขารท้ังหลาย ไม่เที่ยง ฉันนั้น  

สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืน ฉันนั้น สังขารทั้งหลาย เป็น 

สิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ฉันนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !  เพียงเท่านี้ 

ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพ่ือ

จะคลายกำาหนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในข้อคว�มน้ัน ใครจะคิด 

ใครจะเช่ือ ว่� “ปฐพีน้ีและขุนเข�สิเนรุจักลุกไหม้ จักวิน�ศ  

จักสูญสิ้นไปได้” นอกเสียจาก พวกมีบทอันเห็นแล้ว.
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ผลจ�กคว�มไม่มีธรรมะของมนุษย์ 
(อย่�งเบ�) ๓๖

-บาลี จตุกฺก. อํ ๒๑/๙๗/๗๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ร�ช� (ผู้ปกครอง) ท้ังหล�ย  

ไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น ราชยุตต์ (ข้าราชการ) ทั้งหลาย 

ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม

เมื่อ ร�ชยุตต์ท้ังหล�ย ไม่ต้ังอยู่ในธรรม พราหมณ์

และคหบดีทั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม

เมื่อ พร�หมณ์และคหบดีท้ังหล�ย ไม่ต้ังอยู่ใน 

ธรรม ชาวเมืองและชาวชนบทท้ังหลาย ก็ไม่ต้ังอยู่ในธรรม

เมื่อ ช�วเมืองและช�วชนบทท้ังหล�ย ไม่ต้ังอยู่ 

ในธรรม ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ก็มีปริวรรต (การเคล่ือนท่ี   

การหมุนเวียน) ไม่สม่ำาเสมอ

เมื่อ ดวงจันทร์และดวงอ�ทิตย์ มีปริวรรต 

ไม่สม่ำาเสมอ ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย ก็มีปริวรรต

ไม่สม่ำาเสมอ
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เมื่อ ด�วนักษัตรและด�วทั้งหล�ย มีปริวรรต

ไม่สม่ำาเสมอ คืนและวัน ก็มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ

เมื่อ คืนและวัน มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ เดือน

และปักษ์ ก็มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ

เมื่อ เดือนและปักษ์ มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ 

ฤดูและปี ก็มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ

เมื่อ ฤดูและปี มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ ลม  

(ทุกชนิด) ก็พัดไปไม่สม่ำาเสมอ

เมื่อ ลม (ทุกชนิด) พัดไปไม่สม่ำาเสมอ ปัญชสา 

(ระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้อง) ก็แปรปรวน

เมื่อ ปัญชส� แปรปรวน เทวดาทั้งหลาย ก็

ระส่ำาระสาย

เมื่อ เทวด�ท้ังหล�ย ระส่ำาระสาย ฝนก็ตกลงมา

อย่างไม่เหมาะสม

เมื่อ ฝนตก ลงมาอย่างไม่เหมาะสม พืชพรรณ

ข้าวทั้งหลาย ก็แก่และสุกไม่สม่ำาเสมอ
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อมนุษย์ทั้งหลาย บริโภค

พืชพรรณข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำาเสมอ 

ก็กล�ยเป็นผู้มีอ�ยุสั้น ผิวพรรณทร�ม ทุพพลภ�พและ

มีโรคภัยไข้เจ็บม�ก.

(ข้อความต่อไปนี้ ได้ตรัสถึงภาวะการณ์ที่ตรงกันข้าม  

ผู้ศึกษาพึงทราบโดยนัยตรงกันข้าม ตลอดสาย).
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ผลจ�กคว�มไม่มีธรรมะของมนุษย์  
(อย่�งหนัก) ๓๗

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๗๐-๘๐/๓๙-๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือพระราชา มีก�รกระทำ�ชนิด

ท่ีเป็นไปแต่เพียงเพ่ือก�รคุ้มครองอ�รักข� แต่มิได้เป็นไป 

เพ่ือก�รกระทำ�ให้เกิดทรัพย์ แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์ท้ังหลาย  

ดังน้ันแล้ว คว�มย�กจนขัดสน ก็เป็นไปอย่�งกว้�งขว�ง

แรงกล้�ถึงที่สุด

เพร�ะคว�มย�กจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวาง

แรงกล้าถึงที่สุด อทินน�ท�น (ลักทรัพย์) ก็เป็นไปอย่าง

กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด

เพร�ะอทินน�ท�นเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงที่สุด ก�รใช้ศัสตร�วุธโดยวิธีการต่างๆ ก็เป็นไปอย่าง

กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด

เพร�ะก�รใช้ศัสตร�วุธโดยวิธีการต่างๆ เป็นไป

อย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด ป�ณ�ติบ�ต (ซึ่งหมายถึง

การฆ่ามนุษย์ด้วยกัน) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึง 

ที่สุด
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เพร�ะป�ณ�ติบ�ตเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงท่ีสุด มุส�ว�ท (การหลอกลวงคดโกง) ก็เป็นไปอย่าง

กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด
 (ในสมัยนี้ มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาจาก ๘ หมื่นปี 

เหลือเพียง ๔ หมื่นปี)

เพร�ะมุส�ว�ทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงที่สุด ปิสุณ�ว�ท (การพูดจายุแหย่เพื่อการแตกกันเป็นก๊ก 

เป็นหมู่ ทำาลายความสามัคคี) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงที่สุด
 (ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒ หม่ืนปี)

เพร�ะปิสุณ�ว�ทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงที่สุด ก�เมสุมิจฉ�จ�ร (การทำาชู้ การละเมิดของรักของ

บุคคลอื่น) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด
 (ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๑ หม่ืนปี)

เพร�ะก�เมสุมิจฉ�จ�รเป็นไปอย่างกว้างขวาง

แรงกล้าถึงที่สุด ผรุสว�ท และ สัมผัปปล�ปว�ท (การใช้

คำาหยาบ และคำาพูดเพ้อเจ้อเพื่อความสำาราญ) ก็เป็นไปอย่าง

กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด
 (ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๕ พันปี)
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เพร�ะผรุสว�ทและสัมผัปปล�ปว�ทเป็นไป

อย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด อภิชฌ�และพย�บ�ท 

(แผนการกอบโกย และการทำาลายล้าง) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง 

แรงกล้าถึงที่สุด
 (ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒,๕๐๐-

๒,๐๐๐ ปี)

เพร�ะอภิชฌ�และพย�บ�ทเป็นไปอย่างกว้างขวาง

แรงกล้าถึงที่สุด มิจฉ�ทิฏฐิ (ความเห็นผิดชนิดเห็นกงจักร

เป็นดอกบัว นิยมความชั่ว) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงที่สุด
 (ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๑,๐๐๐ ปี)

เพร�ะมิจฉ�ทิฏฐเิป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงที่สุด (อกุศล) ธรรมทั้งสาม คือ อธัมมร�คะ (ความยินดี

ที่ไม่เป็นธรรม) วิสมโลภะ (ความโลภไม่สิ้นสุด) มิจฉ�ธรรม 

(การประพฤติตามอำานาจกิเลส) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง 

แรงกล้าถึงที่สุด (อย่างไม่แยกกัน)

 (ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๕๐๐ ปี)

เพร�ะ (อกุศล) ธรรม ทั้งสาม ... นั้นเป็นไปอย่าง

กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด (อกุศล) ธรรมทั้งหลาย คือ  
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ไม่ปฏิบัติอย่�งถูกต้องในม�รด� บิด� สมณพร�หมณ์ 

ไม่มีกุลเชฏฐ�ปจ�ยนธรรม (ความอ่อนน้อมตามฐานะสูงต่ำา) 

ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด.
 (ในสมัยนี้ มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒๕๐-

๒๐๐-๑๐๐ ปี)

สมัยน้ัน จักมีสมัยท่ีมนุษย์มีอายุขัยลดลงมา

เหลือเพียง ๑๐ ปี (จักมีลักษณะแห่งความเส่ือมเสียมีประการ

ต่างๆ ดังท่ีท่านกล่าวไว้ว่า)  หญิงอายุ ๕ ปี ก็มีบุตร  

รสทั้งห้า คือเนยใส เนยข้น น้�ามัน น้�าผึ้ง น้�าอ้อย และ

รสเค็ม ก็ไม่ปรากฏ มนุษย์ท้ังหลาย กินหญ้าท่ีเรียกว่า  

กุท๎รูสกะ (ซ่ึงนิยมแปลกันว่าหญ้ากับแก้) แทนการกินข้าว 

กุศลกรรมบถหายไป ไม่มีร่องรอย อกุศลกรรมบถ 

รุ่งเรืองถึงท่ีสุด ในหมู่มนุษย์ ไม่มีค�าพูดว่ากุศล จึงไม่มี

การท�ากุศล มนุษย์สมัยน้ัน จักไม่ยกย่องสรรเสริญ ความ

เคารพเก้ือกูลต่อมารดา (มัตเตยยธรรม) ความเคารพ 

เก้ือกูลต่อบิดา (เปตเตยยธรรม) ความเคารพเก้ือกูลต่อ

สมณะ (สามัญญธรรม) ความเคารพเก้ือกูลต่อพราหมณ์ 

(พรหมัญญธรรม) และกุลเชฏฐาปจายนธรรม เหมือนอย่าง 

ท่ีมนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยน้ี ไม่มีค�าพูดว่า แม่ น้าชาย 
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น้าหญิง พ่อ อา ลุง ป้า ภรรยาของอาจารย์ และค�าพูดว่า 

เมียของครู สัตว์โลกจักกระท�าการสัมเภท (สมสู่ส�าส่อน) 

เช่นเดียวกันกับแพะ แกะ ไก่ สุกร สุนัข สุนัขจ้ิงจอก  

ความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดฆ่า 

เป็นไปอย่างแรงกล้า แม้ในระหว่างมารดากับบุตร บุตรกับ 

มารดา บิดากับบุตร บุตรกับบิดา พ่ีกับน้อง น้องกับพ่ี ท้ังชาย

และหญิง เหมือนกับท่ีนายพรานมีความรู้สึกต่อเน้ือท้ังหลาย.

ในสมัยนั้น จักมี สัตถันตรกัปป์ (ก�รใช้ศัสตร�วุธ 

ติดต่อกันไม่หยุดหย่อน) ตลอดเวล� ๗ วัน  สัตว์ทั้งหล�ย 

เหล่�นั้น จักมีคว�มสำ�คัญแก่กันและกัน ร�วกะว่�

เนื้อ แต่ละคนมีศัสตร�วุธในมือ ปลงชีวิตซึ่งกันและกัน

ร�วกะว่� ฆ่�ปล� ฆ่�เนื้อ.
(มีมนุษย์หลายคน ไม่เข้าร่วมวงสัตถันตรกัปป์ด้วย 

ความกลัว หนีไปซ่อนตัวอยู่ในท่ีท่ีพอจะซ่อนตัวได้ตลอด ๗ วัน 

แล้วกลับออกมาพบกันและกัน ยินดีสวมกอดกัน กล่าวแก่กันและ

กันในท่ีน้ันว่า มีโชคดีท่ีรอดมาได้ แล้วก็ตกลงกันในการต้ังต้น

ประพฤติธรรมกันใหม่ต่อไป ชีวิตมนุษย์ก็ค่อยเจริญข้ึน จาก ๑๐ ปี  

ตามลำาดับๆ จนถึงสมัย ๘ หม่ืนปี อีกคร้ังหน่ึง จนกระท่ังเป็นสมัย  

แห่งศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่า เมตเตยยสัมมาสัมพุทธะ).
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ข้อควรทร�บเกี่ยวกับอกุศลมูล 
(ร�คะ โทสะ โมหะ) ๓๘

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๕๖/๕๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าพวกปริพพาชกเดียรถีย์

เหล่าอื่นจะพึงถามอย่างนี้ว่า

“อาวุโส !  ธรรม ๓ อย่างเหล่าน้ี มีอยู่ คือ ราคะ โทสะ โมหะ. 

อาวุโส ! อะไรเป็นความผิดแปลก อะไรเป็นความแตกต่าง อะไรเป็น

เคร่ืองแสดงความต่าง ระหว่างธรรม ๓ อย่างเหล่าน้ัน ?” ดังน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึง 

พยากรณ์แก่เขาว่า “อาวุโส ! ร�คะมีโทษน้อย คล�ยช้�  

โทสะมีโทษม�ก คล�ยเร็ว โมหะมีโทษม�ก คล�ยช้�”.

ถ้าเขาถามว่า “อาวุโส ! อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย 

ที่ท�าให้ราคะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือราคะที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไป

เพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย์ ?” ดังน้ี.

คำาตอบพึงมีว่า สุภนิมิต (สิ่งที่แสดงให้รู้สึกว่างาม) 

คือเมื่อเขาทำาในใจซึ่งสุภนิมิตโดยไม่แยบคาย ราคะที่ยัง 

ไม่เกิดก็เกิดขึ้น และราคะท่ีเกิดอยู่แล้ว ก็เป็นไปเพ่ือ

ความเจริญโดยย่ิง เพ่ือความไพบูลย์.  อาวุโส !  น้ีคือเหตุ 

นี้คือปัจจัย. 
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ถ้าเขาถามอีกว่า “อาวุโส !  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย  

ที่ท�าให้โทสะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไป

เพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย ์?” ดังนี้. 

คำาตอบพึงมีว่า ปฏิฆนิมิต (สิ่งที่แสดงให้รู้สึก

กระทบกระทั่ง) คือเมื่อเขาทำาในใจซึ่งปฏิฆนิมิตโดยไม่

แยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และโทสะที่เกิดอยู่

แล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย์. 

อาวุโส ! นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.

ถ้าเขาถามอีกว่า “อาวุโส !  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย  

ที่ท�าให้โมหะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือโมหะที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไป

เพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย ์?” ดังนี้. 

 คำาตอบพึงมีว่า อโยนิโสมนสิก�ร (การกระทำาในใจ

โดยไม่แยบคาย) คือเมื่อทำาในใจโดยไม่แยบคาย โมหะที่

ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และโมหะที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อ

ความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย์.  อาวุโส ! นี้คือเหตุ 

นี้คือปัจจัย.

ถ้าเขาถามอีกว่า “อาวุโส !  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย  

ท่ีท�าให้ราคะท่ียังไม่เกิด ไม่เกิดข้ึน หรือราคะท่ีเกิดข้ึนแล้ว ละไป ?” 
ดังนี้. 
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คำาตอบพึงมีว่า อสุภนิมิต (สิ่งที่แสดงให้รู้สึกว่า 

ไม่งาม) คือเมื่อเขาทำาในใจซึ่งอสุภนิมิตโดยแยบคาย 

ราคะท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดข้ึน และราคะท่ีเกิดอยู่แล้วก็ละไป. 

อาวุโส ! นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.

ถ้าเขาถามอีกว่า “อาวุโส !  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย  

ท่ีท�าให้โทสะท่ียังไม่เกิดไม่เกิดข้ึน หรือโทสะท่ีเกิดข้ึนแล้ว ละไป ?” 

ดังนี้. 

คำาตอบพึงมีว่า เมตต�เจโตวิมุตต ิ(ความหลุดพ้น 

แห่งจิตอันประกอบอยู่ด้วยเมตตา) คือเมื่อเขาทำาในใจซึ่ง 

เมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคาย โทสะท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดข้ึน  

และโทสะท่ีเกิดอยู่แล้วก็ละไป.  อาวุโส ! น้ีคือเหตุ น้ีคือปัจจัย.

ถ้าเขาถามอีกว่า “อาวุโส !  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย  

ท่ีท�าให้โมหะท่ียังไม่เกิด ไม่เกิดข้ึน หรือโมหะท่ีเกิดข้ึนแล้ว ละไป ?” 
ดังนี้. 

 คำาตอบพึงมีว่า โยนิโสมนสิก�ร คือเมื่อทำาในใจ

โดยแยบคาย โมหะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และโมหะ 

ที่เกิดอยู่แล้วก็ละไป.  อาวุโส ! นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

108

คุณสมบัติของทูต ๓๙
-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๒๐๑/๓๙๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ 

ควรทำาหน้าที่ทูต.  

องค์ ๘ เป็นอย่างไรเล่า ?  คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี

๑. รับฟัง

๒. ให้ผู้อื่นฟัง

๓. กำาหนด

๔. ทรงจำา

๕. เข้าใจความ

๖. ให้ผู้อื่นเข้าใจความ

๗. ฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์

๘. ไม่ก่อความทะเลาะ

ภิกษุใด เข้าไปสู่บริษัทที่พูดคำาหยาบ ก็ไม่ 

สะทกสะท้าน ไม่ยังคำาพูดให้เสีย ไม่ปกปิดข่าวสาส์น  

พูดจนหมดความสงสัย และถูกถามก็ไม่โกรธ. 

ภิกษุผู้เช่นนั้นแล ย่อมควรทำาหน้าที่ทูต. 
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ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเร�ะเล่น ๔๐
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖.

“ราหุล ! นักบวช ท่ีไม่มีความละอายในการแกล้ง 

กล่าวเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ก็มีความเป็นสมณะ เท่ากับ 

ความว่างเปล่าของน้ำาในภาชนะน้ี ฉันน้ันเหมือนกัน ..ฯลฯ..”.

“ราหุล ! เรากล่าวว่า กรรมอันเป็นบาปหน่อย

หน่ึง ซึ่งนักบวชท่ีไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ 

ทั้งท่ีรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ จะทำาไม่ได้ หามีไม่. เพราะฉะน้ัน  

ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้ว่า 

“เร�ทั้งหล�ยจักไม่กล่�วมุส� 

แม้แต่เพื่อหัวเร�ะกันเล่น” ดังนี้. 

ราหุล ! เธอท้ังหลายพึงสำาเหนียกใจไว้อย่างน้ี”.
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งูเปื้อนคูถ ๔๑
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๕๘/๔๖๖.

ภิกษุท้ังหลาย !  นักบวชชนิดไร ที่ทุกๆ คน 

ควรขยะแขยง ไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  นักบวชบางคนในกรณีนี้ เป็น

คนทุศีล มีความเป็นอยู่เลวทราม ไม่สะอาด มีความ

ประพฤติชนิดท่ีตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเอง มีการ 

กระทำาที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่า

เป็นสมณะ ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่า

ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่าใน เปียกแฉะ มีสัญชาติ

หมักหมม เหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอย. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นักบวชชนิดนี้แล ที่ทุกๆ คน

ควรขยะแขยง ไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้. 

ข้อนั้นเพราะอะไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุว่า ถึงแม้ผู้ท่ีเข้าใกล้ชิด  

จะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้ เป็นตัวอย่างก็ตาม แต่ว่าเสียง

ร่ำาลืออันเสื่อมเสีย จะระบือไปว่า “คนๆ นี้ มีมิตรเลว  

มีเพื่อนทราม มีเกลอลามก” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปจม 

อยู่ในหลุมคูถ กัดไม่ได้ก็จริงแล แต่มันอาจทำาคน

ท่ีเข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคูถให้เปื้อนด้วยคูถได้  

(ด้วยการดิ้นของมัน) นี้ฉันใด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  แม้ผู้เข้าใกล้ชิด จะไม่ถือเอา

นักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแล แต่ว่า เสียงร่ำาลืออัน

เสื่อมเสียจะระบือไปว่า “คนๆ นี้ มีมิตรเลว มีเพื่อนทราม 

มีเกลอลามก” ดังนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน. 

เพราะเหตุน้ัน นักบวชชนิดน้ี จึงเป็นคนท่ีทุกๆ คน

ควรขยะแขยง ไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้.





“กรรม”  
และ 

ผลของการกระทํา 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

114

สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” ๔๒
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓-๔๖๔/๓๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย !  เร�กล่�วซ่ึงเจตน�ว่�เป็นกรรม 

เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว ย่อมกระทำาซึ่งกรรมด้วยกาย 

ด้วยวาจา ด้วยใจ ...

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุเกิด (นิทานสัมภวะ) แห่ง

กรรมทั้งหล�ย เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลาย 

คือ ผัสสะ.

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มมีประม�ณต่�งๆ 

(เวมัตตตา) แห่งกรรมทั้งหล�ย เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรก มีอยู่ 

กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำาเนิดเดรัจฉาน มีอยู่ 

กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู่ 

กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษยโลก มีอยู่ 

กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลก มีอยู่...
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ภิกษุทั้งหลาย !  วิบ�กแห่งกรรมทั้งหล�ย 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าววิบากแห่งกรรม 

ทั้งหลายว่ามีอยู่ ๓ อย่าง คือ วิบ�กในทิฏฐธรรม  

(คือทันควัน) หรือว่า วิบ�กในอุปะปัชชะ (คือในเวลาต่อมา) 

หรือว่า วิบ�กในอปรปริย�ยะ (คือในเวลาต่อมาอีก) ...

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มดับแห่งกรรม เป็น

อย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความดับแห่งกรรม ย่อมมี

เพราะ คว�มดับแห่งผัสสะ.

อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึง 

คว�มดับไม่เหลือแห่งกรรม (กัมมนิโรธค�มินีปฏิปท�) 

ได้แก่  สิ่ งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
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ก�ยนี้ เป็น “กรรมเก่�” ๔๓
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๗/๑๔๓.

ภิกษุท้ังหลาย !  ก�ยน้ี ไม่ใช่ของเธอท้ังหล�ย  

และทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่�อื่น. ภิกษุทั้งหลาย !   

กรรมเก่า (คือกาย) นี้ อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็น

สิ่งท่ีปัจจัยปรุงแต่งข้ึน (อภิสงฺขต) เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำาให้

เกิดความรู้สึกขึ้น (อภิสญฺเจตยิต) เป็นส่ิงท่ีมีความรู้สึก 

ต่ออารมณ์ได้ (เวทนีย).

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีของกายนั้น อริยสาวก 

ผู้ได้สดับแล้ว ย่อมทำาไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี  

ซึ่งปฏิจจสมุปบ�ท นั่นเทียว ดังนี้ว่า 

“ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้  

เพร�ะสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี 

เพร�ะคว�มเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 

เพร�ะสิ่งนี้ไม่มี  สิ่งนี้จึงไม่มี 

เพร�ะคว�มดับไปแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป  

ข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่�นี้คือ 

เพร�ะมีอวิชช�เป็นปัจจัย  จึงมีสังข�รทั้งหล�ย 

เพร�ะมีสังข�รเป็นปัจจัย  จึงมีวิญญ�ณ 
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เพร�ะมีวิญญ�ณเป็นปัจจัย  จึงมีน�มรูป 

เพร�ะมีน�มรูปเป็นปัจจัย  จึงมีสฬ�ยตนะ 

เพร�ะมีสฬ�ยตนะเป็นปัจจัย  จึงมีผัสสะ 

เพร�ะมีผัสสะเป็นปัจจัย  จึงมีเวทน� 

เพร�ะมีเวทน�เป็นปัจจัย  จึงมีตัณห� 

เพร�ะมีตัณห�เป็นปัจจัย  จึงมีอุป�ท�น 

เพร�ะมีอุป�ท�นเป็นปัจจัย  จึงมีภพ 

เพร�ะมีภพเป็นปัจจัย  จึงมีช�ติ 

เพร�ะมีช�ติเป็นปัจจัย ชร� มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ 

โทมนัส อุป�ย�สทั้งหล�ย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน  

คว�มเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอ�ก�ร

อย่�งนี้.

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง

อวิชชานั้น นั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะ

มีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ ....

ฯลฯ....ฯลฯ....ฯลฯ.... เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล  

ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส 

ทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้ แล.
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ศีล ๕ ๔๔
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๒๔๗/๒๘๖., -บาลี สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓., -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕/๑๖๕.

(ป�ณ�ติป�ต� เวรมณี) เธอนั้น ละปาณาติบาต 

เว้นขาดจากปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) วางท่อนไม้และศัสตรา 

เสียแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวัง

ประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่.

(อทินน�ท�น� เวรมณี) เธอนั้น ละอทินนาทาน 

เว้นขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย์) ถือเอาแต่ของที่เขา

ให้แล้ว หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย มีตนเป็นคน

สะอาดเป็นอยู่.

(ก�เมสุมิจฉ�จ�ร� เวรมณี) เธอนั้น ละการ

ประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 

(คือเว้นขาดจากการประพฤติผิด) ในหญิง ซึ่งมารดารักษา 

บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิง หรือญาติรักษา อัน

ธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม โดยที่สุด

แม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) ไม่เป็น 

ผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น.
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(มุส�ว�ท� เวรมณี) เธอน้ัน ละมุสาวาท เว้นขาด

จากมุสาวาท พูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์ มั่นคงใน

คำาพูด มีคำาพูดควรเชื่อถือได้ ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลก.

(สุร�เมระยะมัชชะปม�ทัฏฐ�น� เวรมณี) เธอน้ัน  

เว้นขาดจากการดื่มน้ำาเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง

ของความประมาท.
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ท�น ที่จัดว่�เป็น มห�ท�น ๔๕
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๕๐/๑๒๙. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ในกรณีนี้  ละ 

ป�ณ�ติบ�ต เว้นข�ดจ�กป�ณ�ติบ�ต.  ภิกษุทั้งหลาย !   

อริยสาวกเว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ว ย่อมชื่อว่า ให้

อภัยท�น อเวรท�น อัพย�ปัชฌท�น แก่สัตว์ทั้งหล�ย 

ม�กไม่มีประม�ณ  ค ร้ันให้อภัยทาน อเวรทาน  

อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้ว 

ย่อมเป็นผู้ มีส่วนแห่งคว�มไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มี

คว�มเบียดเบียน อันไม่มีประม�ณ. ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เป็นท�นชั้นปฐม  เป็นมห�ท�น รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ  

เป็นของมีมานาน เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณ  

ไม่ถูกทอดท้ิงเลย ไม่เคยถูกทอดท้ิงในอดีต ไม่ถูกทอดท้ิง 

อยู่ในปัจจุบัน และจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อัน

สมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้าน. ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ 

เป็นท่อธารแห่งบุญ เป็นที่ไหลออกแห่งกุศล นำามาซึ่งสุข  

เป็นไปเพื่อยอดสุดอันดี มีสุขเป็นวิบาก เป็นไปเพ่ือ

สวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือความสุขอันพึง

ปรารถนา  น่ารักใคร่  น่าพอใจ. 
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(ในกรณีศีล ๕ อีกสี่ข้อที่เหลือ คือ การเว้นขาดจาก

อทินนาทาน การเว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจาร การเว้นขาดจาก

มุสาวาท และการเว้นขาดจากการด่ืมน้ำาเมา คือสุราและเมรัย  

อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็ตรัสอย่างเดียวกัน)

ภิกษุทั้งหลาย !  ทาน ๕ ประการนี้แล เป็น 

มหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน เป็น

ของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณ ไม่ถูกทอดทิ้งเลย  

ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน  

และจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ 

ไม่คัดค้าน.

 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

122

อุโบสถ (ศีล) ๔๖
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๗๑/๕๑๐.

(ป�ณ�ติป�ต� เวรมณี) เธอนั้น ละปาณาติบาต 

เว้นขาดจากปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) วางท่อนไม้และศัสตรา 

เสียแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวัง

ประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่.

(อทินน�ท�น� เวรมณี) เธอนั้น ละอทินนาทาน 

เว้นขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย์) ถือเอาแต่ของที่เขา

ให้แล้ว หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย มีตนเป็นคน

สะอาดเป็นอยู่.

(อพรฺหมฺจริย� เวรมณี) เธอนั้น ละกรรม 

อันไม่ใช่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติ  

ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของ

ชาวบ้าน. 

(มุส�ว�ท� เวรมณี) เธอน้ัน ละมุสาวาท เว้นขาด

จากมุสาวาท พูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์ มั่นคงใน

คำาพูด มีคำาพูดควรเชื่อถือได้ ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลก.
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(สุร�เมระยะมัชชะปม�ทัฏฐ�น� เวรมณี) เธอน้ัน  

เว้นขาดจากการดื่มน้ำาเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง

ของความประมาท.

(วิก�ละโภชน� เวรมณี) เธอนั้น เป็นผู้ฉัน

อาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว เว้นจากการฉันในราตรีและ

วิกาล. 

(นัจจะคีตะว�ทิตะวิสูกะทัสสะน� เวรมณี) 

เธอนั้น เป็นผู้ เว้นขาดจากการฟ้อนรำา การขับร้อง  

การประโคม และการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกแก่กุศล.

(ม�ล�คันธะวิเลปะนะธ�ระณะมัณฑะนะวิภู-

สะนัฏฐ�น� เวรมณี) เธอนั้น เป็นผู้เว้นขาดจากการ

ประดับประดา คือทัดทรงตกแต่งร่างกายด้วยมาลา ของหอม 

และเครื่องลูบทา. 

(อุจจ�สะยะนะมห�สะยะน� เวรมณี) เธอนั้น  

เป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนท่ีนอนสูงใหญ่ สำาเร็จการนอน 

บนที่นอนอันต่ำา.
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อกุศลกรรมบถ ๑๐ ๔๗
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๓-๒๘๙/๑๖๕.

จุนทะ ! คว�มไม่สะอ�ดท�งก�ย มี ๓ อย่�ง

 คว�มไม่สะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย่�ง 

  คว�มไม่สะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�ง 

จุนทะ !  คว�มไม่สะอ�ดท�งก�ย มี ๓ อย่�ง 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

(๑) บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติทำ� 

สัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง หยาบช้า มีฝ่ามือเป้ือนด้วย

โลหิต มีแต่การฆ่าและทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต. 

(๒) เป็นผู้มีปกติถือเอ�สิ่งของที่มีเจ้�ของ

มิได้ให ้ คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอื่นที่อยู่ใน

บ้านหรือในป่าก็ตาม เป็นผู้ถือเอาสิ่งของท่ีเขาไม่ได้ให้

ด้วยอาการแห่งขโมย.

(๓) เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในก�ม (คือ

ประพฤติผิด) ในหญิง ซ่ึงมารดารักษา บิดารักษา พ่ีน้องชาย  

พ่ีน้องหญิงหรือญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี  

หญิงอยู่ในสินไหม โดยท่ีสุดแม้หญิงอันเขาหม้ันไว้ (ด้วยการ 

คล้องพวงมาลัย) เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่าน้ัน.
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จุนทะ ! อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทาง

กาย ๓ อย่าง.

จุนทะ ! คว�มไม่สะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย่�ง 

เป็นอย่�งไรเล่� ?

(๑) บุคคลบางคนในกรณีน้ี เป็นผู้มีปกติกล่�วเท็จ  

ไปสู่สภาก็ดี ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี  

ไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี  

อันเขานำาไปเป็นพยาน ถามว่ า  “บุรุษผู้ เจริญ  !  

ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างนั้น” ดังนี้ บุรุษนั้น  

เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น เมื่อเห็นก็

กล่าวว่าไม่เห็น เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือ

เพราะเหตุเห็นแก่อามิสไรๆ ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่. 

(๒) เป็นผู้มีว�จ�ส่อเสียด คือฟังจากฝ่ายนี้

แล้วไปบอกฝ่ายโน้น เพ่ือทำาลายฝ่ายน้ี หรือฟังจากฝ่ายโน้น

แล้วมาบอกฝ่ายนี้ เพื่อทำาลายฝ่ายโน้น เป็นผู้ทำาคนที่

สามัคคีกันให้แตกกัน หรือทำาคนท่ีแตกกันแล้วให้แตกกัน

ยิ่งขึ้น พอใจ ยินดี เพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก 

เป็นผู้กล่าววาจาที่กระทำาให้แตกกันเป็นพวก. 
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(๓) เป็นผู้มวี�จ�หย�บ อันเป็นวาจาหยาบคาย  

กล้าแข็ง แสบเผ็ดต่อผู้อื่น กระทบกระเทียบผู้อื่น 

แวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธ ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ เขาเป็น

ผู้กล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้น. 

(๔) เป็นผู้มวี�จ�เพ้อเจ้อ คือเป็นผู้กล่าวไม่ถูก 

กาล ไม่กล่าวตามจริง กล่าวไม่อิงอรรถ ไม่อิงธรรม ไม่อิงวินัย  

เป็นผู้กล่าววาจาไม่มีท่ีต้ังอาศัย ไม่ถูกกาละเทศะ ไม่มีจุดจบ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน.์

จุนทะ ! อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทาง

วาจา ๔ อย่าง.

จุนทะ ! คว�มไม่สะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�ง 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

(๑) บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผูม้�กด้วย 

อภิชฌ� (ความโลภเพ่งเล็ง) เป็นผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์

แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ว่า “สิ่งใดเป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็น

ของเรา” ดังนี้ 

(๒) เป็นผู้มีจิตพย�บ�ท มีความดำาริในใจ 

เป็นไปในทางประทุษร้ายว่า “สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ 
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จงเดือดร้อน จงแตกทำาลาย จงขาดสูญ จงพินาศ 

อย่าได้มีอยู่เลย” ดังนี้ เป็นต้น 

(๓) เป็นผู้มีคว�มเห็นผิด มีทัสสนะวิปริตว่า 

“ทานท่ีให้แล้ว ไม่มี (ผล) ยัญท่ีบูชาแล้ว ไม่มี (ผล) การบูชา 

ท่ีบูชาแล้ว ไม่มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมท่ีสัตว์ทำาดีทำาช่ัว 

ไม่มี โลกนี้ ไม่มี โลกอื่น ไม่มี มารดา ไม่มี บิดา ไม่มี 

โอปปาติกะสัตว์ ไม่มี สมณพราหมณ์ท่ีไปแล้ว ปฏิบัติแล้ว

โดยชอบถึงกับกระทำาให้แจ้งโลกน้ีและโลกอ่ืนด้วยปัญญา

โดยชอบเอง แล้วประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ ก็ไม่มี” ดังน้ี.

จุนทะ !  อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางใจ 

๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่�น้ีแล เรียกว่� อกุศลกรรมบถ ๑๐.

จุนทะ !  บุคคลประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ 

๑๐ เหล่านี้ ลุกจากที่นอนตามเวลาแห่งตนแล้ว แม้จะลูบ

แผ่นดิน ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้ แม้จะไม่ลูบแผ่นดิน  

ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้ แม้จะจับโคมัยสด ก็เป็นคน

สะอาดไปไม่ได้ แม้จะไม่จับโคมัยสด ก็เป็นคนสะอาด

ไปไม่ได้ แม้จะจับหญ้าเขียว ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้ 
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แม้จะไม่จับหญ้าเขียว ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้ แม้จะ

บำาเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้ แม้จะไม่บำาเรอไฟ 

ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้ แม้จะไหว้ดวงอาทิตย์ ก็เป็น

คนสะอาดไปไม่ได้ แม้จะไม่ไหว้ดวงอาทิตย์ ก็เป็นคน

สะอาดไปไม่ได้ แม้จะลงน้ำาในเวลาเย็นเป็นคร้ังที่สาม  

ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้ แม้จะไม่ลงน้ำาในเวลาเย็นเป็น 

ครั้งที่สาม ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? 

จุนทะ ! เพราะเหตุว่า อกุศลกรรมบถ ๑๐ 

ประก�รเหล่�นี้ เป็นตัวคว�มไม่สะอ�ด และเป็นเครื่อง

กระทำ�คว�มไม่สะอ�ด.

จุนทะ ! อน่ึง เพร�ะมีก�รประกอบด้วยอกุศล- 

กรรมบถทั้ง ๑๐ ประก�รเหล่�นี้เป็นเหตุ นรกย่อม

ปร�กฏ กำ�เนิดเดรัจฉ�นย่อมปร�กฏ เปรตวิสัยย่อม

ปร�กฏ หรือว่� ทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมม.ี
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กุศลกรรมบถ ๑๐ ๔๘
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๓-๒๘๙/๑๖๕.

จุนทะ !  คว�มสะอ�ดท�งก�ยมี ๓ อย่�ง 

 คว�มสะอ�ดท�งว�จ�มี ๔ อย่�ง 

 คว�มสะอ�ดท�งใจมี ๓ อย่�ง

จุนทะ !  คว�มสะอ�ดท�งก�ยมี ๓ อย่�งนั้น

เป็นอย่�งไรเล่� ?

(๑) บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละก�รทำ�สัตว์ 

มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นขาดจากปาณาติบาต วางท่อนไม้ 

วางศัสตรา มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเก้ือกูลแก่

สัตว์ทั้งหลายอยู่. 

(๒) ละก�รถือเอ�สิ่งของท่ีเจ้�ของมิได้ให้ 

เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ไม่ถือเอา

ทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี 

ในป่าก็ดี ด้วยอาการแห่งขโมย. 

(๓) ละก�รประพฤติผิดในก�ม เว้นขาดจาก

การประพฤติผิดในกาม (คือเว้นจากการประพฤติผิด) ในหญิง

ซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิง หรือ
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ญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ใน

สินไหม โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้อง

มาลัย) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น. 

จุนทะ ! อย่างนี้แล เป็นความสะอาดทางกาย 

๓ อย่าง.

จุนทะ ! คว�มสะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย่�ง น้ัน

เป็นอย่�งไรเล่� ?

 (๑) บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละมุส�ว�ท เว้น 

ขาดจากมุสาวาท ไปสู่สภาก็ดี ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่

ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดี 

ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำาไปเป็นพยาน ถามว่า  

“บุรุษผู้เจริญ ! ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างนั้น”  

ดังนี้ บุรุษนั้น เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้  

เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็น 

เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่

อามิสไรๆ ก็ไม่เป็น ผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่. 

 (๒) ละคำ�ส่อเสียด เว้นขาดจากการส่อเสียด 

ได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพื่อแตกจาก

ฝ่ายนี้ หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้  
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เพื่อแตกจากฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้

กลับพร้อมเพรียงกัน อุดหนุนคนท่ีพร้อมเพรียงกันอยู่  

ให้พร้อมเพรียงกันย่ิงข้ึน เป็นคนชอบในการพร้อมเพรียง 

เป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในการ

พร้อมเพรียง กล่าวแต่วาจาที่ทำาให้พร้อมเพรียงกัน.

(๓) ละก�รกล่�วคำ�หย�บเสีย เว้นขาดจาก

การกล่าวคำาหยาบ กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษ เสนาะโสต 

ให้เกิดความรัก เป็นคำาฟูใจ เป็นคำาสุภาพที่ชาวเมือง 

เขาพูดกัน เป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจา

เช่นนั้นอยู่. 

(๔) ละคำ�พูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำาพูดเพ้อเจ้อ  

กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำาจริง เป็นประโยชน์ 

เป็นธรรม เป็นวินัย กล่าวแต่วาจามีท่ีต้ัง มีหลักฐานท่ีอ้างอิง 

มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา.

จุนทะ ! อย่างนี้แล เป็นความสะอาดทางวาจา 

๔ อย่าง.

จุนทะ ! คว�มสะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�ง เป็น

อย่�งไรเล่� ?
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(๑) บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผูไ้ม่ม�กด้วย

อภิชฌ� คือเป็นผู้ไม่โลภ เพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์

ของผู้อื่น ว่า “สิ่งใดเป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” 

ดังนี้. 

(๒) เป็นผูไ้ม่มีจิตพย�บ�ท มีความดำาริแห่งใจ

อันไม่ประทุษร้ายว่า “สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มี

ความเบียดเบียน ไม่มีทุกข์ มีสุข บริหารตนอยู่เถิด” ดังนี้ 

เป็นต้น. 

(๓) เป็นผู้มีคว�มเห็นถูกต้อง มีทัสสนะไม่

วิปริต ว่า “ทานที่ให้แล้ว มี (ผล) ยัญที่บูชาแล้ว มี (ผล) 

การบูชาท่ีบูชาแล้ว มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมท่ีสัตว์ทำาดี 

ทำาช่ัว มี โลกอ่ืน มี มารดา มี บิดา มี โอปปาติกสัตว์ มี  

สมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบ ถึงกับกระทำา

ให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง แล้ว

ประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็มี” ดังนี้. 

จุนทะ ! อย่างนี้แล เป็นความสะอาดทางใจ ๓ 

อย่าง.

จุนทะ ! เหล่�น้ีแล เรียกว่� กุศลกรรมบถ ๑๐.
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จุนทะ ! บุคคลประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ 

ประการเหล่านี้ ลุกจากที่นอนตามเวลาแห่งตนแล้ว แม้จะ

ลูบแผ่นดิน ก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่ลูบแผ่นดิน ก็เป็น

คนสะอาด แม้จะจับโคมัยสด ก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่

จับโคมัยสด ก็เป็นคนสะอาด แม้จะจับหญ้าเขียว ก็เป็น

คนสะอาด แม้จะไม่จับหญ้าเขียว ก็เป็นคนสะอาด แม้จะ

บำาเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่บำาเรอไฟ ก็เป็นคน

สะอาด แม้จะไหว้พระอาทิตย์ ก็เป็นคนสะอาด แม้จะ

ไม่ไหว้พระอาทิตย์ ก็เป็นคนสะอาด แม้จะลงนำ้าในเวลา

เย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่ลงนำ้าในเวลา

เย็นเป็นครั้งที่สาม ก็เป็นคนสะอาด. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? 

จุนทะ ! เพราะเหตุว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ ประก�ร 

เหล่�น้ี เป็นตัวคว�มสะอ�ด และเป็นเคร่ืองกระทำ�

คว�มสะอ�ด.

จุนทะ ! อน่ึง เพร�ะมีก�รประกอบด้วย 

กุศลกรรมบถทั้ ง  ๑๐  ประก�รเหล่�นี้  เป็นเหตุ   

พวกเทพจึงปร�กฏ หรือว่�สุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมม.ี
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อ�นิสงส์สำ�หรับผู้ทำ�ศีลให้บริบูรณ ์ ๔๙
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลาย จงมีศีลสมบูรณ์ 

มีปาติโมกข์สมบูรณ์อยู่เถิด พวกเธอทั้งหลาย จงสำารวม

ด้วยปาติโมกขสังวร สมบูรณ์ด้วยมรรยาทและโคจรอยู่เถิด 

จงเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณน้อย 

สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึงเป็น

ที่รัก ที่เจริญใจ ที่เคารพ ที่ยกย่อง ของเพื่อนผู้ประพฤต ิ

พรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลาย” ดังนี้แล้ว เธอพึงทำาให้ 

บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย พึงตามประกอบในธรรมเป็น

เครื่องสงบแห่งจิตในภายใน เป็นผู้ไม่เหินห่างในฌาน  

เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา และให้วัตรแห่งผู้อยู่

สุญญาคารทั้งหลาย เจริญงอกงามเถิด.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึงเป็น

ผู้มีลาภด้วยบริขารคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 

คิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย” ดังนี้ก็ดี ...ฯลฯ...
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ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เรา

บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช-

บริขารของทายกเหล่าใด การกระทำาเหล่าน้ัน พึงมีผลมาก 

มีอานิสงส์มากแก่ทายกเหล่านั้น” ดังนี้ก็ดี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “ญาติ

สายโลหิตทั้งหลาย ซึ่งตายจากกันไปแล้ว มีจิตเลื่อมใส 

ระลึกถึงเราอยู่ ข้อน้ันจะพึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  

แก่เขาเหล่านั้น” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง

อดทนได้ซึ่งความไม่ยินดีและความยินดี อนึ่ง ความไม่

ยินดีอย่าเบียดเบียนเรา เราพึงครอบงำาย่ำายีความไม่ยินดี 

ซึ่งยังเกิดขึ้นแล้วอยู่เถิด” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง 

อดทนความขลาดกลัวได้ อนึ่ง ความขลาดกลัวอย่า

เบียดเบียนเรา เราพึงครอบงำาย่ำายีความขลาดกลัว 

ที่บังเกิดขึ้นแล้วอยู่เถิด” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง 

ได้ตามต้องการ ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำาบาก ซึ่งฌานทั้งส่ี 
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อันเป็นไปในจิตอันยิ่ง เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร” ดังนี้ก็ดี 

...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง 

เป็นโสดาบัน เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม  

เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา ผู้เที่ยงต่อพระนิพพาน 

มีการตรัสรู้ อยู่ข้างหน้า” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง 

เป็นสกทาคามี เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม 

และเพราะความเบาบางแห่งราคะ โทสะ และโมหะ  

พึงมาสู่เทวโลกอีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วพึงทำาท่ีสุด 

แห่งทุกข์ได้” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง

เป็นโอปปาติกะ (พระอนาคามี) เพราะความสิ้นไปแห่ง

สังโยชน์เบื้องต่ำาห้า พึงปรินิพพานในภพนั้น ไม่กลับ

จากโลกนั้น เป็นธรรมดา” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง

แสดงอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆ ได้” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...
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ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง 

มีทิพยโสต” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า  “เรา

ใคร่ครวญแล้ว พึงรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่น ของบุคคล 

เหล่าอื่น ด้วยจิตของตน” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง

ตามระลึกถึงภพที่เคยอยู่ในกาลก่อนได้หลายๆ อย่าง...” 

ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ..

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง 

เห็นสัตว์ท้ังหลายด้วยจักษุทิพย์ อันหมดจดเกินจักษุ

สามัญของมนุษย์” ดังนี้ก็ด ี ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำานงว่า “เราพึง

ทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้  

เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง 

ในทิฏฐธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่” ดังนี้ก็ดี 

เธอพึงทำ�ให้บริบูรณ์ในศีลท้ังหล�ย พึงต�ม

ประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภ�ยใน 

เป็นผู้ไม่เหินห่�งในฌ�นประกอบพร้อมแล้วด้วยวิปัสสน� 

และให้วัตรแห่งผู้อยู่สุญญ�ค�รท้ังหล�ยเจริญงอกง�มเถิด.
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คำาใดที่เราผู้ตถาคตกล่าวแล้วว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลาย 

จงมีศีลสมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์อยู่เถิด 

เธอทั้งหลาย จงสำารวมด้วยปาติโมกขสังวร 

สมบูรณ์ด้วยมรรยาทและโคจรอยู่เถิด 

จงเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณเล็กน้อย 

สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด” ดังนี้.

คำานั้นอันเราตถาคต อาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้แล 

จึงได้กล่าวแล้ว.
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ผลของก�รมีศีล ๕๐
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัตว์ท้ังหล�ยเป็นผู้มีกรรม

เป็นของตน เป็นท�ย�ทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด 

มีกรรมเป็นเผ่�พันธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึงอ�ศัย กระทำ�

กรรมใดไว้ ดีก็ต�มช่ัวก็ต�ม จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมน้ัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคน ในกรณีนี้   

ละป�ณ�ติบ�ต เว้นขาดจากปาณาติบาต วางท่อนไม้  

วางศัสตรา มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่

สัตว์ท้ังหลาย. เขาไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) กาย  

ไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) วาจา ไม่กระเสือกกระสน

ด้วย (กรรมทาง) ใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของ 

เขาตรง มโนกรรมของเขาตรง คติของเขาตรง อุปบัติ

ของเขาตรง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สำาหรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรงน้ัน  

เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหน่ึงในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา  

คือ เหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว หรือว่าตระกูลอันสูง  
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ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือ

ตระกูลคหบดีมหาศาลอันม่ังค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก 

มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก... 

(ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำาอทินนาทาน ไม่กระทำ�

ก�เมสุมิจฉ�จ�ร ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับ

ในกรณีของผู้ไม่กระทำาปาณาติบาต ดังกล่าวมาแล้วข้างบน 

ทุกประการ).
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ผลของก�รไม่มีศีล ๕๑
-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  ป�ณ�ติบ�ต ที่เสพทั่วแล้ว 

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป

เพ่ือกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบ�กแห่ง

ป�ณ�ติบ�ตของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบ�กว่�วิบ�กทั้งปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ มีอ�ยุสั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  อทินน�ท�น ที่เสพทั่วแล้ว 

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป

เพ่ือกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบ�กแห่ง

อทินน�ท�นของผู้เป็นมนุษย์ที่เบ�กว่�วิบ�กทั้งปวง  

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ คว�มเสื่อมแห่งโภคทรัพย์.  

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�เมสุมิจฉ�จ�ร ท่ีเสพท่ัวแล้ว  

เจริญแล้ว ทำ าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อนรก  

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย  

วิบ�กแห่งก�เมสุมิจฉ�จ�รของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบ�กว่�

วิบ�กทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ ก่อเวรด้วยศัตร.ู
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ภิกษุ ท้ังหลาย !  มุส�ว�ท  ที่ เสพทั่วแล้ว 

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็น

ไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบ�ก

แห่งมุส�ว�ทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบ�กว่�วิบ�กทั้งปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ ก�รถูกกล่�วตู่ด้วยคำ�ไม่จริง.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปิสุณ�ว�ท (คำายุยงให้แตกกัน)  

ท่ีเสพท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือนรก  

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบ�ก

แห่งปิสุณ�ว�ทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบ�กว่�วิบ�กทั้งปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ ก�รแตกจ�กมิตร.

ภิกษุทั้งหลาย !  ผรุสว�ท (คำาหยาบ) ที่เสพทั่ว

แล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก  

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบ�ก

แห่งผรุสว�ทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบ�กว่�วิบ�กทั้งปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ ก�รได้ฟังเสียงที่ไม่น่�พอใจ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สัมผัปปล�ปว�ท (คำาเพ้อเจ้อ)  

ท่ีเสพท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือนรก  

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบ�ก

แห่งสัมผัปปล�ปว�ทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบ�กว่�วิบ�ก

ทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ ว�จ�ที่ไม่มีใครเชื่อถือ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รด่ืมน้ำ�เม�คือสุร�และเมรัย 

ท่ีเสพท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบ�ก

แห่งก�รด่ืมน้ำ�เม�ของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบ�กว่�วิบ�กท้ังปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ คว�มเป็นบ้� (อุมฺมตฺตก).



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

145

ทำ�ดี ได้ด ี ๕๒
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๗-๓๘๔/๕๘๓-๕๙๕.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ละป�ณ�ติบ�ตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจาก

ปาณาติบาต วางอาชญา วางศัสตราได้ มีความละอาย  

ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเก้ือกูลในสรรพสัตว์และ 

ภูตอยู่ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมน้ัน 

อันเขาให้พร่ังพร้อมสมาทานไว้อย่างน้ี หากตายไป ไม่เข้าถึง

สุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง 

จะเป็นคนมีอ�ยุยืน.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ 

ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา  

เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น  

อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป  

ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ  

ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคน้อย. 
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มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้ข้�ว น้ำา ผ้า ยาน ดอกไม้ 

ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องต�ม

ประทีปแก่สมณะหรือพร�หมณ์ เขาตายไป จะเข้าถึง

สุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม

สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคน 

มีโภคทรัพย์ม�ก. 

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วย 

ความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง  

ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย ไม่ทำาความโกรธ ความร้าย และ

ความข้ึงเคียดให้ปรากฏ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้  

หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์

เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนน่�เลื่อมใส.
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มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีใจไม่ริษย� ย่อมไม่ริษยา  

ไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ 

ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอื่น เขาตายไป  

จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้ 

พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไปไม่เข้าถึง 

สุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง 

จะเป็นคนมีศักด�ม�ก. 

มาณพ ! บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้�ง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อม

กราบไหว้คนท่ีควรกราบไหว้ ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ ให้อาสนะ

แก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง 

สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือ

คนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป จะเข้าถึง

สุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม

สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็น

คนเกิดในสกุลสูง. 
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มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้เข้�ไปห�สมณะหรือ

พร�หมณ์แล้วสอบถ�มว่� อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล 

อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ 

อะไรเม่ือทำาย่อมเป็นไปเพ่ือไม่เก้ือกูล เพ่ือทุกข์ส้ินกาลนาน 

หรือว่าอะไรเมื่อทำาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อ

ความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อมสมาทานไว้อย่างน้ี 

หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์

เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญ�ม�ก.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

149

ธรรมด�ของโลก ๕๓
-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๑๕๙/๙๖.

มีล�ภ เสื่อมล�ภ

มียศ เสื่อมยศ

นินท� สรรเสริญ

สุข และ ทุกข์

แปดอย่�งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์

ไม่ยั่งยืนมีคว�มแปรปรวนเป็นธรรมด�.

ผู้มีปัญญ� มีสติ รู้คว�มข้อนี้แล้ว

ย่อมเพ่งอยู่ในคว�มแปรปรวน

เป็นธรรมด�ของโลกธรรมนั้น.
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กรรมที่ทำ�ให้ได้รับผล
เป็นคว�มไม่ตกต่ำ�                     ๕๔

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐. 

ภิกษุทั้ งหลาย !  แต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีต 

ตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด ๗ ปี จึงไม่ 

เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ ตลอด ๗ สังวัฏฏกัปป์  

และวิวัฏฏกัปป์ ในระหว่างกาลอันเป็นสังวัฏฏกัปป์นั้น 

เราได้บังเกิดในอาภัสสรพรหม ในระหว่างกาลอันเป็น

วิวัฏฏกัปป์นั้น เราก็ได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกัปป์น้ัน เร�ได้เคยเป็น

พรหม ได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มีใครครอบงำาได้ 

เป็นผู้เห็นส่ิงท้ังปวงโดยเด็ดขาด เป็นผู้มีอำานาจสูงสุด.

ภิกษุทั้งหลาย !  เร�ได้เคยเป็นสักกะ ผู้เป็น 

จอมแห่งเทวด� นับได้ ๓๖ ครั้ง เร�ได้เคยเป็น 

ร�ช�จักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระร�ช� 

โดยธรรม มีแว่นแคว้นจรดมห�สมุทรทั้ง ๔ เป็นที่สุด  

เป็นผู้ชนะแล้วอย่างดี มีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วย 

แก้วเจ็ดประการ นับด้วยร้อยๆ คร้ัง ทำาไมจะต้องกล่าวถึง

ความเป็นราชาตามธรรมดาด้วย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความคิดได้เกิดข้ึนแก่เราว่า 

ผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ที่ทำาให้เราเป็นผู้ม ี

ฤทธ์ิมากถึงอย่างน้ี  มีอานุภาพมากถึงอย่างน้ี  ในคร้ังน้ันๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มรู้สึกได้เกิดข้ึนแก่เร�ว่� 

ผลวิบ�กแห่งกรรม ๓ อย่�งนี้แล ที่ทำ�ให้เร�มีฤทธิ์ม�ก

ถึงอย่�งนี ้ มีอ�นุภ�พม�กถึงอย่�งนี ้

 วิบ�กแห่งกรรม ๓ อย่�ง ในครั้งนั้น คือ  

(๑) ผลวิบ�กแห่งท�น ก�รให้ 

(๒) ผลวิบ�กแห่งทมะ ก�รบีบบังคับใจ 

(๓) ผลวิบ�กแห่งสัญญมะ ก�รสำ�รวมระวัง

 ดังนี้.
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ท�นที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใด 
จึงมีผลม�ก                             ๕๕

-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๓๐๑/๑๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคล ๘ จำาพวกเหล่านี้ เป็นผู้ควรแก่ของบูชา 

ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรทำาอัญชลี 

เป็นเนื้อน�บุญของโลก ไม่มีน�บุญอื่นยิ่งกว่�.

๘ จำาพวกอะไรบ้างเล่า ? 

๘ จำาพวก คือ 

(๑) พระโสดาบัน   

(๒) พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล

(๓) พระสกทาคามี  

(๔) พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำาให้แจ้งสกทาคามิผล

(๕) พระอนาคามี  

(๖) พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำาให้แจ้งอนาคามิผล

(๗) พระอรหันต์  

(๘) พระผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์
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ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคล ๘ จำาพวกเหล่าน้ีแล เป็นผู้ควรแก่ของบูชา 

ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรทำาอัญชลี 

เป็นเน้ือนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า.

“ผู้ปฏิบัติแล้ว ๔ จำ�พวก

และผู้ตั้งอยู่ในผลแล้ว ๔ จำ�พวก 

นี่แหละ ! สงฆ์ที่เป็นคนตรง 

เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญ�และศีล 

ย่อมกระทำ�ให้เกิดบุญอ่ืนเน่ืองด้วยอุปธิแก่มนุษย์ท้ังหล�ย

ผู้มีคว�มต้องก�รด้วยบุญ กระทำ�ก�รบูช�อยู่ 

ท�นที่ให้แล้วในสงฆ์ จึงมีผลม�ก”.
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ผู้ประสบบุญใหญ่ ๕๖
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  นักบวชผู้มีศีล เข้�ไปสู่สกุลใด  

มนุษย์ทั้งหล�ยในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันม�ก 

ด้วยฐ�นะ ๕ อย่�ง.  

ฐานะ ๕ อย่าง อะไรบ้างเล่า ?  ๕ อย่าง คือ 

(๑) ในสมัยใด จิตของมนุษย์ทั้งหล�ย ย่อม

เลื่อมใส เพร�ะได้เห็นนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล 

ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่� ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อ

สวรรค.์

(๒) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหล�ย พ�กันต้อนรับ 

กร�บไหว้ ให้อ�สนะแก่นักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล 

ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่� ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อ

ก�รเกิดในสกุลสูง.

(๓) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหล�ย กำ�จัดมลทิน

คือคว�มตระหน่ีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีล ซ่ึงเข้าไปสู่สกุล 

ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่� ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อ

ก�รได้เกียรติศักดิ์อันใหญ.่



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรม

155

(๔) ในสมัยใด มนุษย์ท้ังหล�ย ย่อมแจกจ่�ยท�น  

ต�มสติ ต�มกำ�ลังในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล  

ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่� ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อ

ก�รได้โภคทรัพย์ใหญ.่

(๕) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหล�ย ย่อมไต่ถ�ม 

สอบสวน ย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีล ซ่ึงเข้าไปสู่สกุล 

ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่� ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อ

ก�รได้ปัญญ�ใหญ.่

ภิกษุทั้งหลาย !  นักบวชผู้มีศีล เข้�ไปสู่สกุลใด 

มนุษย์ทั้งหล�ยในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันม�ก 

ด้วยฐ�นะ ๕ อย่�งเหล่�นี้ แล.





ธรรมะกับการสอบ
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ต้องขึงส�ยพิณพอเหม�ะ ๕๗
-บาลี ฉกฺก. อํ ๒๒/๔๑๘/๓๒๖.

โสณะ ! เธอมีความคิดในเรื่องนี้ เป็นอย่างไร  

เมื่อก่อนแต่ครั้งเธอยังเป็นคฤหัสถ์ เธอเชี่ยวชาญในเรื่อง

เสียงแห่งพิณ  มิใช่หรือ ? 
“เป็นเช่นนี้  พระเจ้าข้า !”.

โสณะ !  เธอจะสำาคัญข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อใด 

สายพิณของเธอขึงตึงเกินไป เม่ือนั้น พิณของเธอจะมี

เสียงไพเราะน่าฟังหรือ  จะใช้การได้หรือ ?
“ไม่เป็นเช่นนั้น  พระเจ้าข้า !”.

โสณะ !  เธอจะสำาคัญข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อใด

สายพิณของเธอขึงหย่อนเกินไป เมื่อนั้น พิณของเธอจะมี

เสียงไพเราะน่าฟังหรือ  จะใช้การได้หรือ ?
“ไม่เป็นเช่นนั้น  พระเจ้าข้า !”.

โสณะ !  แต่ว่า เม่ือใด สายพิณของเธอ ไม่ตึงนัก 

หรือไม่หย่อนนัก ขึงได้ระเบียบเสมอๆ กันแต่พอดี 

เม่ือน้ัน พิณของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือใช้การได้ดี 

มิใช่หรือ ?
“เป็นเช่นนั้น  พระเจ้าข้า !”.
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โสณะ !  ข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแล กล่าวคือ 

คว�มเพียรที่บุคคลปร�รภจัดเกินไป 

ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มฟุ้งซ่�น 

ย่อหย่อนเกินไป 

ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเกียจคร้�น.

โสณะ ! เหตุผลนั้นแล 

เธอจงตั้งคว�มเพียรแต่พอดี 

จงเข้�ใจคว�มที่อินทรีย์ทั้งหล�ย 

ต้องเป็นธรรมช�ติที่เสมอๆ กัน 

จงกำ�หนดหม�ยในคว�มพอดีนั้นไว้เถิด.

“พระเจ้าข้า ! ข้าพระองค์จักปฏิบัติอย่างนั้น”.
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ผู้เห็นแก่นอน ๕๘
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๓๓/๒๘๘.

ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเธอทั้งหลาย จะเข้าใจ

เรื่องนี้กันอย่างไร ? 

พวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่า พระราชา  

ผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมุรธาภิเษกแล้ว ทรงประกอบความสุข 

ในการประทม หาความสุขในการเอนพระวรกาย หาความสุข 

ในการประทมหลับ ตามแต่พระประสงค์อยู่เนืองนิจ  

ยังคงทรงปกครองราชสมบัติให้เป็นท่ีรักใคร่ ถูกใจพลเมือง 

จนตลอดพระชนม์ชีพได้อยู่หรือ ?

“อย่างนี้ ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลย พระเจ้าข้า !”.

ดีแล้ว ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อที่กล่าวนี้ แม้เราเองก็

ไม่เคยได้เห็น ได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเธอทั้งหลาย จะเข้าใจ

เรื่องนี้กันอย่างไร ? 

 พวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่า ผู้ครองรัฐก็ดี  

ทายาทผู้สืบมรดกก็ดี เสนาบดีก็ดี นายบ้านก็ดี และ

หัวหน้าหมู่บ้านก็ดี ประกอบความสุขในการนอน หาความสุข 
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ในการเอนกาย หาความสุขในการหลับ ตามสบายใจอยู่

เนืองนิจ ยังคงดำารงตำาแหน่งนั้นๆ ให้เป็นที่รักใคร่ ถูกใจ

ของ (ประชาชนทุกเหล่า) กระทั่งลูกหมู่ จนตลอดชีวิตได้

อยู่หรือ ?

“อย่างนี้ ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลย พระเจ้าข้า !”.

ดีแล้ว ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อที่กล่าวนี้ แม้เราเองก็

ไม่เคยได้เห็น ได้ฟัง อย่างนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทั้งหลาย จะเข้าใจ

เรื่องนี้กันอย่างไร ?

พวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่า สมณะ 

หรือพราหมณ์ ที่เอาแต่ประกอบความสุขในการนอน  

หาความสุขในการเอนกาย หาความสุขในการหลับ ตาม 

สบายใจอยู่เสมอๆ ทั้งเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย ์

ทั้งหลาย ไม่รู้ประมาณในการบริโภค ไม่ตามประกอบ 

ธรรมเป็นเคร่ืองต่ืน ไม่เห็นแจ่มแจ้งซ่ึงกุศลธรรมท้ังหลาย  

ไม่ตามประกอบการทำาเนืองๆ ในโพธิปักขิยธรรม ทั้งใน 

ยามต้นและยามปลาย แล้วยังจะกระทำาให้แจ้งได้ซึ่ง 

เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความ
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สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันประเสริฐยิ่งเอง

ในทิฏฐธรรมเทียว เข้าถึงแล้วแลอยู่ ?

“ข้อนั้น ก็ยังไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลย พระเจ้าข้า !”.

ดีแล้ว ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อท่ีกล่าวถึงน้ี แม้เราเอง 

ก็ไม่เคยได้เห็น ได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองน้ีพวกเธอ

ทั้งหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้ว่า 

“เร�ทั้งหล�ย จักคุ้มครองทว�รในอินทรีย์ทั้งหล�ย 

เป็นผู้รู้ประม�ณในก�รบริโภค 

ต�มประกอบธรรมเป็นเครื่องตื่น 

เป็นผู้เห็นแจ่มแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหล�ย 

และจักต�มประกอบอนุโยคภ�วน�ในโพธิปักขิยธรรม 

ทั้งในย�มต้นและย�มปล�ยอยู่เสมอๆ” ดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเธอท้ังหลายพึงสำาเหนียกใจ 

อย่างนี้แล.
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ลักษณะของ 
“ผู้มีคว�มเพียรตลอดเวล�”          ๕๙

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗/๑๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุกำาลังเดิน...ยืน...

น่ัง...นอนอยู่ ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม 

หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือ

ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำาผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ 

ข้ึนมา และภิกษุ ก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดน้ันไว้ สละท้ิงไป 

ถ่ายถอนออก ทำาให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ 

ภิกษุท่ีเป็นเช่นน้ี แม้กำาลังเดิน...ยืน...น่ัง...นอนอยู่  

ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อส่ิงลามก 

เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่

เนืองนิจ.
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ลักษณะของ 
“ผู้เกียจคร้�นตลอดเวล�”             ๖๐

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖/๑๑. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุกำาลังเดิน...ยืน...

นั่ง...นอนอยู่ ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม 

หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือ

ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำาผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ 

ขึ้นมา และภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง 

ไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำาให้สุดสิ้นไป จนไม่มีเหลือ

ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังเดิน...ยืน...นั่ง...นอน

อยู่ ก็เรียกว่า เป็นผู้ไม่ทำาความเพียรเผากิเลส ไม่รู้สึกกลัว

ต่อสิ่งลามก เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทราม

อยู่เนืองนิจ.
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วิธีก�รต�มรักษ�ไว้ซึ่งคว�มจริง  
(สจฺจ�นุรกฺขณ�) ๖๑

-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๐๑/๖๕๕. 

 “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! การตามรักษาไว้ซึ่งความจริง  
(สจฺจานุรกฺขณา) นั้น มีได้ด้วยการกระท�าเพียงเท่าไร ? บุคคล
จะตามรักษาไว้ซึ่งความจริงนั้นได้  ด้วยการกระท�าเพียงเท่าไร ?  

ข้าพเจ้าขอถามพระโคดมผู้เจริญถึงวิธีการตามรักษาไว้ซ่ึงความจริง”.

 ภารท๎วาชะ !     

ถ้าแม้ คว�มเชื่อ ของบุรุษ มีอยู่     

และเขาก็ ต�มรักษ�ไว้ซึ่งคว�มจริง กล่าวอยู่ว่า 

“ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้” ดังนี้ 

เขาก็ อย่�พึงถึงซึ่งก�รสันนิษฐ�นโดยส่วนเดียว ว่� 

“อย่�งนี้เท่�นั้นจริง อย่�งอื่นเปล่�” ดังนี้ก่อน ...

 ภารท๎วาชะ !     

ถ้าแม้ คว�มชอบใจ ของบุรุษ มีอยู่    

และเขาก็ ต�มรักษ�ไว้ซึ่งคว�มจริง กล่าวอยู่ว่า 

“ข้าพเจ้ามีความชอบใจอย่างนี้” ดังนี้ 

เขาก็ อย่�พึงถึงซึ่งก�รสันนิษฐ�นโดยส่วนเดียว ว่� 

“อย่�งนี้เท่�นั้นจริง อย่�งอื่นเปล่�” ดังนี้ก่อน ...
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ภารท๎วาชะ !     

ถ้าแม้ เรื่องที่ฟังต�มๆ กันม� ของบุรุษ มีอยู่   

และเขากต็�มรักษ�ไว้ซึ่งคว�มจริง กล่าวอยู่ว่า  

“ข้าพเจ้ามีเรื่องที่ฟังตามๆ กันมาอย่างนี้” ดังนี้   

เขาก็ อย่�พึงถึงซึ่งก�รสันนิษฐ�นโดยส่วนเดียว ว่� 

 “อย่�งนี้เท่�นั้นจริง อย่�งอื่นเปล่�” ดังนี้ก่อน ... 

ภารท๎วาชะ !   

ถ้าแม้ คว�มตริตรึกไปต�มเหตุผลท่ีแวดล้อม ของบุรุษมีอยู่ 

และเขากต็�มรักษ�ไว้ซึ่งคว�มจริง กล่าวอยู่ว่า 

“ข้าพเจ้ามีความตริตรึกไปตามเหตุผลท่ีแวดล้อมอย่างน้ี” 

ดังนี้ 

เขาก็ อย่�พึงถึงก�รสันนิษฐ�นโดยส่วนเดียว ว่� 

“อย่�งนี้เท่�นั้นจริง อย่�งอื่นเปล่�” ดังนี้ก่อน ...

ภารท๎วาชะ !   

ถ้าแม้ ข้อยุติที่ทนได้ต่อก�รเพ่งพินิจด้วยคว�มเห็น 

ของบุรุษ มีอยู่ 

และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริง กล่าวอยู่ว่า 

“ข้าพเจ้ามีข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิจด้วยความเห็น

อย่างนี้” ดังนี้
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เขาก็ อย่�พึงถึงซึ่งก�รสันนิษฐ�นโดยส่วนเดียว ว่� 

“อย่�งนี้เท่�นั้นจริง อย่�งอื่นเปล่�” ดังนี้ก่อน.

 ภารท๎วาชะ !   

ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้แล 

ก�รต�มรักษ�ไว้ซึ่งคว�มจริง ย่อมมี

บุคคลชื่อว่า ย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริง 

ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้ 

และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง 

ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้ 

แต่ว่�นั่นยังไม่เป็นก�รต�มรู้ซึ่งคว�มจริง.
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ก�รต�มรู้ซึ่งคว�มจริง 
(สจฺจ�นุโพโธ)                             ๖๒

-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๐๒/๖๕๖.

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! การตามรู ้ซึ่งความจริง 

(สจฺจานุโพโธ) มีได้  ด้วยการกระท�าเพียงเท่าไร ?  บุคคลชื่อว่า

ตามรู้ซึ่งความจริง  ด้วยการกระท�าเพียงเท่าไร ?  ข้าพเจ้าขอถาม

พระโคดมผู้เจริญถึงการตามรู้ซึ่งความจริง”.

ภารท๎วาชะ ! ได้ยินว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้   

ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหรือในนิคมแห่งใดแห่งหนึ่ง.  

คหบดีหรือคหบดีบุตร ได้เข้าไปใกล้ภิกษุน้ันแล้วใคร่ครวญ

ดูอยู่ในใจเกี่ยวกับธรรม ๓ ประการ คือ 

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโลภะ 

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ 

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ... 

เม่ือเขาใคร่ครวญดูอยู่ซ่ึงภิกษุน้ัน ย่อมเล็งเห็นว่า  

เป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะ ต่อแต่นั้น  

เขาจะพิจารณาใคร่ครวญภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรม

ท้ังหลายอันเป็นที่ ต้ังแห่งโทสะ… ในธรรมทั้งหลาย 
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อันเป็นท่ีต้ังแห่งโมหะ… เม่ือเขาใคร่ครวญดูอยู่ซ่ึงภิกษุน้ัน 

ย่อมเล็งเห็นว่า เป็นผู้บริสุทธ์ิจากธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งโทสะ...  

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ

 ลำาดับนั้น เขา 

 (๑) ปลูกฝัง ศรัทธ� ลงไปในภิกษุนั้น ครั้นมี

ศรัทธาเกิดแล้ว 

 (๒) ย่อม เข้�ไปห� คร้ันเข้าไปหาแล้ว  

 (๓) ย่อม เข้�ไปน่ังใกล้ คร้ันเข้าไปน่ังใกล้แล้ว 

 (๔) ย่อม เงี่ยโสตลง ครั้นเงี่ยโสตลง  

 (๕) ย่อม ฟังซึ่งธรรม ครั้นฟังซึ่งธรรมแล้ว 

 (๖) ย่อม ทรงไว้ซึ่งธรรม 

 (๗) ย่อม ใคร่ครวญ ซึ่งเนื้อความแห่งธรรม

ทั้งหลาย อันตนทรงไว้แล้ว เมื่อใคร่ครวญซึ่งเนื้อความ

แห่งธรรมอยู่ 

 (๘) ธรรมท้ังหล�ยย่อมทนต่อคว�มเพ่งพินิจ  

เมื่อการทนต่อการเพ่งพินิจของธรรมมีอยู่ 

 (๙) ฉันทะย่อมเกิดขึ้น ผู้มีฉันทะเกิดขึ้นแล้ว 

 (๑๐) ย่อม มีอุสส�หะ ครั้นมีอุสสาหะแล้ว 
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 (๑๑) ย่อม พิจ�รณ�ห�คว�มสมดุลย์แห่งธรรม  

ครั้นมีความสมดุลย์แห่งธรรมแล้ว 

 (๑๒) ย่อม ตั้งตนไว้ในธรรมนั้น เขาผู้มีตน  

ส่งไปแล้วอย่างน้ีอยู่ ย่อม กระทำ�ให้แจ้งซ่ึงปรมัตถสัจจะ  

(ความจริงโดยความหมายสูงสุด) ด้วยนามกาย ด้วย  

ย่อม แทงตลอดซ่ึงธรรมน้ัน แล้วเห็นอยู่ด้วยปัญญา ด้วย. 

ภารท๎วาชะ !   

ก�รต�มรู้ซึ่งคว�มจริง ย่อมมี 

ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้ 

บุคคลชื่อว่า ย่อมตามรู้ซึ่งความจริง

ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้ 

และเราบัญญัติการตามรู้ซึ่งความจริง 

ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้ 

แต่ว่�น่ันยังไม่เป็นก�รต�มบรรลุถึงซ่ึงคว�มจริง.
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ก�รต�มบรรลุถึงซึ่งคว�มจริง 
(สจฺจ�นุปตฺติ) ๖๓

-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๐๕/๖๕๗.

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! การตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง  

(สจฺจานุปตฺติ) มีได้ ด้วยการกระท�าเพียงเท่าไร ? บุคคลช่ือว่าย่อม

ตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ด้วยการกระท�าเพียงเท่าไร ? ข้าพเจ้า

ขอถามพระโคดมผู้เจริญถึงการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง”.

ภารท๎วาชะ ! ก�รเสพคบ ก�รทำ�ให้เจริญ

ก�รกระทำ�ให้ม�ก ซึ่งธรรมท้ังหล�ยเหล่�นั้นแหละ  

(ทั้ง ๑๒ ข้อ ข้างต้น) เป็นก�รต�มบรรลุถึงซึ่งคว�มจริง. 

 ภารท๎วาชะ !   

ก�รต�มบรรลุถึงซึ่งคว�มจริง ย่อมมี 

ด้วยก�รกระทำ�เพียงเท่�นี ้

บุคคลชื่อว่า ย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริง 

ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้ 

และเราบัญญัติการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง 

ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้.
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ทำ�คว�มเพียรแข่งกับอน�คตภัย ๖๔
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๗/๗๘.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภัยในอน�คตเหล่�น้ี มีอยู่  

๕ ประก�ร ซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ ควรแท้ที่จะเป็น 

ผู้ไม่ประม�ท มีคว�มเพียรเผ�กิเลส มีตนส่งไปแล้วใน

ก�รทำ�เช่นน้ัน อยู่ตลอดไป เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุ

สิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้แจ้งเสีย

โดยเร็ว.

ภัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คืออะไรบ้างเล่า ?  

๕ ประการ คือ 

(๑) ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า 

“บัดน้ี เรายังหนุ่ม ยังเยาว์วัย ยังรุ่นคะนอง มีผมยังดำาสนิท 

ต้ังอยู่ในวัยกำาลังเจริญ คือปฐมวัย แต่จะมีสักคราวหน่ึง 

ท่ีคว�มแก่ จะมาถึงร่างกายนี้ ก็คนแก่ ถูกความชรา

ครอบงำาแล้ว จะมนสิการถึงคำาสอนของท่านผู้รู้ท้ังหลายน้ัน 

ไม่ทำาได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด 

ซึ่งเป็นป่าชัฏ ก็ไม่ทำาได้ง่ายๆ เลย. ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็น 
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ที่ต้องการ ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ (คือความแก่) นั้น 

จะมาถึงเรา เราจะรีบทำาความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง  

เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้

แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ถึงแล้ว แม้จะแก่เฒ่า

ก็จักอยู่เป็นผาสุก” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !  ข้ออื่นยังมีอีก

 (๒) ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า “บัดนี้ เรามี

อาพาธน้อย มีโรคน้อย มีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำาเสมอ  

ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก พอปานกลาง ควรแก่การทำาความเพียร 

แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้  

ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำาแล้ว จะมนสิการถึงคำาสอน 

ของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ไม่ทำาได้สะดวกเลย และจะเสพ 

เสนาสนะอันเงียบสงัด ซ่ึงเป็นป่าชัฏ ก็ไม่ทำาได้ง่ายๆ เลย.  

ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ 

(คือความเจ็บไข้) นั้น จะมาถึงเรา เราจะรีบทำาความเพียร  

เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้ง

ส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้ถึงแล้ว  

แม้จะเจ็บไข้ ก็จักอยู่เป็นผาสุก” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !   

ข้ออื่นยังมีอีก 
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(๓) ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า “บัดน้ี ข้าวกล้า

งามดี บิณฑะ (ก้อนข้าว) หาได้ง่าย เป็นการสะดวกที่จะ

ยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาต 

แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ ภิกษ�ห�ย�ก ข้าวกล้าเสียหาย  

บิณฑะหาได้ยาก ไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไป

ด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาต เมื่อภิกษาหายาก 

ที่ใดภิกษาหาง่าย คนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้น เมื่อ

เป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้น 

เม่ือมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คน จะมนสิการถึงคำาสอน 

ของท่านผู้รู้ท้ังหลายน้ัน ไม่ทำาได้สะดวกเลย. ก่อนแต่ส่ิงอัน 

ไม่เป็นท่ีต้องการ ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ (คือภิกษาหายาก)  

น้ันจะมาถึงเรา เราจะรีบทำาความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง  

เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้

แจ้งเสียโดยเร็ว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้ถึงแล้ว จักอยู่เป็นผาสุก  

แม้ในคราวที่เกิดทุพภิกขภัย” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !   

ข้ออื่นยังมีอีก 
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(๔) ภกิษุพจิารณาเหน็ชดัแจ้งว่า “บดันี ้คนทัง้หลาย 

สมัครสมานชื่นบานต่อกัน ไม่วิวาทกัน เข้ากันได้ดุจด่ัง

นมผสมกับนำ้า มองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กัน 

เป็นอยู่ แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ ภัย คือโจรป่�กำ�เริบ

ชาวชนบทผู ้ ข้ึนอยู ่ในอาณาจักรแตกกระจัดกระจาย 

แยกย้ายกนัไป เมือ่มภียัเช่นนี ้ ทีใ่ดปลอดภยั คนทัง้หลาย 

ก็อพยพกันไปที่นั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลี

ปะปนกนัในหมูค่นกจ็ะมขีึน้ เมือ่มกีารอยูค่ลกุคลีปะปนกนั 

ในหมู่คน จะมนสิการถึงคำาสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายน้ัน  

ไม่ทำาได้สะดวกเลย ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ 

ไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจ (คือโจรภัย) นั้น จะมาถึงเรา

เราจะรีบทำาความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม ่ถึง เพื่อ

บรรลุสิ่งท่ียังไม่บรรลุเพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้

แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้ผู ้ถึงแล้ว จักอยู่เป็น

ผาสุก แม้ในคราวที่เกิดโจรภัย” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้ออื่นยังมีอีก 
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 (๕) ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า “บัดนี้ สงฆ์

สามคัคปีรองดองกนั ไม่ววิาทกนั มอุีเทศเดยีวกนั อยูเ่ป็น 

ผาสุก แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงฆ์แตกกัน เมื่อสงฆ์ 

แตกกนัแล้ว จะมนสิการถงึคำาสอนของท่านผู้รูท้ัง้หลายนัน้ 

ไม่ทำาได้สะดวกเลย ก่อนแต่ส่ิงอันไม่เป็นที่ต้องการ 

ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ (คือสงฆ์แตกกัน) นั้นจะมาถึงเรา 

เราจะรีบทำาความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรล ุ

สิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้แจ้งเสีย

โดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ถึงแล้ว จักอยู่เป็นผาสุก 

แม้ในคราวเมื่อสงฆ์แตกกัน” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภัยในอน�คต ๕ ประก�รเหล่�นี้แล 

ซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ 

ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประม�ท 

มีคว�มเพียรเผ�กิเลส 

มีตนส่งไปแล้วในก�รทำ�เช่นนั้นอยู่ตลอดไป

เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง 

เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ

เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้งเสียโดยเร็ว.
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วิธีแก้คว�มหดหู่ ๖๕
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๕๕/๕๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก็สมัยใด จิตหดหู่ 

สมัยน้ัน มิใช่กาล เพ่ือเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 

มิใช่กาล เพื่อเจริญสม�ธิสัมโพชฌงค์ 

มิใช่กาล เพื่อเจริญอุเบกข�สัมโพชฌงค.์ 

 ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? 

 เพร�ะจิตหดหู่ จิตท่ีหดหู่น้ันย�กท่ีจะให้ต้ังข้ึนได้

ด้วยธรรมเหล่�นั้น. 

 เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้

ลุกโพลง เขาจึงใส่หญ้าสด โคมัยสด ไม้สด พ่นน้ำา และ

โรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้

ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอ ?

 “ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า !”.

 ฉันนั้นเหมือนกัน...
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ภิกษุทั้งหลาย !  

สมัยใด จิตหดหู่ 

สมัยน้ัน เป็นกาล เพ่ือเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 

เป็นกาล เพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ 

เป็นกาล เพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค.์ 

 ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? 

 เพร�ะจิตหดหู่ จิตท่ีหดหู่นั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่�ย

ด้วยธรรมเหล่�นั้น. 

 เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ 

ลุกโพลง เขาจึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง เอาปากเป่า 

และไม่โรยฝุ่นในไฟน้ัน บุรุษน้ันสามารถจะก่อไฟดวงน้อย 

ให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอ ?

 “ได้ พระเจ้าข้า !”.

 ฉันนั้นเหมือนกัน... 
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วิธีแก้คว�มฟุ้งซ่�น ๖๖
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๕๕/๕๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  

สมัยใด จิตฟุ้งซ่�น 

สมัยน้ัน มิใช่กาล เพ่ือเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 

มิใช่กาล เพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ 

มิใช่กาล เพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค.์ 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? 

เพร�ะจิตฟุ้งซ่�น จิตที่ฟุ้งซ่�นนั้น ย�กที่จะให้

สงบได้ด้วยธรรมเหล่�นั้น. 

เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ 

เขาจึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง เอาปากเป่า และไม่

โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้น บุรุษนั้นสามารถจะดับไฟ

กองใหญ่ได้หรือหนอ ? 

“ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า !”

ฉันนั้นเหมือนกัน…
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ภิกษุทั้งหลาย !  

สมัยใด จิตฟุ้งซ่�น 

สมัยน้ัน เป็นกาล เพ่ือเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 

เป็นกาล เพื่อเจริญสม�ธิสัมโพชฌงค์ 

เป็นกาล เพื่อเจริญอุเบกข�สัมโพชฌงค.์ 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? 

เพร�ะจิตฟุ้งซ่�น จิตท่ีฟุ้งซ่�นนั้น ให้สงบได้

ง่�ยด้วยธรรมเหล่�นั้น. 

เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ 

เขาจึงใส่หญ้าสด โคมัยสด ไม้สด พ่นน้ำา และโรยฝุ่นลงใน 

กองไฟใหญ่น้ัน บุรุษน้ันจะสามารถดับกองไฟกองใหญ่น้ัน 

ได้หรือหนอ ?

“ได้ พระเจ้าข้า !”.

ฉันนั้นเหมือนกัน... 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เรากล่าว “สติ” แลว่� มีประโยชน์ในที่ทั้งปวง.





การทําสมาธ ิ
และ

อานิสงสของการทําสมาธิ 
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สม�ธิภ�วน� ๔ ประเภท ๖๗
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๗/๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  สม�ธิภ�วน� ๔ อย่�ง เหล่านี้ 

มีอยู่. 

๔ อย่าง อย่างไรเล่า ?  ๔ อย่าง คือ  

ภิกษุทั้งหลาย !  มี สม�ธิภ�วน� อันบุคคลเจริญ

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ

๑. คว�มอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน (ทิฏธมฺมสุขวิห�ร) 

๒. ก�รได้เฉพ�ะซึ่งญ�ณทัสสนะ 
 (�ณทสฺสนปฏิล�ภ)

๓. สติสัมปชัญญะ (สติสมฺปชฺ) 

๔. คว�มสิ้นแห่งอ�สวะ (อ�สวกฺขย)

ภิกษุทั้งหลาย !  สม�ธิภ�วน� อันเจริญกระทำ� 

ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือคว�มอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม 

นั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี สงัดแล้วจากกาม

ทั้งหลาย สงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย เข้าถึง 

ปฐมฌ�น ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิด
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จากวิเวก แล้วแลอยู่ เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสอง

ระงับลง เข้าถึง ทุติยฌ�น เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจใน

ภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มี

วิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ แล้วแลอยู่ อนึ่ง

เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ 

และสัมปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยนามกาย ชนิดที่

พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า “เป็นผู้

อยู่อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นปกติสุข” ดังนี้ เข้าถึง ตติยฌ�น 

แล้วแลอยู่ เพราะละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ 

เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสท้ังสองในกาลก่อน 

เข้าถึง จตุตถฌ�น ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็น

ธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้คือสมาธิภาวนา อันเจริญ

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขใน

ทิฏฐธรรม.

ภิกษุทั้งหลาย !  สม�ธิภ�วน� อันเจริญกระทำ� 

ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือก�รได้เฉพ�ะซ่ึงญ�ณทัสสนะ 

น้ัน เป็นอย่างไรเล่า ? 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ กระทำ�ไว้ในใจ

ซึ่งอ�โลกสัญญ� อธิษฐ�นทิว�สัญญ� ว่ากลางวันฉันใด 

กลางคืนฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันฉันนั้น เธอมีจิต

อันเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ ไม่มีอะไรห่อหุ้ม ยังจิตที่มี

แสงสว่างทั่วพร้อม ให้เจริญอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้คือ สมาธิภาวนา อันเจริญ 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่ง 

ญาณทัสสนะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  สม�ธิภ�วน� อันเจริญกระทำ� 

ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้น เป็น

อย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เวทน� เกิดขึ้น  

(หรือ) ตั้งอยู่ (หรือ) ดับไป ก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ 

สัญญ� เกิดขึ้น (หรือ) ตั้งอยู่ (หรือ) ดับไป ก็เป็นที่แจ่มแจ้ง 

แก่ภิกษุ วิตกเกิดขึ้น (หรือ) ตั้งอยู่ (หรือ) ดับไป ก็เป็นที่

แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้คือสมาธิภาวนา อันเจริญ

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สม�ธิภ�วน� อันเจริญกระทำ� 

ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มสิ้นแห่งอ�สวะนั้น

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี มีปกติต�มเห็น 

คว�มตั้งขึ้นและเสื่อมไปในอุป�ท�นขันธ์ทั้งห้� ว่า รูป  

เป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับไป 

แห่งรูปเป็นอย่างนี้ เวทน�เป็นอย่างน้ี ความเกิดขึ้น

แห่งเวทนาเป็นอย่างน้ี ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างน้ี  

สัญญ�เป็นอย่างนี้ ความเกิดข้ึนแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้  

ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ สังข�รเป็นอย่างนี้  

ความเกิดข้ึนแห่งสังขารเป็นอย่างน้ี ความดับไปแห่งสังขาร 

เป็นอย่างน้ี วิญญ�ณเป็นอย่างน้ี ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณ 

เป็นอย่างนี้ ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้คือ สมาธิภาวนา อันเจริญ

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล คือ สมาธิภาวนา  

๔ อย่าง.
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อ�นุภ�พของสม�ธิ (นัยที่ ๑) ๖๘
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้มีจิตต้ังม่ันเป็นสม�ธิแล้ว  

ย่อมรู้ได้ต�มที่เป็นจริง ซึ่งอะไรเล่า ? 

รู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่า  

“น้ีเป็นทุกข์ น้ีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ น้ีเป็นความดับไม่เหลือ

แห่งทุกข์ และนี้เป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ

แห่งทุกข์” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้มีจิตต้ังม่ันเป็นสมาธิแล้ว 

ย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริง.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ัน ในกรณีน้ี พวกเธอ  

พึงกระทำ�คว�มเพียรเพ่ือให้รู้ว่� “นี้เป็นทุกข์ นี้เป็น 

เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

และนี้เป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” 

ดังนี้เถิด.
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อ�นุภ�พของสม�ธิ (นัยที่ ๒) ๖๙
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญ

สม�ธิเถิด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิต้ังม่ันแล้ว  

ย่อมรู้ชัดตามท่ีเป็นจริง ก็ภิกษุน้ัน ย่อมรู้ชัดต�มท่ีเป็นจริง 

ซึ่งอะไรเล่า ? 

ภิกษุน้ัน ย่อมรู้ชัดตามท่ีเป็นจริง ซ่ึงคว�มเกิดข้ึน 

และคว�มดับไปแห่งรูป ...แห่งเวทนา ...แห่งสัญญา 

...แห่งสังขารทั้งหลาย ...แห่งวิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็การเกิดขึ้นแห่งรูป ...แห่ง

เวทนา ...แห่งสัญญา ...แห่งสังขารท้ังหลาย ...แห่งวิญญาณ 

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน  

ย่อมพร่ำ�สรรเสริญ ย่อมเม�หมกอยู่ ภิกษุน้ัน ย่อม

เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ ซ่ึงอะไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น ย ่อมเพลิดเพลิน  

ย่อมพรำ่าสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูป เมื่อภิกษุนั้น 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

190

เพลดิเพลนิ พรำา่สรรเสรญิ เมาหมกอยูซ่ึง่รูป คว�มเพลนิ  

(นนัทิ) ย่อมเกดิขึน้ คว�มเพลนิใด ในรูป คว�มเพลนินัน้ 

คือ อุป�ท�น เพร�ะอุป�ท�นของภิกษุนั้น เป็นปัจจัย  

จงึมภีพ เพร�ะมภีพ เป็นปัจจยั จึงมชี�ต ิ เพร�ะมชี�ติ

เป็นปัจจยั ชร� มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนสั  

อปุ�ย�สทัง้หล�ย จงึเกดิขึน้ครบถ้วน ความเกดิขึน้พร้อม 

แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น ย่อมเพลิดเพลิน 

ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทน� ... ความ

เกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการ

อย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุน้ัน ย่อมเพลิดเพลิน 

ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญ� ... ความ

เกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการ

อย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น ย่อมเพลิดเพลิน  

ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ซ่ึงสังข�รท้ังหล�ย ...  

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วย

อาการอย่างนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น ย่อมเพลิดเพลิน 

ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ซ่ึงวิญญ�ณ เม่ือภิกษุ

น้ัน เพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณ  

คว�มเพลิน (นันทิ) ย่อมเกิดขึ้น คว�มเพลินใด ใน

วิญญ�ณ คว�มเพลินนั้น คือ อุป�ท�น เพร�ะอุป�ท�น

ของภิกษุนั้นเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพร�ะมีภพเป็นปัจจัย 

จึงมีช�ติ เพร�ะมีช�ติเป็นปัจจัย ชร� มรณะ โสกะ  

ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุป�ย�สทั้งหล�ย จึงเกิดขึ้น

ครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้คือ ความเกิดขึ้นแห่งรูป  

...แห่งเวทนา ...แห่งสัญญา ...แห่งสังขารทั้งหลาย ...แห่ง

วิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ความดับแห่งรูป ...แห่งเวทนา  

...แห่งสัญญา ...แห่งสังขารท้ังหลาย ...แห่งวิญญาณ 

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิ กษุ ในกรณีนี้  ย่อมไม่

เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�สรรเสริญ ย่อมไม่เม�หมกอยู่  
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ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ  

ย่อมไม่เมาหมกอยู่ ซึ่งอะไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุน้ัน ย่อมไม่เพลิดเพลิน 

ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูป เมื่อภิกษุ

น้ัน ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูป 

คว�มเพลิน (นันทิ) ใด ในรูป คว�มเพลินน้ัน ย่อมดับไป  

เพร�ะคว�มดับแห่งคว�มเพลินของภิกษุนั้น จึงมี

คว�มดับแห่งอุป�ท�น เพร�ะมีคว�มดับแห่งอุป�ท�น 

จึงมีคว�มดับแห่งภพ เพร�ะมีคว�มดับแห่งภพ จึงม ี

คว�มดับแห่งช�ติ เพร�ะมีคว�มดับแห่งช�ติ ชร� มรณะ  

โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุป�ย�สท้ังหล�ย จึงดับส้ิน  

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุน้ัน ย่อมไม่เพลิดเพลิน 

ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซ่ึงเวทน� ... 

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุน้ัน ย่อมไม่เพลิดเพลิน 

ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซ่ึงสัญญ� ... 

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน

ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ ซ่ึงสังข�ร 

ทั้งหลาย ... ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี  

ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน 

ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณ เมื่อ

ภิกษุน้ัน ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซ่ึง

วิญญ�ณ คว�มเพลิน (นันทิ) ใด ในวิญญ�ณ คว�มเพลิน 

น้ัน ย่อมดับไป เพร�ะคว�มดับแห่งคว�มเพลินของภิกษุ

น้ัน จึงมีคว�มดับแห่งอุป�ท�น เพร�ะมีคว�มดับแห่ง

อุป�ท�น จึงมีคว�มดับแห่งภพ เพร�ะมีคว�มดับแห่งภพ 

จึงมีคว�มดับแห่งช�ติ เพร�ะมีคว�มดับแห่งช�ติ ชร� 

มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุป�ย�สทั้งหล�ย 

จึงดับสิ้น   ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี  

ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้คือ ความดับแห่งรูป ...แห่ง

เวทนา ...แห่งสัญญา ...แห่งสังขารทั้งหลาย ...แห่ง

วิญญาณ ดังนี้ แล.
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แม้เพียงปฐมฌ�น ก็ชื่อว่� 
เป็นที่หลบพ้นภัยจ�กม�ร ๗๐

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๕๐-๔๕๓/๒๔๓.

 (พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสข้อความปรารภ 

การสงครามระหว่างเทวดากับอสูร ... ถ้าฝ่ายใดแพ้ถูกไล่

ติดตามไปจนถึงภพเป็นที่อยู่แห่งตน ก็จะพ้นจากการถูก

ไล่ติดตาม แล้วตรัสต่อไปอีกว่า)

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น  ในสมัยใด 

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌ�น 

อันมีวิตกมีวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่  

ภิกษุทั้งหลาย !  ในสมัยน้ัน ภิกษุย่อมคิดอย่างนี้ว่า  

“ในการนี้ เรามีตนอันถึงแล้ว ซึ่งท่ีต้�นท�นสำ�หรับ

สัตว์ผู้กลัวอยู่ ม�รจะไม่ทำ�อะไรได”้. ภิกษุทั้งหลาย !  

แม้มารผู้มีบาป ก็คิดอย่างน้ีว่า “ในการน้ี ภิกษุมีตน

อันถึงแล้ว ซ่ึงท่ีต้านทานสำาหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่ เราจะทำา

อะไรไม่ได้”....

 (ในกรณีแห่งทุติยฌ�น ตติยฌ�น และจตุตถฌ�น 

ก็ได้ตรัสข้อความทำานองเดียวกัน).
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สม�ธิระงับคว�มรัก-เกลียด
ที่มีอยู่ต�มธรรมช�ติ ๗๑

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๙๐-๒๙๒/๒๐๐.

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ 

ย่อมเกิดอยู่เป็น ๔ ประการ. 

๔ ประการอย่างไรเล่า ?  ๔ ประการ คือ 

ความรักเกิดจากความรัก 

ความเกลียดเกิดจากความรัก 

ความรักเกิดจากความเกลียด 

ความเกลียดเกิดจากความเกลียด.
(ดูรายละเอียดได้ในเรื่อง “ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ” หน้า ๒๓)

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม 

สงัดจากอกุศลธรรม เข้�ถึงปฐมฌ�น อันมีวิตกวิจาร มีปีติ 

และสุขอันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่ สมัยนั้น ความรักใด

ที่เกิดจากความรัก ความรักน้ันก็ไม่มี ความเกลียดใด

ที่เกิดจากความรัก ความเกลียดนั้นก็ไม่มี ความรักใด 

ท่ีเกิดจากความเกลียด ความรักน้ันก็ไม่มี ความเกลียดใด 

ที่เกิดจากความเกลียด ความเกลียดนั้นก็ไม่มี.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ เข้�ถึงทุติยฌ�น 

... ตติยฌ�น ... จตุตถฌ�น ... แล้วแลอยู่ สมัยนั้น  

ความรักใดที่ เกิดจากความรัก ความรักนั้นก็ไม่มี 

ความเกลียดใดท่ีเกิดจากความรัก ความเกลียดน้ันก็ไม่มี 

ความรักใดที่เกิดจากความเกลียด ความรักนั้นก็ไม่มี 

ความเกลียดใดท่ีเกิดจากความเกลียด ความเกลียดนั้น

ก็ไม่มี.
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คว�มสำ�คัญของสมถะและวิปัสสน� ๗๒
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๗๗/๒๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้ เป็นส่วน

แห่งวิชชา (ความรู้แจ้ง).  ๒ อย่าง อะไรเล่า ? 

๒ อย่าง คือ สมถะ และ วิปัสสน�

ภิกษุทั้งหลาย !  

สมถะ เมื่ออบรมแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร ? 

อบรมแล้ว จิตจะเจริญ 

จิตเจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร ? 

เจริญแล้ว จะละร�คะได.้

ภิกษุทั้งหลาย !  

วิปัสสน�เล่า เม่ือเจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร ? 

เจริญแล้ว ปัญญ�จะเจริญ 

ปัญญาเจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร ? 

เจริญแล้ว จะละอวิชช�ได้ แล.
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ผู้กำ�ลังโน้มเอียงไปสู่นิพพ�น ๗๓
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๒/๑๓๐๑-๑๓๐๒.

ภิกษุท้ังหลาย !  คงคานที ลุ่มไปทางทิศ 

ตะวันออก ลาดไปทางทิศตะวันออก เทไปทางทิศ

ตะวันออก ข้อนี้ฉันใด

ภิกษุทั้ งหลาย !  ภิกษุเจริญฌานท้ัง ๔ อยู่   

กระทำาฌานท้ัง ๔ ให้มากอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน  

ลาดไปทางนิพพาน เทไปทางนิพพาน ฉันน้ันก็เหมือนกัน.

ภิกษุทั้ งหลาย !  ภิกษุเจริญฌานท้ัง ๔ อยู่  

กระทำาฌานท้ัง ๔ ให้มากอยู่ ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน 

ลาดไปทางนิพพาน เทไปทางนิพพาน เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้วจาก

กามทั้งหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เข้าถึง 

ปฐมฌ�น อันมีวิตก วิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก 

แล้วแลอยู่ 

เพราะความที่วิตก วิจารทั้งสองระงับลง เข้าถึง  

ทุติยฌ�น เป็นเครื่องผ่องใสใจในภายใน ให้สมาธิ 
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เป็นธรรมอันเอก ผุดมีขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติ

และสุข อันเกิดจากสมาธิ แล้วแลอยู่ 

อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็น 

ผู้อยู่อุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และย่อมเสวยความสุข 

ด้วยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าว

สรรเสริญผู้น้ันว่า “เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นปกติสุข”  

ดังนี้ เข้าถึง ตติยฌ�น แล้วแลอยู่

เพราะละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ 

เพราะความดับไปแห่งโสมนัส และโทมนัสท้ังสอง ในกาลก่อน 

เข้าถึง จตุตถฌ�น อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติ

เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  อย่างน้ีแล ภิกษุเจริญฌ�นท้ัง ๔  

อยู่ กระทำ�ฌ�นทั้ง ๔ ให้ม�กอยู่ ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปท�ง

นิพพ�น ล�ดไปท�งนิพพ�น เทไปท�งนิพพ�น.
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อ�นิสงส์สูงสุดแห่งอ�น�ป�นสติ  
๒ ประก�ร ๗๔

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑-๑๓๑๓.

ภิกษุท้ังหลาย !  อานาปานสติอันบุคคลเจริญ 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ก็ 

อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้มาก

แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า 

หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ 

ตั้งกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า  

มีสติหายใจออก 

เมื่อห�ยใจเข้�ย�ว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อห�ยใจเข้�สั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น 

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซ่ึงก�ยท้ังปวง (สพฺพกายปฏิสำเวที) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ� 

ก�ยสังข�รให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยำ กายสงฺขารำ) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซึ่งปีต ิ (ปีติปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม 

เฉพ�ะซึ่งสุข (สุขปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซ่ึงจิตตสังข�ร (จิตฺตสงฺขารปฏิสำเวที) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�

จิตตสังข�รให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยำ จิตฺตสงฺขารำ) หายใจเข้า” ว่า 

“เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก” 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม 

เฉพ�ะซึ่งจิต (จิตฺตปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต 

ให้ปร�โมทย์ยิ่ง (อภิปฺปโมทยำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า  

“เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต

ให้ตั้งมั่น (สมาทหำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิต

ให้ตั้งมั่น หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต

ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจยำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิต

ให้ปล่อยอยู่ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง 

คว�มไม่เท่ียงอยู่เป็นประจำ� (อนิจฺจานุปสฺสี) หายใจเข้า” ว่า  

“เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซ่ึง 

คว�มจ�งคล�ยอยู่เป็นประจำ� (วิราคานุปสฺสี) หายใจเข้า” ว่า  

“เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง 

คว�มดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� (นิโรธานุปสฺสี) หายใจเข้า” ว่า  

“เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา  หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

คว�มสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี) หายใจเข้า” 

ว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ภิกษุทั้งหลาย !  อ�น�ป�นสติ อันบุคคลเจริญ 

แล้ว กระทำ�ให้ม�กแล้ว อย่�งน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่  

มีอ�นิสงส์ใหญ่

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ืออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ 

ทำาให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้ 

คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 

หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อน�ค�ม.ี
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อ�น�ป�นสติ
ระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหล�ย             ๗๕

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๗/๑๓๕๒-๑๓๕๔.

(ทรงปรารภเหตุที่ภิกษุทั้งหลายได้ฆ่าตัวตายบ้าง 

ฆ่ากันและกันบ้าง เนื่องจากเกิดความอึดอัดระอา เกลียด

กายของตน เพราะการปฏิบัติอสุภภาวนา จึงได้ทรงแสดง

อานาปานสติสมาธิแก่ภิกษุเหล่านั้น) 

ภิกษุทั้งหลาย !  

อ�น�ป�นสติสม�ธินี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว 

ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นของรำ�งับ เป็นของประณีต 

เป็นของเย็น เป็นสุขวิห�ร และย่อมยังอกุศลธรรม

อันเป็นบ�ป อันเกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นแล้ว ให้

อันตรธ�นไป ให้รำ�งับไป โดยควรแก่ฐ�นะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  

เปรียบเหมือนฝุ่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้าย

ของฤดูร้อน ฝนหนักท่ีผิดฤดูตกลงมา ย่อมทำาฝุ่นธุลี

เหล่าน้ันให้อันตรธานไป ให้รำางับไปได้ โดยควรแก่ฐานะ 

ข้อนี้ฉันใด 
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ภิกษุทั้งหลาย !  

อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้

มากแล้ว ก็เป็นของระงับ เป็นของประณีต เป็นของเย็น 

เป็นสุขวิหาร และย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาป ท่ีเกิดข้ึนแล้ว 

และเกิดข้ึนแล้ว ให้อันตรธานไป โดยควรแก่ฐานะได้ ฉันน้ัน.
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เจริญอ�น�ป�นสติ
ชื่อว่�ไม่เหินห่�งจ�กฌ�น ๗๖

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๔.

 ภิกษุทั้งหลาย !  

ถ้าภิกษุ เจริญอ�น�ป�นสติ 

แม้ชั่วก�ลเพียงลัดนิ้วมือ 

ภิกษุนี้เรากล่าวว่า 

อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน 

ทำาตามคำาสอนของพระศาสดา 

ปฏิบัติตามโอวาท 

ไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า 

ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึง

ผู้กระทำ�ให้ม�กซึ่ง อ�น�ป�นสติ นั้นเล่า. 
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ลมห�ยใจก็คือ “ก�ย” ๗๗
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

เมื่อห�ยใจเข้�ย�ว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อห�ยใจเข้�สั้น  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น 

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูรู้้พร้อม 

เฉพ�ะซึ่งก�ยทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ� 

ก�ยสังข�รให้รำ�งับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา

กายสังขารให้รำางับ หายใจออก” 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู ้

เห็นก�ยในก�ยอยู่เป็นประจำ� เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส 

มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าวลมห�ยใจเข้�

และลมห�ยใจออก ว่�เป็นก�ยอันหน่ึงๆ ในก�ยท้ังหล�ย.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุน้ันในกรณีน้ี ภิกษุน้ัน 

ย่อมช่ือว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัส 

ในโลกออกเสียได้. 
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ผู้เจริญอ�น�ป�นสติ 
ย่อมชื่อว่�เจริญก�ยคต�สติ ๗๘

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๔/๒๙๔

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ 

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง  

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม 

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก” 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำา

กายสังขารให้รำางับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขาร

ให้รำางับ หายใจออก”
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เมื่อภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร  

มีตนส่งไปแล้วในการทำาเช่นนั้นอยู่ ย่อมละความระลึก

และความดำาริอันอาศัยเรือนเสียได้.

เพราะละความระลึกและความดำาริน้ันได้ จิตของเธอ

ก็ตั้งอยู่ด้วยดี สงบรำางับอยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดมีขึ้น 

เป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้อย่างนี้ ภิกษุนั้นก็ชื่อว่า  

เจริญกายคตาสติ.
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ลักษณะของผู้เจริญก�ยคต�สติ ๗๙
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๔-๒๑๑/๒๙๕-๓๐๗

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุ เม่ือเดินอยู่  

ย่อมรู้ชัด ว่า “เราเดินอยู่” เม่ือยืน ย่อมรู้ชัด ว่า “เรายืนอยู่” 

เม่ือน่ัง ย่อมรู้ชัด ว่า “เราน่ังอยู่” เม่ือนอน ย่อมรู้ชัด ว่า 

“เรานอนอยู่” เธอ ตั้งก�ยไว้ด้วยอ�ก�รอย่�งใดๆ 

ย่อมรู้ทั่วถึงก�ยนั้น ด้วยอ�ก�รอย่�งนั้นๆ … 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเป็น 

ผู้มีปกติทำ�คว�มรู้สึกตัวท่ัวพร้อม ในการก้าวไปข้างหน้า  

ในการถอยกลับข้างหลัง. เป็นผู้มีปกติทำาความรู้สึกตัว 

ทั่วพร้อมในการแลดู ในการเหลียวดู. เป็นผู้มีปกติ 

ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ในการคู้ ในการเหยียด (อวัยวะ). 

เป็นผู้มีปกติทำาความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ในการทรงสังฆาฏิ 

บาตร จีวร. เป็นผู้มีปกติทำาความรู้สึกตัวทั่วพร้อม  

ในการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม. เป็นผู้มีปกติทำา 

ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ. 

เป็นผู้มีปกติทำาความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ในการไป การหยุด 

การนั่ง การนอน การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง.
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เม่ือภิกษุน้ันเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตน

ส่งไปแล้วในการทำาเช่นนั้นอยู่ ย่อมละความระลึกและ

ความดำาริอันอาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความระลึกและ

ความดำารินั้นได้ จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดี สงบรำางับอยู่

ด้วยดี เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น เป็นสมาธิอยู่ในภายใน

นั่นเทียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้อย่างนี้ ภิกษุนั้นก็ชื่อว่า  

เจริญกายคตาสติ …

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติ อันภิกษุรูปใด 

รูปหนึ่ง เจริญแล้ว กระทำ�ให้ม�กแล้ว กุศลธรรม

อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นไปในส่วนวิชช� ย่อมหย่ังลงใน

ภ�ยในของภิกษุน้ัน เปรียบเหมือนมห�สมุทรอันผู้ใด 

ผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้ว แม่น้ำาน้อยสายใดสายหนึ่ง 

ซึ่งไหลไปสู่สมุทร ย่อมหยั่งลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้น. 

 (นอกจากนี้ยังได้ตรัสถึงการเจริญอสุภะ ตามที่มีปรากฏ

ในมหาสติปัฏฐานสูตร (มหา. ที. ๑๐/๓๒๕-๓๒๘/๒๗๗-๒๘๘.) 

และการเจริญฌานทั้ง ๔ โดยตรัสว่าการกระทำาเช่นนี้ ก็เป็นเจริญ

กายคตาสติเช่นกัน).
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ก�รตั้งจิตในก�ยคต�สต ิ
เป็นเส�หลักอย่�งดีของจิต ๘๐

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๖,๒๔๘/๓๔๘,๓๕๐.

ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตอยู่กับกาย

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หก

ชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาผูก 

รวมกันด้วยเชือกอันม่ันคง คือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียว

เส้นหนึ่ง จับจระเข้ จับนก จับสุนัขบ้าน จับสุนัขจิ้งจอก  

จับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆ แล้วผูกรวมเข้า

ด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลาง ปล่อยแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังน้ัน สัตว์เหล่าน้ันท้ังหกชนิด  

มีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆ กัน ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะ

ไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนๆ  งูจะเข้�จอมปลวก จระเข้

จะลงน้ำ� นกจะบินขึ้นไปในอ�ก�ศ สุนัขจะเข้�บ้�น 

สุนัขจิ้งจอกจะไปป่�ช้� ลิงก็จะไปป่� ครั้นเหนื่อยล้ากัน 

ท้ังหกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมีกำาลังกว่า สัตว์นอกน้ันก็ต้องถูกลาก

ติดตามไปตามอำานาจของสัตว์นั้น ข้อนี้ฉันใด 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุใด ไม่อบรมทำ�ให้ม�ก

ในก�ยคต�สติแล้ว 

ต� ก็จะฉุดเอ�ภิกษุนั้นไปห�รูปท่ีน่�พอใจ 

รูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

หู ก็จะฉุดเอ�ภิกษุนั้นไปห�เสียงที่น่�ฟัง 

เสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

จมูก ก็จะฉุดเอ�ภิกษุน้ันไปห�กล่ินท่ีน่�สูดดม 

กล่ินท่ีไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

ลิ้น ก็จะฉุดเอ�ภิกษุนั้นไปห�รสที่ชอบใจ  

รสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

ก�ย ก็จะฉุดเอ�ภิกษุน้ันไปห�สัมผัสท่ีย่ัวยวนใจ  

สัมผัสท่ีไม่ย่ัวยวนใจก็กลายเป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง

ใจ ก็จะฉุดเอ�ภิกษุน้ันไปห�ธรรม�รมณ์ท่ีถูกใจ  

ธรรมารมณ์ท่ีไม่ถูกใจก็กลายเป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ลักษณะของผู้ตั้งจิตอยู่กับกาย

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หก

ชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาผูก

รวมกัน ด้วยเชือกอันมั่นคง คือ เขาจับงูมาผูกด้วยเชือก

เหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้ จับนก จับสุนัขบ้าน จับสุนัข

จ้ิงจอกและจับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหน่ึงๆ คร้ันแล้ว 

นำาไปผูกไว้กับเส�เขื่อนหรือเส�หลักอีกต่อหนึ่ง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังน้ัน สัตว์ท้ังหกชนิดเหล่าน้ัน  

มีท่ีอาศัยและท่ีเท่ียวต่างๆ กัน ก็ย้ือแย่งฉุดดึงกัน เพ่ือจะ

ไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนๆ งูจะเข้าจอมปลวก จระเข้

จะลงน้ำา นกจะบินขึ้นไปในอากาศ สุนัขจะเข้าบ้าน  

สุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้า ลิงก็จะไปป่า. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลใดแล ความเป็นไป

ภายในของสัตว์ท้ังหกชนิดเหล่าน้ัน มีแต่ความเม่ือยล้าแล้ว  

ในกาลน้ัน มันท้ังหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ่า น่ังเจ่า นอนเจ่า 

อยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเอง ข้อนี้ฉันใด

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุใด ได้อบรมทำ�ให้ม�ก

ในก�ยคต�สติแล้ว 
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ต� ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ 

รูปที่ไม่น่�พอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

ห ู ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง 

เสียงที่ไม่น่�ฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง

จมูก ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุน้ันไปหากล่ินท่ีน่าสูดดม 

กล่ินท่ีไม่น่�สูดดมก็ไม่เป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง

ลิ้น ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ 

รสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง

ก�ย ก็ จะไ ม่ ฉุดเอาภิกษุนั้ นไปหาสัมผัสที่

ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งท่ีเธอรู้สึก

อึดอัดขยะแขยง

ใจ ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาธรรมารมณ์ที่

ถูกใจ ธรรม�รมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัด 

ขยะแขยง ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

ภิกษุทั้งหลาย !  

คำาว่า “เส�เขื่อน หรือ เส�หลัก” นี้ 

เป็นคำาเรียกแทนชื่อแห่ง ก�ยคต�สติ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ 

พวกเธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกใจไว้ว่า 

“ก�ยคต�สติ ของเร�ทั้งหล�ย 

จักเป็นสิ่งที่เร�อบรม

กระทำ�ให้ม�ก

กระทำ�ให้เป็นย�นเครื่องนำ�ไป 

กระทำ�ให้เป็นของที่อ�ศัยได้ 

เพียรตั้งไว้เนืองๆ 

เพียรเสริมสร้�งโดยรอบคอบ 

เพียรปร�รภสม่ำ�เสมอด้วยดี” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

พวกเธอท้ังหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้ด้วยอาการ

อย่างนี้ แล.
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ให้ตั้งจิตในก�ยคต�สติ 
เสมือนเต่�หดอวัยวะไว้ในกระดอง ๘๑

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแต่ก่อน เต่าตัวหน่ึง 

เท่ียวหากินตามริมลำาธารในตอนเย็น สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึง  

ก็เท่ียวหากินตามริมลำาธารในตอนเย็นเช่นเดียวกัน เต่าตัวน้ี 

ได้เห็นสุนัขจ้ิงจอกซ่ึงเท่ียวหากิน (เดินเข้ามา) แต่ไกล คร้ันแล้ว

จึงหดอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ ๕ เข้าในกระดอง

ของตนเสีย เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ แม้สุนัขจิ้งจอก 

ก็ได้เห็นเต่าตัวท่ีเท่ียวหากินน้ันแต่ไกลเหมือนกัน คร้ันแล้ว  

จึงเดินตรงเข้าไปที่เต่า คอยช่องอยู่ว่า “เมื่อไรหนอเต่าจัก

โผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย 

มีศีรษะเป็นที่ ๕ แล้ว จักกัดอวัยวะส่วนนั้น คร่าเอาออก

มากินเสีย” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ตลอดเวล�ท่ีเต่�ไม่โผล่อวัยวะ

ออกม� สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอก�สต้องหลีกไปเอง
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ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น มารผู้ใจบาป  

ก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่

เหมือนกันว่า “ถ้าอย่างไร เราคงได้ช่อง ไม่ทางตา ก็ทางหู  

หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ” 

ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองน้ี พวกเธอ

ท้ังหล�ย จงเป็นผู้คุ้มครองทว�รในอินทรีย์ท้ังหล�ยอยู่เถิด

ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู

ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น

ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย 

หรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว 

จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด 

อย่าได้ถือเอาโดยลักษณะท่ีเป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ เลย

สิ่งที่เป็นบาปอกุศล คือ อภิชฌา และโทมนัส 

จะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำารวม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์เหล่าใด เป็นเหตุ. 
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พวกเธอทั้งหลาย 

จงปฏิบัติเพื่อก�รปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว ้

พวกเธอทั้งหลาย จงรักษ�และถึงคว�มสำ�รวม 

ต� หู จมูก ลิ้น ก�ย ใจ เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย 

จักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ ในกาลนั้น  

มารผู้ใจบาป จักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลาย และ

จักต้องหลีกไปเอง เหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจาก

เต่าก็หลีกไปเอง ฉะนั้น.

“เต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง ฉันใด 

ภิกษุพึงตั้งมโนวิตก (คว�มตริตรึกท�งใจ) ไว้ใน

กระดอง ฉันนั้น 

เป็นผู้ที่ตัณห�และทิฏฐิไม่อิงอ�ศัยได้

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 

ไม่กล่�วร้�ยต่อใครทั้งหมด 

เป็นผู้ดับสนิทแล้ว” ดังนี้แล.
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ให้ตั้งจิตในก�ยคต�สติ 
เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อนำ้�มัน ๘๒

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๖/๗๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้

ทราบข่าวว่า มีนางงามในชนบท พึงประชุมกัน ก็นางงาม

ในชนบทนั้น น่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำา น่าดูอย่างยิ่งใน

การขับร้อง หมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า นางงามในชนบท 

จะฟ้อนรำาขับร้อง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณ  

คร้ังน้ัน บุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข 

เกลียดทุกข์ พึงมากล่าวกับหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่า บุรุษ

ผู้เจริญ ! ท่านพึงนำาภาชนะน้ำามันอันเต็มเปี่ยมนี้ไปใน

ระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบท  และจักมีบุรุษ

เงื้อดาบตามบุรุษผู้นำาหม้อน้ำามันนั้นไปข้างหลังๆ บอกว่า  

ท่านจักทำาน้ำามันน้ันหกแม้หน่อยหน่ึงในท่ีใด ศีรษะของท่าน 

จักขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียว

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลาย จะสำาคัญความ

ข้อนั้น เป็นไฉน ? บุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำามันโน้น 

แล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ ? 
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เราทำาอุปมานี้ เพื่อให้เข้าใจ

เนื้อความน้ีชัดขึ้น เนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แล คำ�ว่� 

ภ�ชนะน้ำ�มันอันเต็มเปี่ยม เป็นชื่อของก�ยคต�สติ.  

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันแหละ เธอท้ังหลาย 

พึงศึกษาอย่างน้ีว่า กายคตาสติ จักเป็นของอันเราเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว กระทำาให้เป็นดังยานกระทำาให้เป็นท่ีต้ัง 

กระทำาไม่หยุด สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว.   

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอย่างน้ี แล.
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อ�นิสงส์ของก�รเจริญก�ยคต�สติ ๘๓
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๙/๒๓๕,๒๓๙. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ชนเหล่าใด ไม่บริโภคก�ยคต�สติ 

ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ 

ภิกษุท้ังหลาย !   ชนเหล่าใด บริโภคก�ยคต�สติ 

ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก�ยคต�สติอันชนเหล่�ใดไม่ส้องเสพแล้ว 

อมตะชื่อว่�อันชนเหล่�นั้นไม่ส้องเสพแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก�ยคต�สติอันชนเหล่�ใดส้องเสพแล้ว 

อมตะชื่อว่�อันชนเหล่�นั้นส้องเสพแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก�ยคต�สติอันชนเหล่�ใดเบื่อแล้ว 

อมตะชื่อว่�อันชนเหล่�นั้นเบื่อแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก�ยคต�สติอันชนเหล่�ใดชอบใจแล้ว 

อมตะชื่อว่�อันชนเหล่�นั้นชอบใจแล้ว.
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ก�รดำ�รงสม�ธิจิต
เมื่อถูกเบียดเบียนท�งว�จ� ๘๔

-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๕๔,๒๕๖/๒๖๗,๒๖๙., -บาลี มู. ม. ๑๒/๒๕๘/๒๗๒-๓. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ทางแห่งถ้อยคำาที่บุคคลอื่น 

จะพึงกล่าวหาเธอ ๕ อย่างเหล่านี้ มีอยู่ คือ 

๑. กล่าวโดยกาลหรือโดยมิใช่กาล 

๒. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง 

๓. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 

๔. กล่าวด้วยเร่ืองมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 

๕. กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายใน 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้น  

ในกรณีนั้นๆ เธอพึงทำาการสำาเหนียกอย่างนี้ว่า 

“จิตของเร�จักไม่แปรปรวน

เร�จักไม่กล่�วว�จ�อันเป็นบ�ป 

เร�จักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล 

มีจิตประกอบด้วยเมตต� ไม่มีโทสะในภ�ยในอยู่ 

จักมีจิตสหรคตด้วยเมตต�แผ่ไปยังบุคคลน้ันอยู่ 

และจักมีจิตสหรคตด้วยเมตต�อันเป็นจิตไพบูลย์
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ใหญ่หลวง ไม่มีประม�ณ ไม่มีเวร ไม่มีพย�บ�ท

แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศท�ง 

มีบุคคลนั้นเป็นอ�รมณ์ แล้วแลอยู่” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอพึงทำาการสำาเนียกอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมา 

เป็นสีคร่ังบ้าง สีเหลืองบ้าง สีเขียวบ้าง สีแสดบ้าง กล่าวอยู่ว่า  

“เราจักเขียนรูปต่างๆ ในอากาศนี้ ทำาให้มีรูปปรากฏอยู่” 

ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่า

อย่างไร บุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆ ในอากาศนี้ ทำาให้มีรูป

ปรากฏอยู่ได้แลหรือ ? 

“ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.

เพราะเหตุไรเล่า ? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! เพราะเหตุว่าอากาศนี้ เป็นสิ่ง

ที่มีรูปไม่ได้ แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ ในอากาศนั้น ไม่เป็นการง่ายที่

ใครๆ จะเขียนรูป ท�าให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้

มีส่วนแห่งความล�าบากคับแค้นเสียเปล่า พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ใน

บรรดาทางแห่งถ้อยคำาสำาหรับการกล่าวหา ๕ ประการนั้น 

เม่ือเข�กล่�วห�เธอ ด้วยทางแห่งถ้อยคำา

ประการใดประการหนึ่งอยู่ 

เธอพึงทำ�ก�รสำ�เหนียกในกรณีนั้น อย่�งนี้ว่�  

“จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป  

เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตา 

ไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตสหรคตด้วยเมตตา  

แผ่ไปยังบุคคลน้ันอยู่ และจักมีจิตสหรคตด้วยเมตตา 

อันเป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร 

ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกถึงท่ีสุดทุกทิศทาง มีบุคคลน้ัน

เป็นอารมณ ์ แล้วแลอยู่” ดังนี้. 

(คือมีจิตเหมือนอากาศ อันใครๆ จะเขียนให้เป็นรูป

ปรากฏไม่ได้ ฉันใดก็ฉันนั้น). 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอพึงทำาการสำาเหนียก อย่างนี้

แล...
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 (นอกจากนี้ยังทรงอุปมาเปรียบกับบุรุษถือเอาจอบและ

กระทอมาขุดแผ่นดิน หวังจะไม่ให้เป็นแผ่นดินอีก เปรียบกับ

บุรุษถือเอาคบเพลิงหญ้ามาเผาแม่น้ำาคงคา หวังจะให้เดือดพล่าน 

ซึ่งเป็นฐานะที่ไม่อาจเป็นได้).

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้า โจรผู้คอยห�ช่อง พึงเลื่อย

อวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเล่ือยมีด้ามสองข้าง ผู้ใดมีใจ 

ประทุษร้�ยในโจรน้ัน ผู้น้ันช่ือว่�ไม่ทำ�ต�มคำ�สอนของเร�  

เพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้น.   ภิกษุทั้งหลาย !    

ในกรณีนั้น เธอพึงทำาการสำาเหนียกอย่างนี้ว่า “จิตของเรา 

จักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็น 

ผู้มีจิตเอ็นดูเก้ือกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะใน 

ภายใน อยู่  จักมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน้ัน อยู่  

และจักมีจิตสหรคตด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง  

ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุด

ทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่” ดังนี้.  

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอพึงทำาการสำาเหนียก อย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เธอพึงกระทำาในใจถึงโอวาท 

อันเปรียบด้วยเลื่อยนี้ อยู่เนืองๆ เถิด.  ภิกษุทั้งหลาย !  

เม่ือเธอทำาในใจถึงโอวาทน้ันอยู่ เธอจะได้เห็นทางแห่ง

การกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ท่ีเธออดกล้ันไม่ได้อยู่อีกหรือ ? 

“ข้อนั้นหามิได้  พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี พวกเธอ 

ท้ังหล�ย จงกระทำ�ในใจถึงโอว�ทอันเปรียบด้วยเล่ือยน้ี  

อยู่เป็นประจำ�เถิด นั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

และคว�มสุขแก่เธอทั้งหล�ย ตลอดก�ลน�น.

 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

229

อ�นิสงส์แห่งก�รปฏิบัติสม�ธิ
แบบต่�งๆ                             ๘๕

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕.

ราหุล ! เธอจง เจริญเมตต�ภ�วน� เถิด. เมื่อ

เธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่  พย�บ�ท จักละไป.

ราหุล ! เธอจง เจริญกรุณ�ภ�วน� เถิด. เมื่อ

เธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่  วิหิงส� (คว�มคิดเบียดเบียน) 

จักละไป.

ราหุล ! เธอจง เจริญมุทิต�ภ�วน� เถิด. เมื่อ

เธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่  อรติ (คว�มไม่ยินดีด้วยใครๆ) 

จักละไป.

ราหุล ! เธอจง เจริญอุเบกข� เถิด. เมื่อเธอ

เจริญอุเบกขาอยู่  ปฏิฆะ (คว�มหงุดหงิดแห่งจิต)  จักละไป.

ราหุล ! เธอจง เจริญอสุภะภ�วน� เถิด. เมื่อ

เธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่ ร�คะ  จักละไป.

ราหุล ! เธอจง เจริญอนิจจสัญญ�ภ�วน� เถิด.  

เมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่  อัส๎มิม�นะ (คว�ม

สำ�คัญว่�ตัวตนและของตน)  จักละไป.
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ลักษณะของผู้ที่ง่�ยต่อก�รเข้�สม�ธิ ๘๖
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๕/๑๓๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๕ ประก�ร เป็นผู้ 

ไม่ควร เพื่อเข้�ถึงสัมม�สม�ธิ แล้วแลอยู่.

๕ ประการ อย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๕ ประการ คือ 

ภิกษุในกรณีนี้ 

(๑) เป็นผู้ ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลาย 

(๒) ไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลาย 

(๓) ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 

(๔) ไม่อดทนต่อรสทั้งหลาย 

(๕) ไม่อดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลาย 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล 

เป็นผู้ ไม่ควร เพื่อเข้�ถึงสัมม�สม�ธิ แล้วแลอยู่.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุที่ประกอบด้วย ธรรม ๕ ประก�ร เป็นผู้ 

ควร เพื่อเข้�ถึงสัมม�สม�ธิ แล้วแลอยู่.

๕ ประการ อย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๕ ประการ คือ 

ภิกษุในกรณีนี้ 

(๑) เป็นผู้ อดทนต่อรูปทั้งหลาย 

(๒) อดทนต่อเสียงทั้งหลาย 

(๓) อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 

(๔) อดทนต่อรสทั้งหลาย 

(๕) อดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลาย 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล 

เป็นผู้ ควร เพื่อเข้�ถึงสัมม�สม�ธิ แล้วแลอยู่.
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เจริญสม�ธิให้ได้อย่�งน้อย
วันละ ๓ ครั้ง                          ๘๗

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๔๕/๔๕๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  ชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วย

องค์ ๓ ประการ เป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำาไรที่ยังไม่ได้ 

หรือเพื่อทำาผลกำาไรที่ได้รับอยู่แล้ว ให้งอกงามออกไป. 

๓ ประการ อย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๓ ประการ คือ 

ชาวร้านตลาด ในกรณีน้ี 

ย่อมจัดย่อมทำากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้า 

ย่อมจัดย่อมทำากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวัน

ย่อมจัดย่อมทำากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการเหล่านี้แล

เป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำาไรที่ยังไม่ได้

หรือเพ่ือทำาผลกำาไรท่ีได้รับอยู่แล้ว ให้งอกงามออกไป 

น้ีฉันใด.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุ

ที่ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ เป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุ

กุศลธรรมท่ียังไม่บรรลุ หรือเพ่ือทำากุศลธรรมท่ีบรรลุแล้ว 

ให้งอกงามยิ่งขึ้นไป. 

๓ ประการ อย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ๓ ประการ คือ 

ภิกษุในกรณีนี้

ย่อมกำ�หนดสม�ธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวล�เช้�

ย่อมกำาหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวล�กล�งวัน 

ย่อมกำาหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวล�เย็น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล 

ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ 

หรือเพื่อทำ�กุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกง�มยิ่งขึ้นไป.
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ก�รอยู่ป่�กับก�รเจริญสม�ธ ิ
สำ�หรับภิกษุบ�งรูป ๘๘

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๑๖/๙๙.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์ มีความประสงค์

จะเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าหรือป่าเปลี่ยว”.

อุบาลี ! 

เสน�สนะอันสงัด คือ ป่�หรือป่�เปล่ียว อยู่ได้ย�ก  

ปวิเวกทำ�ได้ย�ก คว�มอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ยินดีได้ย�ก  

ป่�มักจะนำ�ไปเสียซึ่งใจของภิกษุผู้ไม่ได้สม�ธิอยู่.  

อุบาลี ! ผู้ใดพูดว่า “เราไม่ได้สมาธิ เราจักไปอยู่

ในเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปล่ียว” ดังน้ี.  

เขานั้น พึงหวังผลข้อนี้ คือ จิตจะจมลงหรือจิต

จักปลิวไป.

อุบาลี ! เปรียบเหมือนห้วงน้ำาใหญ่ มีอยู่ .  

ช้างพลายสูงเจ็ดรัตน์ หรือเจ็ดรัตน์คร่ึง มาสู่ท่ีน้ันแล้วคิดว่า 

“เราจะลงสู่ห้วงน้ำานี้ แล้วเล่นน้ำา ล้างหูบ้าง เล่นน้ำา ล้าง

หลังบ้าง ตามปรารถนา” ดังนี้ ช้างนั้น กระทำาได้ดังนั้น 
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เพราะเหตุไร ?  อุบาลี !  เพราะเหตุว่า ช้างนั้นตัวใหญ่  

จึงอาจหย่ังลงในห้วงน้ำาลึกได้.  

คร้ังน้ัน กระต่ายหรือแมวป่า มาเห็นช้างนั้นแล้ว 

คิดว่า “ช้างจะเป็นอะไรท่ีไหนมา เราก็จะเป็นอะไรท่ีไหนไป  

ดังนั้นเราจะลงสู่ห้วงน้ำานี้ แล้วเล่นน้ำา ล้างหูบ้าง เล่นน้ำา 

ล้างหลังบ้าง แลว้พึงอาบ พึงด่ืม พึงข้ึนจากห้วงน้ำาแล้ว

หลีกไปตามปรารถนา” ดังน้ี กระต่ายหรือแมวป่านั้น 

กระโจนลงสู่ห้วงน้ำานั้น โดยไม่พิจารณา ผลที่มันหวังได้ก็

คือ จมดิ่งลงไป หรือลอยไปตามกระแสน้ำา. ข้อนั้นเพราะ

เหตุไรเล่า ? เพราะว่ากระต่ายหรือแมวป่านั้นตัวมันเล็ก 

จึงไม่อาจหยั่งลงในห้วงน้ำาลึก นี้ฉันใด 

อุบาลี ! ข้อนี้ก็ฉันนั้น กล่าวคือ ผู้ใดพูดว่า 

“เราไม่ได้สมาธิ เราจักไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัด คือ

ป่าหรือป่าเปลี่ยว” ดังนี้.  

เขานั้น พึงหวังผลข้อนี้ คือ จิตจะจมลง หรือจิต

จักปลิวไป.
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(เนื้อความข้อนี้แสดงว่า การออกไปอยู่ป่ามิได้เหมาะ

สำาหรับทุกคน. ผู้ใดคิดว่าจักบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน กระทั่ง

ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอันไม่มีอาสวะ ด้วยเหตุเพียงสักว่าอยู่ป่า

อย่างเดียวนั้น ไม่อาจจะสำาเร็จได้ เพราะไม่ชื่อว่า เป็นผู้ตามถึง

ประโยชน์ตน (อนุปฺปตฺตสทตฺถ) ได้ด้วยเหตุสักว่าการอยู่ป่า  

ดังนั้นพระองค์จึงตรัสกะภิกษุอุบาลีว่า) 

อุบาลี !  

 เธอ จงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิด 

 คว�มผ�สุกจักมีแก่เธอผู้อยู่ในหมู่สงฆ์ ดังนี้.
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ผลของก�รกระทำ�ที่ทำ�ได้
เหม�ะสมกับเวล�                      ๘๙

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๘/๑๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  กาล ๔ ประการนี้ อันบุคคล
บำาเพ็ญโดยชอบ ให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความส้ินอาสวะ 
โดยลำาดับ. กาล ๔ ประการ เป็นอย่างไรเล่า คือ

๑. การฟังธรรมตามกาล (กาเลน  ธมฺมสฺสวน) 
๒. การสนทนาธรรมตามกาล (กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา) 

๓. การทำาสมถะตามกาล (กาเลน  สมโถ) 
๔. การทำาวิปัสสนาตามกาล (กาเลน  วิปสฺสนา)

ภิกษุทั้งหลาย !  กาล ๔ ประการนี้แล อันบุคคล
บำาเพ็ญโดยชอบ ให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความส้ินอาสวะ 
โดยลำาดับ.  ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนภูเขา 
น้ำาไหลไปตามท่ีลุ่ม ย่อมยังซอกเขา ลำาธารและห้วยให้เต็ม 
ซอกเขา ลำาธารและห้วยเต็มแล้ว ย่อมยังบึงน้อยให้เต็ม  
บึงน้อยเต็มแล้ว ย่อมยังบึงใหญ่ให้เต็ม บึงใหญ่เต็มแล้ว  
ย่อมยังแม่น้ำาน้อยให้เต็ม แม่น้ำาน้อยเต็มแล้ว ย่อมยังแม่น้ำาใหญ่ 
ให้เต็ม แม่น้ำาใหญ่เต็มแล้ว ย่อมยังสมุทรสาครให้เต็ม แม้ฉันใด  
กาล ๔ ประการน้ี อันบุคคลบำาเพ็ญโดยชอบ ให้เป็นไปโดยชอบ  
ย่อมให้ถึงความส้ินอาสวะโดยลำาดับ ฉันน้ันเหมือนกันแล.
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จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะ ๙๐
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๑๒/๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุ พึงเป็นผูม้ีสติอยู่ อย่�งมีสัมปชัญญะ

นี้เป็น อนุส�สนีของเร�แก่พวกเธอทั้งหล�ย.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุเป็นผู้มีสติ เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 

เป็นผู้เห็นก�ยในก�ยอยู่เป็นประจำา มีความเพียร 

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาออกเสียได้ซึ่งอภิชฌา

และโทมนัสในโลก

เป็นผู้เห็นเวทน�ในเวทน�อยู่เป็นประจำา มีความ

เพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาออกเสียได้ซึ่ง 

อภิชฌาและโทมนัสในโลก 

เป็นผูเ้ห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาออกเสียได้ซึ่งอภิชฌา

และโทมนัสในโลก 
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เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาออกเสียได้

ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก.

ภิกษุทั้งหลาย !  

อย่างนี้แล เรียกว่า ภิกษเุป็นผู้มีสต.ิ

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้รู้ตัว

รอบคอบในการก้าวไปข้างหน้า การถอยกลับไปข้างหลัง 

การแลดู การเหลียวดู การคู้ การเหยียด การทรงสังฆาฏิ 

บาตร จีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่าย

อุจจาระ ปัสสาวะ การไป การหยุด การนั่ง การนอน  

การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย !  

อย่างนี้แล เรียกว่า ภิกษเุป็นผู้มีสัมปชัญญะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุ พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่�งมีสัมปชัญญะ

นี้เป็น อนุส�สนีของเร�แก่พวกเธอทั้งหล�ย.





ความสําคัญ 
ของ

คําพระผูมีพระภาคเจา 
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เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพ�ะคำ�ตรัส 
ของพระผู้มีพระภ�คเจ้� ๙๑

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒., -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓., -บาลี มู. ม. ๑๒/๔๖๐/๔๓๐., 
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓., -บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑., -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.,

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐., -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๑/๒๑.

ทรงกำาชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะ
จากคำาของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้ 

สุตตันตะเหล่าใด ท่ีกวีแต่งข้ึนใหม่ เป็นคำาร้อยกรอง

ประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร 

เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นคำากล่าวของสาวก เม่ือมีผู้นำาสุตตันตะ

เหล่าน้ันมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เง่ียหูฟัง ไม่ต้ังจิต

เพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำาคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษา

เล่าเรียน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนสุตตันตะเหล่�ใด ที่เป็น 

คำ�ของตถ�คต เป็นข้อคว�มลึก มีคว�มหม�ยซึ้ง 

เป็นชั้นโลกุตตระ ว่�เฉพ�ะด้วยเรื่องสุญญต� เมื่อมี

ผู้นำ�สุตตันตะเหล่�นั้นม�กล่�วอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี  

ย่อมเงี่ ยหูฟั ง  ย่อมตั้ ง จิต เ พ่ือจะรู้ ท่ั วถึ ง  และ 

ย่อมสำ�คัญว่�เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษ�เล่�เรียน จึงพากัน

เล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็น

อย่างไร ? มีความหมายกี่นัย ?” ดังนี้. 

ด้วยก�รทำ�ดังน้ี เธอย่อมเปิดธรรมท่ีถูกปิดไว้ได้.  

ธรรมท่ียังไม่ปร�กฏ เธอก็ทำ�ให้ปร�กฏได้ คว�มสงสัย

ในธรรมหล�ยประก�รที่น่�สงสัยเธอก็บรรเท�ลงได.้

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุบริษัทเหล่านี้ เราเรียกว่�  

บริษัทท่ีมีก�รลุล่วงไปได้ ด้วยก�รสอบถ�มแก่กันและกัน 

เอ�เอง หาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคล

ภายนอกเหล่าอ่ืนไม่ (ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตา) 

จัดเป็นบริษัทท่ีเลิศ แล.
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หากไม่สนใจคำาตถาคต 
จะทำาให้เกิดความอันตรธานของคำาตถาคต 

เปรียบด้วยกลองศึก

ภิกษุทั้งหลาย !  เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว กลองศึก 

ของกษัตริย์พวกทสารหะ เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมื่อ 

กลองอานกะนี้ มีแผลแตก หรือลิ พวกกษัตริย์ทสารหะ 

ได้หาเน้ือไม้อ่ืนทำาเป็นล่ิม เสริมลงในรอยแตกของกลองน้ัน  

(ทุกคราวไป). ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้ง

หลายคราวเช่นนั้น นานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิม

ของตัวกลองหมดส้ินไป เหลืออยู่แต่เน้ือไม้ท่ีทำ�เสริมเข้�

ใหม่เท่านั้น

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น ในกาลยืดยาว 

ฝ่ายอนาคต จักมีภิกษุท้ังหลาย สุตตันตะเหล่�ใด ท่ี 

เป็นคำ�ของตถ�คต เป็นข้อคว�มลึก มีคว�มหม�ยซ้ึง  

เป็นช้ันโลกุตตระ ว่�เฉพ�ะด้วยเรื่องสุญญต� เมื่อมี 

ผู้นำาสุตตันตะเหล่าน้ันมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี  

จักไม่เง่ียหูฟัง จักไม่ต้ังจิตเพ่ือจะรู้ท่ัวถึง และจักไม่สำาคัญ 

ว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.
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ส่วนสุตตันตะเหล่�ใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่  

เป็นคำ�ร้อยกรองประเภทก�พย์กลอน มีอักษรสละสลวย  

มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำ�กล่�ว

ของส�วก เม่ือมีผู้นำาสูตรที่นักกวีแต่งข้ึนใหม่เหล่านั้น

มากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จักเงี่ยหูฟัง จักตั้งจิตเพื่อ 

จะรู้ท่ัวถึง และจักสำาคัญว่าเป็นส่ิงท่ีตนควรศึกษาเล่าเรียน.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มอันตรธ�นของสุตตันตะ 

เหล่�นั้นท่ีเป็นคำ�ของตถ�คต เป็นข้อคว�มลึก มี 

คว�มหม�ยซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่�เฉพ�ะด้วยเรื่อง

สุญญต� จักมีได้ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้ แล.
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พระองค์ทรงสามารถกำาหนดสมาธ ิ
เมื่อจะพูดทุกถ้อยคำา จึงไม่ผิดพลาด

อัคคิเวสนะ ! เรานั้นหรือ จำาเดิมแต่เริ่มแสดง 

กระทั่งคำาสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ 

ย่อมต้ังไว้ซ่ึงจิตในสม�ธินิมิตอันเป็นภ�ยในโดยแท้ 

ให้จิตดำ�รงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำ�ให้มีจิตเป็นเอก

ดังเช่นท่ีคนท้ังหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำาอยู่เป็นประจำา 

ดังนี้. 
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คำาพูดที่ตรัสมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น 
สอดรับไม่ขัดแย้งกัน

ภิกษุทั้งหลาย !  

นับตั้งแต่ราตร ี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพาน

ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 

ตลอดเวลาระหว่างนั้น 

ตถาคตได้กล่าวสอน พร่ำาสอน 

แสดงออก ซ่ึงถ้อยคำาใด 

ถ้อยคำ�เหล่�น้ันท้ังหมด 

ย่อมเข้�กันได้โดยประก�รเดียวทั้งสิ้น 

ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย. 
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แต่ละคำาพูดเป็นอกาลิโก คือ  
ถูกต้องตรงจริง ไม่จำากัดกาลเวลา

ภิกษุทั้งหลาย !  

พวกเธอท้ังหลายเป็นผู้ท่ีเรานำาไปแล้วด้วยธรรมน้ี 

อันเป็น

ธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
(สนฺทิฏิโก) 

เป็นธรรมให้ผลไม่จำ�กัดก�ล 
(อกาลิโก) 

เป็นธรรมที่ควรเรียกกันม�ดู 
(เอหิปสฺสิโก) 

ควรน้อมเข้�ม�ใส่ตัว 
(โอปนยิโก) 

อันวิญูชนจะพึงรู้ได้เฉพ�ะตน
(ปจฺจตฺตำ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ). 
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ทรงให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสแล้ว 
เป็นศาสดาแทนต่อไป

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า 

“ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเรา 

ไม่มีพระศาสดา” ดังน้ี.  อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างน้ัน. 

อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว  

บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็น

ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ ! 

ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี 

ใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีป 

มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ 

มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ 

ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. 

อานนท์ ! ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกข�

ภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถ�นะอันเลิศที่สุด แล.
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ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอน
สิ่งที่บัญญัติไว้

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุทั้งหลาย 

จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ 

จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 

จักสม�ท�นศึกษ�ในสิกข�บทที่บัญญัติไว้แล้ว

อย่�งเคร่งครัด อยู่เพียงใด 

คว�มเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหล�ยหวังได้ 

ไม่มีคว�มเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
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อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ กัลย�ณวัตร 
ที่ตถ�คตทรงฝ�กไว้ ๙๒

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

อานนท์ ! ก็กัลย�ณวัตรอันเร�ตั้งไว้ในก�ลนี้  

ย่อมเป็นไป เพ่ือคว�มเบื่อหน่�ยโดยส่วนเดียว เพื่อ

คล�ยกำ�หนัด เพื่อดับ เพื่อคว�มสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง 

เพื่อรู้พร้อม เพื่อนิพพ�น. 

อานนท์ ! กัลยาณวัตรนี้ เป็นอย่างไรเล่า ? 

นี้คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ กล่าวคือ

สัมม�ทิฏฐิ สัมม�สังกัปปะ 

สัมม�ว�จ� สัมม�กัมมันตะ สัมม�อ�ชีวะ 

สัมม�ว�ย�มะ สัมม�สติ สัมม�สม�ธิ. 

อานนท์ !  

เกี่ยวกับกัลย�ณวัตรนั้น 

เร�ขอกล่�วกะเธอ โดยประก�รที่เธอทั้งหล�ย 

จะพ�กันประพฤติต�มกัลย�ณวัตรที่เร�ตั้งไว้แล้วนี้ 

เธอทั้งหล�ยอย่�เป็นบุรุษพวกสุดท้�ยของเร�เลย. 
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อานนท์ !  

คว�มข�ดสูญแห่งกัลย�ณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่�บุรุษคนสุดท้�ยแห่งบุรุษทั้งหล�ย. 

อานนท์ !  

เกี่ยวกับกัลย�ณวัตรนั้น 

เร�ขอกล่�ว (ย้ำ�) กับเธอ โดยประก�รที่เธอทั้งหล�ย

จะพ�กันประพฤติต�มกัลย�ณวัตรที่เร�ตั้งไว้แล้วนี้ 

เธอทั้งหล�ยอย่�เป็นบุรุษพวกสุดท้�ยของเร�เลย. 





การปรินิพพาน
ของตถาคต  
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เหตุก�รณ์ช่วงปรินิพพ�น ๙๓
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๖๓/๑๙๒., -บาลี มหาวาร. สํ ๑๙/๒๘๗/๙๖๓., -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๑/๑๐๘.

สารีบุตร ! มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าว

อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ว่า ชั่วเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่ม มีผม

ดำาสนิท ประกอบด้วยความหนุ่มแน่น ตั้งอยู่ในปฐมวัย ก ็

ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงน้ัน  

เมื่อใดบุรุษนี้แก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลนาน ผ่านวัย

ไปแล้ว มีอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปีหรือ ๑๐๐ ปี จากการเกิด 

เมื่อนั้น เขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลม

ว่องไว. 

สารีบุตร ! ข้อน้ี เธออย่าพึงเห็นอย่างน้ัน เราน้ีแล  

ในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาแล้ว 

วัยของเรานับได้ ๘๐ ปี ...ฯลฯ...

สารีบุตร ! 

ธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้น                   ก็มิได้แปรปรวน 

บทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคต ก็มิได้แปรปรวน 

ปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคต ก็มิได้แปรปรวน 

...ฯลฯ... 
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สารีบุตร ! แม้ว่าเธอทั้งหลาย จักนำาเราไปด้วย

เตียงน้อย (สำาหรับหามคนทุพพลภาพ) ความแปรปรวน

เป็นอย่างอ่ืนแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคต 

ก็มิได้มี.

สารีบุตร !  

ถ้�ผู้ใดจะพึงกล่�วให้ถูกให้ชอบว่�

“สัตว์มีคว�มไม่หลงเป็นธรรมด� 

บังเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล 

เพื่อคว�มสุขแก่มห�ชน เพื่ออนุเคร�ะห์โลก 

เพื่อประโยชน์ เพื่อคว�มเกื้อกูล 

เพื่อคว�มสุขแก่เทวด�และมนุษย์ทั้งหล�ย” 

ดังนี้แล้ว ผู้นั้นพึงกล่�วซึ่งเร�ผู้เดียวเท่�นั้น.

ล�าดับนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มี 

พระภาค ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วลูบคล�าทั่วพระกายของ

พระผู้มีพระภาคอยู่ พลางกล่าวถ้อยค�านี้ ว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้น่าอัศจรรย์ ข้อนี้ไม่เคยมี

มาก่อน. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บัดน้ี ฉวีวรรณของพระผู้มีพระภาค 

ไม่บริสุทธ์ิผุดผ่องเหมือนแต่ก่อน และพระกายก็เห่ียวย่นหย่อนยาน 

มีพระองค์ค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ท้ังหลาย ก็เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน

ไปหมด ทั้งพระจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ”.    
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อานนท์ ! นั่น ต้องเป็นอย่างนั้น คือ 

คว�มชร�มี (ซ่อน) อยู่ในคว�มหนุ่ม 

คว�มเจ็บไข้มี (ซ่อน) อยู่ในคว�มไม่มีโรค 

คว�มต�ยมี (ซ่อน) อยู่ในชีวิต 

ฉวีวรรณจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้ว และกายก็

เหี่ยวย่นหย่อนยาน มีตัวค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลาย  

ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมด ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ดังนี้.

พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสคำานี้แล้ว ได้ตรัส

ข้อความนี้ (เป็นคำากาพย์กลอน) อีกว่า

โธ่เอ๋ย !  คว�มแก่อันชั่วช้�เอ๋ย ! 

อันทำ�คว�มน่�เกลียดเอ๋ย ! 

ก�ยท่ีน่�พอใจ บัดน้ีก็ถูกคว�มแก่ย่ำ�ยีหมดแล้ว. 

แม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี 

ทุกคนก็ยังมีคว�มต�ยเป็นที่ไปในเบื้องหน้�.

คว�มต�ยไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆ 

มันย่ำ�ยีหมดทุกคน.
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อานนท์ ! บัดนี้ เรามีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุ

สังขารแล้ว ณ ปาวาลเจดีย์นี้. (พระอานนท์ได้สติจึงทูลขอให้

ดำารงพระชนม์ชีพอยู่ด้วยอิทธิบาทภาวนา กัปป์หนึ่งหรือยิ่งกว่า

กัปป์ ทรงปฏิเสธ)

อานนท์ ! อย่าเลย อย่าวิงวอนตถาคตเลย  

มิใช่เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแล้ว. (พระอานนท์ทูลวิงวอน

อีกจนครบสามคร้ัง ได้รับพระดำารัสตอบอย่างเดียวกัน ตรัสว่า 

เป็นความผิดของพระอานนท์ผู้เดียว แล้วทรงจาระไนสถานท่ี ๑๖ แห่ง

ที่เคยให้โอกาสแก่พระอานนท์ในเรื่องนี้ แต่พระอานนท์รู้ไม่ทัน

สักครั้งเดียว) 

อานนท์ ! ในที่นั้นๆ ถ้าเธอวิงวอนตถาคต 

ตถาคตจักห้ามเสียสองครั้ง  แล้วจักรับคำาในครั้งที่สาม 

อานนท์ ! ตถาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือ ว่าสัตว์

จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น สัตว์จะ

ได้ตามปรารถนา ในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่า ข้อที่สัตว์

จะหวังเอาส่ิงที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว มีปัจจัยปรุงแต่งแล้ว  

มีการแตกดับเป็นธรรมดา ว่าสิ่งนี้อย่าฉิบหายเลย ดังนี้ 

ย่อมไม่เป็นฐานะที่มีได้ เป็นได้.
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สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่

ทั้งที่เป็นคนพ�ลและบัณฑิต

ทั้งที่มั่งมี และ ย�กจน

ล้วนแต่มีคว�มต�ยเป็นที่ไปถึง ในเบื้องหน้�.

เปรียบเหมือนภ�ชนะดินที่ช่�งหม้อปั้นแล้ว

ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้ว และยังดิบ

ล้วนแต่มีก�รแตกทำ�ล�ยเป็นที่สุด ฉันใด

ชีวิตแห่งสัตว์ท้ังหล�ยก็มีคว�มต�ยเป็นเบ้ืองหน้�ฉันน้ัน

วัยของเร� แก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเร�ริบหรี่แล้ว

เร�จักละพวกเธอไป

สรณะของตัวเองเร�ได้ทำ�ไว้แล้ว

ภิกษุทั้งหล�ย !  พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประม�ท

มีสติ มีศีลเป็นอย่�งดี

มีคว�มดำ�ริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี

ต�มรักษ�ซึ่งจิตของตนเถิด

ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประม�ทแล้ว

จักละช�ติสงส�ร ทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได.้



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

261

ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ๙๔
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๖/๗๓๖.

อานนท์ ! เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือ

ว่า “ความเป็นต่างๆ ความพลัดพราก ความเป็นอย่างอ่ืน 

จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ย่อมมี”.

อานนท์ ! ข้อนั้น จักได้มาแต่ไหนเล่า ? สิ่งใด 

เกิดขึ้นแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแล้ว มีความชำารุดไป 

เป็นธรรมดา สิ่งนั้นอย่าชำารุดไปเลย ดังนี้ ข้อนั้น 

ย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้.

อานนท์ ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอ 

ทั้งหลาย จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอา 

ส่ิงอ่ืนเป็นสรณะ จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ 

ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ.

อานนท์ !  ภิกษุ มีตนเป็นประทีป มีตนเป็น

สรณะ ไม่เอ�ส่ิงอ่ืนเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรม 

เป็นสรณะ ไม่เอ�ส่ิงอ่ืนเป็นสรณะน้ัน เป็นอย่�งไรเล่� ?
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อานนท์ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

พิจ�รณ�เห็นก�ยในก�ยเนืองๆ อยู่ 

พิจ�รณ�เห็นเวทน�ในเวทน�ทั้งหล�ยเนืองๆ อยู่ 

พิจ�รณ�เห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่

พิจ�รณ�เห็นธรรมในธรรมทั้งหล�ยเนืองๆ อยู่

มีคว�มเพียรเผ�กิเลส 

มีคว�มรู้สึกตัวทั่วพร้อม 

มีสติ กำ�จัดอภิชฌ�และโทมนัสในโลกเสียได้. 

อานนท์ ! ภิกษุ อย่างนี้แล 

ชื่อว่�มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ 

ไม่เอ�สิ่งอื่นเป็นสรณะ 

มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ 

ไม่เอ�สิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. 

อานนท์ ! ในกาลบัดน้ีก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเรา 

ก็ดี ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ 

ไม่เอาส่ิงอ่ืนเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ  

ไม่เอาส่ิงอ่ืนเป็นสรณะ. 

อานนท์ ! ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกข� 

ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถ�นะอันเลิศที่สุด แล.
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หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประก�ร ๙๕
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔-๖/๑๑๓-๖.

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า 

ผู้มีอายุ ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค

ว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า  

ในอาวาสชื่อโน้น มีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระหัวหน้า 

ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า “น้ีเป็นธรรม  

นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า  

ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำานวนมากเป็น 

พหูสูตร เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 

ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า “นี้เป็น

ธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
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๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า  

ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้ เป็นเถระอยู่รูปหน่ึงเป็น 

พหูสูตร เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 

ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า “นี้เป็นธรรม 

นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้าน 

คำากล่าวของผู้นั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี 

แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย 

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่าน้ัน สอบลงในสูตรก็ไม่ได้  

เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า 

“น้ีมิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน

แน่นอน และภิกษุน้ีรับมาผิด” เธอท้ังหลายพึงท้ิงคำาน้ันเสีย.

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่าน้ัน สอบลงในสูตรก็ได้ 

เทียบเข้�ในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า 

“น้ีเป็นพระดำ�รัสของพระผู้มีพระภ�คพระองค์น้ัน

แน่นอน และภิกษุนั้นรับม�ด้วยดี”. 

เธอทั้งหล�ย พึงจำ�มห�ปเทส… นี้ไว้.
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ก�รบูช�ตถ�คตอย่�งสูงสุด ๙๖
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๕๙-๖๐/๑๒๘-๙.

อานนท์ ! เธอจงจัดต้ังท่ีนอน ระหว่างต้นสาละคู่ 

มีศีรษะทางทิศเหนือ เราลำาบากกายนัก จักนอน (ประทับ

สีหไสยยาแล้ว มีอัศจรรย์ ดอกสาละผลิผิดฤดูกาลโปรยลงบน

พระสรีระ ดอกมัณฑารพ จุรณ์ไม้จันทน์ ดนตรี ล้วนแต่ของทิพย์ 

ได้ตกลงและบรรเลงขึ้น เพื่อบูชาตถาคตเจ้า).

อานนท์ ! การบูชาเหล่านี้ หาช่ือว่า ตถาคต

เป็นผู้ที่ได้รับสักการะ เคารพนับถือ บูชาแล้วไม่. 

อานนท์ ! ภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก�ใด 

ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติ 

ต�มธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่� ย่อมสักก�ระ เค�รพนับถือ 

บูช�ตถ�คต ด้วยก�รบูช�อันสูงสุด. 

อานนท์ ! เพราะฉะนั้นเธอพึงกำาหนดใจว่า 

“เร�จักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบย่ิง 

ปฏิบัติต�มธรรมอยู่” ดังนี้.
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พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิด�” ๙๗
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๘๐/๑๔๓.

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า 

“ธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว 

พวกเราไม่มีพระศาสดา” ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. 

อ�นนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี 

ที่เร�แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหล�ย 

ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศ�สด�ของพวกเธอทั้งหล�ย

โดยก�ลล่วงไปแห่งเร�.

ภิกษุทั้งหลาย !  

บัดนี้ เร�จักเตือนพวกเธอทั้งหล�ยว่�

สังข�รทั้งหล�ย มีคว�มเสื่อมไปเป็นธรรมด� 

พวกเธอทั้งหล�ย 

จงทำ�คว�มไม่ประม�ทให้ถึงพร้อม เถิด ดังนี้.

น่ีแล เป็นพระวาจาท่ีตรัสคร้ังสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

268

สังเวชนียสถ�นภ�ยหลัง
พุทธปรินิพพ�น ๙๘

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๖๓/๑๓๑. 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แต่ก่อนน้ี ภิกษุท้ังหลายท่ีจ�าพรรษา

ในทิศต่างๆ แล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า. พวกข้าพระองค์ท้ังหลาย  

ได้มีโอกาสเห็นภิกษุท้ังหลายผู้น่าเจริญใจเหล่าน้ัน ได้มีโอกาสเข้าพบปะ 

ภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้น. ครั้นพระผู้มพีระภาคเจ้าล่วงลับ 

ไปแล้ว พวกข้าพระองค์ท้ังหลาย ย่อมหมดโอกาสท่ีจะได้เห็น หรือ 

ได้เข้าพบปะภิกษุท้ังหลายผู้น่าเจริญใจเหล่าน้ันอีกต่อไป” 

อานนท์ ! 

สถ�นที่ที่ควรเห็นและควรเกิดคว�มสังเวชแก่

กุลบุตรผู้มีศรัทธ� มีอยู่ ๔ ตำ�บล. 

๔ ตำาบล อะไรเล่า ? 

(๑) สถ�นท่ี ท่ีควรเห็นและควรเกิดคว�มสังเวช

แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่�ตถ�คตประสูติ แล้ว ณ ที่นี้

(๒) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช 

แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่�ตถ�คตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมม�-

สัมโพธิญ�ณแล้ว ณ ที่นี้ 
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(๓) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช 

แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่�ตถ�คตได้ประก�ศอนุตตรธรรมจักร 

ให้เป็นไปแล้ว ณ ที่นี้ 

(๔) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช 

แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่�ตถ�คตปรินิพพ�นด้วยอนุป�ทิเสส- 

นิพพ�นธ�ตุแล้ว ณ ที่นี้ 

อานนท์ ! 

สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่

กุลบุตรผู้มีศรัทธา มี ๔ ตำาบลเหล่านี้ แล.

อานนท์ ! ภิกษุทั้งหลาย หรือภิกษุณีทั้งหลาย 

หรืออุบาสกท้ังหลาย หรืออุบาสิกาทั้งหลาย ผู้มีศรัทธา  

จักพ�กันมาสู่สถานที่ ๔ ตำาบลเหล่านี้ โดยหม�ยใจว่�  

ตถาคตได้ประสูติแล้ว ณ ที่นี้บ้าง ตถาคตได้ตรัสรู้  

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ณ ที่นี้บ้าง ตถาคตได้

ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ณ ที่นี้บ้าง  

ตถาคตได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิ เสสนิพพานธาตุ  

ณ ที่นี้บ้าง ดังนี้.
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อานนท์ !  

ชนเหล่�ใด เที่ยวไปต�มเจดียสถ�น

 จักมีจิตเลื่อมใส ทำ�ก�ละแล้ว 

 ชนเหล่�นั้น จักเข้�ถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ภ�ยหลังแต่ก�รต�ยเพร�ะก�รทำ�ล�ยแห่งก�ย

ดังนี้.
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สถ�นที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต ๙๙
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๔/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  สถานที่ ๓ แห่ง เป็นที่ระลึก

ตลอดชีวิตของพระราชา ผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกแล้ว. 

๓ แห่ง ที่ไหนบ้างเล่า ?  ๓ แห่ง คือ

พระราชา ผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก ประสูติ 

ณ ตำาบลใด ตำาบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชา

พระองค์นั้น เป็นแห่งที่หนึ่ง 

พระราชา ได้ เป็นกษัตริ ย์มุรธาภิ เษกแล้ว  

ณ ตำาบลใด ตำาบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชา

พระองค์นั้น เป็นแห่งที่สอง 

พระราชาผู้ เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกทรงผจญ

สงครามได้ชัยชนะแล้ว เข้ายึดครองสนามรบนั้นไว้ได้ 

ณ ตำาบลใด ตำาบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชา

พระองค์นั้น เป็นแห่งที่ส�ม.





นิพพาน 
และ 

การพนทุกข 
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เพร�ะก�รเกิด เป็นเหตุให้พบกับ
คว�มทุกข์ ๑๐๐

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๗-๔๘๘/๔๕๒-๔๕๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ 

ย่อมมีได้ เพร�ะก�รประชุมพร้อมของส่ิง ๓ อย่�ง. 

ในสัตว์โลกน้ี แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน  

แต่มารดายังไม่ผ่านการมีระดู และคันธัพพะ (สัตว์ที่จะ 

เข้าไปปฏิสนธิในครรภ์น้ัน) ก็ยังไม่เข้าไปต้ังอยู่โดยเฉพาะด้วย  

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อน. 

ในสัตว์โลกนี้ แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน 

และมารดาก็ผ่านการมีระดู แต่คันธัพพะยังไม่เข้าไปต้ังอยู่ 

โดยเฉพาะ การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ก็ยังมีขึ้นไม่ได้

นั่นเอง.

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่เมื่อใด ม�รด�และบิด� 

เป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วย ม�รด�ก็ผ่�นก�รมีระดูด้วย  

คันธัพพะก็เข้�ไปตั้งอยู่โดยเฉพ�ะด้วย การปฏิสนธิ

ของสัตว์ในครรภ์ ย่อมสำาเร็จได้ เพราะการประชุมพร้อมกัน

ของสิ่ง ๓ อย่าง ด้วยอาการอย่างนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  มารดา ย่อมบริหารสัตว์ที่เกิด 

ในครรภ์นั้น ด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวง เป็นภาระ 

หนัก ตลอดเวลาเก้าเดือนบ้าง สิบเดือนบ้าง. ภิกษุทั้งหลาย !   

เม่ือล่วงไปเก้าเดือนหรือสิบเดือน มารดา ย่อมคลอดบุตรน้ัน 

ด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวง เป็นภาระหนัก  

ได้เลี้ยงซึ่งบุตรอันเกิดแล้วนั้น ด้วยโลหิตของตนเอง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในวินัยของพระอริยเจ้� คำ�ว่�  

“โลหิต” นี้ หม�ยถึงน้ำ�นมของม�รด�.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทารกน้ัน เจริญวัยข้ึน มีอินทรีย์ 

อันเจริญเต็มท่ีแล้ว เล่นของเล่นสำาหรับเด็ก เช่น เล่นไถน้อยๆ 

เล่นหม้อข้าวหม้อแกง เล่นของเล่นช่ือโมกขจิกะ เล่นกังหันลม

น้อยๆ เล่นตวงของด้วยเครื่องตวงที่ทำาด้วยใบไม้ เล่นรถ

น้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทารกนั้น ครั้นเจริญวัยขึ้นแล้ว  

มีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้ว เป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อม

ด้วยกามคุณ ๕ ให้เขาบำาเรออย ทางตาด้วยรูป ทางห ู

ด้วยเสียง ทางจมูกด้วยกลิ่น ทางลิ้นด้วยรส และทางกาย
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ด้วยโผฏฐัพพะ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนา น่ารักใคร่ 

น่าพอใจ เป็นท่ียวนตา ยวนใจให้รัก เป็นท่ีเข้าไปต้ังอาศัยอยู่

แห่งความใคร่ เป็นที่ต้ังแห่งความกำาหนัดย้อมใจ และ

เป็นที่ตั้งแห่งความรัก. 

ทารกนั้น ครั้นเห็นรูปด้วยจักษุ เป็นต้นแล้ว 

ย่อมกำาหนัดยินดีในรูป เป็นต้น ที่ยั่วยวนให้เกิดความรัก 

ย่อมขัดใจในรูป เป็นต้น ที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรัก  

ไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติ อันเป็นไปในกาย มีใจเป็นอกุศล 

ไม่รู้ตามท่ีเป็นจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อัน

เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลาย. 

กุมารน้อยนั้น เมื่อประกอบด้วยความยินดีและ 

ความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว เสวยเฉพาะซ่ึงเวทนาใดๆ  

เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตาม เขา 

ย่อมเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซ่ึงเวทนาน้ันๆ. 

เมื่อเป็นอยู่เช่นนั้น
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คว�มเพลิน (นันทิ) ย่อมบังเกิดขึ้น. 

ความเพลินใด ในเวทนาทั้งหลายมีอยู่ 

ความเพลินอันนั้นเป็นอุปาทาน. 

เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัย 

จึงเกิดมีภพ 

เพราะภพเป็นปัจจัย 

จึงเกิดมีชาติ 

เพราะชาติเป็นปัจจัย 

ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส

จึงเกิดมีพร้อม. 

ความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้ แล.
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เหตุแห่งก�รเกิด “ทุกข์”  ๑๐๑
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๔๐/๗๕.

ถูกแล้ว ถูกแล้ว อานนท์ !  ตามที่สารีบุตรเมื่อ

ตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้น ชื่อว่าได้ตอบโดยชอบ   

อานนท์ !  ความทุกข์นั้น เรากล่าวว่า เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัย

อย่างใดอย่างหน่ึงแล้วเกิดข้ึน (เรียกว่าปฏิจจสมุปปันนธรรม). 

ความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่า ? 

คว�มทุกข์นั้น อ�ศัยปัจจัยคือ ผัสสะ ผู้กล่าว

อย่างนี้แล ชื่อว่า กล่าวตรงตามที่เรากล่าว ไม่เป็นการ

กล่าวตู่เราด้วยคำาไม่จริง แต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้อง 

และสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตาม ก็จะไม่พลอยกลาย

เป็นผู้ควรถูกติไปด้วย.

อานนท์ ! ในบรรดาสมณพราหมณ์ ท่ีกล่าวสอน

เรื่องกรรมทั้ง ๔ พวกนั้น  

(๑) สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวสอนเร่ืองกรรมพวกใด  

ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า เป็นส่ิงท่ีตนทำ�เอ�ด้วยตนเอง 

แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะ

เป็นปัจจัย จึงเกิดได้ 
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(๒) สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวสอนเร่ืองกรรมพวกใด  

ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า เป็นส่ิงท่ีผู้อ่ืนทำ�ให้ แม้ความทุกข์ 

ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัย 

จึงเกิดมีได้ 

(๓) สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวสอนเร่ืองกรรมพวกใด  

ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า เป็นส่ิงท่ีตนทำ�เอ�ด้วยตนเองด้วย 

ผู้อื่นทำ�ให้ด้วย แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น  

ก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดมีได้ 

(๔) ถึงแม้สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวสอนเร่ืองกรรม

พวกใด ย่อมบัญญัติความทุกข์ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำ�เอง

หรือใครทำ�ให้ก็เกิดข้ึนได้ ก็ต�ม แม้ความทุกข์ท่ีพวกเขา

บัญญัติน้ัน ก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดมีได้อยู่

นั่นเอง.

อานนท์ ! ในบรรดาสมณพราหมณ์ท่ีกล่าวสอน

เรื่องกรรมทั้ง ๔ พวกนั้น... สมณพราหมณ์พวกนั้นหนา 

หากเว้นผัสสะเสียแล้ว จะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้  

ดังนั้นหรือ  นั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย...
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สิ้นทุกข์เพร�ะสิ้นกรรม ๑๐๒
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๓-๑๒๔/๔๔๙-๔๕๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  มรรคใด ปฏิปท�ใด เป็นไป

เพื่อคว�มสิ้นแห่งตัณห� พวกเธอจงเจริญซึ่งมรรคนั้น 

ปฏิปท�นั้น

ภิกษุทั้งหลาย !  

มรรคนั้น ปฏิปท�นั้น เป็นอย่�งไรเล่� ? 

นั้นคือ โพชฌงค์เจ็ด กล่าวคือ สติสัมโพชฌงค์ 

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ 

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขา- 

สัมโพชฌงค์

เมื่อตรัสดังนี้แล้ว ท่านพระอุทายิทูลถามว่า 

เจริญโพชฌงค์เจ็ดนั้น ด้วยวิธีอย่�งไร ? ตรัสว่า 

อุทายิ ! ภิกษุในกรณีนี้ เจริญสติสัมโพชฌงค์ 

... ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์... วิริยะสัมโพชฌงค์... ปีติสัม-

โพชฌงค์... ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์... สมาธิสัมโพชฌงค์...

อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ชนิดที่ อ�ศัยวิเวก อ�ศัยวิร�คะ 
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อ�ศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (การปล่อย การวาง) 

เป็น โพชฌงค์อันไพบูลย์ ถึงซึ่งคุณอันใหญ่ห�ประม�ณ

มิได้ ไม่มีคว�มลำ�บ�ก 

เมื่อเจริญสติสัมโพชฌงค์ (เป็นต้น) อย่�งนี้อยู่ 

ตัณห�ย่อมละไป.

เพร�ะตัณห�ละไป กรรมก็ละไป 

เพร�ะกรรมละไป ทุกข์ก็ละไป. 

อุทายิ !

ด้วยอาการอย่างนี้แล 

คว�มสิ้นกรรมย่อมมี เพร�ะคว�มสิ้นตัณห� 

คว�มสิ้นทุกข์ย่อมมี  เพร�ะคว�มสิ้นกรรม. 
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สิ้นนันทิ สิ้นร�คะ ๑๐๓
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖.

สัมมา ปัสสัง นิพพินทะติ

เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่�ย

นันทิกขะยา ราคักขะโย

เพร�ะคว�มสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีคว�มสิ้นไปแห่งร�คะ

ราคักขะยา นันทิกขะโย

เพร�ะคว�มสิ้นไปแห่งร�คะ จึงมีคว�มสิ้นไปแห่งนันทิ

นันทิราคักขะยา จิตตัง สุวิมุตตันติ วุจจะติ

เพร�ะคว�มสิ้นไปแห่งนันทิและร�คะ 

กล่�วได้ว่� 

“จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” 

ดังนี.้
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คว�มสิ้นตัณห� คือ นิพพ�น ๑๐๔
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ที่เรียกว่า ‘สัตว์ สัตว์’ ดังนี้ 

อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !”.

ราธะ ! คว�มพอใจอันใด ร�คะอันใด นันทิ

อันใด ตัณห�อันใด มีอยู่ในรูป ในเวทน� ในสัญญ�  

ในสังข�รทั้งหล�ย และในวิญญ�ณ เพร�ะก�รติดแล้ว 

ข้องแล้ว ในสิ่งนั้นๆ เพร�ะฉะนั้นจึงเรียกว่� “สัตว์” 

ดังนี.้

ราธะ ! เปรียบเหมือนพวกกุม�รน้อยๆ หรือ 

กุม�รีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ท่ีทำ�ด้วยดินอยู่ ตร�บใด 

เข�ยังมีร�คะ มีฉันทะ มีคว�มรัก มีคว�มกระห�ย  

มีคว�มเร่�ร้อน และมีตัณห� ในเรือนน้อยท่ีทำ�ด้วยดิน

เหล่�น้ัน ตร�บน้ัน พวกเด็กน้อยน้ันๆ ย่อมอ�ลัยเรือนน้อย 

ท่ีทำ�ด้วยดินเหล่�น้ัน ย่อมอย�กเล่น ย่อมอย�กมีเรือนน้อย 

ที่ทำ�ด้วยดินเหล่�นั้น ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดิน

เหล่�นั้น ว่�เป็นของเร� ดังน้ี.
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ราธะ ! แต่เมื่อใดแล พวกกุมารน้อยๆ หรือ 

กุมารีน้อยๆ เหล่าน้ัน ปราศจากราคะแล้ว ปราศจากฉันทะ 

แล้ว ปราศจากความรักแล้ว ปราศจากความเร่าร้อนแล้ว 

ปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำาด้วยดินเหล่านั้น 

ในกาลน้ัน พวกเขาย่อมทำาเรือนน้อยๆ ท่ีทำาด้วยดินเหล่าน้ัน  

ให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกล่นไป กระทำาให้จบ

การเล่นเสีย ด้วยมือและเท้าทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด

ราธะ ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แม้พวกเธอ 

ทั้งหล�ยจงเรี่ยร�ยกระจ�ยออก ซึ่งรูป เวทน� สัญญ� 

สังข�ร และวิญญ�ณ จงขจัดเสียให้ถูกวิธี จงทำ�ให้

แหลกล�ญ โดยถูกวิธี จงทำ�ให้จบก�รเล่นให้ถูกวิธี  

จงปฏิบัติเพื่อคว�มสิ้นไปแห่งตัณห�เถิด.

ราธะ !  

เพราะว่า คว�มส้ินไปแห่งตัณห�น้ัน คือ นิพพ�น ดังน้ี แล.
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คว�มเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ๑๐๕
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๘.

ความเพลินใดในรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ 

ความเพลินนั้น เป็นอุปาทาน 

เพราะอุปาทานของเขาน้ันเป็นปัจจัย  จึงเกิดมีภพ

เพราะภพเป็นปัจจัย  จึงเกิดมีชาติ 

เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 

ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส  จึงเกิดมีพร้อม 

ความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นน้ัน ย่อมมีได้ 

ด้วยอาการอย่างนี้.
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คว�มเป็นโสด�บัน ประเสริฐกว่� 
เป็นพระเจ้�จักรพรรดิ ๑๐๖

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๘-๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ครอง

ความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้ง ๔ เบื้องหน้าจากการตาย

เพราะการแตกทำาลายแห่งกาย อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช้ันดาวดึงส์ ถูกแวดล้อมอยู่ 

ด้วยหมู่นางอัปษร ในสวนนันทวัน ท้าวเธอเป็นผู้เอิบอ่ิม

เพียบพร้อมด้วยกามคุณท้ังห้าอันเป็นของทิพย์อย่างน้ีก็ตาม 

แต่กระน้ัน ท้าวเธอก็ยังรอดพ้นไปไม่ได้ จ�กนรก จากกำาเนิด

เดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และจากอบาย ทุคติ วินิบาต. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

แม้เป็นผู้ยังอัตตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำาข้าวที่ได้มาจาก

บิณฑบาตด้วยปลีแข้งของตนเอง พันกายด้วยการนุ่งห่ม

ผ้าปอนๆ ไม่มีชาย หากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยธรรม ๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ รอดพ้นเสียได้ 

จ�กนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และ

จากอบาย ทุคติ วินิบาต. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๔ ประการน้ันเป็นไฉน ? 

๔ ประการคือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเลื่อมใสอันหยั่งลงม่ัน 

ไม่หว่ันไหว ในองค์พระพุทธเจ้�... ในองค์พระธรรม...  

ในองค์พระสงฆ์... เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีล 

ท้ังหล�ย ชนิดเป็นท่ีพอใจเหล่�อริยเจ้� อันเป็นศีลท่ีไม่ข�ด 

ไม่ทะลุ ไม่ด่�ง ไม่พร้อย... ดังนี.้ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ระหว่างการได้ทวีปทั้ง ๔ กับ

การได้ธรรม ๔ ประการนี้นั้น การได้ทวีปทั้ง ๔ มีค่าไม่ถึง

เสี้ยวที่สิบหก ของการได้ธรรม ๔ ประการนี้ เลย. 
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สัทธ�นุส�รี ๑๐๗
-บาลี ขนฺธ สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ภิกษุท้ังหลาย !  ตา.. หู.. จมูก.. ล้ิน.. กาย.. ใจ 

เป็น ส่ิงไม่เท่ียง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปล่ียน 

เป็นอย่างอื่นเป็นปกติ.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลใด มีคว�มเชื่อ น้อมจิต 

ไปในธรรม ๖ อย่�งนี ้ด้วยอาการอย่างนี้ 

บุคคลนี้ เราเรียกว่าเป็น สัทธ�นุส�รี หยั่งลงสู่

สัมมัตตนิยาม (ระบบแห่งความถูกต้อง) หย่ังลงสู่สัปปุริสภูมิ 

(ภูมิแห่งสัตบุรุษ) ล่วงพ้นบุถุชนภูมิ ไม่อาจท่ีจะกระทำากรรม 

อันกระทำาแล้วจะเข้าถึง นรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย 

และไม่ควรที่จะทำากาละ (ตาย) ก่อน แต่ที่จะทำาให้แจ้งซึ่ง

โสดาปัตติผล.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

289

ธัมม�นุส�รี ๑๐๘
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๖ อย่�งเหล่�นี้ ทนต่อ

ก�รเพ่งโดยประม�ณอันย่ิงแห่งปัญญ�ของบุคคลใด 

ด้วยอ�ก�รอย่�งนี ้

บุคคลนี้ เราเรียกว่า ธัมม�นุส�รี หยั่งลงสู่  

สัมมัตตนิยาม (ระบบแห่งความถูกต้อง) หย่ังลงสู่สัปปุริสภูมิ  

(ภูมิแห่งสัตบุรุษ) ล่วงพ้นบุถุชนภูมิ ไม่อาจท่ีจะกระทำากรรม 

อันกระทำาแล้วจะเข้าถึงนรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย  

และไม่ควรที่จะทำากาละ (ตาย) ก่อน แต่ที่จะทำาให้แจ้งซึ่ง

โสดาปัตติผล.
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ฐ�นะที่เป็นไปไม่ได้ ของ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสด�บัน) ๑๐๙

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ เหล่านี้มีอยู่. 

๖ ประการเหล่าไหนเล่า ?  ๖ ประการ คือ 

(๑) เป็นไปไม่ได ้  ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  

จะพึงปลงชีวิตม�รด�

(๒) เป็นไปไม่ได ้  ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  

จะพึงปลงชีวิตบิด�

(๓) เป็นไปไม่ได ้  ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

จะพึงปลงชีวิตพระอรหันต์

(๔) เป็นไปไม่ได ้  ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

จะพึงคิดประทุษร้�ยตถ�คต แม้เพียงทำ�โลหิตให้ห้อ 

(๕) เป็นไปไม่ได้  ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

จะพึงทำ�สงฆ์ให้แตกกัน

(๖) เป็นไปไม่ได ้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

จะพึงถือศ�สด�อื่น (นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า).
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ภิกษุทั้งหลาย !  

เหล่าน้ีแล ฐานะท่ีไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.
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ลำ�ดับก�รปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล ๑๑๐
-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  

เราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตตผล 

ด้วยการกระทำาอันดับแรกเพียงอันดับเดียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก็แต่ว่า ก�รประสบคว�มพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้

เพร�ะก�รศึกษ�โดยลำ�ดับ เพร�ะก�รกระทำ�โดยลำ�ดับ 

เพร�ะก�รปฏิบัติโดยลำ�ดับ.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก็การประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้ 

เพราะการศึกษาโดยลำาดับ เพราะการกระทำาโดยลำาดับ 

เพราะการปฏิบัติโดยลำาดับนั้น 

เป็นอย่างไรเล่า ? 
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ภิกษุทั้งหลาย !  บุรุษบุคคลในกรณีนี้ 
เป็นผูม้ีศรัทธ�เกิดขึ้นแล้ว ย่อม เข้�ไปห� (สัปบุรุษ)

เมื่อเข้าไปหา ย่อม เข้�ไปนั่งใกล้

เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ ย่อม เงี่ยโสตลงสดับ

ผู้เงี่ยโสตลงสดับ ย่อม ได้ฟังธรรม

ครั้นฟังแล้ว ย่อม ทรงจำ�ธรรมไว้
ย่อม ใคร่ครวญพิจ�รณ�ซึ่งเนื้อคว�ม

แห่งธรรม ทั้งหลายที่ตนทรงจำาไว้

เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ 
ธรรมทั้งหล�ยย่อมทนต่อก�รเพ่งพิสูจน์

เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ 
ฉันทะ (คว�มพอใจ) ย่อมเกิด 

ผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อม มีอุตส�หะ

ครั้นมีอุตสาหะแล้ว ย่อม ใช้ดุลยพินิจ (เพื่อหาความจริง)

ครั้นใช้ดุลยพินิจ (พบ) แล้ว ย่อม ตั้งตนไว้ในธรรมนั้น 

ผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ 
ย่อม กระทำ�ให้แจ้ง ซึ่งบรมสัจจ์ด้วยนามกาย ด้วย

ย่อม เห็นแจ้งแทงตลอด ซ่ึงบรมสัจจ์น้ันด้วยปัญญา ด้วย.
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อริยมรรค มีองค์ ๘ ๑๑๑
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ อริยสัจ คือหนท�งเป็น

เคร่ืองให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์  เป็นอย่างไรเล่า ?  

คือ หนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เอง  

องค์แปดคือ ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ความดำาริชอบ 

(สัมมาสังกัปปะ) วาจาชอบ (สัมมาวาจา) การงานชอบ 

(สัมมากัมมันตะ) อาชีวะชอบ (สัมมาอาชีวะ) ความเพียรชอบ 

(สัมมาวายามะ) ความระลึกชอบ (สัมมาสติ) ความต้ังใจม่ันชอบ 

(สัมมาสมาธิ).

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มเห็นชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุ

ให้เกิดทุกข์ ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู ้

ในหนทางเป็นเคร่ืองให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อันใด  

นี้เร�เรียกว่� คว�มเห็นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มดำ�ริชอบ เป็นอย่างไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ความดำาริในการออกจากกาม  

ความดำาริในการไม่พยาบาท ความดำาริในการไม่เบียดเบียน  

นี้เร�เรียกว่� คว�มดำ�ริชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ว�จ�ชอบ เป็นอย่างไร ?

ภิกษุท้ังหลาย !  การเว้นจากการพูดเท็จ การ

เว้นจากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหยาบ 

การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  นี้เร�เรียกว่� ว�จ�ชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รง�นชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้น

จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการ

ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย  น้ีเร�เรียกว่� ก�รง�นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อ�ชีวะชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในกรณีนี้ ละการหา

เลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สำาเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพ

ที่ชอบ  นี้เร�เรียกว่� อ�ชีวะชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มเพียรชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมปลูกความ

พอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต  

ย่อมต้ังจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิดข้ึนแห่งอกุศลธรรม 

อันเป็นบาปท้ังหลายท่ียังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ 

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 
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ย่อมต้ังจิตไว้ เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป 

ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม 

ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้  

เพ่ือการบังเกิดข้ึนแห่งกุศลธรรมท้ังหลาย ท่ียังไม่ได้บังเกิด  

ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร 

ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความยั่งยืน ความ

ไม่เลอะเลือนความงอกงามย่ิงข้ึน ความไพบูลย์ ความเจริญ 

ความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว  

นี้เร�เรียกว่� คว�มเพียรชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มระลึกชอบ เป็นอย่างไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติ

พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส 

มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม (สัมปชัญญะ) มีสติ นำาความพอใจ 

และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณา 

เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร 

เผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจ

และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณา 

เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีความ
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รู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจ

ในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม

ทั้งหลายอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีความ

รู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจ

ในโลกออกเสียได้  นี้เร�เรียกว่� คว�มระลึกชอบ.

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มตั้งใจมั่นชอบ เป็น

อย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้วจาก

กามทั้งหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เข้าถึง

ฌานที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวก 

แล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจารรำางับลง เธอเข้าถึงฌานที่สอง  

อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรม

อันเอกผุดข้ึน ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดแต่

สมาธิ แล้วแลอยู่ เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้  

มีสติ มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม และได้เสวยสุขด้วยนามกาย  

ย่อมเข้าถึงฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย  

กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติ มีความ

รู้สึกตัวท่ัวพร้อม” แล้วแลอยู่ เพราะละสุขและทุกข์เสียได้  
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และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสใน

กาลก่อน เธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่ อันไม่ทุกข์และไม่สุข  

มีแต่สติอันบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่  น้ีเร�เรียกว่� 

สัมม�สม�ธ.ิ

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เร�เรียกว่� อริยสัจ คือ 

หนท�งเป็นเครื่องให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข.์
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“ดิน น้ำ� ไฟ ลม” 
ไม่อ�จหยั่งลงได้ในที่ไหน ๑๑๒

-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๗/๓๔๓.

เกวัฏฏะ ! เรื่องเคยมีมาแล้ว  ภิกษุรูปหนึ่ง 

ในหมู่ภิกษุนี้เอง เกิดความสงสัยขึ้นในใจว่า “มหาภูตสี่ 

คือ ดิน นำ้า ไฟ ลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือ 

ในที่ไหนหนอ” ดังนี้.

(ความว่า ภิกษุ รูปนั้นได้เข้าสมาธิ อันอาจน�าไปสู่

เทวโลก ได้น�าเอาปัญหาข้อที่ตนสงสัยนั้นไปเที่ยวถามเทวดาพวก 

จาตุมหาราชิกา เมื่อไม่มีใครตอบได้ ก็เลยไปถามเทวดาใน

ชั้นดาวดึงส์ เทวดาชั้นนั้นโยนให้ไปถามท้าวสักกะ ท้าวสุยามะ 

ท้าวสันตุสิตะ ท้าวสุนิมมิตะ ท้าวปรนิมมิตวสวัตตี ถามเทพ

พวกพรหมกายิกา กระทั่งท้าวมหาพรหมในที่สุด ท้าวมหาพรหม

พยายามหลีกเลี่ยง เบี่ยงบ่ายที่จะไม่ตอบอยู่พักหนึ่ง แล้วในที่สุด

ได้สารภาพว่าพวกเทวดาทั้งหลาย พากันคิดว่าท้าวมหาพรหมเอง 

เป็นผู้รู้เห็นไปทุกส่ิงทุกอย่าง แต่ท่ีจริงไม่รู้ ในปัญหาท่ีว่า มหาภูตรูป 

จักดับไปในท่ีไหนน้ันเลย มันเป็นความผิดของภิกษุน้ันเอง ท่ีไม่ไป

ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ในท่ีสุดก็ต้องย้อนกลับมาเฝ้าพระผู้มี

พระภาคเจ้า)
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เกวฏัฏะ ! ภิกษุนั้นได้กลับมาอภิวาทเรา นั่ง  

ณ ท่ีควร แล้วถามเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  

มหาภูตสี่ คือ ดิน น้ำา ไฟ ลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิท  

ไม่มีเศษเหลือ ในที่ไหน?” ดังนี้.

เกวัฏฏะ ! เมื่อเธอถามขึ้นอย่างนี้ เราได้กล่าว

กะภิกษุนั้นว่า แน่ะภิกษุ ! เรื่องเก่าแก่มีอยู่ว่า พวกค้า

ทางทะเล ได้พานกสำาหรับค้นหาฝั่งไปกับเรือค้าด้วย  

เม่ือเรือหลงทิศในทะเล และแลไม่เห็นฝ่ัง พวกเขาปล่อยนก  

สำาหรับค้นหาฝ่ังน้ันไป นกน้ันบินไปทางทิศตะวันออกบ้าง 

ทิศใต้บ้าง ทิศตะวันตกบ้าง ทิศเหนือบ้าง ทิศเบ้ืองบนบ้าง  

ทิศน้อยๆ บ้าง เม่ือมันเห็นฝ่ังทางทิศใดแล้ว มันก็จะบินตรง 

ไปยังทิศนั้น แต่ถ้าไม่เห็น ก็จักบินกลับมาสู่เรือตามเดิม.  

ภิกษุ ! เช่นเดียวกับเธอนั้นแหละ ได้เที่ยวหาคำาตอบของ 

ปัญหานี้ มาจนจบทั่วกระทั่งถึงพรหมโลกแล้ว ในที่สุด 

ก็ยังต้องย้อนมาหาเราอีก.

ภิกษุ ! ในปัญหาของเธอน้ัน เธอไม่ควรต้ังคำาถามข้ึน 

ว่า “มหาภูตสี่ คือ ดิน น้ำา ไฟ ลมเหล่านี้ ย่อมดับสนิท

ไม่มีเศษเหลือในที่ไหน ?” ดังนี้เลย 
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อันที่จริง เธอควรจะตั้งคำาถามขึ้นอย่างนี้ว่า 

“ดิน น้ำา ไฟ ลม ไม่หยั่งลงได้ในที่ไหน ?

ความยาว ความส้ัน ความเล็ก ความใหญ่ ความงาม 

ความไม่งาม ไม่หยั่งลงได้ในที่ไหน ? 

นามรูป ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือในที่ไหน ?” 

ดังนี้ ต่างหาก.

ภิกษุ ! ในปัญหานั้น คำาตอบมีดังนี้ 

“สิ่ง” สิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นสิ่งที่ไม่มี

ปร�กฏก�รณ์ ไม่มีที่สุด แต่มีท�งปฏิบัติเข้�ม�ถึงได้

โดยรอบนั้น มีอยู่.  

ใน “ส่ิง” น้ันแหละ ดิน น้ำ� ไฟ ลม ไม่หย่ังลงได้.

ใน “ส่ิง” น้ันแหละ คว�มย�ว คว�มส้ัน คว�มเล็ก  

คว�มใหญ่ คว�มง�ม คว�มไม่ง�ม ไม่หยั่งลงได้. 

ใน “สิ่ง” นั้นแหละ น�มรูป ย่อมดับสนิท ไม่มี

เศษเหลือ น�มรูปดับสนิท ใน “ส่ิง” น้ี เพร�ะก�รดับสนิท

ของวิญญ�ณ ดังนี้”.
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สิ่งๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง ๑๑๓
-บาลี สี. ที. ๙/๒๘๙/๓๔๘-๓๕๐.

“สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง

เป็นสิ่งที่ไม่มีปร�กฏก�รณ์ ไม่มีที่สุด

มีท�งปฏิบัติเข้�ม�ถึงได้โดยรอบนั้น มีอยู่

ใน “สิ่ง” นั้นแหละ

ดิน น้ำ� ไฟ ลม ไม่หยั่งลงได้

ใน “สิ่ง” นั้นแหละ

คว�มย�ว คว�มสั้น คว�มเล็ก คว�มใหญ่

คว�มง�ม คว�มไม่ง�ม ไม่หยั่งลงได้

ใน “สิ่ง” นั้นแหละ

น�มรูป ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือ

น�มรูป ดับสนิท ใน “สิ่ง” นี้

เพร�ะก�รดับสนิทของวิญญ�ณ ดังนี้แล.
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สังขตลักษณะ                        ๑๑๔
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  

สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม 

๓ อย่�ง เหล่านี้ มีอยู่. 

๓ อย่างอย่างไรเล่า ?  ๓ อย่างคือ  

๑. มีการเกิดปรากฏ (อุปฺปาโท ปญฺญายติ) 

๒. มีการเสื่อมปรากฏ (วโย ปญฺญายติ) 

๓. เมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ 
 (ิตสฺส อญฺญถตฺตำ ปญฺญายติ). 

ภิกษุทั้งหลาย !  

สามอย่างเหล่านี้แล คือ 

สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม. 
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อสังขตลักษณะ ๑๑๕
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  

อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม 

๓ อย่างเหล่านี้ มีอยู่.  

๓ อย่างอย่างไรเล่า ? ๓ อย่างคือ  

๑.  ไม่ปรากฏมีการเกิด (น อุปฺปาโท ปญฺญายติ) 

๒.  ไม่ปรากฏมีการเสื่อม (น วโย ปญฺญายติ) 

๓. เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ 
 (น ิตสฺส อญฺญถตฺตำ ปญฺญายติ). 

ภิกษุทั้งหลาย !  

สามอย่างเหล่านี้แล คือ

อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม. 
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ลำ�ดับก�รหลุดพ้นโดยละเอียด 
เมื่อเห็นอนัตต� ๑๑๖

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  รูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งใด 

ไม่เท่ียง สิง่นัน้เป็นทกุข์ สิง่ใดเป็นทุกข์ สิง่นัน้เป็นอนตัตา 

สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นนั้น ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา  

ไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา เธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้น  

ด้วยปัญญ�โดยชอบตรงต�มที่เป็นจริง อย่างน้ี ด้วย

ประการดังนี้.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ตรัส 

อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการ)

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อบุคคลเห็นข้อนั้น ด้วย

ปัญญ�โดยชอบตรงต�มท่ีเป็นจริงอยู่อย่�งน้ี ปุพพันต�-

นุทิฏฐิ (ความตามเห็นขันธ์ส่วนอดีต) ท้ังหล�ย  ย่อมไม่มี 

เมื่อปุพพันต�นุทิฏฐิทั้งหล�ยไม่มี อปรันต�- 

นุทิฏฐิทั้งหล�ย (ความตามเห็นขันธ์ส่วนอนาคต)  ย่อมไม่มี

เมื่ออปรันต�นุทิฏฐิทั้งหล�ยไม่มี คว�มยึดมั่น

ลูบคลำ�อย่�งแรงกล้�  ย่อมไม่มี
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เมื่อคว�มยึดมั่นลูบคลำ�อย่�งแรงกล้�ไม่มี 

จิตย่อมจ�งคล�ยกำ�หนัด ในรูป ในเวทน� ในสัญญ� 

ในสังข�รทั้งหล�ย ในวิญญ�ณ ย่อมหลุดพ้นจ�ก 

อ�สวะทั้งหล�ย เพร�ะไม่มีคว�มยึดมั่นถือมั่น

เพร�ะจิตหลุดพ้นแล้ว 

จิตจึงดำ�รงอยู่ (ต�มสภ�พของจิต)

เพร�ะเป็นจิตที่ดำ�รงอยู่ 

จิตจึงยินดีร่�เริงด้วยดี

เพร�ะเป็นจิตที่ยินดีร่�เริงด้วยดี 

จิตจึงไม่หว�ดสะดุ้ง

เมื่อไม่หว�ดสะดุ้ง 

ย่อมปรินิพพ�น (ดับรอบ) เฉพ�ะตนนั่นเทียว

เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่� 

“ช�ติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรทำ� ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว 

กิจอ่ืนท่ีจะต้องทำ�เพ่ือคว�มเป็นอย่�งน้ี มิได้มีอีก”  

ดังนี้.
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ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับอ�ห�ร ๑๑๗
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๔-๑๒๕/๒๔๘-๒๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าไม่มีร�คะ (ความกำาหนัด) 

ไม่มีนันทิ (ความเพลิน) ไม่มีตัณห� (ความอยาก) ในกพฬี- 

ก�ร�ห�ร (อาหารคือคำาข้าว) แล้วไซร้ วิญญาณ ก็เป็นสิ่ง

ท่ีต้ังอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ ในกพฬีการาหารน้ัน. 

วิญญาณ ตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ ในที่ใด การ

หย่ังลงแห่งนามรูป ย่อมไม่มีในท่ีน้ัน. การหย่ังลงแห่งนามรูป 

ไม่มีในท่ีใด ความเจริญแห่งสังขารท้ังหลาย ย่อมไม่มี ในท่ีน้ัน.  

ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ไม่มีในที่ใด การบังเกิด

ในภพใหม่ต่อไป ย่อมไม่มีในท่ีน้ัน. การบังเกิดในภพใหม่

ต่อไป ไม่มีในท่ีใด ชาติชรามรณะต่อไป ย่อมไม่มีในท่ีน้ัน.  

ชาติชรามรณะ ต่อไป ไม่มีในท่ีใด ภิกษุท้ังหลาย !  เราเรียก 

“ท่ี” น้ันว่าเป็น “ท่ีไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีคว�มคับแค้น” 

ดังนี้...

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนเรือนยอด หรือ

ศาลาเรือนยอดท่ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือ หรือใต้ก็ตาม เป็นเรือน
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มีหน้าต่างทางทิศตะวันออก. ครั้นพระอาทิตย์ขึ้นมา  

แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้ว  

จักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่า ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ 

จักปรากฏที่ฝาเรือนข้างในทางทิศตะวันตก  พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตก

ไม่มีเล่า แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้น จักปรากฏอยู่ ณ 

ที่ไหน ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ 

จักปรากฏที่พื้นดิน พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าพื้นดินไม่มีเล่า แสงสว่าง

แห่งพระอาทิตย์นั้น จักปรากฏที่ไหน ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ 

จักปรากฏในน้�า พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าน้ำาไม่มีเล่า แสงสว่างแห่ง

พระอาทิตย์นั้น จักปรากฏที่ไหนอีก ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์น้ัน 

ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้นแล

ถ้�ไม่มีร�คะ (ความกำาหนัด) ไม่มีนันทิ (ความเพลิน) 

ไม่มีตัณห� (ความอยาก) ในกพฬีก�ร�ห�รแล้วไซร้

วิญญ�ณก็เป็นสิ่งที่ต้ังอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงาม 

อยู่ไม่ได้ในกพฬีการาหารนั้น. 

วิญญาณต้ังอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในท่ีใด  

การหยั่งลงแห่งน�มรูป ย่อมไม่มี ในที่นั้น. 

การหยั่งลงแห่งนามรูป ไม่มีในที่ใด ความเจริญ

แห่งสังข�รทั้งหลาย ย่อมไม่มี ในที่นั้น. 

ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ไม่มีในที่ใด  

การบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มี ในที่นั้น.

การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป ไม่มีในที่ใด ช�ติ 

ชร�มรณะต่อไป ย่อมไม่มี ในที่นั้น. 

ชาติชรามรณะต่อไป ไม่มีในที่ใด 

ภิกษุทั้งหลาย !  เร�เรียก “ที่” นั้นว่�เป็น  

“ที่ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีคว�มคับแค้น” ดังนี้... 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรมพุทธวจน - หมวดธรรม 

311

หลักก�รพิจ�รณ�อ�ห�ร ๑๑๘
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๘/๒๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ กพฬีก�ร�ห�ร (อาหารคือ 

คำาข้าว) จะพึงเห็นได้อย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคน  

ถือเอาเสบียงสำาหรับเดินทางเล็กน้อย เดินไปสู่หนทางอัน 

กันดาร สองสามีภรรยาน้ัน มีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารัก 

น่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่ง เมื่อขณะเขาท้ังสองกำาลังเดินไป

ตามทางอันกันดารอยู่น้ัน เสบียงสำาหรับเดินทางท่ีเขามีอยู่ 

เพียงเล็กน้อยน้ัน ได้หมดสิ้นไป หนทางอันกันดารนั้น 

ยังเหลืออยู่ เขาท้ังสองน้ัน ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดาร

น้ันไปได้ คร้ังน้ันแล สองภรรยาสามีน้ันได้มาคิดกันว่า  

“เสบียงสำาหรับเดินทางของเราท้ังสองท่ีมีอยู่เพียงเล็กน้อยน้ี  

ได้หมดสิ้นลงแล้ว หนทางอันกันดารนี้ยังเหลืออยู่ ทั้งเรา

ก็ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนี้ไปได้ อย่ากระนั้นเลย  

เราท้ังสองคน พึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูน้ีเสีย  

แล้วทำาให้เป็นเน้ือเค็มและเน้ือย่าง บริโภคเน้ือบุตรน้ีแหละ 
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เดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิด เพราะ

ถ้าไม่ทำาเช่นน้ี พวกเราท้ังสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่” 

ดังนี้. ครั้งนั้นแล ภรรยาสามีทั้งสองนั้น จึงฆ่าบุตรน้อย

คนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนั้น แล้วทำาให้เป็นเนื้อเค็ม และ

เน้ือย่าง บริโภคเน้ือบุตรน้ันเทียว เดินข้ามหนทางอันกันดาร 

ท่ียังเหลืออยู่น้ัน สองภรรยาสามีน้ัน บริโภคเน้ือบุตรไปพลาง 

พร้อมกับค่อนอกไปพลาง รำาพันว่า “บุตรน้อยคนเดียว

ของเราไปไหนเสีย บุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสีย” 

ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี

ว่าอย่างไร ? 

สองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็น

อาหาร เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้าง เพื่อความ

มัวเมาบ้าง เพื่อความประดับประดาบ้าง หรือเพื่อตกแต่ง 

(ร่างกาย) บ้าง หรือหนอ ? 

ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่า 

“ข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าข้า !”.
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แล้วตรัส ต่อไปว่า “ถ้าอย่างน้ันสองภรรยาสามีน้ัน 

จะพึงบริโภคเน้ือบุตรเป็นอาหารเพียงเพ่ือ (อาศัย) เดินข้าม

หนทางอันกันดารเท่านั้นใช่ไหม ?”.
“ใช่ พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อน้ีมีอุปมาฉันใด เราย่อมกล่าวว่า กพฬีการาหาร 

อันอริยสาวกพึงเห็น (ว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตร) ฉันนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เมื่อกพฬีก�ร�ห�ร อันอริยส�วกกำ�หนดรู้ได้แล้ว

ร�คะ (ความกำาหนัด) ที่มีก�มคุณทั้ง ๕ เป็นแดนเกิด

ย่อมเป็นสิ่งที่อริยส�วกนั้นกำ�หนดรู้ได้แล้วด้วย 

เมื่อร�คะที่มีก�มคุณทั้ง ๕ เป็นแดนเกิด 

เป็นสิ่งที่อริยส�วกนั้นกำ�หนดรู้ได้แล้ว 

สังโยชน์ชนิดที่อริยส�วกประกอบเข้�แล้ว 

จะพึงเป็นเหตุให้ม�สู่โลกนี้ได้อีก ย่อมไม่ม.ี
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หมดคว�มพอใจ ก็สิ้นทุกข์ ๑๑๙
-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑.

นะติยา อะสะติ อาคะติคะติ นะ โหติ

เมื่อคว�มน้อมไป ไม่มี ก�รม�และก�รไป ย่อมไม่มี

อาคะติคะติยา อะสะติ จุตูปะปาโต นะ โหติ

เมื่อก�รม�และก�รไป ไม่มี 

ก�รเคลื่อนและก�รเกิดขึ้น ย่อมไม่มี

จุตูปะปาเต อะสะติ เนวิธะ นะ หุรัง นะ อุภะยะมันตะเร

เมื่อก�รเคลื่อนและก�รเกิดขึ้น ไม่มี 

อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น 

ไม่มีในระหว่�งแห่งโลกทั้งสอง

เอเสวันโต ทุกขัสสะ

นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.
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คว�มรู้สึกภ�ยในใจ 
เมื่อละตัณห� (คว�มอย�ก) ได้ ๑๒๐

-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๓๕/๒๑.

เราเมื่อยังค้นไม่พบแสงสว่าง มัวเสาะหานายช่าง 

ปลูกเรือน (คือตัณหา ผู้ก่อสร้างเรือนคืออัตตภาพ) อยู่ ได้

ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ กล่าวคือ ความเกิดแล้ว เกิดอีก

เป็นอเนกชาติ ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำาไปทุกชาติ. 

แน่ะ นายช่างผู้ปลูกสร้างเรือน ! 

เรารู้ จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจักสร้างเรือนให้เรา 

ต่อไปอีกไม่ได้ 

โครงเรือน (คือกิเลสท่ีเหลือเป็นเช้ือเกิดใหม่) ของเจ้า 

เราหักเสียยับเยินหมดแล้ว 

ยอดเรือน (คืออวิชชา) เราขยี้เสียแล้ว 

จิตของเรา ถึงความเป็นธรรมชาติ 

ที่อารมณ์จะยุแหย่ ยั่วเย้าไม่ได้เสียแล้ว 

มันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่าง.





ลักษณะภิกษุผูมีศีล
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ผู้ชี้ชวนวิงวอน ๑๒๑
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔.

ย� ภิกฺขเว สตฺถารา กรณีย� สาวกาน� 

หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺปํ อุปาทาย

กต� โว ต� มยา

ภิกษุท้ังหลาย !  กิจอันใด ท่ีศ�สด�ผู้เอ็นดูแสวงห�ประโยชน์ 

เก้ือกูล อ�ศัยคว�มเอ็นดูแล้ว จะพึงทำ�แก่ส�วกท้ังหล�ย 

กิจอันน้ัน เร�ได้ทำ�แล้วแก่พวกเธอท้ังหล�ย.
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ

เอตานิ สุญฺญาคารานิ

ภิกษุทั้งหลาย !  น่ัน โคนไม้ท้ังหล�ย น่ัน เรือนว่�งท้ังหล�ย.

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทั้งหล�ยจงเพียรเผ�กิเลส 

อย่�ได้ประม�ท.

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ

พวกเธอท้ังหล�ย อย่�ได้เป็นผู้ท่ีต้องร้อนใจ ในภ�ยหลังเลย.

อย� โว อมฺหาก� อนุสาสนี

น่ีแล เป็นว�จ�เคร่ืองพร่ำ�สอนพวกเธอท้ังหล�ยของเร�.
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ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 
(นัยที่ ๑) ๑๒๒

-บาลี สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓.

มหาราชะ !  

ภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?

มหาราชะ !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี                ละป�ณ�ติบ�ต  

เว้นขาดจากปาณาติบาต วางท่อนไม้และศัสตราเสียแล้ว  

มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูล

ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ แม้นี้  ก็เป็นศีลของเธอ

ประการหนึ่ง 

เป็นผูล้ะอทินน�ท�น เว้นข�ดจ�กอทินน�ท�น 

ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้ว หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ เป็นคน 

สะอาด ไม่เป็นขโมยอยู่ แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง

เป็นผู้ละกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ ประพฤติ

พรหมจรรย์โดยปกต ิประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากการ

เสพเมถุน อันเป็นของชาวบ้าน แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอ

ประการหนึ่ง 
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เป็นผูล้ะมุส�ว�ท เว้นข�ดจ�กมุส�ว�ท พูดแต ่

ความจริง รักษาความสัตย์ ม่ันคงในคำาพูด ควรเช่ือถือได้  

ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลก แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอ

ประการหนึ่ง

เป็นผู้ละคำ�ส่อเสียด เว้นข�ดจ�กคำ�ส่อเสียด 

ได้ฟังจากฝ่ายน้ีแล้ว ไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพ่ือให้ฝ่ายน้ี 

แตกร้าวกัน หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว ไม่นำามาบอกแก่ฝ่ายน้ี 

เพื่อให้ฝ่ายโน้นแตกร้าวกัน แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้ว  

ให้กลับพร้อมเพรียงกัน อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่  

ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น เป็นคนชอบในการพร้อมเพรียง  

เป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในการ

พร้อมเพรียง กล่าวแต่วาจาท่ีทำาให้พร้อมเพรียงกัน แม้น้ี 

ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 

เป็นผู้ละก�รกล่�วคำ�หย�บเสีย เว้นข�ดจ�ก

ก�รกล่�วคำ�หย�บ กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษ เสนาะโสต 

ให้เกิดความรัก เป็นคำาฟูใจ เป็นคำาสุภาพท่ีชาวเมือง

เขาพูดกัน เป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชน แม้นี ้ก็เป็นศีล

ของเธอประการหนึ่ง 
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เป็นผู้ละคำ�พูดท่ีโปรยประโยชน์ท้ิงเสีย เว้นข�ด 

จ�กก�รพูดเพ้อเจ้อ กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่ 

คำาจริงเป็นประโยชน์ เป็นธรรม เป็นวินัย กล่าวแต่วาจา 

มีท่ีต้ัง มีหลักฐานท่ีอ้างอิง มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ 

สมควรแก่เวลา แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
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ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 
(นัยที่ ๒) ๑๒๓

-บาลี สี. ที. ๙/๘๔/๑๐๓.

มหาราชะ ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว เว้นจาก 

การฉันในราตรีและวิกาล 

เป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำา การขับร้อง การ

ประโคมและการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกแก่กุศล 

เป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดา คือทัดทรง

ตกแต่งด้วยมาลาและของหอมและเครื่องลูบทา 

เป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ 

เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทอง 

เป็นผู้เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือก 

เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 

เป็นผู้เว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิง 

เป็นผู้เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 

เป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง 

โค ม้า ทั้งผู้และเมีย 
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เป็นผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวน 

เป็นผู้เว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตไปในท่ีต่างๆ 

เป็นผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขาย 

เป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง การลวงด้วย

ของปลอมและการฉ้อด้วยเครื่องนับ 

เป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยการนับสินบนและ

ล่อลวง 

เป็นผู้เว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจำาจอง การ

ซุ่มทำาร้าย การปล้นและการกรรโชก 

แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 
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ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 
(นัยที่ ๓) ๑๒๔

-บาลี สี. ที. ๙/๘๕/๑๐๔.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก 

ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยัง

ทำาพีชคามและภูตคามให้กำาเริบ คืออะไรบ้าง ? คือพืชที ่

เกิดแต่ราก พืชท่ีเกิดแต่ต้น พืชท่ีเกิดแต่ผล พืชท่ีเกิดแต่ยอด 

และพืชที่เกิดแต่เมล็ดเป็นที่ห้า. ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้  

เธอเว้นข�ดจ�กก�รทำ�พีชค�มและภูตค�ม เห็นปานนั้น  

ให้กำาเริบแล้ว แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่าน้ันยังเป็น 

ผู้ทำาการบริโภคสะสมอยู่เนืองๆ คืออะไรบ้าง ? คือสะสมข้าว

บ้าง สะสมน้ำาดื่มบ้าง สะสมผ้าบ้าง สะสมยานพาหนะบ้าง  

สะสมเคร่ืองนอนบ้าง สะสมของหอมบ้าง สะสมอามิสบ้าง.  

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยน้ี เธอเว้นข�ดจ�กก�รบริโภคสะสม

เห็นปานนั้นเสียแล้ว แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก 

ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยัง

เป็นผู้ดูการละเล่นกันอยู่เนืองๆ คืออะไรบ้าง ? คือดูฟ้อน  

ฟังขับ ฟังประโคม ดูไม้ลอย ฟังนิยาย ฟังเพลงปรบมือ 

ฟังตีฆ้อง ฟังตีระนาด ดูหุ่นยนต์ ฟังเพลงขอทาน ฟังแคน 

ดูเล่นหน้าศพ ดูชนช้าง แข่งม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ  

ชนแกะ ชนไก่ ชนนกกระทา ดูรำาไม้ รำามือ ชกมวย ดูเขารบ

กัน ดูเขาตรวจพล ดูเขาตั้งกระบวนทัพ ดูกองทัพที่จัดไว้. 

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นข�ดจ�กก�รดูก�รเล่น

เห็นปานนั้นเสียแล้ว แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่าน้ันยังสำาเร็จ 

การเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำาเดรัจฉานวิชา 

เห็นปานน้ีอยู่ คืออะไรบ้าง ? คือทายลักษณะในร่างกายบ้าง 

ทายนิมิตลางดีลางร้ายบ้าง ทายอุปปาตะ คือของตกบ้าง  

ทำานายฝัน ทายชะตา ทายผ้าหนูกัด ทำาพิธีโหมเพลิง ทำาพิธี

เบิกแว่นเวียนเทียน ทำาพิธีซัดโปรยแกลบ ทำาพิธีซัดโปรยรำา 
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ทำาพิธีซัดโปรยข้าวสาร ทำาพิธีจองเปรียง ทำาพิธีจุดไฟบูชา 

ทำาพิธีเสกเป่า ทำาพิธีพลีด้วยโลหิตบ้าง เป็นหมอดูอวัยวะ

ร่างกาย หมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือน ดูลักษณะไร่นา เป็น

หมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอทำายันต์กันบ้านเรือน 

หมองู หมอดับพิษ หมอแมลงป่อง หมอหนูกัด หมอทาย

เสียงนก เสียงกา หมอทายอายุ หมอกันลูกศร หมอดูรอยสัตว์. 

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยน้ี เธอเว้นข�ดจ�กก�รเล้ียงชีวิตผิด 

เพราะทำาเดรัจฉานวิชา เห็นปานนั้นเสียแล้ว. แม้นี้ ก็เป็น

ศีลของเธอประการหนึ่ง

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่าน้ันยังสำาเร็จ 

การเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำาเดรัจฉานวิชา  

เห็นปานน้ีอยู่ คืออะไรบ้าง ? คือทำานายจันทรคราส สุริยคราส  

นักษัตรคราส ทำานายดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดาวพระเคราะห์  

ว่าจักเดินในทางบ้าง นอกทางบ้าง ทำานายว่า จักมีอุกกาบาต 

ฮูมเพลิง แผ่นดินไหว ฟ้าร้องบ้าง ทำานายการข้ึน การตก 

การหมอง การแผ้วของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดาว 

จะมีผลเป็นอย่างนั้นๆ ดังนี้บ้าง. ส่วนภิกษุในศาสนานี้  



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ปฐมธรรม

327

เธอเว้นข�ดจ�กก�รเล้ียงชีวิตผิด เพราะทำาเดรัจฉานวิชา  

เห็นปานน้ันเสียแล้ว. แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่าน้ันยังสำาเร็จ 

การเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำาเดรัจฉานวิชา 

เห็นปานนี้อยู่ คืออะไรบ้าง ? คือ ทำานายว่าจักมีฝนดีบ้าง 

จักมีฝนแล้งบ้าง อาหารหาง่าย อาหารหายาก จักมีความ

สบาย จักมีความทุกข์ จักมีโรค จักไม่มีโรคบ้าง ทำานาย

การนับคะแนน คิดเลข ประมวล แต่งกาพย์กลอน สอน

ตำาราว่าด้วยทางโลก ดังนี้บ้าง. ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี ้

เธอเว้นข�ดจ�กก�รเล้ียงชีวิตผิด เพราะทำาเดรัจฉานวิชา  

เห็นปานน้ันเสียแล้ว.  แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง

 อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่าน้ันยังสำาเร็จ 

การเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำาเดรัจฉานวิชา 

เห็นปานนี้อยู่ คืออะไรบ้าง ? คือ ดูฤกษ์อาวาหะ ดู

ฤกษ์วิวาหะ ดูฤกษ์ทำาการผูกมิตร ดูฤกษ์ทำาการแตกร้าว 
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ดูฤกษ์ทำาการเก็บทรัพย์ ดูฤกษ์ทำาการจ่ายทรัพย์ ดูโชคดี 

โชคร้ายบ้าง ให้ยาบำารุงครรภ์บ้าง ร่ายมนต์ผูกยึด ปิดอุดบ้าง 

ร่ายมนต์สลัด ร่ายมนต์กั้นเสียง เป็นหมอเชิญผีถามบ้าง 

เชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้าง ถามเทวดาบ้าง ทำาพิธีบวงสรวง

พระอาทิตย์ บวงสรวงมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ 

ร่ายมนต์เรียกขวัญให้บ้าง. ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้  

เธอเว้นข�ดจ�กก�รเล้ียงชีวิตผิด เพราะทำาเดรัจฉานวิชา 

เห็นปานน้ันเสียแล้ว.  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง

 อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่าน้ันยังสำาเร็จ 

การเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำาเดรัจฉานวิชา  

เห็นปานน้ีอยู่ คืออะไรบ้าง ? คือ บนขอลาภผลต่อเทวดา  

ทำาการบวงสรวงแก้บน สอนมนต์กันผีกันบ้านเรือน  

ทำากะเทยให้เป็นชาย ทำาชายให้เป็นกะเทย ทำาพิธีปลูกเรือน  

ทำาการบวงสรวงในท่ีปลูกเรือน พ่นน้ำามนต์ บูชาเพลิงให้บ้าง  

ประกอบยาสำารอกให้บ้าง ประกอบยาประจุ ประกอบ

ยาถ่ายโทษข้างบน ประกอบยาแก้ปวดศีรษะ หุงน้ำามัน
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หยอดหู ทำายาหยอดตา ประกอบยานัตถ์ุ ประกอบยาทำาให้กัด  

ประกอบยาทำาให้สมาน เป็นหมอป้ายยาตา เป็นหมอ

ผ่าบาดแผล เป็นหมอกุมาร หมอพอกยาแก้ยาให้บ้าง.  

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยน้ี เธอเว้นข�ดจ�กก�รเล้ียงชีวิตผิด 

เพราะทำาเดรัจฉานวิชา เห็นปานนั้นเสียแล้ว. แม้นี้ ก็เป็น

ศีลของเธอประการหนึ่ง.



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
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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. 



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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กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 
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บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์, 

บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, 
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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 



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้องศกึษา
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 
เคยได้ยนิว่าเรากระท�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.



มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดท่ี
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะท่ีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่หฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรยีนไป.

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

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

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

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 เป็นความผดิแผกแตกต่างกนั 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	เนือ้ความแห่งสูตรทัง้หลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผูเ้ป็นมลูราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุท้ังหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

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

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

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



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.
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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  
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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



ใหเป็นผูหนักแน่น และไม่กล่าวมุสา

ราหุล ! เรากล่าวว่า กรรมอันเป็นบาปหน่อยหนึ่ง
ซึ่งบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ

ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะท�าไม่ได้หามีไม่.

เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงส�าเหนียกใจไว้ว่า

“เราทั้งหลายจักไม่กล่าวมุสา แมแต่เพื่อหัวเราะกันเล่น”
ราหุล ! เธอทั้งหลายพึงส�าเหนียกใจไว้อย่างนี้.

ราหลุ ! เธอจงอบรมจติให้เสมอด้วยแผ่นดนิ (ปฐว)ี เถดิ เมือ่เธออบรมจติให้เสมอด้วยแผ่นดนิอยู่
ผสัสะทัง้หลายทีน่่าพอใจและไม่น่าพอใจอนัเกิดขึน้แล้ว จกัไม่กลุม้รมุจติตัง้อยู่

ราหลุ ! เปรยีบเหมอืนเมือ่คนเขาทิง้ของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ทิง้คูถบ้าง ท้ิงมตูรบ้าง
ทิง้น�า้ลายบ้าง ทิง้หนองบ้าง ทิง้โลหติบ้าง ลงบนแผ่นดนิ แผ่นดินกไ็ม่รูส้กึอึดอดัระอารังเกยีจ

ด้วยสิ่งเหล่านั้น นี้ฉันใด

“ราหุล ! เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยแผ่นดินเถิด

เมื่อเธออบรมจิตใหเสมอดวยแผ่นดินอยู่ ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจ

และไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแลว จักไม่กลุมรุมจิตตั้งอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน”

ราหลุ ! เธอจงอบรมจติให้เสมอด้วยน�า้ (อาโป) เถดิ เมือ่เธออบรมจติให้เสมอด้วยน�า้อยู่
ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่

ราหลุ ! เปรียบเหมอืนเมือ่คนเขาล้างของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ล้างคถูบ้าง ล้างมตูรบ้าง
ล้างน�้าลายบ้าง ล้างหนองบ้าง ล้างโลหิตบ้าง ลงในน�้า น�้าก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจ 

ด้วยสิ่งเหล่านั้น นี้ฉันใด

“ราหุล ! เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยนํ้าเถิด

เมื่อเธออบรมจิตใหเสมอดวยนํ้าอยู่ ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจ

และไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแลว จักไม่กลุมรุมจิตตั้งอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน”
(ในกรณีแห่งไฟ ลม และอากาศ ก็ได้ตรัสไว้ในลักษณะคล้ายคลึงกัน)

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๗. , -บาลี ม. ม. ๑๓/๑๓๘-๔๐/๑๔๐-๔.



กึง่กลางสัน 135 .75 มม.

สัน 21.5 มม 

สัน 21.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ความเพียรพอดี พร้อมด้วยความสามัคคี

โสณะ !  ข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแล กล่าวคือ
ความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไป

ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน
ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน.

โสณะ !  เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียรแต่พอดี
จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆ กัน

จงกำาหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด.

“พระเจ้าข้า ! ข้าพระองค์จักปฏิบัติอย่างนั้น”

ภิกษุทั้งหลาย !  ในทิศใด พวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกัน
มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน

เข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำานมกับน้ำา มองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป (อย่�งเหน็ดเหนื่อย)

จะป่วยการกล่าวไปใย ถึงการที่เพียงแต่นึกถึง.
ในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น

ได้ละทิ้งธรรม ๓ อย่างเสียแล้ว และพากันมาถือกระทำาเพิ่มพูนให้มาก
ในธรรม ๓ อย่าง... ก็ธรรม ๓ อย่าง อย่างไรเล่า ?

ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำาเพิ่มพูนให้มาก  ๓ อย่างคือ 

๑. เนกขัมมวิตก   ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม

๒. อัพ๎ยาปาทวิตก   ความตรึกในการไม่ทำาความมุ่งร้าย

๓. อวิหิงสาวิตก   ความตรึกในการไม่ทำาตนและผู้อื่นให้ลำาบาก.

ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้แล ที่ภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำาเพิ่มพูนให้มาก...

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๐/๓๒๖. , -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๕๕/๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  กาล ๔ ประการนี้ อันบุคคลบำาเพ็ญโดยชอบ

ให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำาดับ 

กาล ๔ ประการ เป็นอย่างไรเล่า คือ 

๑. การฟังธรรมตามกาล (กาเลน  ธมฺมสฺสวนำ) 

๒. การสนทนาธรรมตามกาล (กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา) 

๓. การทำาสมถะ (ความสงบ) ตามกาล (กาเลน  สมโถ) 

๔. การทำาวิปัสสนาตามกาล (กาเลน  วิปสฺสนา)

ภิกษุทั้งหลาย !  กาล ๔ ประการนี้ อันบุคคลบำาเพ็ญโดยชอบ

ให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำาดับ.

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๘/๑๔๗.



กึง่กลางสัน 135 .75 มม.

สัน 21.5 มม 

สัน 21.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๙

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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ปฐมธรรม

4 สี

จุนทะ !  สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา)
เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำาในธรรมทั้งหลายเหล่านี้

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน
	 เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน

๏ เมื่อผู้อื่นกระทำ�ป�ณ�ติบ�ต
	 เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต

๏ เมื่อผู้อื่นกระทำ�อทินน�ท�น
	 เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน

๏ เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ 
 พูดส่อเสียด พูดคำ�หย�บ พูดเพ้อเจ้อ
	 เราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ
	 พูดส่อเสียด	พูดค�าหยาบ	พูดเพ้อเจ้อ

๏ เมื่อผู้อื่นม�กด้วยอภิชฌ�
	 เราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา

๏ เมื่อผู้อื่นมีจิตพย�บ�ท
	 เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่�น
	 เราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ
	 เราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธ	ไม่ผูกโกรธ

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณ
	 เราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณ

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดี
	 เราจักเป็นผู้ไม่แข่งดี

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษย�
	 เราจักเป็นผู้ไม่ริษยา

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่
	 เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด
	 เราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีม�รย�
	 เราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้�ง
	 เราจักเป็นผู้ไม่กระด้าง

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่�น
	 เราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่�ย�ก
	 เราจักเป็นผู้ว่าง่าย

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่ว
	 เราจักเป็นผู้มีมิตรดี

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประม�ท
	 เราจักเป็นผู้ไม่ประมาท

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริและโอตตัปปะ
	 เราจักเป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะ

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อย
	 เราจักเป็นผู้มีสุตะมาก

๏ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจ
	 เราจักเป็นผู้ปรารภความเพียร

-บาลี ม. มู. ๑๒/๗๘/๑๐๖.


