
ปาพจน์
อานนท์ บางทีพวกเธอ

จะพึงมีความคิดอย่างน้ีว่า
ปาพจน์ (ธรรมและวินัย) มีพระศาสดาล่วงแล้ว

พระศาสดาของพวกเราไม่มี 
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ธรรมและวินัยอันใด เราแสดงแล้ว

บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันน้ัน
จักเป็นศาสดาของพวกเธอ

โดยกาลล่วงไปแห่งเรา
มหาปรินิพพานสูตร
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บทนำ  


	 สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	 ยา	 บ้าน	 รถ	 หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ		
เราปรารถนาที่จะเลือกให้ได้มา	 ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด	 คุ้มค่าที่สุด	 สมประโยชน์ที่สุด	 ก่อนที่จะนำมาใช	้
 ในแง่ของหลักในการดำเนินชีวิต	 สำหรับชาวพุทธแล้ว	 คงไม่มีอะไรอื่น	 นอกจาก	
การพึ่งตนพึ่งธรรม	 ปัญหาก็คือว่า	 หลักธรรมที่ดีที่เลิศที่สุด	 คือขุมทรัพย์แห่งพุทธปัญญา		
ที่เป็นพุทธวัจน์	โดยตรงแท้ๆ	นั้น	อยู่ในรูปแบบที่เหมือนจะยากต่อการเข้าไปศึกษา	

ทั้งนี้เพราะเหตุคือ	 จำนวน	 หรือ	 ปริมาณของคำสอนที่มาจากพระโอษฐ์นั้น	 มีมาก	 และ	
ยังถูกประกบไว้ด้วยคำอธิบายที่แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังเข้าไปอีก

หนงัสอื	“ปาพจน ์ฉบบั ฆราวาสชัน้เลศิ”	ไดจ้ดัทำขึน้เพือ่อำนวยความสะดวกในการนี้
โดยการเลอืกคดัสตุตนัตะทีเ่ปน็ตถาคตภาษติ	(	เปน็พทุธวจัน	์)	เฉพาะทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการดำเนนิชวีติ
ของฆราวาสโดยตรง	เพือ่เปน็จดุเริม่ตน้ในการศกึษา	ใหรู้แ้จง้อรยิสจั	แลว้ทำทีส่ดุแหง่ทกุขใ์นทีส่ดุ

ศิษย์ตถาคต	กลุ่มพุทธกาล		
ณ	วัดนาป่าพง	๒๕๕๓
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คำอนุโมทนา

 ขออนโุมทนา	กบัคณะผูจ้ดัทำหนงัสอื	“ปาพจน ์ฉบบั ฆราวาสชัน้เลศิ”	ในเจตนาอนัเปน็กศุล
ทีม่คีวามตัง้ใจเผยแผค่ำสอนขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้ทีอ่อกจากพระโอษฐข์องพระองคเ์องทัง้หมด	
ทีท่า่นตรสัรู	้ในหลายแงม่มุทีเ่กีย่วกบัการใชช้วีติ	วธิแีกท้กุข	์ฯลฯ	ตามหลกัพทุธวจนะงา่ยๆ	เพือ่ให้
ผูส้นใจไดศ้กึษา	และนำมาปฏบิตัเิพือ่ใหถ้งึความพน้ทกุข	์
	 ดว้ยเหตอุนัดนีี	้ ขอจงเปน็พละปจัจยัใหผู้ม้สีว่นรว่มในการทำหนงัสอืเลม่นี้	 และผูท้ีไ่ดอ้า่น		
ไดศ้กึษา	พงึเกดิปญัญาไดด้วงตาเหน็ธรรม	พน้ทกุขใ์นชาตนิีเ้ทอญ	


ขออนโุมทนา	
พระคกึฤทธิ	์โสตถฺผิโล	
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วิธีตรวจสอบว่า
เป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่

	 ภิกษุ	ท.	!	ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้	
จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า

ข้าพเจ้าฟังมาแล้ว ได้รับมาแล้วเฉพาะพระพักตร์
พระผู้มีพระภาคว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย

นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา, ดังนี้,
พวกเธออย่าเพิ่งรับรอง, อย่าเพิ่งคัดค้าน.
เธอกำหนดเนื้อความนั้นให้ดี แล้วนำไป

สอบสวนในสูตร นำไปเทียบเคียงในวินัย,

ถ้าลงกันไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ พึงแน่ใจว่า
นั้นไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคแน่นอน

ภิกษุรูปนั้นจำมาผิด,	พวกเธอพึงทิ้งคำเหล่านั้นเสีย;

ถ้าลงกันได้ เทียบเคียงกันได ้	พึงแน่ใจว่า
นั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้ว

ภิกษุรูปนั้นจำมาอย่างดีแล้ว,	พวกเธอพึงรับเอาไว้...

ตรัสที่อานันทเจดีย์,	โภคนคร	:มหาปรินิพพานสูตร

มหา.	ที.	๑๐/๑๔๔/๑๑๒
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สารบัญ

	 1.	ฆราวาสคับแคบ	เป็นทางมาแห่งธุลี	

	 2.	การดำรงชีพชอบโดยทิศ	๖	ของฆราวาส		

	 3.	การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด	

	 4.	ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้	

	 5.	สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้	

	 6.	ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์	

	 7.	ทุกข์ที่เกิดจากหนี้	

	 8.	หลักการดำรงชีพ	เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้	

	 9.	เหตุเจริญและเหตุเสื่อม	แห่งทรัพย์	๔	ประการ	

10	.	หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในอนาคต	

11.	ฆราวาสชั้นเลิศ		

12.	นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์	

13.	วาจาของสัตบุรุษ	

14.	วาจาของอสัตบุรุษ	

15.	วิธีปฏิบัติทางจิต	เมื่อถูกว่าหรือทำร้ายร่างกาย	

16.	การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา	

17.	วาจาของสะใภ้ใหม่		

18.	วาจาที่ไม่มีโทษ	

19.	คู่บุพเพสันนิวาส	

20.	ภรรยา	๗	จำพวก	

21.	มนุษย์เทวดา	มนุษย์ผี	

22.	เรือ่งควรทราบเกีย่วกบักรรมทัง้	๖	แงม่มุ

23.	กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ	

24.	กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม	

25.	ทางสิ้นกรรม	

26.	วิบากกรรมอย่างเบาของการผิดศีล	

27.	ฉลาดในเรื่องกรรม	

28.	วินิจฉัยกรรม		

29.	การบวชที่ไร้ประโยชน์	

30.	สังฆทานดีกว่า	!	

31.	ห้ามผู้อื่นให้ทาน	ชื่อว่าไม่ใช่มิตร	

32.	ผลแห่งทาน	

33.	ผู้ให้โภชนะ	

34.	กัลยาณมิตร	คือ	อริยมรรค	

35.	สงัสารวฏั	ไมป่รากฏทีส่ดุแกส่ตัวผ์ูม้อีวชิชา

36.	วิธีดับทุกข์	
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ความสุข
ของโลก

การมีธรรม
ของพระตถาคต

อยู่ในโลกคือ
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ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุล ี

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้	 เป็นพระอรหันต์	 ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง	 สมบูรณ์ด้วยวิชชา	
และ	 จรณะ	 ดำเนินไปดี	 รู้แจ้งโลก	 เป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า	 เป็นครูของเทวดาและมนุษย์		
เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์		 	
	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ตถาคตนั้น	 ได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้	 กับทั้งเทวดา	 มาร	 พรหม	 ซึ่งหมู่สัตว์	 กับทั้งสมณ
พราหมณ์	พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์	ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว	ประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตาม	
 
	 ตถาคตนั้น	 แสดงธรรมไพเราะ	 ในเบื้องต้น	 ท่ามกลาง	 และที่สุด	 ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้ง
อรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง.	

	 คฤหบดี	หรือลูกคฤหบดี	หรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อม	ฟังธรรมนั้น.		
	 ครั้นฟังแล้ว	ย่อมเกิดศรัทธาในตถาคต.	กุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธา	ย่อมพิจารณาเห็นว่า		
 
 “ฆราวาส คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี ; ส่วน บรรพชา เป็นโอกาสว่าง.
 
	 มันไม่เป็นไปได้โดยง่าย	ที่เราผู้อยู่ครองเรือนเช่นนี้	 จะประพฤติพรรหมจรรย์นั้น	 ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
โดยส่วนเดียว	 เหมือนสังข์ที่เขาขัดสะอาดดีแล้ว	 ถ้ากระไร	 เราพึงปลงผม	 และหนวด	 ครองผ้าย้อมฝาด		
ออกจากเรือนไป	บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิด....”	


มู.ม.	๑๒/๔๘๙/๔๕๔.	
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“ฆราวาสคับแคบ 
เป็นทางมาแห่งธุลี 

บรรพชาเป็นโอกาสว่าง 
มิใช่เป็นการง่าย ท่ีจะอยู่ 
ครองเรือนแล้วประพฤติ 
พรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิ

โดยส่วนเดียว
ดุจสังข์อันขัดดีแล้ว”

มู.ม.๑๒/๔๘๙/๔๕๔
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ของ
ฆราวาส 

การดำรงชีพชอบ
โดยทิศ ๖
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การดำรงชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ในอริยวินัย มีการนอบน้อมทิศทั้งหกอย่างไรพระเจ้าข้า ! พระองค์จงทรง 
แสดงธรรมที่เป็นการนอบน้อมทิศทั้งหกในอริยวินัยเถิด” 
 
	 คหบดีบุตร	 !	 เมื่อใด	อริยสาวกละเสียได้ซึ่งกรรมกิเลส ๔ ประการ ไม่กระทำกรรมอัน
เปน็บาปโดยฐานะทัง้ส่ี	และไมเ่สพทางเสือ่ม (อบายมขุ)แหง่โภคะ ๖ ทาง,	 เมือ่นัน้	 เขาชือ่วา่เปน็
ผู้ปราศจากกรรมอันเป็นบาปรวม	๑๔	อย่าง	เป็นผู้ปิดกั้นทิศทั้งหกโดยเฉพาะแล้ว;	ด้วยอาการอย่างนี้
ชื่อว่า	เขาปฏิบัติแล้วเพื่อชนะโลกทั้งสอง,	ทั้งโลกนี้และโลกอื่น	เป็นอันเขาปรารภกระทำครบถ้วนแล้ว	
(อารทฺโธ),	เขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์	ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย,	ดังนี้.	
 
 กรรมกิเลส ๔ ประการอันอริยสาวกนั้น ละเสียได้แล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?
คหบดบีตุร	!	ปาณาตบิาต	เปน็กรรมกเิลส.	อทนินาทาน	เปน็กรรมกเิลส.	กาเมสมุจิฉาจาร	เปน็	กรรมกเิลส
มุสาวาท เป็นกรรมกิเลส	กรรมกิเลส	๔	ประการเหล่านี้	เป็นกรรมอันอริยสาวกนั้น	ละขาดแล้ว.	
 
 อรยิสาวก ไมก่ระทำกรรมอนัเปน็บาปโดยฐานะทัง้ ๔ เปน็อยา่งไรเลา่ ? ผูถ้งึซึง่	ฉนัทาคต	ิ
(ลำเอยีงเพราะรกั)	 ชื่อว่ากระทำกรรมอันเป็นบาป,	 ผู้ถึงซึ่ง	 โทสาคติ	 (ลำเอียงเพราะเกลียด)	 ชื่อว่ากระทำ	
กรรมอนัเปน็บาป,	 ผูถ้งึซึง่	 โมหาคต	ิ (ลำเอยีงเพราะโงเ่ขลา)	 ชือ่วา่กระทำกรรมอนัเปน็บาป,	 ผูถ้งึซึง่	 ภยาคต	ิ
(ลำเอยีงเพราะกลวั)	ชือ่วา่กระทำอนัเปน็บาป.	คหบดบีตุร	 !	 เมือ่ใดอรยิสาวก	 ไมถ่งึซึง่ฉนัทาคต	ิ ไมถ่งึซึง่โทสาคติ
ไม่ถึงซึ่งโมหาคติ	ไม่ถึงซึ่งภยาคติ;	เมื่อนั้น	ชื่อว่า	ไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้ง	๔	เหล่านี้,	ดังนี้.	
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 อรยิสาวก ไมเ่สพทางเสือ่มแหง่โภคะ ๖ ทาง เปน็อยา่งไรเลา่ ?	คหบดบีตุร	!	การตามประกอบ
ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมรัย	 เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ,	 การตาม
ประกอบในการเทีย่วตามตรอกซอกในเวลาวกิาล	 เปน็ทางเสือ่มแหง่โภคะ,	 การเทีย่วไปในทีช่มุนมุแหง่ความเมา
(สมชฺชาภิจรณ)	เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ,	การตามประกอบ	ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการพนัน	
เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ,	การตามประกอบในบาปมิตร	เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ,	การตามประกอบในความ	
เกียจคร้าน	เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ.	

 คหบดบีตุร	 !	อรยิสาวกเปน็ผูป้กปดิทศิทัง้หกโดยเฉพาะแลว้ เปน็อยา่งไรเลา่ ?	คหบดบีตุร	 !
พงึทราบวา่	ทศิทัง้หกเหลา่นี	้มอียู	่คอืพงึทราบวา่	มารดาบดิา เปน็ปรุตัถมิทศิ (ทศิเบือ้งหนา้).	พงึทราบวา่
อาจารย ์เปน็ทกัขณิทศิ	(ทศิเบือ้งขวา),	พงึทราบวา่	บตุรภรรยา เปน็ปจัฉมิทศิ (ทศิบือ้งหลงั)	พงึทราบวา่
มติรสหาย เปน็อตุตรทศิ	 (ทิศเบื้องซ้าย),	 พึงทราบว่า	ทาษกรรมกร เปน็เหฏฐมิทศิ	 (ทิศเบื้องต่ำ),		
พึงทราบว่า	สมณพราหมณ ์เปน็อปุรมิทศิ	(ทิศเบื้องบน).	




หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า 
 
 คหบดีบุตร	!	ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา อันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ 
๕ ประการ ดังนี้ว่า	ท่านเลี้ยงเราแล้ว	เราจักเลี้ยงท่าน	๑	เราจักทำกิจของท่าน	๑	
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เราจักดำรงวงศส์กลุ	๑	 เราจกัปฏบิตัตินเปน็ทายาท	๑	 เมือ่ทา่นทำกาละลว่งลบัไปแลว้	 เราจกั
กระทำทักษิณาอุทิศท่าน	๑	

	 คหบดีบุตร	 !	ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา	 อันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ	 ๕	
ประการเหล่านี้แล้ว	ยอ่มอนเุคราะหบ์ตุรโดยฐานะ ๕ ประการ	คือ	ห้ามเสียจากบาป	๑	
ให้ตั้งอยู่ในความดี	๑	ให้ศึกษาศิลปะ	๑	ให้มีคู่ครองที่สมควร	๑	มอบมรดกให้ตามเวลา	๑	
 
เมือ่เปน็ดงันี ้ทศิเบือ้งหนา้นัน้ เปน็อนัวา่กลุบตุรนัน้ปดิกัน้แลว้ เปน็ทศิเกษม ไมม่ภียัเกดิขึน้.  

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา 

	 คหบดีบุตร	 !	ทศิเบือ้งขวา คอื อาจารย ์ อนัศษิยพ์งึปฏบิตัติอ่โดยฐานะ ๕ 
ประการ คอื	ดว้ยการลกุขึน้ยนืรบั	๑	ดว้ยการเขา้ไปยนืคอยรบัใช	้๑	ดว้ยการเชือ่ฟงัอยา่งยิง่	๑	
ด้วยการปรนนิบัติ	๑	ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ	๑	

	 คหบดีบุตร	!	ทิศเบื้องขวาคืออาจารย์	อันศิษย์ปฏิบัติต่อโดยฐานะ	๕	ประการ	
เหล่านี้แล้ว	ยอ่มอนเุคราะหศ์ษิยโ์ดยฐานะ ๕ ประการ	 คือ	 แนะนำดี	 ๑	 ให้ศึกษาดี	 ๑	
บอกศิลปวิทยาสิ้นเชิง	๑	ทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย	๑	ทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวง	๑	

เมือ่เปน็ดงันี ้ทศิเบือ้งขวานัน้ เปน็อนัวา่กลุบตุรนัน้ปดิกัน้แลว้ เปน็ทศิเกษม ไมม่ภียัเกดิขึน้.  
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลัง 

	 คหบดีบุตร	 !	ทิศเบื้องหลัง คือ ภรรยา อันสามีพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ 
ประการ	คือ	ด้วยการยกย่อง	๑	ด้วยการไม่ดูหมิ่น	๑	ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ	๑	
ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้	๑	ด้วยการให้เครื่องประดับ	๑	

	 คหบดีบุตร	! ทิศเบื้องหลัง คือ ภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะ	๕	ประการ	
เหล่านี้แล้ว	 ย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะ ๕ ประการ คือจัดแจงการงานดี	 ๑	
สงเคราะห์คนข้างเคียงดี	 ๑	 ไม่ประพฤตินอกใจ	 ๑	 ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่	 ๑		
ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวง	๑	

เมือ่เปน็ดงันี ้ทศิเบือ้งหลงันัน้ เปน็อนัวา่กลุบตุรนัน้ปดิกัน้แลว้เปน็ทศิเกษม ไมม่ภียัเกดิขึน้.  

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย 

	 คหบดีบุตร	!	ทศิเบือ้งซา้ย คอื มติรสหาย อนักลุบตุรพงึปฏบิตัติอ่โดยฐานะ 
๕ ประการ	 คือ	 ด้วยการให้ปัน	๑	ด้วยการพูดจาไพเราะ	๑	ด้วยการประพฤติประโยชน์	๑	
ด้วยการวางตนเสมอกัน	๑	ด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกัน	๑	
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	 คหบดบีตุร	!	ทศิเบือ้งซา้ยคอืมติรสหาย	อนักลุบตุรปฏบิตัติอ่โดยฐานะ	๕	ประการ
เหล่านี้แล้ว	 ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ	 ๕	 ประการ	 คือ	 รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว	 ๑
รกัษาทรพัยข์องมติรผูป้ระมาทแลว้	๑	เปน็ทีพ่ึง่แกม่ติรเมือ่มภียั	๑	ไมท่อดทิง้ในยามมอีนัตราย	๑
นับถือสมาชิกในวงศ์ของมิตร	๑	

เมือ่เปน็ดงันี ้ทศิเบือ้งซา้ยนัน้ เปน็อนัวา่กลุบตุรนัน้ปดิกัน้แลว้ เปน็ทศิเกษม ไมม่ภียัเกดิขึน้.  

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องต่ำ 

	 คหบดีบุตร	!	ทศิเบือ้งตำ่ คอื ทาษกรรมกร อนันายพงึปฏบิตัติอ่โดยฐานะ ๕ 
ประการ คือ	ด้วยให้ทำการงานตามกำลัง	๑	ด้วยการให้อาหารและรางวัล	๑	ด้วยการรักษา
พยาบาลยามเจบ็ไข	้๑	ดว้ยการแบง่ของมรีสประหลาดให	้๑	ดว้ยการปลอ่ยใหอ้สิระตามสมยั	๑

	 คหบดบีตุร	!	ทศิเบือ้งตำ่ คอืทาษกรรมกร	อนันายปฏบิตัติอ่โดยฐานะ	๕	ประการ
เหล่านี้แล้ว	 ย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ	๕	 ประการ	 คือ	 เป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย	 ๑		
เลิ กงานทีหลั งนาย	 ๑	 ถือ เอาแต่ของที่ นายให้ 	 ๑	 กระทำการงานให้ดีที่ สุ ด	 ๑		
นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือ	๑

เมือ่เปน็ดงันี ้ทศิเบือ้งตำ่นัน้ เปน็อนัวา่กลุบตุรนัน้ปดิกัน้แลว้ เปน็ทศิเกษม ไมม่ภียัเกดิขึน้.  
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน 


	 คหบดีบุตร	 !	ทิศเบื้องบน คือ สมณพราหมณ์ อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดย
ฐานะ ๕ ประการ	คอื	ดว้ยเมตตากายกรรม	๑	ดว้ยเมตตาวจกีรรม	๑	ดว้ยเมตตามโนกรรม	๑	
ด้วยการไม่ปิดประตู	(คือยินดีต้อนรับ)	๑	ด้วยการคอยถวายอามิสทาน	๑	

	 คหบดีบุตร	 !	ทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ	์ อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ	 ๕	
ประการเหล่านี้แล้ว	ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ	๖	ประการ	คือ	ห้ามเสียจากบาป	๑
ให้ตั้ งอยู่ ในความดี	 ๑	 อนุ เคราะห์ด้วยใจอันงดงาม	 ๑	 ให้ฟั งในสิ่ งที่ ไม่ เคยฟัง	 ๑	
ทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุด	๑	บอกทางสวรรค์ให้	๑	

เมือ่เปน็ดงันี ้ทศิเบือ้งบนนัน้ เปน็อนัวา่กลุบตุรนัน้ปดิกัน้แลว้ เปน็ทศิเกษม ไมม่ภียัเกดิขึน้.  


ปา.	ที.	๑๑/๑๙๕	-	๒๐๖/๑๗๔	-	๒๐๕	
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อย่าง
สูงสุด 

การตอบแทนคุณ
มารดาบิดา
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การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 

 ภกิษ	ุท.	!	เรากลา่วการกระทำตอบแทนไมไ่ดง้า่ยแกท่า่นทัง้	๒	ทา่นทัง้	๒	คอืใคร	คอื	มารดา	๑	บดิา	๑	

 ภิกษุ	ท.	!	บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาดว้ย
บ่าข้างหนึ่ง เขามีอาย	ุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยป	ี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง	 ๒	 นั้นด้วยการอบกลิ่น	 การนวด
การใหอ้าบนำ้	และการดดั	และทา่นทัง้ ๒ นัน้ พงึถา่ยอจุจาระปสัสาวะบนบา่ทัง้สอง ของเขานัน่แหละ
	 ภกิษ	ุท.	!	การกระทำอยา่งนัน้	ยงัไมช่ือ่วา่อนับตุรทำแลว้หรอืทำตอบแทนแลว้แกม่ารดาบดิาเลย

	 ภิกษุ	ท.	!	อนึ่ง	บตุรพงึสถาปนามารดาบดิาในราชสมบตั	ิอนัเปน็อสิราธปิตัย	์ในแผน่ดนิใหญอ่นัมรีตนะ	
๗	ประการมากหลายนี	้การกระทำกจิอยา่งนัน้	ยงัไมช่ือ่วา่อนับตุรทำแลว้	หรอืทำตอบแทนแลว้แกม่ารดาบดิาเลย
ข้อนั้นเพราะเหตุไร	เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก	บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย		

ส่วนบุตรคนใด 
ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในสัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทรา) 
ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี)  
ยงัมารดาบดิาผูม้คีวามตระหนี ่ใหส้มาทานตัง้มัน่ในจาคสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยการบรจิาค) 
ยงัมารดาบดิาผูท้รามปญัญา ใหส้มาทานตัง้มัน่ในปญัญาสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยปญัญา) 

	 	 	 	 	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล	 การกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว	
และทำตอบแทนแล้ว	แก่มารดาบิดา.	


ทุก.	อ.๒๐/๗๘/๒๗๘



papoj 1.indd   20 12/1/09   1:19:08 PM



ปาพจน์ 21

	 	

...สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นมารดา, 
สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบิดา, 

สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่ชายน้องชาย,  
สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิง, 

สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบุตร โดยกาลนานนี้ 
มิใช่หาได้ง่ายเลย 

นิทาน. สํ. ๑๖/๔๔๓ – ๔๔๔
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ก็ช่วยกัน
ไม่ได้ 

ภัยที่แม่ลูก       
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ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได ้

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ	 ย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้	 (อมาตาปุตฺติกภย)		
ว่ามีอยู่	 ๓	 อย่าง.	 สามอย่างคือ	 มีสมัยที่ไฟไหม้ใหญ่ตั้งขึ้น	 ไหม้หมู่บ้าน	 ไหม้นิคมไหม้นคร.	 ในสมัยนั้น	
มารดาไม่ได้บุตร	(เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้),	บุตรก็ไม่ได้มารดา	(เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้).			
	 ภิกษุ	ท.	!	ปุถุชน	ไม่มีการสดับ	ย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย	อยา่งทีห่นึง่ 
 
						 ภิกษุ	 ท.	 !	 ข้ออื่นยังมีอีก	 คือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้น	 เกิดน้ำท่วมใหญ่	 พัดพาไปทั้งหมู่บ้าน		
ทัง้นคิม	ทัง้นคร.	ในสมยันัน้	มารดาไมไ่ดบ้ตุร	(เปน็ผูช้ว่ยเหลอือะไรได)้,	บตุรกไ็มไ่ดม้ารดา	(เปน็ผูช้ว่ยเหลอือะไรได)้.
	 ภิกษุ	ท.	!	ปุถุชนไม่มีการสดับ	ย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย	อยา่งทีส่อง. 

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ข้ออื่นยังมีอีก	 คือมีสมัยที่มีภัยคือการกำเริบ	 (กบฏ)	 มาจากป่า	 ประชาชนขึ้นยานมีล้อ	
หนีกระจัดกระจายไป.	 เมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้น	 สมัยนั้น	 มารดาไม่ได้บุตร	 (เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้),	 บุตรก็		
ไม่ได้มารดา	(เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้).		
	 ภิกษุ	ท.	!	ปุถุชนไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย	อยา่งทีส่าม. 

 ภกิษ	ุท.	!	ปถุชุนผูไ้มม่กีารสดบั	ยอ่มกลา่วภยัทีม่ารดาและบตุรชว่ยกนัไมไ่ด	้วา่มอียู	่๓	อยา่ง	เหลา่นี.้

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ	 กล่าวสมาตาปุตติกภัย	 (ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้)	 แท้ๆ		
๓	อย่างนี้	ว่าเป็น	อมาตาปุตติกภัย	(ภัยที่มาดาและบุตรช่วยกันไม่ได้)	ไปเสีย.		
	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ภัย	 ๓	 อย่าง	 ที่มารดาและบุตรช่วยกันได้นั้น	 เป็นอย่างไรเล่า	 ?	 สามอย่าง	 คือ		
สมัยที่ไฟไหม้ใหญ่	 เปน็อยา่งหนึง่,	 สมยัทีน่ำ้ทว่มใหญ่	 เปน็อยา่งทีส่อง,	 สมยัทีห่นโีจรขบถ	 เปน็อยา่งทีส่าม	 ;	
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เหลา่นีบ้างคราว	 มารดาและบตุรกช็ว่ยกนัและกนัได	้ แต่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ	 มากล่าวว่า	 เป็นภัยที่มารดา
และบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมด.	

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้	 (โดยแท้จริง)	 ๓	 อย่างเหล่านี้	 มีอยู่	 ๓	 อย่าง	 คือ		
ภยัเกดิจากความแก	่(ชราภย)ํ,	ภยัเกดิจากความเจบ็ไข	้(พยฺาธภิย)ํ,	ภยัเกดิจากความตาย (มรณภย)ํ.
 ภกิษ	ุท.	!	มารดาไมไ่ดต้ามปรารถนากะบตุรผูแ้กอ่ยูอ่ยา่งนี	้วา่เราแกเ่องเถดิ	บตุรของเราอยา่แกเ่ลย	;
หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากะมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่า	เราแก่เองเถิด	มารดาอย่าแก่เลย	ดังนี้.	มารดาก็ไม่
ได้ตามปราถนาว่า	 เราเจ็บไข้เองเถิด	 มารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลย	 ;	 หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปราถนาว่าเราเจ็บ
ไข้เองเถดิ	มารดาของเราอยา่เจบ็ไขเ้ลย	ดงันี.้	มารดากไ็มไ่ดต้ามปราถนาวา่เราตายเองเถดิ	บตุรของเราอยา่ตาย
เลย	;	หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่า	เราตายเองเถิด	มารดาของเราอย่าตายเลย	ดังนี้.		
	 ภิกษุ	ท.	!	เหล่านี้แลเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้	๓	อย่าง	

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 หนทางมีอยู่	 ปฏิปทามีอยู่	 ย่อมเป็นไปเพื่อเลิกละ	 ก้าวล่วงเสีย	 ซึ่งภัยทั้งที่เป็น	
สมาตาปุตติกภัย	และอมาตาปุตติกภัยอย่างละสามๆ	เหล่านั้น.		
	 ภิกษุ	 ท.	 !	 หนทางหรือปฏิปทานั้น	 เป็นอย่างไรเล่า	 ?	 นัน่คอื	อรยิอฏัฐงัคกิมรรคนัน่เอง ได้แก ่
สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธ.ิ 

 ภกิษ	ุท.	!	นีแ้หละหนทาง	นีแ้หละปฏปิทา	เปน็ไปเพือ่เลกิละ	กา้วลว่งเสยี	ซึง่ภยัทัง้ทีเ่ปน็สมาตาปตุตกิภยั
และอมาตาปุตติกภัยอย่างละสามๆ	เหล่านั้น.	
   

ติก.	อํ.	๒๐/๒๒๘	-	๒๓๑/๕๐๒.
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ปราถนา
จะได้้ 

สิ่งที่ทุกคน       
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สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได ้
 คหบดี	 !	ธรรม	๔	ประการนี้	น่าปรารถนา	น่ารักใคร่	น่าพอใจ	หาได้ยากในโลก	ธรรม	๔	ประการ
เป็นอย่างไรเล่า	คือ		

 ขอ	โภคะจงเกดิขึน้แกเ่ราโดยทางธรรม	นีเ้ปน็ธรรม	ประการที ่๑	อนันา่ปรารถนา	นา่รกัใคร่
น่าพอใจ	หาได้ยากในโลก		

 เราไดโ้ภคะทัง้หลายโดยทางธรรมแลว้	 ขอ	ยศจงเฟือ่งฟแูกเ่ราพรอ้มดว้ยญาตแิละมติรสหาย
นีเ้ปน็ธรรม	ประการที่ ๒	อันน่าปรารถนา	น่ารักใคร่	น่าพอใจ	หาได้ยากในโลก		

 เราไดโ้ภคะทัง้หลายโดยทางธรรมแลว้	ไดย้ศพรอ้มดว้ยญาตแิละมติรสหายแลว้	ขอ	เราจงเปน็อยูน่าน
จงรกัษาอายใุหย้ัง่ยนื	นี้เป็นธรรม	ประการที ่๓	อันน่าปรารถนา	น่ารักใคร่	น่าพอใจ	หาได้ยากในโลก		

	 เราได้โภคะทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว	 ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้วเป็นอยู่นานรักษา
อายุให้ยั่งยืนแล้ว	 เมื่อตายแล้ว ขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์	 นี้เป็นธรรม	ประการที ่ ๔	 อันน่า
ปรารถนา	น่ารักใคร่	น่าพอใจ	หาได้ยากในโลก	

	 คหบดี	!	ธรรม	๔	ประการนี้แล	น่าปรารถนา	น่ารักใคร่	น่าพอใจ	หาได้ยากในโลก	ฯ		

	 คหบดี	 !	 ธรรม	 ๔	 ประการ	 ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรม	 ๔	 ประการนี้	 อันน่าปรารถนา	 น่ารักใคร่		
นา่พอใจ	หาไดย้ากในโลก	ธรรม	๔	ประการเปน็อยา่งไรเลา่	คอื		

	 สทัธาสมัปทา	(ความถงึพรอ้มดว้ยศรทัธา)	๑				สีลสัมปทา	(ความถึงพร้อมด้วยศีล)	๑				

	 จาคสัมปทา	(ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)	๑	ปัญญาสัมปทา	(ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)	๑	

 คหบด	ี!	ก	็สทัธาสมัปทา เปน็อยา่งไรเลา่	อรยิสาวกในธรรมวนิยั	ยอ่มเปน็ผูม้ศีรทัธา		เชือ่พระปญัญา
ตรัสรู้ของพระตถาคตว่า	“เพราะเหตุอย่างนี้ๆ	พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	 เป็นผู้ไกลจากกิเลส	 เป็นผู้ตรัสรู้ชอบ
ได้โดยพระองค์เอง	 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ	 เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี	 เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง	 เป็นผู้
สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า	 เป็นครูผู้สอน	 ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	 เป็นผู้รู้		
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ผู้ตื่น	ผู้เบิกบานด้วยธรรม	เป็นผู้มีความจำเริญ	จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์”		คหบดี	!		นี้เรียกว่า	สัทธาสัมปทา	
	 ก็	สลีสมัปทา เป็นอย่างไรเล่า	อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต	 เป็นผู้เว้น
ขาดจากอทินนาทาน	 เป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร	 เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท	 เป็นผู้งดเว้นขาดจาก
การดื่มน้ำเมา	คือ	สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่า	สีลสัมปทา		

	 ก็	จาคสมัปทา	 เป็นอย่างไรเล่า	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 มีใจปราศจากมลทิน	 คือ	 ความตระหนี่		
มกีารบรจิาคอนัปลอ่ยแลว้	มฝีา่มอือนัชุม่	ยนิดใีนการสละ	เปน็ผูค้วรแกก่ารขอ	ยนิดใีนการให	้และการแบง่ปนั
นี้เรียกว่าจาคสัมปทา		

	 ก็ ปญัญาสมัปทา เป็นอย่างไรเล่า	บุคคลมีใจอันความโลภไม่สม่ำเสมอ	คือ	อภิชฌาครอบงำแล้ว	
ย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำ	 ละเลยกิจที่ควรทำ	 เมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำ	 และละเลยกิจที่ควรทำเสีย	 ย่อมเสื่อมจาก
ยศและความสุข	บุคคลมีใจอันพยาบาท	ถีนมิทธะ	อุทธัจจกุกกุจจะ	อันวิจิกิจฉาครอบงำแล้ว	ย่อมทำกิจที่ไม่
ควรทำ	ละเลยกิจที่ควรทำไเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำ	และละเลยกิจที่ควรทำเสีย	ย่อมเสื่อมจากยศและความสุข		

	 คหบดี	!		อริยสาวกนั้นแลรู้ว่า	อภิชฌาวิสมโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิต	ย่อมละอภิชฌาวิสมโลภะอัน
เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้	 รู้ว่าพยาบาท	 	 ถีนมิทธะ	 	 อุทธัจจกุกกุจจะ	 	 วิจิกิจฉา	 เป็นอุปกิเลสแห่งจิต		
ย่อมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้น		

	 คหบดี	!		เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าอภิชฌาวิสมโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว	เมื่อนั้นย่อมละเสียได้	
เมื่อใดอริยสาวก	 รู้ว่าพยาบาท	 ถีนมิทธะ	 อุทธัจจกุกกุจจะ	 วิจิกิจฉา	 เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว	 เมื่อนั้น	
ย่อมละสิ่งเหล่านั้นเสียได้	อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นผู้มีปัญญามาก มีปัญญาหนาแน่น เป็นผู้เห็นทาง    
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา	นี้เรียกว่า	ปัญญาสัมปทา		

	 คหบดี	!	ธรรม	๔	ประการนี้	ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรม	๔	ประการนี้แล	อันน่าปรารถนา	น่ารักใคร่	
น่าพอใจ	หาได้ยากในโลก.	


จตุกฺกฺ.	อํ.	๒๑/๘๕/๖๑.
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เป็นเหตุแห่ง
ความทุกข์

ความอยาก
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ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ 

	 ภิกษุ	ท.	!	เราจักแสดงธรรม	(สิ่ง)	ที่มีตัณหาเป็นมูล	๙	อย่าง	๙	อย่าง	อย่างไรเล่า	?	

	 เพราะอาศัยตัณหา	จึงมี	การแสวงหา	(ปริเยสนา);	

	 เพราะอาศัยการแสวงหา จึงมี การได	้(ลาโภ);	

	 เพราะอาศัยการได้	จึงมี	ความปลงใจรัก	(วินิจฺฉโย);	

	 เพราะอาศัยความปลงใจรัก	จึงมี	ความกำหนัดด้วยความพอใจ	(ฉนฺทราโค);	

	 เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจ	จึงมี	ความสยบมัวเมา	(อชฺโฌสานํ);	

	 เพราะอาศัยความสยบมัวเมา	จึงมี	ความจับอกจับใจ	(ปริคฺคโห);	

	 เพราะอาศัยความจับอกจับใจ	จึงมี	ความตระหนี	่(มจฺฉริยํ);	
	 เพราะอาศัยความตระหนี่	จึงมี	การหวงกั้น	(อารกฺโข);	

 เพราะอาศยัการหวงกัน้	จงึมี เรือ่งราวอนัเกดิจากการหวงกัน้	(อารกขฺาธกิรณ)ํ;	กลา่วคอื		

	 การใชอ้าวุธไม่มีคม	การใช้อาวุธมีคม	การทะเลาะ	การแก่งแย่ง	การวิวาท		
	 การกล่าวคำหยาบว่า	“มึง!	มึง!”	การพูดคำส่อเสียด	และ	การพูดเท็จทั้งหลาย	:		
	 ธรรมอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนก	ย่อมเกิดขึ้นพร้อม.	
 
 ภิกษุ	ท.	!	เหล่านี้แล	ชื่อว่าธรรม	(สิ่ง)	ที่มีตัณหาเป็นมูล	๙	อย่าง	




นวก.	อํ.	๒๓/๔๑๓/๒๒๗;	(และ		มหา.	ที.	๑๐/๖๙/๕๙).
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“ส่ิงใด มีภาวะเป็นท่ีรัก
เป็นท่ียินดีในโลก, 

ตัณหาน้ัน 
เม่ือจะเกิด ย่อมเกิดข้ึนในส่ิงน้ัน

เม่ือจะเข้าไปต้ังอยู่ 
ย่อมเข้าไปต้ังอยู่ในส่ิงน้ัน”

นิทาน. สํ. ๑๖/๑๓๐/๒๕๔
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หนี้
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ทุกข์ที่เกิดจากหนี ้


	 ภิกษุ	ท.	!	ความยากจน	เป็นทุกข์ของคนผู้บริโภคกามในโลก.	

 ภกิษ	ุท.	!	คนจนเขญ็ใจไรท้รพัยส์มบตั	ิยอ่มกูห้นี,้	การกูห้น้ี	นัน้	เปน็ทกุขข์องคนบรโิภคกามในโลก.	
 
 ภิกษ	ุ ท.	 !	 คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัต	ิ กู้หนี้แล้ว	 ต้องใช้ดอกเบี้ย,	การต้องใช้ดอกเบี้ย	 นั้น		
เปน็ทกุขข์องคนบริโภคกามในโลก.	

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ	 กู้หนี้แล้วต้องใช้ดอกเบี้ย	 ไม่อาจใช้ดอกเบี้ยตามเวลา		
เจ้าหนี้ก็ทวง,	การถกูทวงหนี	้นั้น	เป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.	

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ	 ถูกทวงหนี้อยู่	 ไม่อาจจะใช้ให้	 เจ้าหนี้ย่อมติดตาม,		
การถกูตดิตาม	นั้น	เป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.	

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ	 ถูกติดตามอยู่	 ไม่อาจจะใช้ให้	 เจ้าหนี้ย่อมจับกุม,		
การถกูจบักมุ นั้น	เป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.	

	 ภิกษุ	 ท.	 !	ความยากจน	 ก็ด ี การกู้หน้ี	 ก็ดี	การต้องใช้ดอกเบี้ย	 ก็ดี	การถูกทวงหน้ี	 ก็ดี		
การถกูตดิตาม	ก็ดี	การถกูจบักมุ	ก็ดี,	ทั้งหมดนี้	เป็น	ทกุขข์องคนบรโิภคกามในโลก. 
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 ภิกษุ	 ท.	 !	 ฉันใดก็ฉันนั้น	 :	 ความไม่มีศรัทธา	 -	 หิริ	 -	 โอตตัปปะ	 -	 วิริยะ	 -	 ปัญญา,ในกุศลธรรม		
มีอยู่แก่ผู้ใด;	เรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่า	เปน็คนจนเขญ็ใจไรท้รพัยส์มบตั ิในอรยิวนิยั. 

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 คนจนชนิดนั้น	 เมื่อไม่มีศรัทธา	 -	 หิริ	 -	 โอตตัปปะ	 -	 วิริยะ	 -	 ปัญญา,	 ในกุศลธรรม		
เขาย่อมประพฤติกายทุจริต	วจีทุจริต	มโนทุจริต,		
	 เรากล่าว	การประพฤตทิจุรติของเขานี	้ว่าเป็น	การกูห้นี.้ 

	 เพือ่จะปกปดิกายทจุรติ	วจทีจุรติ	มโนทจุรติของเขา	 เขาตัง้ความปรารถนาลามก	ปรารถนาไมใ่หใ้คร
รู้จักเขา	 ดำริไม่ให้ใครรู้จักเขา	 พูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา	 ขวนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา,		
	 เรากล่าว	การปกปดิความทจุรติอยา่งนีข้องเขานี ้ว่าเป็น	ดอกเบีย้ทีเ่ขาตอ้งใช.้ 

 เพือ่นพรหมจารผีูม้ศีลีเปน็ทีร่กั	พากนักลา่วปรารภเขาอยา่งนีว้า่	“ทา่นผูม้อีายนุีท้ำ	อะไร	ๆ		(	ทจุรติ	)	
อยา่งนี	้มปีรกตปิระพฤตกิระทำอะไร	ๆ	(	ทจุรติ	)	อยา่งนี”้,		
	 เรากลา่ว	การถกูกลา่วอยา่งนี	้ว่าเป็น	การถกูทวงหนี.้ 

 เขาจะไปอยูป่า่กต็าม	อยูโ่คนไมก้ต็าม	อยูเ่รอืนวา่งกต็าม	อกศุลวติกอนัลามก	ประกอบอยูด่ว้ยความ
ร้อนใจ	ย่อม	เกดิขึน้กลุม้รมุจติใจเขา,		
	 เรากล่าวอาการอย่างนี้	ว่าเป็น	การถกูตดิตามเพือ่ทวงหนี.้ 

 ภกิษ	ุท.	!	คนจนชนดินี	้ครัน้ประพฤตกิาย	-	วจ	ี-	มโนทจุรติแลว้	ภายหลงัแตก่ารตาย	เพราะการแตก
ทำลายแหง่กาย	ยอ่ม	ถกูจองจำอยูใ่นนรก	บา้ง	ในกำเนดิเดรจัฉาน	บา้ง.		
	 ภกิษ	ุท.	 !	 เราไมม่องเหน็การจองจำอื่นแม้อย่างเดียว	ที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้	 เป็นอันตราย
อย่างนี้	 ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า	 เหมือนการถูกจองจำในนรก	 หรือในกำเนิด
เดรัจฉาน	อย่างนี้	
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(คาถาผนวกทา้ยพระสตูร) 

 ความยากจน และการกูห้นี ้ทา่นกลา่ววา่เปน็ความทกุขใ์นโลก.  
 คนจนกูห้นีม้าเลีย้งชวีติ ยอ่มเดอืดรอ้น เพราะเจา้หนีต้ดิตามบา้ง เพราะถกูจบักมุบา้ง.  
 การถกูจบักมุนัน้ เปน็ความทกุข์ ของคนบูชาการได้กาม. 

 ถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกัน : ผู้ใด ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ สั่งสม  
แต่บาปกรรม กระทำกายทุจริต - วจีทุจริต - มโนทุจริต ปกปิดอยู่ด้วยการกระทำทางกาย 
ทางวาจา ทางจิต เพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขา, ผู้นั้น พอกพูนบาปกรรมอยู่เนืองนิตย์ ในที่นั้น ๆ. 
 
 คนชั่วทำบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน  
 เสมือนคนยากจน กู้หนี้มาบริโภคอยู่ ย่อมเดือดร้อน. 
 
 ความตริตรึกที่เกิดจากวิปฏิสาร อันเป็นเครื่องทรมานใจ  
 ย่อมติดตามเขา ทั้งในบ้านและในป่า. 
 
 คนชั่วทำ บาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน ไปสู่กำเนิดเดรัจฉานบางอย่าง หรือว่า
ถูกจองจำ อยู่ในนรก. การถูกจองจำนั้นเป็นทุกข์ ชนิดที่ธีรชนไม่เคยประสบเลย... 



ฉกฺก.	อํ.	๒๒/๓๙๒/๓๑๖.	
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“ผู้ใดเห็นโทษ 
โดยความเป็นโทษ

แล้วทำคืนตามธรรม 
ถึงความสำรวมต่อไป; 
ข้อน้ีเป็นความเจริญ

ในอริยวินัยของผู้น้ัน” 
สี. ที. ๙/๑๑๒/๑๓๙
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เพื่อ
ประโยชน์สุข

ในวันนี้ 

หลักการดำรงชีพ
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หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ บริโภคกาม แออัดอยู่ด้วยบุตร ครองเรือน 
ใช้สอยจันทน์จากแคว้นกาสี ทัดทรงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ยินดีทองและเงินอยู่.  

 “ข้าแต่พระผู้เจริญ! ขอพระผูม้พีระภาค จงทรงแสดงธรรมทีเ่ปน็ไปเพือ่โยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ ทัง้ใน
ทฏิฐธรรม (ในปจัจบุนั) และในสมัปรายะ (อนาคต) แกพ่วกขา้พระองคผ์ูอ้ยูใ่นสถานะเชน่นีเ้ถดิ พระเจา้ขา้ !” 

 พยคัฆปชัชะ!	ธรรม ๔ ประการเหลา่นี	้เปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ แกก่ลุบตุร 
ในทิฏฐธรรม (ในปัจจุบัน)	๔	ประการ	อย่างไรเล่า	?	๔	ประการ	คือ		
	 อุฏฐานสัมปทา	(ถึงพร้อมด้วยความขยัน)	อารักขสัมปทา	(ถึงพร้อมด้วยการรักษา)		
	 กัลยาณมิตตตา	(ความมีมิตรดี)	สมชีวิตา	(ความเลี้ยงชีพอย่างสมดุลย์).	


ความขยันในอาชีพ
 
	 พยัคฆปัชชะ!	อุฏฐานสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า?	 พยัคฆปัชชะ!	 กุลบุตรในกรณีนี้	 สำเร็จการ	
เป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นกระทำการงาน	 คือด้วยกสิกรรม	 หรือวานิชกรรม	 โครักขกรรม	 อาชีพผู้ถืออาวุธ		
อาชีพราชบุรุษ	หรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง.	ในอาชีพนั้นๆ	เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ	ไม่เกียจคร้าน	ประกอบ	
ดว้ยการสอดสอ่งในอบุายนัน้ๆ	สามารถกระทำ	สามารถจดัใหก้ระทำ.		
	 พยคัฆปชัชะ!	นีเ้รยีกวา่	อฏุฐานสมัปทา	(ถึงพร้อมด้วยความขยัน)				
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 การรักษาทรัพย์
 
 พยคัฆปชัชะ!	อารกัขสมัปทา เปน็อยา่งไรเลา่?	พยคัฆปชัชะ!	กลุบตุรในกรณนีี,้	โภคะอนักลุบตุร
หาไดม้าดว้ยความเพยีรเปน็เครือ่งลกุขึน้รวบรวมมาดว้ยกำลงัแขน	มตีวัชุม่ดว้ยเหงือ่	 เปน็โภคทรพัยป์ระกอบ
ดว้ยธรรม	 ไดม้าโดยธรรม,	 	 เขารกัษาคุม้ครองอยา่งเตม็ที	่ 	 	ดว้ยหวงัวา่	 “อยา่งไรเสยีพระราชาจะไมร่บิทรพัย์
ของเราไป	โจรจะไมป่ลน้เอาไป	ไฟจะไมไ่หม	้นำ้จะไมพ่ดัพาไป	ทายาทอนัไมร่กัใครเ่รา	จะไมย่ือ้แยง่เอาไป”	ดงันี.้
	 พยัคฆปัชชะ!	นี้เรียกว่า	อารักขสัมปทา	(ถึงพร้อมด้วยการรักษา).	

          ความมีมิตรดี

	 พยัคฆปัชชะ!	กัลยาณมิตตตา เป็นอย่างไรเล่า?	 พยัคฆปัชชะ!	 กุลบุตรในกรณีนี้	 อยู่อาศัย	

ในบ้านหรือนิคมใด,	 ถ้ามีบุคคลใดๆในบ้านหรือนิคมนั้น	 เป็นคหบดีหรือบุตรคหบดีก็ดี	 เป็นคนหนุ่มที่เจริญ

ด้วยศีล	 หรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ดี	 ล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยสัทธา	 ถึงพร้อมด้วยศีล	 ถึงพร้อมด้วยจาคะ	

ถงึพรอ้มดว้ยปญัญา	อยูแ่ลว้ไซร,้	กลุบตุรนัน้กด็ำรงตนรว่ม	พดูจารว่ม	สากจัฉารว่ม	กบัชนเหลา่นัน้	

	 เขาตดิตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยสัทธาโดยอนุรูป	แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยสัทธา		

	 เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลโดยอนุรูป	แก่บุคคลผู้ถึงพรอ้มดว้ยศลี		
	 เขาตดิตามศกึษาความถงึพรอ้มดว้ยจาคะโดยอนรุปู	แกบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยจาคะ		
	 เขาตดิตาม	ศกึษาความถงึพรอ้มดว้ยปญัญาโดยอนรุปู	แกบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยปญัญา	อยูใ่นทีน่ัน้ๆ
	 พยัคฆปัชชะ!	นี้เรียกว่า	กัลยาณมิตตตา	(ความมีมิตรดี)	
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 รายจ่ายท่วมรายรับการเลี้ยงชีวิต

 พยัคฆปัชชะ!	สมชีวิตา เป็นอย่างไรเล่า?	 พยัคฆปัชชะ!	 กุลบุตรในกรณีนี้	 รู้จักความได้มา	
แหง่โภคทรพัย	์ รูจ้กัความสิน้ไปแหง่โภคทรพัยแ์ลว้ดำรงชวีติอยูอ่ยา่งสมำ่เสมอ	 ไมฟุ่ม่เฟอืยนกั	 ไมฝ่ดืเคอืงนกั
โดยมีหลักว่า	“รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย	และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ	ด้วยอาการอย่างนี้”ดังนี้		
 พยคัฆปชัชะ!	 เปรยีบเหมอืนคนถอืตาชัง่	 หรอืลกูมอืของเขา	 ยกตาชัง่ขึน้แลว้	 กร็ูว้า่	 “ยงัขาดอยูเ่ทา่นี้	
หรือเกินไปแล้วเท่านี้”	 ดังนี้ฉันใด;	 กุลบุตรนี้	 ก็ฉันนั้น	 :	 เขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์	 รู้จักความสิ้นไป
แหง่โภคทรพัย	์แลว้ดำรงชวีติอยูอ่ยา่งสมำ่เสมอ	ไมฟุ่ม่เฟอืยนกั	 ไมฝ่ดืเคอืงนกั	 โดยมหีลกัวา่	“รายไดข้องเรา
จักท่วมรายจ่าย	และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ	ด้วยอาการอย่างนี้”ดังนี้		
	 พยัคฆปัชชะ!	 ถ้ากุลบุตรนี้	 เป็นผู้มีรายได้น้อย	 แต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วไซร้		
ก็จะมีผู้กล่าวว่า	กุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์	(อย่างสุรุ่ยสุร่าย)	เหมือนคนกินผลมะเดื่อ	ฉันใดก็ฉันนั้น		
	 พยัคฆปัชชะ!	 แต่ถ้ากุลบุตร	 เป็นผู้มีรายได้มหาศาล	 แต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นแล้วไซร้		
ก็จะมีผู้กล่าวว่า	กุลบุตรนี้จักตายอดตายอยากอย่างคนอนาถา.		
 พยคัฆปชัชะ!	 เมือ่ใด	 กลุบตุรนี	้ รูจ้กัความไดม้าแหง่โภคทรพัย	์ รูจ้กัความสิน้ไปแหง่โภคทรพัย	์ แลว้
ดำรงชวีติอยู่	 อยา่งสมำ่เสมอ	 ไมฟุ่ม่เฟอืยนกั	 ไมฝ่ดืเคอืงนกั	 โดยมหีลกัวา่	 “รายไดข้องเราจกัทว่มรายจา่ย	และ	
รายจา่ยของเราจกัไมท่ว่มรายรบั	ดว้ยอาการอยา่งนี”้ดงันี;้		
	 พยคัฆปชัชะ!	นีเ้ราเรยีกวา่	สมชวีติา	(ความเลี้ยงชีวิตอย่างสมดุลย์พอเพียงแก่ฐานะ).	

อฏฺก.อ	๒๓/๒๘๙/๑๔๘
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ธรรม ๔ ประการน้ี 
ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์
เพ่ือความสุขในปัจจุบัน

แก่กุลบุตร
๔ ประการเป็นไฉนคือ 
อุฏฐานสัมปทา ๑ 
อารักขสัมปทา ๑ 
กัลยาณมิตตตา ๑

สมชีวิตา ๑

papoj 1.indd   45 12/1/09   1:20:08 PM



ปา
พจ

น์ 
4�

papoj 1.indd   46 12/1/09   1:20:13 PM



ปาพจน์ 4�

แห่งทรัพย์
๔ ประการ

เหตุเจริญ
และเหตุเสื่อม
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เหตุเจริญและเหตุเสื่อม แห่งทรัพย์ ๔ ประการ 

 พยคัฆปชัชะ	!	ปากทางแหง่ความเสือ่ม ๔ ประการ ของโภคะทีเ่กดิขึน้พรอ้มแลว้อยา่งนี้
มอียู	่คอื	ความเปน็นกัเลงหญงิ นกัเลงสรุา นกัเลงการพนนั	และมมีติรสหายเพือ่นฝงูเลวทราม 

		 พยัคฆปัชชะ	!	เปรียบเหมือนทางน้ำเข้า	๔	ทาง	ทางน้ำออก	๔	ทาง	ของบึงใหญ่มีอยู่,	บุรุษปิดทาง	
น้ำเข้าเหล่านั้นเสีย	และเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วย	ทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควร	

	 พยัคฆปัชชะ	 !	 เมื่อเป็นอย่างนั้น	ความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้น	ความเต็มเปี่ยม
ไม่มีทางที่จะหวังได้	นี้ฉันใด;		

		 พยัคฆปัชชะ	 !	 ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้น	 สำหรับโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้	 ที่มีปากทางแห่ง
ความเสื่อม	 ๔	 ประการ	 คือ	 ความเป็นนักเลงหญิง	 เป็นนักเลงสุรา	 เป็นนักเลงการพนัน	 และมีมิตรสหาย
เพื่อนฝูงเลวทราม.	

	 พยัคฆปัชชะ	 !	ปากแห่งความเจริญ ๔ ประการ ของโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้
มีอยู่	 คือ	ความไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพนัน และมีมิตรสหาย
เพื่อนฝูงที่ดีงาม.  

	 พยัคฆปัชชะ	 !	 เปรียบเหมือนทางน้ำเข้า	 ๔	 ทาง	 ทางน้ำออก	 ๔	 ทาง	 ของบึงใหญ่,	 บุรุษเปิดทาง	
นํ้าเข้าเหล่านั้นด้วย	และปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสีย	ทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรด้วย		
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	 พยัคฆปัชชะ	 !	 เมื่อเป็นอย่างนั้น	ความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้น	ความเหือดแห้ง
เป็นอันไม่ต้องหวัง	นี้ฉันใด;	
 
	 พยัคฆปัชชะ	 !	 ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้น	 สำหรับโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้	 ที่มีปากทางแห่ง
ความเจริญ	๔	 ประการ	 คือ	 ความไม่เป็นนักเลงหญิง	 เป็นไม่นักเลงสุรา	 ไม่เป็นนักเลงการพนัน	 และมีมิตร
สหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม.	

 พยคัฆปชัชะ	!	ธรรม	๔	ประการ	(ดงัทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้	อนัเวน้เสยี	จากอบายมขุสี	่และประกอบดว้ย
อบายมุขสี่)	เหล่านี้แล	เป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข	ของกุลบุตร	ในทิฏฐธรรม.	


อฏฺ	ธกฺ	อํ.	๒๓/๓๙๓/๑๔๔.

ปากทางแห่งความเจริญ ๔ ประการ
ของโภคะท่ีเกิดข้ึนพร้อมแล้วอย่างน้ี มีอยู่ คือ 

ความไม่เป็นนักเลงหญิง
ไม่เป็นนักเลงสุรา

ไม่เป็นนักเลงการพนัน
และมีมิตรสหายเพ่ือนฝูงท่ีดีงาม. 
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ในอนาคต

หลักการดำรงชีพ 
เพื่อประโยชน์สุข
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หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในอนาคต

	 พยัคฆปัชชะ	 !	 ธรรม	 ๔	 ประการเหล่านี้	 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล	 เพื่อความสุขของกุลบุตร		
ในสมัปรายะ	(อนาคต)		๔	ประการ	อยา่งไรเลา่	?	๔	ประการคอื	สทัธาสมัปทา	สลีสมัปทา	จาคสมัปทา	ปญัญาสมัปทา.

 พยคัฆปชัชะ	 !	สทัธาสมัปทา เปน็อยา่งไรเลา่ ?	พยคัฆปชัชะ	 !	 กลุบตุรในกรณนีี	้ เปน็ผูม้สีทัธา		
เชือ่ในการตรสัรูข้องตถาคตวา่	“เพราะเหตอุยา่งนี้ๆ 	พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้	 เปน็ผูไ้กลจากกเิลส	 เปน็ผูต้รสัรูช้อบ
ได้โดยพระองค์เอง	 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ	 เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี	 เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง	 เป็นผู้
สามารถฝกึบรุษุทีส่มควรฝกึไดอ้ยา่งไมม่ใีครยิง่กวา่	 เปน็ครผููส้อน	ของเทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย	 เปน็ผูรู้	้ ผูต้ืน่
ผูเ้บกิบานดว้ยธรรม	เปน็ผูม้คีวามจำเรญิ	จำแนกธรรมสัง่สอนสตัว”์	ดงันี	้พยคัฆปชัชะ	!	นีเ้รยีกวา่	สทัธาสมัปทา.

 พยคัฆปชัชะ	!	สลีสมัปทา เปน็อยา่งไรเลา่ ?	พยคัฆปชัชะ	!	กลุบตุรในกรณนีี	้ เปน็ผูเ้วน้ขาดจาก
ปาณาติบาต	 เป็นผู้เว้นขาดจากอทินนาทาน	 เป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร	 เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท	
เป็นผู้เว้นขาดจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน.	พยัคฆปัชชะ!	นี้เราเรียกว่า	สีลสัมปทา.	

 พยัคฆปัชชะ	!	จาคสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?	พยัคฆปัชชะ	!	กุลบุตรในกรณีนี้	มีใจปราศจาก
ความตระหนี่อันเป็นมลทิน	 อยู่ครองเรือน	 มีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำ	 มีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติ		
ยินดีแล้วในการสละ	ควรแก่การขอ	ยินดีแล้วในการจำแนกทาน.	พยัคฆปัชชะ	!	นี้เรียกว่า	จาคสัมปทา.	

 พยคัฆปชัชะ	!	ปญัญาสมัปทา เปน็อยา่งไรเลา่ ?	พยคัฆปชัชะ	!	กลุบตุรในกรณนีี	้เปน็ผูม้ปีญัญา
ประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับ	 เป็นเครื่องไปจากข้าศึก	 เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส		
เปน็เครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ.	พยัคฆปัชชะ	!	นี้เราเรียกว่า	ปัญญาสัมปทา.	

 พยัคฆปัชชะ	!	ธรรม	๔	ประการเหล่านี้แล	เป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล	เพื่อความสุขของ	
กุลบุตร	ในสัมปรายะ.	(อนาคต)
 อฏฺก.อํ.	๒๓/๒๘๙	-	๒๙๓/๑๔๔.
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ธรรม ๔ ประการน้ี 
ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
เพ่ือความสุขในภายหน้า

แก่กุลบุตร
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ 

สัทธาสัมปทา ๑
สีลสัมปทา ๑

จาคสัมปทา ๑ 
ปัญญาสัมปทา ๑
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ชั้นเลิศ

ฆราวาส
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ฆราวาสชั้นเลิศ 

 คหบด	ี !	 ในบรรดากามโภคเีหลา่นัน้	 กามโภคผีูใ้ด	 แสวงหาโภคทรพัยโ์ดยธรรม	 โดยไมเ่ครยีดครดัดว้ย,
ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม	โดยไม่เครียดครัดแล้ว	ทำตนให้เป็นสุข	ให้อิ่มหนำด้วย,	แบ่งปันโภคทรัพย์
บำเพ็ญบุญด้วย,	 ไม่กำหนัด	 ไม่มัวเมา	 ไม่ลุ่มหลง	 มีปกติเห็นโทษ	 มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก	 บริโภค
โภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วย;	

 คหบดี	!	กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี	่คือ		

ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่ง ในข้อที่เขา	แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด,		
ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สอง ในข้อที่เขา	ทำตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำ,		
ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สาม	ในข้อที่เขา	แบ่งปันโภคทรัพยบ์ำเพญ็บญุ,		
ควรสรรเสรญิโดยฐานะทีส่ี ่ในขอ้ทีเ่ขา	ไมก่ำหนดั ไมม่วัเมา ไมลุ่ม่หลง มปีกตเิหน็โทษ มีปัญญา            
เป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้น.
	 คหบดี	!	กามโภคีผู้นี้	ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้.	

 คหบดี!	กามโภคีจำพวกนี้ เป็นกามโภคีชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด   
ชัน้บวรกวา่กามโภคทีัง้หลาย,	 เปรยีบเสมอืนนมสดเกดิจากแมโ่ค	นมสม้เกดิจากนมสด	 	 เนยขน้เกดิจากนมสม้
เนยใสเกิดจากเนยข้น	 หัวเนยใสเกิดจากเนยใส;	 หัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจาก	
โคทัง้หลายเหลา่นัน้,	ขอ้นีฉ้นัใด;	กามโภคจีำพวกนี	้กป็รากฏวา่เลศิกวา่บรรดากามโภคทีัง้หลายเหลา่นัน้	ฉนันัน้	แล.

ทสก.	อํ.	๒๔/๑๙๔/๙๑.
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กามโภคีบุคคลผู้แสวงหา
โภคทรัพย์โดยชอบธรรม 

โดยไม่ทารุณ คร้ันแสวงหาได้แล้ว 
ย่อมเล้ียงตนให้เป็นสุข 

ให้อ่ิมหนำ แจกจ่าย กระทำบุญ 
และเป็นผู้ไม่กำหนัด ไม่หมกมุ่น 

ไม่จดจ่อ เห็นโทษ
มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก 

บริโภคโภคทรัพย์น้ัน น้ีเป็นผู้เลิศ 
ประเสริฐ เป็นใหญ่สูงสุด 
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ของ
มนุษย์

นรกที่ร้ายกาจ
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นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์

	 ภิกษุ	ท.	!	นรกชื่อว่า	มหาปริฬาหะ	มีอยู่.		
 
	 ในนรกนั้น,	บุคคลยัง	เห็นรูป อย่างใดอย่างหนึ่งได้ดว้ยจกัษ	ุ	
	 แตไ่ดเ้หน็รปูที	่ไมน่า่ปรารถนา อยา่งเดยีว	ไมเ่หน็รปูทีน่า่ปรารถนาเลย;		
	 เหน็รปูที	่ไมน่า่ใคร	่อยา่งเดยีว	ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลย;		
	 เห็นรูปที ่ไม่น่าพอใจ อย่างเดียว	ไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลย.		

	 ในนรกนั้น,	บุคคลยัง	ฟังเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งได้	ด้วยโสตะ...		
	 ในนรกนั้น,	บุคคลยัง	รู้สึกกลิ่น อย่างใดอย่างหนึ่งได้	ด้วยฆานะ...		
	 ในนรกนั้น,	บุคคลยัง	ลิ้มรส อย่างใดอย่างหนึ่งได้	ด้วยชิวหา...		
	 ในนรกนั้น,	บุคคลยังถูกต้อง	โผฏฐัพพะ อย่างใดอย่างหนึ่งได้	ด้วยกาย...		
 
 ในนรกนั้น,	บุคคลยังรู้สึก	ธรรมารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งได้	ด้วยมโน		
	 แต่ได้รู้สึกธัมมารมณ์ที่	ไม่น่าปรารถนา อย่างเดียว	ไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาเลย;		
	 ได้รู้สึกธัมมารมณ์ที่	ไม่น่าใคร ่	อย่างเดียว	ไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าใคร่เลย;		
	 ได้รู้สึกธัมมารมณ์ที่	ไม่น่าพอใจ อย่างเดียว	ไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าพอใจเลย.	

	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว	 ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถาม	 พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า		
“ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ! ความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ความเร่าร้อนนั้น   
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ใหญ่หลวงนักหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! มีไหม พระเจ้าข้า: ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่า น่ากลัวกว่ากว่า
ความร้อนนี้ ?” 

 ภกิษ	ุท.	!	มีอยู่	:	ความเร่าร้อนอื่น	ที่ใหญ่หลวงกว่า	น่ากลัวกว่ากว่า	ความร้อนนี้.	
 
 “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ! กค็วามรอ้นอืน่ทีใ่หญห่ลวงกวา่ นา่กลวักวา่ กวา่ความรอ้นนีเ้ปน็อยา่งไรเลา่ ?” 

 ภกิษ	ุท.	!	กส็มณะหรอืพราหมณเ์หลา่ใดเหลา่หนึง่	ยอ่มไมรู่ช้ดัตามความเปน็จรงิ 

 วา่ “ทกุข ์เปน็อยา่งนี ้ๆ ”;  
 วา่ “เหตใุหเ้กดิขึน้แหง่ทกุข ์เปน็อยา่งนี ้ๆ ”;  
 วา่ “ความดบัไมเ่หลอืแหง่ทกุขเ์ปน็อยา่งนี ้ๆ”;
 วา่ “ขอ้ปฏบิตัเิครือ่งทำสตัวใ์หล้ถุงึความดบัไมเ่หลอืแหง่ทกุข ์เปน็อยา่งนี ้ๆ ”;  

	 สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อม	ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย	 อันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะ	 โสกะ
ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส;	 สมณพราหมณ์เหล่านั้น	 ครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย	 เช่นนั้นแล้ว,		
ย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะ	 โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส;	
สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น	 ครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้ว,	 ย่อมเร่าร้อนเพราะความ
เร่าร้อนแห่งชาติ	 (ความเกิด)	 บ้าง;	 ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชราบ้าง,	 ย่อมเร่าร้อน
เพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะบ้าง,	 ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสบ้าง:	 เรากล่าวว่า	“สมณพราหมณ์เหล่านั้น	ย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะ	 โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย	คือไม่พ้นจากทุกข์”	ดังนี้.	



มหาวาร.สํ.	๑๙/๕๖๒/๑๗๓๑,	
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สัตบุรุษ

วาจาของ
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วาจาของสัตบุรุษ

	 ภิกษุ	ท.	!	บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นที่รู้กันว่าเป็น สัตบุรุษ.
	 ๔	ประการ	อย่างไรเล่า	?	๔	ประการ	คือ	:-		

 ภกิษ	ุท.	 !	 สตับรุษุในกรณนีี	้แมม้ใีครถามถงึ ความไมด่ขีองบคุคลอืน่ กไ็มเ่ปดิเผยใหป้รากฏ 
จะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำเอา
ปญัหาไปทำใหห้ลกีเลีย้วลดหยอ่นลง กลา่วความไมด่ขีองผูอ้ืน่อยา่งไมพ่สิดารเตม็ที่
	 ภกิษ	ุท.	!	ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า	คนคนนี้	เป็น	สัตบุรุษ. 

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 สัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก	 คือ	แมไ้มถ่กูใครถามอยู ่ ถงึความดขีองบคุคลอืน่ กย็งั  
นำมาเปดิเผยใหป้รากฏ จะตอ้งกลา่วทำไมถงึเมือ่ถกูใครถาม; กเ็มือ่ถกูใครถามถงึความดขีอง
บคุคลอืน่ กน็ำเอาปญัหาไปทำใหไ้มห่ลกีเลีย้วลดหยอ่น กลา่วความดขีองผูอ้ืน่โดยพสิดารบรบิรูณ ์ 
	 ภิกษุ	ท.	!	ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า	คนคนนี้	เป็น	สัตบุรุษ.  

	 ภิกษุ	ท.	!	สัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก	คือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตน ก็ยังนำเปิดเผย
ทำใหป้รากฏ ทำไมจะตอ้งกลา่วถงึเมือ่ถกูถามเลา่; กเ็มือ่ถกูใครถามถงึความไมด่ขีองตน กไ็ม่
นำเอาปัญหาไปหาทางทำให้ลดหย่อนบิดพลิ้ว แต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่  
 ภิกษุ	ท.	!	ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า	คนคนนี้	เป็น สตับรุษุ.  
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 ภกิษ	ุท.	 !	สตับรุษุอยา่งอืน่ยงัมอีกี	คอืแมม้ใีครถามถงึความดขีองตน กไ็มเ่ปดิเผยใหป้รากฏ 
ทำไมจะต้องกล่าวถึง เมื่อไม่ถูกใครถามเล่า; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตน ก็นำเอา
ปัญหาไปกระทำให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสีย กล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่.
	 ภิกษุ	ท.	!	ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า	คนคนนี้	เป็น	สัตบุรุษ 

	 ภิกษุ	ท.	!	บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม	๔	ประการเหล่านี้แล	เป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษ.

จตุกฺก.อํ.๒๑/๑๐๐/๗๓	

แม้มีใครถามถึง
ความไม่ดีของบุคคลอ่ืน
ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏ

จะกล่าวทำไมถึงเม่ือไม่ถูกใครถาม;
ก็เม่ือถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอ่ืน

ก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเล้ียวลดหย่อนลง
กล่าวความไม่ดีของผู้อ่ืนอย่างไม่พิสดารเต็มท่ี

ภิกษุ ท. ! ข้อน้ีพึงรู้กันเถิดว่า
คนคนน้ี เป็น สัตบุรุษ.
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อสัตบุรุษ

วาจาของ
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วาจาของอสัตบุรุษ

	 ภิกษุ	ท	!	บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นที่รู้กันว่าเป็น อสัตบุรุษ.
	 ๔	ประการ	อย่างไรเล่า	?	๔	ประการ	คือ	:-		

	 ภิกษุ	ท.	 !	อสัตบุรุษในกรณีนี้	แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำมาเปิดเผย
ให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำ
เอาปญัหาไปทำใหไ้มม่ทีางหลกีเลีย้วลดหยอ่น แลว้กลา่วความไมด่ขีองผูอ้ืน่อยา่งเตม็ทีโ่ดยพสิดาร.
	 ภิกษุ	ท.	!	ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า	คนคนนี้	เป็น	อสัตบุรุษ.

 ภกิษ	ุท.	 !	 อสตับรุษุอยา่งอืน่ยงัมอีกี	คอื	แมถ้กูใครถามอยูถ่งึความดขีองบคุคลอืน่กไ็มเ่ปดิเผย 
ให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่น ก็นำ
เอาปญัหาไปทำใหล้ดหยอ่นไขวเ้ขว แลว้กลา่วความดขีองผูอ้ืน่อยา่งไมพ่สิดารเตม็ที.่
	 ภกิษ	ุท.	!	ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า	คนคนนี้	เป็น	อสัตบุรุษ.

	 ภิกษุ	ท.	 !	อสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก	คือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตน ก็ปกปิดไม่เปิด
เผย ให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตน ก็นำ  
เอาปญัหาไปทำใหล้ดหยอ่นไขวเ้ขว แลว้กลา่วความไมด่ขีองตนอยา่งไมพ่สิดารเตม็ที่
	 ภกิษ	ุท.	!	ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า	คนคนนี้	เป็น	อสัตบุรุษ.
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แม้ไม่มีใครถามถึง
ความไม่ดีของบุคคลอ่ืน

ก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏ
ไม่ต้องกล่าวถึงเม่ือถูกใครถาม ;

ก็เม่ือถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอ่ืน
ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางเล้ียวลดหย่อน

แล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อ่ืน
อย่างเต็มท่ีโดยพิสดาร.

ภิกษุ ท ! ข้อน้ีพึงรู้กันเถิดว่า
คนคนน้ี เป็น อสัตบุรุษ

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 อสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก	 คือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตน ก็นำมา  
โอ้อวดเปิดเผย จะกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตน ก็นำ  
เอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนหลีกเลี้ยว กล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดาร.
	 ภิกษุ	ท.	!	ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า	คนคนนี้	เป็น	อสัตบุรุษ  

	 ภิกษุ	ท.	!	บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม	๔	ประการเหล่านี้	แล	เป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษ.	


จตุกฺก.อํ.๒๑/๑๐๐/๗๓.
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ถูกติเตียน
มีสติเมื่อ
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วิธีปฏิบัติทางจิต เมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกาย

 
	 ผัดคุนะ	!	ถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้า ;
	 ผัดคุนะ	!	ในกรณีเช่นนั้น เธอพึงละฉันทะ และวิตก ชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสีย. 

		 ผัดคุนะ	!	ในกรณีเช่นนั้น	เธอพึงทำความสำเหนียกอย่างนี้ว่า		
 “จิตของเราจักไม่วิปริต เราจักไม่เปล่งวาจาหยาบ  
 และเราจักยังคงเป็นผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูล มีเมตตาจิต ไม่มีโทษอยู่ในภายใน”	ดังนี้.		
	 ผัดคุนะ	!	เธอพึงสำเหนียกอย่างนี้.		

 

	 ผัดคุนะ	!	ถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนหิน ด้วยท่อนไม้ หรือด้วยศาตรา 
  ผดัคนุะ	!	ในกรณแีมเ้ชน่นัน้ เธอกพ็งึละฉนัทะ และวติก ชนดิทีเ่ปน็วสิยัแหง่ชาวบา้นเสยี. 

		 ผดัคนุะ	!ในกรณเีชน่นัน้	เธอพงึทำความสำเหนยีกอยา่งนีว้า่		
 “จติของเราจกัไมว่ปิรติ เราจกัไมเ่ปลง่วาจาชัว่หยาบ  
 และเราจักยังคงเป็นผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูล มีเมตตาจิต ไม่มีโทษอยู่ในภายใน”	ดังนี้.		
	 ผัดคุนะ	!	เธอพึงทำการสำเหนียกอย่างนี้	แล.		

มู.	ม.	๑๒/๒๕๐/๒๖๔.	
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“ความหว่ันไหวโยกโคลง
แห่งกายก็ตาม

ความหว่ันไหวโยกโคลง
แห่งจิตก็ตาม 
ย่อมมีไม่ได้

เพราะการเจริญ ทำให้มาก 
ซ่ึงอานาปานสติสมาธิ”

มหา.สํ. ๑๙/๓๙๙/๑๓๒๒
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เมื่อถูก
กล่าวหา

การวางจิต
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การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา

	 ภิกษุ	ท.	!	ทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอ ๕ อย่าง เหล่านี้	มีอยู่	คือ		
	 ๑.	กล่าวโดยกาล	หรือโดยมิใช่กาล		
	 ๒.	กล่าวโดยเรื่องจริง	หรือโดยเรื่องไม่จริง		
	 ๓.	กล่าวโดยอ่อนหวาน	หรือโดยหยาบคาย		
	 ๔.	กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์	หรือไม่มีประโยชน์		
	 ๕.	กล่าวด้วยมีจิตเมตตา	หรือมิโทสะในภายใน		

	 ภิกษุ	ท.	 !	 เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้น	ในกรณีนั้น	ๆ	เธอพึงทำการสำเหนียกอย่างนี้ว่า“จิตของเรา  
จกัไมแ่ปรปรวน, เราจกัไมก่ลา่ววาจาอนัเปน็บาป เราจกัเปน็ผูม้จีติเอน็ดเูกือ้กลู มจีติประกอบ 
ด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน อยู่ , จักมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้น อยู่ และ  
จกัมจีติสหรคตดว้ยเมตตา อนัเปน็จติไพบลูย ์ใหญห่ลวง ไมม่ปีระมาณ ไมม่เีวร ไมม่พียาบาท 
แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่”	ดั้งนี้		
	 ภิกษุ	ท.	!	เธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้		

	 ภิกษุ	ท.	!	ถ้าโจรผู้คอยช่อง	พึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้าง		
 ผูใ้ดมใีจประทรุา้ยในโจรนัน้	ผูน้ัน้ชือ่วา่ไมท่ำตามคำสอนของเรา	เพราะเหตทุีม่ใีจประทษุรา้ยตอ่โจรนัน้		
 
 ภกิษ	ุท.	!	ในกรณนีัน้	เธอพงึทำการสำเหนยีกอยา่งนีว้า่	“จติของเราจกัไมแ่ปรปรวน เราจกัไมก่ลา่ว 
วาจาอนัเปน็บาป เราจกัเปน็ผูม้จีติเอน็ดเูกือ้กลู มจีติประกอบดว้ยเมตตา ไมม่โีทสะในภายในอยู ่  
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ในยุคไหนก็ตาม เวรท้ังหลาย
ไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลย,
แต่ระงับได้ด้วยการไม่มีการผูกเวร.

ธรรมน้ีเป็นของเก่า
ใช้ได้ตลอด

อุปริ.ม.๑๔/๒๙๕/๔๔๐

และจักมีจิตสหรคตด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร   
ไมม่พียาบาท แผไ่ปสูโ่ลกถงึทีส่ดุทกุทศิทาง มบีคุคลนัน้เปน็อารมณ ์แลว้แลอยู”่	ดงันี	้	
	 ภกิษ	ุท.	!	เธอพงึทำการสำเหนยีกอยา่งนีแ้ล		
 
	 ภกิษ	ุท.	!	เธอพงึกระทำในใจถงึโอวาทอนัเปรยีบดว้ยเลือ่ยนี	้อยูเ่นอืงๆ	เถดิ

 ภิกษ	ุ ท	 !	 เมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู	่ เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ	่ ที่เธอ	
อดกลัน้ไมไ่ด	้ อยูอ่กีหรอื	 ?	 “ขอ้นัน้หามไิดพ้ระเจา้ขา้”	 ภกิษ	ุ ท.	 !	 เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี	้ พวกเธอทัง้หลาย	
จงกระทำในใจถงึโอวาทอนัเปรยีบดว้ยเลือ่ยนี	้อยูเ่ปน็ประจำเถดิ	นัน่จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู	และความ
สขุแกเ่ธอ	ทั้งหลายตลอดกาลนาน	

ม.ม.	๑๒/๒๕๕-๒๘๐/๒๖๗-๒๗๓
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สะใภ้ใหม่

วาจาของ
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วาจาของสะใภ้ใหม่ 

	 ภิกษุ	ท.	!	เปรียบเหมือนหญิงสะใภ้ใหม่ อันเขาเพิ่งนำมาชั่วคืนชั่ววัน	ตลอดเวลาเท่านั้น	ก็ยังมี
ความละอาย	และความกลัวที่ดำรงไว้ได้อย่างเข้มแข็ง	ในแม่ผัวบ้าง	ในพ่อผัวบ้าง	ในสามีบ้าง	แม้ที่สุดแต่ใน
ทาสกรรมกรคนใช้.	

	 ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่น	 เพราะอาศัยความคุ้นเคยกัน	 หญิงสะใภ้นั้น	 ก็ตวาดแม่ผัวบ้าง	 พ่อผัวบ้าง	
แม้แต่กะสามี	ว่า	“หลีกไปๆพวกแกจะรู้อะไร”	นี้ฉันใด	;		

 ภกิษ	ุท.	 !	ขอ้นีก้ฉ็นันัน้	 :	ภกิษบุางรปูในธรรมวนิยันี	้ออกบวชจากเรอืน	เปน็ผูไ้มม่เีรอืน	ไดช้ัว่คนืชัว่วนั
ตลอดเวลาเพียงเท่านั้น	หิริและโอตตัปปะของเธอนั้นยังดำรงอยู่อย่างเข้มแข็ง	ในภิกษุ	ในภิกษุณี	ในอุบาสก	
ในอุบาสิกา	แม้ที่สุดแต่ในคนวัด	และสามเณร.		

 ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่น	 เพราะอาศัยความคุ้นเคยกัน	 เธอก็กล่าว	 ตวาดอาจารย์บ้าง	 อุปัชฌาย์บ้าง	
วา่	“หลีกไปๆพวกท่านจะรู้อะไร”ดังนี้.		

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 เพราะเหตุนั้น	 ในเรื่องนี้	 เธอทั้งหลายพึงทำการศึกษา สำเหนียก อย่างนี้ว่า  
“เราจักอยู่อย่างมีจิตเสมอกันกับหญิงสะใภ้ใหม่ผู้มาแล้วไม่นาน”	ดังนี้.		
 


จตุกฺก.อํ.๒๑/๑๐๐/๗๓.	
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“พึงศึกษาว่า ‘เราจักไม่พูดถ้อยคำ 
ซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน’ 

เม่ือมีถ้อยคำซ่ึงจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน 
ก็จำต้องหวังการพูดมาก, 

เมื่อมีการพูดมาก ย่อมคิดฟุ้งซ่าน, 
เมื่อคิดฟุ้งซ่าน ย่อมไม่สำรวม, 

เม่ือไม่สำรวม จิตย่อมห่างจากสมาธิ” 
สตฺต. อํ. ๒๓/๘๙/๕๘
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ไม่มีโทษ

วาจาที่
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วาจาที่ไม่มีโทษ

	 ภิกษุ	ท.	!	วาจาอันประกอบด้วยองค์	๕	ประการ		
	 เป็นวาจาสุภาษิต	ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต	เป็นวาจาไม่มีโทษ	และวิญญูชนไม่ติเตียน		
	 องค์	๕	ประการอย่างไรเล่า	?	๕	ประการ	คือ	:-		

 กล่าวแล้วควรแก่เวลา	(กาเลน	ภาสิตา	โหติ).		

 กล่าวแล้วตามสัจจ์จริง	(สจฺจ	ภาสิตา	โหติ).	

 กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน	(สณฺหา	ภาสิตา	โหติ).		

 กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์ (อตฺถสญฺหิตา	ภาสิตา	โหติ).	

 กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิต	(เมตตฺตจตฺเตน	ภาสิตา	โหติ)	
 
 ภกิษ	ุท	!	วาจาอนัประกอบดว้ยองค	์๕	ประการเหลา่นีแ้ล		
	 เปน็วาจาสภุาษติ	ไมเ่ปน็วาจาทพุภาษติ	เป็นวาจาไม่มีโทษ	และวิญญูชนไม่ติเตียน.		

ปญฺจก.อํ	๒๒/๒๗๑/๑๙๘
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ตถาคตรู้ชัดซ่ึงวาจาใด 
อันจริง อันแท้ 

ประกอบด้วยประโยชน์
แต่ไม่เป็นท่ีรักท่ีพึงใจ

ของผู้อ่ืน
ตถาคตย่อมเลือก

ให้เหมาะกาล 
เพ่ือกล่าววาจาน้ัน

ม.ม.๑๓/๙๑/๙๔
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คู่บุพเพสันนิวาส
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คู่บุพเพสันนิวาส

 ภกิษ	ุท.	!	ถา้ภรรยาและสามทีัง้สองพงึหวงัพบกนัและกนัทัง้ในปจัจบุนั	และในสมัปรายภพ		
 
	 ทัง้สองเทยีว	พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน	มีศีลเสมอกัน	มีจาคะเสมอกัน	มีปัญญาเสมอกัน	
	 ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น	ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน	ทั้งในสัมปรายภพฯ	

	 ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา	รู้ความประสงค์ของผู้ขอ	มีความสำรวม	เป็นอยู่โดยธรรม		 	
	 เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน	ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก		
	 มีความผาสุกทั้งสองฝ่าย	มีศีลเสมอกัน	รักใคร่กันมาก	ไม่มีใจร้ายต่อกัน		

 ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีล และวัตรเสมอกัน  
 ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก. 

จตุกฺก.อํ.๒๑/๘๑/๕๖.	
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อน่ึง คนเราเม่ือมีการ
อยู่ร่วมกันกับคนท่ีสะอาด 
หรือคนท่ีไม่สะอาดก็ตาม 

ต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอ, 
แต่น้ันพึงสามัคคีต่อกัน
มีปัญญาทำท่ีสุดทุกข์

แห่งตนเถิด.

อฏฺก.อ.๒๓/๑๗๐/๑๐๐
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๗ จำพวก
ภรรยา
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ภรรยา ๗ จำพวก

	 ครั้งนั้น	 เมื่อเวลาเช้า	 พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว	 ทรงถือบาตรและจีวร	 เสด็จเข้าไปยังนิเวศน์	
ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี	ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว	ก็สมัยนั้น	มนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่าน
อนาถบณิฑกิเศรษฐสีง่เสยีงอือ้องึ	 ทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐเีขา้ไปเฝา้พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั	 ถวายบงัคม
แลว้นั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	

	 ครั้นแล้ว	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า	 คฤหบดี	 เหตุไรหนอ	 มนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่าน	
จึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากัน	 อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
นางสุชาดาคนนี้ ข้าพระองค์นำมาจากตระกูลมั่งคั่ง มาเป็นสะใภ้ในเรือน นางไม่เชื่อถือ แม่ผัว พ่อผัว สามี
แม้แต่พระผู้มีพระภาค นางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชา”  

 ลำดบันัน้	พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกนางสชุาดาหญงิสะใภใ้นเรอืนวา่	มานีแ่นะ่นางสชุาดา	นางสชุาดา
หญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว	 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ	 ถวายบังคม	
แล้วนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	ครั้นแล้ว	พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า	

 นางสุชาดาภริยาของบุรุษ ๗ จำพวกนี้ ๗ จำพวกเป็นไฉน คือ  
(๑) ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต (๒) เสมอด้วยโจร (๓) เสมอด้วยนาย (๔) เสมอด้วยแม่   

(๕) เสมอด้วยพี่สาวน้องสาว (๖) เสมอด้วยเพื่อน (๗) เสมอด้วยทาสี  

 นางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จำพวกนี้แล เธอเป็นจำพวกไหนใน ๗ จำพวกนั้น 
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	 นางสุชาดากราบทูลว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 หม่อมฉันยังไม่รู้ทั่วถึงความแห่งพระดำรัส	 ที่พระผู้มี
พระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ขอประทานพระวโรกาส	ขอพระผู้มีพระภาค
โปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉัน	 โดยที่หม่อมฉันจะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาค	
ตรัสโดยย่อนี้	โดยพิสดารเถิด	ฯ	

	 นางสุชาดา	 ถ้าอย่างนั้น	 เธอจงฟัง	 จงใส่ใจให้ดี	 เราจักกล่าว	 นางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือน	 ทูลรับ
พระผู้มีพระภาคแล้ว	พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า	

 (๑)ภรยิาผูม้จีติประทษุรา้ย	ไมอ่นเุคราะหด์ว้ยประโยชนเ์กือ้กลู	ยนิดใีนชายอืน่	ดหูมิน่สาม	ีเปน็ผูอ้นัเขา
ซือ้มาดว้ยทรพัย	์พยายามจะฆา่ผวั	ภรยิาของบรุษุเหน็ปานนีเ้รยีกวา่	วธกาภรยิา ภรยิาเสมอดว้ยเพชฌฆาต

 (๒)สามขีองหญงิประกอบดว้ยศลิปกรรม	พาณชิยกรรม	และกสกิรรม	ไดท้รพัยใ์ดมา	ภรยิาปรารถนา
จะยักยอกทรัพย์	แม้มีอยู่น้อยนั้นเสีย	ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า	โจรภริยา ภริยาเสมอด้วยโจร

 (๓)	ภริยาที่ไม่สนใจการงาน	เกียจคร้าน	กินมาก	ปากร้าย	ปากกล้า	ร้ายกาจ	กล่าวคำหยาบข่มขี่ผัว
ผู้ขยันขันแข็ง	ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า	อัยยาภริยา ภริยาเสมอด้วยนาย

 (๔)	 ภริยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อ	 ตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตร		
รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้	ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า	มาตาภริยา ภริยาเสมอด้วยมารดา  

 (๕)	ภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว	มีความเคารพในสามีของตน	เป็นคนละอายบาป	เป็นไปตาม	
อำนาจสามี	ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า	ภคินีภริยา ภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว
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 (๖)	 ภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินด	ี เหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมา	 เป็นหญิงมี
มีศีลมีวัตร	ปฏิบัติสามี	ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า	สขีภริยา ภริยาเสมอด้วยเพื่อน

 (๗)	ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี	ขู่ตะคอกก็ไม่โกรธ	ไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามี	อดทนได้	 เป็นไปตามอำนาจ
สามี	ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า	ทาสีภริยา ภริยาเสมอด้วยทาสี  

 ภริยาที่เรียกว่า วธกาภริยา ๑ โจรีภริยา ๑ อัยยาภริยา ๑  
 ภริยาทั้ง ๓ จำพวกนั้น ล้วนแต่เป็นคนทุศีล หยาบช้า ไม่เอื้อเฟื้อ  
 เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก  
 
 ส่วนภริยาที่เรียกว่า มาตาภริยา ๑ ภคินีภริยา ๑ สขีภริยา ๑ ทาสีภริยา ๑  
 ภริยาทั้ง ๔ จำพวกนั้น เพราะตั้งอยู่ในศีล ถนอมรักไว้ยั่งยืน  
 เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคต ิ
 
	 นางสุชาดา	ภริยาของบุรุษ	๗	จำพวกนี้แล	เธอเป็นภริยาจำพวกไหน	ใน	๗	จำพวกนั้น	

	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันว่า	 เป็นภริยา
ของสามีผู้เสมอด้วยทาสี.	

สตฺตก.อ.	๒๓/๙๒/๖๐
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รักษาตน ด้วยการเสพธรรมะ 
ด้วยการเจริญธรรมะ

ด้วยการทำให้มากซ่ึงธรรมะ

รักษาผู้อ่ืน ด้วยการอดทน 
ด้วยการไม่เบียดเบียน 

ด้วยเมตตาจิต 
ด้วยความรักใคร่เอ็นดู

มหา. สํ. ๑๙/๒๒๔/๗๕๘ 
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มนุษย์เทวดา มนุษยผี

	 คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย	การอยู่ร่วม	๔	ประการนี้	๔	ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ	

 (๑) ชายผ ีอยูร่ว่มกบัหญงิผ ี           (๒) ชายผ ีอยูร่ว่มกบัหญงิเทวดา  
 (๓) ชายเทวดา อยูร่ว่มกบัหญงิผ ี (๔) ชายเทวดา อยู่ร่วมกับหญิงเทวดา  

 คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย	 ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไร	 สามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว	์	
ลกัทรพัย	์ ประพฤตผิดิในกาม	พดูเทจ็	 ดืม่นำ้เมาคอืสรุาและเมรยัอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่	 ความประมาท	 เปน็คนทศุลี		
มบีาปธรรม	มใีจอนัมลทนิคอืความตระหนีค่รอบงำ	ดา่	และบรภิาษสมณพราหมณ	์อยูค่รองเรอืน	แมภ้รรยาของ
เขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์	 ลักทรัพย์	 ประพฤติผิดในกาม	 ฯลฯ เปน็คนทศุลี	 มบีาปธรรม	มใีจอนัมลทนิคอืความ
ตระหนีค่รอบงำ	ดา่	และบรภิาษสมณพราหมณ	์อยูค่รองเรอืน
	 คหบดี	และคหปตานีทั้งหลาย	ชายผ ีอยูร่ว่มกบัหญงิผ	ีอย่างนี้แล	ฯ	

	 คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย	 ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไร	 สามีในโลกนี	้ เป็นผู้มักฆ่าสัตว	์
ฯลฯดา่และบรภิาษสมณพราหมณ	์อยูค่รองเรอืน	สว่นภรรยาของเขา	เปน็ผู	้งดเวน้ จากการฆา่สตัว	์จากการ
ลกัทรพัย	์จากการประพฤตผิดิในกาม	จากการพดูเทจ็	จากการดืม่นำ้เมาคอืสรุาเมรยั	อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความประมาท
มศีลี	มกีลัยาณธรรม	มใีจปราศจากมลทนิคอืความตระหนี	่ไมด่า่	ไมบ่รภิาษสมณพราหมณ	์อยู่ครองเรือน		
	 คหบดี	และคหปตานีทั้งหลาย	ชายผ ีอยูร่ว่มกบัหญงิเทวดา	อย่างนี้แล	ฯ	
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 คหบดแีละคหปตานทีัง้หลาย	กช็ายเทวดาอยูร่ว่มกบัหญงิผอียา่งไร	 สามใีนโลกนี	้ เปน็ผู	้งดเวน้จาก
การฆา่สตัวฯ์ลฯ	อยูค่รองเรอืน	สว่นภรรยาของเขาเปน็ผูม้กัฆา่สตัวฯ์ลฯ	ดา่และบรภิาษสมณพราหมณ	์อยูค่รองเรอืน	
	 คหบดี	และคหปตานีทั้งหลาย	ชายเทวดา อยู่ร่วมกับหญิงผี อย่างนี้แล	
 
	 คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย	 ก็ชายเทวดา	 อยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไร	 สามีในโลกนี้เป็น	
ผู้	 งดเว้นจากการฆ่าสัตว์	 ฯลฯ	 ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์	 อยู่ครองเรือน	 แม้ภรรยาของเขานั้นก็เป็น	
ผู้	งดเว้นจากการฆา่สตัว	์ฯลฯ	ไมด่า่ไมบ่รภิาษสมณพราหมณ	์อยูค่รองเรอืน		
	 คหบด	ีและคหปตานทีัง้หลาย	ชายเทวดา อยู่ร่วมกับหญิงเทวดา	อย่างนี้แล		

	 คหบดี	และปตานีทั้งหลาย	การอยู่ร่วม	๔	ประการนี้แล	ฯ		

	 ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทุศีล	เป็นคนตระหนี่	มักด่าว่าสมณพราหมณ์	ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกัน	
 สามเีปน็ผูท้ศุลี	มคีวามตระหนี	่ มกัดา่วา่สมณพราหมณ	์สว่นภรรยาเปน็ผูม้ศีลี	 รูค้วามประสงคข์องผูข้อ
ปราศจากความตระหนี่	ภรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผี		
	 สามีเป็นผู้มีศีล	 รู้ความประสงค์ของผู้ขอ	 ปราศจากความตระหนี่	 ส่วนภรรยาเป็นผู้ทุศีล	 มีความ
ตระหนี่	มักด่าว่าสมณพราหมณ์	ชื่อว่าหญิงผี	อยู่ร่วมกับสามีเทวดา		
	 ทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา	รู้ความประสงค์ของผู้ขอ	มีความสำรวม	เป็นอยู่โดยธรรม	ภรรยาและสามทีัง้
สองนัน้	 เจรจาถอ้ยคำทีน่า่รกัแกก่นัและกนั	ยอ่มมคีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก	มคีวามผาสกุ	ทัง้สองฝา่ยมศีลีเสมอกนั
รกัใครก่นัมาก	 ไมม่ใีจรา้ยตอ่กนั	ครัน้ประพฤตธิรรมในโลกนีแ้ลว้	 เปน็ผูม้ศีลีและวตัรเสมอกัน	ย่อมเป็นผู้เสวย
กามารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก.	

จตุกฺก.อํ.๒๑/๗๔/๕๓
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กรรม
เข้าใจเรื่อง
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เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรม ทั้ง ๖ แง่มุม

	 ภิกษุ	ท.	!	กรรม	เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,		

 นิทานสัมภวะ (เหตุ	เป็นแดนเกิดพร้อม)	แห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,		

 เวมัตตตา	(ความมีประมาณต่างๆ)	แห่งกรรม	เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,		

 วบิาก	(ผลสกุวเิศษ)	แหง่กรรม เปน็สิง่ทีบ่คุคลควรทราบ,		

 กมัมนโิรธ	(ความดบัไมเ่หลอื)	แหง่กรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,		

 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา	(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือ)	แห่งกรรม	เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ		

	 ...คำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้น	เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า?	

	 ภิกษุ	ท.	!	เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม
	 เพราะว่า	บุคคลเจตนาแล้ว	ย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกาย	ด้วยวาจา	ด้วยใจ.	

	 ภิกษุ	ท.	!	นิทานสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?
	 ภิกษุ	ท.	!	นิทานสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลาย	คือผัสสะ.		

 ภกิษ	ุท.	!	เวมตัตตาแหง่กรรมทัง้หลาย เปน็อยา่งไรเลา่ ?
	 ภิกษ	ุ ท.	 !	 กรรมที่ทำให้สัตว์เสวยเวทนาในนรก	 -	 ในกำเนิดเดรัจฉาน	 -	 ในเปรตวิสัย	 มีอยู่,		
 กรรมที่ทำสัตว์เสวยในมนุษยโลก	มีอยู่,	กรรมที่ทำสัตว์เสวยในเทวโลก	มีอยู่,
	 ภกิษ	ุท.	!	นีเ้รากลา่ววา่	เวมตัตตา	แห่งกรรมทั้งหลาย.		
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 ภกิษ	ุท.	!	วบิากแหง่กรรมทัง้หลาย เปน็อยา่งไรเลา่ ?
	 ภกิษ	ุท.	!	เรากลา่ววบิากแหง่กรรมทัง้หลาย	ว่ามีอยู่	๓	อย่าง	คือ		

 วิบากในทิฏฐธรรม	(คือทันควัน)	หรือว่า		
 วิบากในอุปะปัชชะ	(คือในเวลาต่อมา)	หรือว่า		
 วิบากในอปรปริยายะ (คือในเวลาต่อมาอีก).		
	 ภิกษุ	ท.	!	นี้เรากล่าวว่า	วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย.		

 ภกิษ	ุท.	!	กมัมนโิรธ เปน็อยา่งไรเลา่ ?
	 ภกิษ	ุท.	!	ความดบัแหง่กรรมยอ่มม	ีเพราะความดบัแหง่ผสัสะ	

 อริยอัฏฐังคิกมรรค	นี้นั่นเอง	เป็นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา	;	ได้แก่	สิ่งเหล่านี้คือ		
สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ	สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ.		

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 เมื่อใด	 อริยสาวก	 ย่อมรู้ชัดซึ่งกรรม	 อย่างนี้,	 รู้ชัดซึ่งนิทานสัมภวะแห่งกรรม	 อย่างนี้,		
รูช้ดัซึง่เวมตัตตาแหง่กรรม,	รูช้ดัซึง่วบิากแหง่กรรม,	รูช้ดัซึง่กมัมนโิรธ,	รูช้ดัซึง่กมัมนโิรธคามนิปีฏปิทา	อยา่งนี	้;		
อรยิสาวกนัน้	ยอ่มรูช้ดัซึง่พรหมจรรยน์ี ้วา่เปน็เครือ่งเจาะแทงกเิลส เปน็ทีด่บัไมเ่หลอืแหง่กรรม.  

	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า	 “กรรม	 เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,	 นิทานสัมภวะแห่งกรรม		
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,	 เวมัตตตาแห่งกรรม	 เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,	 วิบากแห่งกรรม	 เป็นสิ่งที่บุคคล
ควรทราบ,	 กัมมนิโรธ	 เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,	 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา	 เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ”	 ดังนี้	
(	รวมสิ่งที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง	๖	แง่มุม	)	นั้น	เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.		

ฉกฺก.	อํ.	๒๒/๔๕๘,๔๖๓	-	๔๖๔/๓๓๔.	
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เปรียบด้วย
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กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ
 ภิกษุ	 ท.	 !	 ใครพึงกล่าวว่า	 คนทำ	กรรมอย่างใดๆ ย่อมเสวย	กรรมนั้น อย่างนั้นๆ	 ดังนี้	
เมื่อเป็นอย่างนั้น	 การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้	 ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกข์	 โดยชอบก็ไม่ปรากฏ		
ส่วนใครกลา่ววา่	คนทำ	กรรมอันจะพึงให้ผล อยา่งใดๆ	ยอ่มเสวย	ผลของกรรมนั้น อยา่งนัน้ๆ	
ดงันีเ้มือ่เปน็อยา่งนี	้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้	ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏ.	

 ภิกษุ	 ท.	 !	 บาปกรรมแม้ประมาณน้อย	 ที่บุคคลบางคนทำแล้ว	 บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้	
บาปกรรมประมาณน้อย	 อย่างเดียวกันนั้น	 บางคนทำแล้ว	 กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม	 (ให้ผล		
ในภพปัจจุบัน)	ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย	 	

 บาปกรรม แม้ประมาณน้อย	บคุคลชนดิไรทำแลว้	บาปกรรมนัน้จงึนำเขาไปนรกได	้?		
	 บคุคลบางคนในโลกนี้	เป็นผู้มีกายมิได้อบรม	มีศีลมิได้อบรม	มีจิตมิได้อบรม	มีปัญญามิได้อบรม		
	 มีคุณความดีน้อย	เปน็อปัปาตมุะ	(ผูม้ใีจคบัแคบ	ใจหยาบ	ใจตำ่ทราม)		
	 เปน็อปัปทกุขวหิาร	ี(มปีกตอิยูเ่ปน็ทกุข	์ดว้ยเหตเุลก็นอ้ยคอืเปน็คนเจา้ทกุข)์		
	 บาปกรรมแมป้ระมาณนอ้ย	บคุคลชนดินีท้ำแลว้	บาปกรรมนัน้ยอ่มนำเขาไปนรกได้

 บาปกรรม ประมาณน้อยอย่างเดียวกัน บคุคลชนดิไรทำแลว้		
	 กรรมนัน้จงึเปน็	ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม	ไมป่รากฏผลมากต่อไปเลย	?		
	 บุคคลบางคนในโลกนี้	เป็นผู้มีกาย...	มีศีล...	มีจิต...	มีปัญญาได้อบรมแล้ว		
	 มีคุณความดีมาก	เป็นมหาตมะ	(ผู้มีใจกว้างขวาง	ใจบุญ	ใจสูง)		
	 เป็นอัปปมาณวิหารี	(มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้คือเป็นคนไม่มีหรือไม่แสดงกิเลส	ซึ่ง	 	
	 จะเป็นเหตุให้เขาประมาณได้ว่าเปน็คนแคไ่หน)	บาปกรรมประมาณนอ้ยอยา่งเดยีวกนันัน้	บคุคลชนดินี	้	
	 ทำแลว้	กรรมนัน้เปน็	ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม	ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย	
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	 ภิกษุ	 ท.	 !	 ต่างว่าคนใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งก้อน	 ท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากระไร	
นำ้อนันอ้ยในถว้ยนำ้นัน้จะกลายเปน็นำ้เคม็	ไมน่า่ดืม่ไป	เพราะเกลอืกอ้นนัน้ใชไ่หม	?เปน็เชน่นัน้พระพทุธเจา้ขา้. 
	 เพราะเหตุไร.	เพราะเหตุว่า	น้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อย	มันจึงเค็มได้...เพราะเกลือก้อนนั้น.	

	 ต่างว่า	 คนใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้น	 ลงไปในแม่น้ำคงคาท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากระไร		
น้ำในแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็ม	 ดื่มไม่ได้	 เพราะเกลือก้อนนั้นหรือ	 ? หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า.  
	 เพราะเหตุไร.	เพราะเหตุว่า	น้ำในแม่น้ำคงคามีมาก	น้ำนั้นจึงไม่เค็ม...เพราะเกลือก้อนนั้น.	

 ฉนันัน้นัน่แหละ	 	ภกิษ	ุท.	 !	บาปกรรมแมป้ระมาณนอ้ย	บคุคลบางคนทำแลว้	บาปกรรมนัน้ยอ่มนำ
ไปนรกได	้ สว่นบาปกรรมประมาณนอ้ยอยา่งเดยีวกนันัน้บางคนทำแลว้	 กรรมนัน้เปน็ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม
ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย...	

 ภิกษุ	 ท.	 !	 คนบางคนย่อมผูกพันเพราะทรัพย์	 แม้กึ่งกหาปณะ...	 แม้	 ๑	 กหาปณะ...	 แม้	 ๑๐๐	
กหาปณะ	ส่วนบางคนไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้น	
 คนอย่างไร	จึงผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะ	ฯลฯ	คนบางคนในโลกนี้เป็นคนจน	มีสมบัติน้อย	
มีโภคะน้อย	คนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะ.	ฯลฯ	 	
 คนอยา่งไร	 ไมผ่กูพนัเพราะทรพัยเ์พยีงเทา่นัน้	 ?	คนบางคนในโลกนีเ้ปน็ผูม้ัง่คัง่	 มทีรพัยม์ากมโีภคะมาก
คนอยา่งนี	้ยอ่มไมผ่กูพนัเพราะทรพัยเ์พยีงเทา่นัน้		

 ฉนันัน้นัน่แหละ	 	ภกิษ	ุท.	 !	บาปกรรมแมป้ระมาณนอ้ย	บคุคลบางคนทำแลว้	บาปกรรมนัน้ยอ่มนำ
ไปนรกได	้ สว่นบาปกรรมประมาณนอ้ยอยา่งเดยีวกนันัน้	 บางคนทำแลว้	 กรรมนัน้เปน็ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม
ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย...	

	 ติก.อํ.	๒๐/๓๒๐/๕๔๐
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สิ้นกรรม

กรรมที่
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กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม

	 ภิกษุ	ท.	!	กรรม	๔	อย่างเหล่านี้	เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว	ประกาศให้รู้ทั่วกัน.	

	 กรรม	๔	อย่าง	อย่างไรเล่า	?	กรรมดำ มีวิบากดำ	ก็มีอยู่		

	 ภิกษุ	ท.	! กรรมขาว มีวิบากขาว	ก็มีอยู่		

	 ภิกษุ	ท.	!	กรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาว	ก็มีอยู่	

	 ภิกษุ	ท.	!	กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม	ก็มีอยู่
 
 ภกิษ	ุท.	!	กรรมดำ มวีบิากดำ เปน็อยา่งไรเลา่ ?  
 ภกิษ	ุท.	 !	บคุคล	บางคนในกรณนีี	้ยอ่มปรงุแตง่	กายสงัขารอนัเปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีน,
ย่อมปรุงแต่ง	 วจีสังขาร	 อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน,	 ย่อมปรุงแต่ง	 มโนสังขาร
อนัเปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีน.	ครัน้เขาปรงุแตง่สงัขาร	(ทัง้สาม)ดงันีแ้ลว้	ยอ่ม	เขา้ถงึโลก	อนัเปน็ไปกบั
ดว้ยความเบยีดเบยีน	;	ผสัสะทัง้หลาย	อนัเปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีน	ยอ่มถกูตอ้งเขาซึง่เปน็ผูเ้ขา้ถงึโลก
อันเป็นไปด้วยความเบียดเบียน	 ;	 เขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว	 ย่อม	 เสวย
เวทนา	ที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน	อันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว, ดังเช่นพวกสัตว์นรก.		

 ภกิษ	ุท.	!	กรรมขาว มวีบิากขาว เปน็อยา่งไรเลา่ ?
	 ภิกษ	ุ ท.	 !	 บุคคลบางคนในกรณีนี	้ ย่อมปรุงแต่ง กายสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความ
เบียดเบียน,	 ย่อมปรุงแต่ง	วจีสังขาร	 อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน,	 ย่อมปรุงแต่ง	มโนสังขาร
อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน,	 ครั้นเขาปรุงแต่ง	 สังขาร	 (ทั้งสาม)	 ดังนี้แล้ว	 ย่อม	 เข้าถึงโลก  
อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน	 ;	ผัสสะทั้งหลายที่ไม่เปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีน	ยอ่มถกูตอ้งเขา
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ผูเ้ขา้ถงึโลกอนัไมเ่ปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีน	 ;	 เขาอนัผสัสะ	ทีไ่มเ่ปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีนถกูตอ้งแลว้
ยอ่มเสวยเวทนา	ทีไ่มเ่ปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีน	อนัเปน็สขุโดยสว่นเดยีว,	ดงัเชน่พวกเทพสภุกณิหา.	

	 ภิกษุ	ท.	!	กรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาว เป็นอย่างไรเล่า ?
	 ภิกษุ	 ท.	 !	 บุคคลบางคนในกรณีนี้	 ย่อมปรุงแต่ง	 กายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง,	 ย่อมปรุงแต่ง	วจีสังขาร อันเป็นไปกับด้วย
ความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง,	 ย่อมปรุงแต่ง	มโนสังขาร อันเป็นไปกับด้วย
ความเบียดเบียนบ้าง	 ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง,	 ครั้นเขาปรุงแต่งสังขารทั้งสาม	 (ทั้งสาม)	 ดังนี้
แล้ว	 ย่อม	 เข้าถึงโลก	 อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง	 ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง;   
ผัสสะทั้งหลาย	 ที่เป็นไปกับด้วยความเบยีดเบยีนบา้ง	 ไมเ่ปน็ไปดว้ยความเบยีดเบยีนบา้ง	 ยอ่มถกูตอ้งเขา		
ผูเ้ขา้ถงึโลกอนัเปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีนบา้ง	 ไมเ่ปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีนบา้ง;	 เขาอนัผสัสะทีเ่ปน็ไป
กบัดว้ยความเบยีดเบยีนบา้ง	 ไมเ่ปน็ไปดว้ยความเบียดเบียนบ้าง	 ถูกต้องแล้ว	ย่อมเสวยเวทนา	 ที่เป็นไป
กบัดว้ยความเบยีดเบยีนบา้ง	 ไมเ่ปน็ไปดว้ยความเบยีดเบยีนบา้ง	อนัเปน็เวทนาทีเ่ปน็สขุและทกุขเ์จอืกนั,
ดังเช่นพวกมนุษย์	พวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวก.		

	 ภิกษุ	 ท.	 !	กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม นั้นเป็น
อย่างไรเล่า ? คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  

	 ภิกษุ	ท.	!	เหล่านี้แล	กรรม	๔	อย่าง	ที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน.		

จตุกฺกฺ.	อํ	๒๑/๓๒๐-๓๒๑/๒๓๗.
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ทางสิ้นกรรม
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ทางสิ้นกรรม

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณา	เหน็กาย ในกายอยู่		
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำจัดอภิชฌา	และโทมนัสในโลกเสียได้	

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณา	เหน็เวทนา	ในเวทนาอยู่		
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำจัดอภิชฌา	และโทมนัสในโลกเสียได้	

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณา	เหน็จติ	ในจิตอยู่		
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำจัดอภิชฌา	และโทมนัสในโลกเสียได้	

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณา	เหน็ธรรม	ในธรรมอยู่		
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำจัดอภิชฌา	และโทมนัสในโลกเสียได้	

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	สงัดจากกาม	สงัดจากอกุศลธรรม			
บรรลุ	ปฐมฌานมีวิตก	มีวิจาร	มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่	

เธอบรรลุ	ทตุยิฌาน	มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน	เป็นธรรมเอกผุดขึ้น		
เพราะวิตกวิจารสงบไป		ไม่มีวิตก	ไม่มีวิจาร	มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่

เธอมีอุเบกขา	มีสติ	มีสัมปชัญญะ	เสวยสุขด้วยกาย	เพราะปีติสิ้นไป		
บรรลุ	ตตยิฌาน	ที่พระอริยะทั้งหลาย	สรรเสริญว่า	ผู้ได้ฌานนี้	เป็นผู้มีอุเบกขา	มีสติอยู่เป็นสุข	

เธอบรรลุ	จตตุถฌาน	ไม่มีทุกข์	ไม่มีสุข		
เพราะ	ละสุข	ละทุกข์	และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ	ได้	มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่		

มหา.ที.	๑๐/๒๙๙
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	 ภิกษุนั้น	 เมื่อจิตเป็นสมาธิ	 บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว	 ไม่มีกิเลส	 ปราศจากอุปกิเลส	 อ่อน	 ควรแก่การงาน		
ตั้งมั่น	ไม่หวั่นไหว	อย่างนี้	ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ
	 ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า	นี้ทุกข์	นี้ทุกขสมุทัย	นี้ทุกขนิโรธ	นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา		
	 เหล่านี้อาสวะ	นี้อาสวสมุทัย	นี้อาสวนิโรธ	นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา		
	 เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้	จิตย่อมหลุดพ้น	แม้จากกามาสวะ	แม้จากภวาสวะ	แม้จากอวิชชาสวะ		

 เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว.
	 รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว	พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว		
	 กิจที่ควรทำ	ทำเสร็จแล้ว	กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มี.  

	 เปรียบเหมือนสระน้ำบนยอดเขาใสสะอาด	 ไม่ขุ่นมัว	 บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น	 จะพึงเห็น
หอยโข่ง	 และหอยกาบต่างๆ	 บ้าง	 ก้อนกรวด	 และก้อนหินบ้าง	 ฝูงปลาบ้าง	 กำลังว่ายอยู่บ้าง	 หยุดอยู่บ้าง		
ในสระน้ำ	 เขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า	 สระน้ำนี้ใสสะอาด	 ไม่ขุ่นมัว	หอยโข่งและหอยกาบต่างๆ	บ้าง	ก้อนกรวด
และก้อนหินบ้าง	ฝูงปลาบ้าง	เหล่านี้	กำลังว่ายอยู่บ้าง	กำลังหยุดอยู่บ้าง	ในสระน้ำนั้น		

	 ดังนี้ฉันใด	ภิกษุ	ก็ฉันนั้นแล	เมื่อจิตเป็นสมาธิ	บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว	ไม่มีกิเลส	ปราศจากอุปกิเลส	อ่อน	
ควรแก่การงาน	ตั้งมั่น	ไม่หวั่นไหวอย่างนี้	ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ  
	 ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า	นี้ทุกข์	นี้ทุกขสมุทัย	นี้ทุกขนิโรธ	นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา		
	 เหล่านี้อาสวะ	นี้อาสวสมุทัย	นี้อาสวนิโรธ	นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา		
	 เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้	จิตย่อมหลุดพ้น	แม้จากกามาสวะ	แม้จากภวาสวะ	แม้จากอวิชชาสวะ		

 เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว.
	 รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว	พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว		
	 กิจที่ควรทำ	ทำเสร็จแล้ว	กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มี.  

ที.สี.	๙/๑๓๘	
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ของหมู่สัตว์

วิบากกรรม
อย่างเบา
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วิบากกรรมอย่างเบาของการผิดศีล

	 ภิกษุ	ท.	!	ปาณาติบาต	ที่เสพทั่วแล้ว	เจริญแล้ว	ทำให้มากแล้ว		
	 ย่อมเป็นไปเพื่อนรก	เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน	เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย		
	 วิบากแห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง	คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ	มีอายุสั้น. 
 
	 ภิกษุ	ท.	!	อทินนาทาน	ที่เสพทั่วแล้ว	เจริญแล้ว	ทำให้มากแล้ว		
	 ย่อมเป็นไปเพื่อนรก	เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน	เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย		
 วบิากแหง่อทนินทานของผูเ้ปน็มนษุยท์ีเ่บากวา่วบิากทัง้ปวง	คอืวบิากทีเ่ปน็ไปเพือ่	ความเสือ่มแหง่
 
	 ภิกษุ	ท.	!	กาเมสุมิจฉาจาร	ที่เสพทั่วแล้ว	เจริญแล้ว	ทำให้มากแล้ว		
	 ย่อมเป็นไปเพื่อนรก	เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน	เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.	
 วบิากแหง่กาเมสมุจิฉาจารของผูเ้ปน็มนษุยท์ีเ่บากวา่ฯ	คอืวบิากทีเ่ปน็ไปเพือ่	กอ่เวรดว้ยศตัรู.	
 
	 ภิกษุ	ท.	!	มุสาวาทที่เสพทั่วแล้ว	เจริญแล้ว	ทำให้มากแล้ว	
	 ย่อมเป็นไปเพื่อนรก	เป็นไปเพื่อ	กำเนิดดิรัจฉาน	เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.	
 วบิากแหง่มสุาวาทของผูเ้ปน็มนษุยท์ีเ่บากวา่ฯ	คอืวบิากทีเ่ปน็ไปเพือ่	การถกูกลา่วตูด่ว้ยคำไมจ่รงิ. 
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	 ภิกษุ	ท.	!	ปิสุณวาท (คำยุยงให้แตกกัน)	ที่เสพทั่วแล้ว	เจริญแล้ว	ทำให้มากแล้ว		
	 ย่อมเป็นไปเพื่อนรก	เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน	เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.		
 วบิากแหง่ปสิณุวาทของผูเ้ปน็มนษุยท์ีเ่บากวา่วบิากทัง้ปวง	คอืวบิากทีเ่ปน็ไปเพือ่	การแตกจากมติร. 
 
	 ภิกษุ	ท.	!	ผรุสวาท	(คำหยาบ)	ที่เสพทั่วแล้ว	เจริญแล้ว	ทำให้มากแล้ว		
	 ย่อมเป็นไปเพื่อนรก	เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน	เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.		
 วบิากแหง่ผรสุวาทของผูเ้ปน็มนษุยท์ีเ่บากวา่ฯ	คอืวบิากทีเ่ปน็ไปเพือ่	การไดฟ้งัเสยีงทีไ่มน่า่พอใจ. 
 
	 ภิกษุ	ท.	!	สัมผัปปลาวาท	(คำเพ้อเจ้อ)	ที่เสพทั่วแล้ว	เจริญแล้ว	ทำให้มากแล้ว		
	 ย่อมเป็นไป	เพือ่นรก	เปน็ไปเพือ่กำเนดิดริจัฉาน	เปน็ไปเพือ่เปรตวสิยั.		
 วบิากแหง่ผรสุวาทของผูเ้ปน็มนษุยท์ีเ่บากวา่วบิาก	ทัง้ปวง	คอืวบิากทีเ่ปน็ไปเพือ่	วาจาทีไ่มม่ใีครเชือ่ถอื. 
 
	 ภิกษุ	ท.	!	การดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย	ที่เสพทั่วแล้ว	เจริญแล้ว	ทำให้มากแล้ว
	 ย่อมเป็น	ไปเพื่อนรก	เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน	เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.		
	 วิบากแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย	ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง		
	 คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ	ความเป็นบ้า	(อุมฺมตฺก)

อฏฺก.อํ.	๒๓/๒๕๑/๑๓๐
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ฉลาดในเรื่องกรรม

	 บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ	(การเกิด)	ก็หามิได้;	

	 จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติ	(การเกิด)	ก็หามิได้:	

 บคุคลเปน็พราหมณ	์เพราะกรรม	(เจตนาซึง่สง่ผลใหม้กีารกระทำ)	;	ไมเ่ปน็พราหมณก์เ็พราะกรรม.

	 บุคคลเป็นชาวนา	ก็เพราะกรรม;	เป็นศิลปิน	ก็เพราะกรรม,	

	 บุคคลเป็นพ่อค้า	ก็เพราะกรรม;	เป็นคนรับใช้	ก็เพราะกรรม,	

	 บุคคลแม้เป็นโจร	ก็เพราะกรรม;	เป็นนักรบ	ก็เพราะกรรม,	

	 บุคคลเป็นปุโรหิต	ก็เพราะกรรม;	แม้เป็นพระราชา	ก็เพราะกรรม,	

 บณัฑติทัง้หลายยอ่มเหน็ซึง่กรรม	(เจตนาซึง่สง่ผลใหม้กีารกระทำ)	นัน้ ตามทีเ่ปน็จรงิอยา่งน้ี	

	 ชื่อว่าเป็น	ผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท เป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม. 

	 โลก	ย่อมเป็นไปตามกรรม	(เจตนาซึ่งส่งผลให้มีการกระทำ)		

	 หมู่สัตว์	ย่อมเป็นไปตามกรรม	(เจตนาซึ่งส่งผลให้มีการกระทำ)	

	 สัตว์ทั้งหลาย	มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด	เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่.	

	 สัตว์ทั้งหลาย	เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน	เป็นทายาทแห่งกรรม	มีกรรมเป็นกำเนิด	

 มกีรรมเปน็เผา่พนัธุ	์มกีรรมเปน็ทีพ่ึง่อาศยั	กระทำใดไว	้ดกีต็าม	ชัว่กต็าม	จกัเปน็ผูร้บัผลของกรรมนัน้

มหาวรรค	สุ.ขุ.	๒๕/๔๕๗/๓๘๒
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ส่ิงใดมีความเกิด
เป็นธรรมดา
ส่ิงน้ันท้ังหมด
มีความดับไป
เป็นธรรมดา

มหา.ที.๑๐/๔๙/๔๙   
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วินิจฉัยกรรม

เมื่อจะกระทำ

	 ราหุล	 !	 เธอใคร่จะทำกรรมใดด้วยกาย	 พึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่า	 “กายกรรมที่เรา	

ใคร่จะกระทำนี้	 เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง	 เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง	 เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง		

เปน็กายกรรมทีเ่ปน็อกศุล	มทีกุขเ์ปน็กำไร	มทีกุขเ์ปน็วบิาก	หรอืไมห่นอ	?”	ดงันี,้		

	 ราหลุ	!	ถา้เธอพจิารณารูส้กึอยู่ดังนี้ไซร้,	เธอ	ไม่พึงกระทำกายกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียว.


 ราหลุ	!	ถา้เธอพจิารณา	รูส้กึดงันีว้า่	“กายกรรมทีเ่ราใครจ่ะกระทำนี	้ไมเ่ปน็ไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง

ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง	 ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง	 เป็นกายกรรมที่เป็นกุศล		

มีสุขเป็นกำไร	มีสุขเป็นวิบาก	ดังนี้ไซร้,		

	 ราหุล	!	เธอพึงกระทำกายกรรมชนิดนั้น. 


เมื่อกระทำอยู่

	 ราหุล	 !	 เมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยกายอยู่	 พึงพิจารณากรรมนั้นว่า	 “กายกรรมที่เรากำลัง	

กระทำอยู่นี้	เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง	เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง	เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรม

ที่เป็นอกุศล	มีทุกข์เป็นกำไร	มีทุกข์เป็นวิบาก	หรือไม่หนอ	?”	ดังนี้,		

	 ราหุล	!	ถ้าเธอพิจารณา	รู้สึกอยู่ดังนี้ไซร้,	เธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสีย.  
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	 ราหุล	!	ถ้าเธอพิจารณา	รู้สึกอยู่ดังนี้ว่า	“กายกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้	ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบา้ง	 ไมเ่ปน็ไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่บา้ง	 ไมเ่ปน็ไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้สองฝา่ยบา้ง	 เปน็กายกรรมทีเ่ปน็กศุล
มีสุขเป็นกำไร	มีสุขเป็นวิบาก	ดังนี้	ไซร้,		
	 ราหุล		!	เธอพึงเร่งเพิ่มการกระทำกายกรรมชนิดนั้น.

เมื่อกระทำแล้ว

 ราหุล	 !	 เมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยวาจาแล้ว	 พึงพิจารณากรรมนั้น	 ว่า	 “กายกรรมที่เรา	
กระทำแลว้นี	้ เปน็ไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง	 เบยีดเบยีนผูอ้ืน่บา้ง	 เบยีดเบยีนทัง้สองฝา่ยบา้งเปน็กายกรรม
ที่เป็นอกุศล	มีทุกข์เป็นกำไร	มีทุกข์เป็นวิบาก	หรือไม่หนอ	?”	ดังนี้,		
	 ราหุล	!	ถ้าเธอพิจารณา	รู้สึกอยู่ดังนี้ไซร้,	เธอพงึแสดง	พงึเปดิเผย พงึกระทำใหเ้ปน็ของหงาย 
ซึง่กายกรรมนัน้ ในพระศาสนาหรอืในเพือ่น สพรหมจารี ผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลาย,	 ครั้นแสดง	
ครั้นเปิดเผย	ครั้นกระทำให้เป็นของหงายแล้ว	พึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไป.

	 ราหุล	 !	ถ้าเธอพิจารณา	รู้สึกอยู่ดังนี้ว่า	“กายกรรมที่เรากระทำแล้วนี้	 ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน

เองบ้าง	ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง	ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง	เป็นกายกรรมที่เป็นกุศล

มีสุขเป็นกำไร	มีสุขเป็นวิบาก	ดังนี้	ไซร้,	

	 ราหุล	!	เธอพึงอยู่ด้วยปีติ และปราโมทย์ ตามศึกษาในกุศลธรรมท้ังหลายอยู่ ท้ังกลางวัน 
และกลางคืนเถิด. 

ม.ม.๑๓/๑๒๘/๑๓๐.
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ต่ำที่สุด
อาชีพที่
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การบวชที่ไร้ประโยชน์

	 ภิกษุ	ท.	!	อาชีพต่ำที่สุด	ในบรรดาอาชีพทั้งหลาย	คือการขอทาน.	
 ภกิษ	ุท.	!	คำสาปแชง่อยา่งยิง่ในโลกนีค้อื	คำสาปแชง่วา่	“แกถอืกระเบือ้งในมอืเทีย่วขอทานเถอะ”	ดงันี	้
 
 ภกิษ	ุท.	!	กลุบตุรทัง้หลาย	เขา้ถงึอาชพีนี	้เปน็ผูเ้ปน็ไปในอำนาจแหง่ประโยชน	์เพราะอาศยัอำนาจแห่ง
ประโยชน์,	 ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์	 ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวช	 ไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้	 ไม่ใช่เป็น
คนหนีภัย	ไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพ,	จึงบวช		
	 อีกอย่างหนึ่ง	กุลบุตรนี้บวชแล้ว	 โดยที่คิดเช่นนี้ว่า	 เราทั้งหลายเป็นผู้ถูกหยั่งเอาแล้ว	 โดยชาติ	ชรา	
มรณะ	 โสกะ	 ปริเทวะ	 ทุกขะ	 โทมนัส	 อุปายาสทั้งหลาย	 เป็นผู้อันความทุกข์หยั่งเอาแล้ว	 มีความทุกข์เป็น
เบื้องหน้าแล้ว	ทำไฉน	การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	จะพึงปรากฏแกเ่รา	ดงันี.้		
 
	 ภกิษ	ุท.	 !	แตว่า่	กลุบตุร	ผูบ้วชแลว้อยา่งนี ้ กลบัเปน็ผูม้ากไปดว้ยอภิชฌา มีราคะแก่กล้า	
ในกามทั้งหลาย	 มีจิตพยาบาท	 มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้าย	 มีสติอันลืมหลงแล้ว		
ไม่มีสัมปชัญญะ	มีจิตไม่ตั้งมั่นแล้ว	มีจิตหมุนไปผิดแล้ว	มีอินทรีย์อันตนไม่สำรวมแล้ว.	
 ภกิษ	ุท.	!	เปรยีบเหมอืน	ดุน้ฟนืจากเชงิตะกอน ทีเ่ผาศพ	ยงัมไีฟตดิอยูท่ัง้สอง	ตรงกลางกเ็ปือ้น
อุจจาระ	ย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในบ้านเรือนก็ไม่ได้	ย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้,	ข้อนี้ฉันใด;		
	 ภิกษุ	 ท.	 !	 เรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเช่นนั้น;	 คือ	 เป็นผู้เสื่อมจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ด้วย,		
ไม่ทำประโยชน์แห่งสมณะให้บริบูรณ์	ด้วย.	

ขนฺธ.	สํ.	๑๗/๑๑๓/๑๖๗
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ราธะ ! ความพอใจอันใด 
ราคะอันใด นันทิอันใด 
ตัณหาอันใด มีอยู่ในรูป 

ในเวทนา ในสัญญา 
ในสังขาร และในวิญญาณ 
เพราะการติดแล้ว ข้องแล้ว 

ในส่ิงน้ันๆ เพราะฉะน้ัน
จึงเรียกว่าสัตว์ ดังน้ี

บนฺธ.ส ๑๗/๒๓๒/๓๖๗
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ดีกว่า
สังฆทาน
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สังฆทานดีกว่า !

 “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ! ทานประจำสกลุวงศ ์ขา้พระองคย์งัใหอ้ยู ่แตว่า่ทานนัน้ขา้พระองคใ์หเ้ฉพาะ
หมู่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ หรือผู้ปฏิบัติอรหันตมรรค ที่อยู่ป่า ที่ถือบิณฑบาต ที่ถือผ้าสุกุล เป็นวัตร.”  

 คหบด	ี !	 ข้อที่จะรู้ว่า คนเหล่านี้ เป็นพระอรหันต ์ หรือปฏิบัติอรหัตตมรรคนั้น   
เปน็สิง่ทีรู่ไ้ดย้าก สำหรบัท่านผู้เป็นคฤหัสถ์ ผู้บริโภคกาม	 ผู้ยังมีการนอนเบียดบุตร	 บริโภคใช้สอย
กระแจะจันทน์และผ้าจากเมืองกาสี	ทัดทรงมาลาและเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา	ยินดีอยู่ด้วยทองและเงิน.		

	 คหบดี	 !	ถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้	อยู่ป่าเป็นวัตร	ถ้าเป็น	ผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว กลับกลอก พูดมาก   
มีวาจาไม่แน่นอน มีสติลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะ ไม่มีสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรีย์
อันปล่อยแล้ว : ด้วยอาการอย่างนี้	ภิกษุนั้น	ควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆ.  

	 คหบดี	 !	 ถึงแม้ภิกษุจะเป็น	 ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร	 ถ้าเป็นผู้	 ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่กลับกลอก   
ไมพ่ดูมาก มวีาจาแนน่อน มสีตติัง้มัน่ มสีมัปชญัญะ มสีมาธ ิมเีอกคัคตาจติ สำรวมอนิทรยี ์ :
ด้วยอาการอย่างนี้	ภิกษุนั้นอันใครๆ	ควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆ.

	 คหบดี	 !	 ถึงแม้ภิกษุจะเป็น	 ผู้อยู่ใกล้บ้าน ก็ดี....บิณฑบาตเป็นวัตร	 ก็ดี	 ...ฉันในที่นิมนต์
กด็	ี...ถอืผา้บงัสกลุเปน็วตัร	กด็	ี...นุง่หม่คหบดจีวีร	กด็	ีถา้เปน็ผู	้ฟุง้ซา่น ถอืตวั กลบักลอก พดูมาก   
มีวาจาไม่แน่นอน มีสติลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะ ไม่มีสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรีย์
อันปล่อยแล้ว : ด้วยอาการอย่างนี้	ภิกษุนั้น	ควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆ.  
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	 คหบดี	 !	ถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่	ใกล้บ้าน	ก็ดี....บิณฑบาตเป็นวัตร	ก็ดี	 ...ฉันในที่นิมนต	์ก็ดี	
...ถือ	ผ้าบังสกุลเป็นวัตร	ก็ดี	...นุ่งห่มคหบดีจีวร	ก็ดี	ถ้าเป็นผู้	ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่กลับกลอก 
ไมพ่ดูมาก มวีาจาแนน่อน มสีตติัง้มัน่ มสีมัปชญัญะ มสีมาธ ิมเีอกคัคตาจติ สำรวมอนิทรยี ์ :
ด้วยอาการอย่างนี้	ภิกษุนั้นอันใครๆ	ควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆ.

	 เอาละ	 คหบดี	 !	ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิด เมื่อท่านถวายทานในสงฆ์อยู่,	 จิตจักเลื่อมใส	 ;	
ท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว	ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย	จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.		

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! จำเดิมแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์จะถวายทานในสงฆ์”  


ฉกฺก.อํ.	๒๒/๔๓๖	-	๔๓๘/๓๓๐.

ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิด 
เม่ือท่านถวายทานในสงฆ์อยู่, จิตจักเล่ือมใส ;

ท่านเป็นผู้มีจิตอันเล่ือมใสแล้ว
ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย

จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. 
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ไม่ใช่มิตร

ห้ามผู้อื่น
ให้ทาน ชื่อว่า
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ห้ามผู้อื่นให้ทาน ชื่อว่าไม่ใช่มิตร

	 วัจฉะ	!	ผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทาน	ผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตร	ผู้ทำอันตรายต่อสิ่ง	๓	สิ่ง	คือ		
	 ทำอันตรายต่อบุญของทายก	(ผู้ให้ทาน),	ทำอันตรายต่อลาภของปฏิคาหก	(ผู้รับ),		
	 และ	ตัวเองก็ขุดรากตัวเองกำจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกแล้ว.	

	 วัจฉะเอย	! ผู้ที่ห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทาน ชื่อว่าเป็นอมิตร	ผู้ทำอันตรายสิ่ง	๓	สิ่งดังนี้แล.	

	 วัจฉะ	 !	 เราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่า	 “ผู้ใดเทน้ำล้างหม้อ	 หรือน้ำล้างชามก็ตาม	 ลงในหลุมน้ำครำ
หรอืทางนำ้โสโครก	 ซึง่มสีตัวม์ชีวีติเกดิอยูใ่นนัน้	 ดว้ยคดิวา่	 สตัวใ์นนัน้จะไดอ้าศยัเลีย้งชวีติ	 ดงันีแ้ลว้	 เรากย็งั
กลา่ววา่	นั่นเป็นทางมาแห่งบุญ	เพราะการทำแม้เช่นนั้น	ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกัน”	ดังนี้.		

 อกีอยา่งหนึง่	 เรากลา่ววา่ทานทีใ่หแ้กผู่ม้ศีลี	 เปน็ทานมผีลมาก.	ทานทีใ่หแ้กผู่ท้ศุลี	หาเปน็อยา่งนัน้ไม.่
และ	ผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ ๕	และ	ประกอบอยู่ด้วยองค์ ๕.  

 ละองค์ห้า คือ	ละกามฉันทะ	ละพยาบาท	ละถีนมิทธะ	ละอุทธัจจกุกกุจจะ	ละวิจิกิจฉา.		
 ประกอบด้วยองค์ห้า	คือ	ประกอบด้วยกองศีลชั้นอเสขะ	(คอืชัน้พระอรหนัต)์		
	 ประกอบดว้ยกองสมาธชิัน้อเสขะ	ประกอบดว้ยกองปญัญาชัน้อเสขะ		
	 ประกอบดว้ยกองวิมุตติชั้นอเสขะ	ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะชั้นอเสขะ.		

 เรากลา่ววา่ทานทีใ่หใ้นบคุคลผูล้ะองคห์า้	และประกอบดว้ยองคห์า้	ดว้ยอาการอยา่งนี	้มผีลมาก	ดงันี.้	

อํ.	๒๐/๒๐๕/๔๙๗.	
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“ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกาใด 

ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม 
ปฏิบัติชอบย่ิง, 

ปฏิบัติตามธรรมอยู่;
ผู้น้ันช่ือว่า ย่อมสักการะ 

เคารพนับถือ บูชาตถาคต
ด้วยการบูชาอันสูงสุด.” 

มหา.ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘
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ทาน
ผลแห่ง
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ผลแห่งทาน

 คหบด	ี !	 คน	 ใหท้านอนัเศรา้หมองหรอืประณตี กต็าม	 แต	่ ใหท้านนัน้โดยไมเ่คารพ ไมท่ำความ
นอบนอ้มให ้ไมใ่หด้ว้ยมอืตนเอง ใหข้องทีเ่หลอื ไมเ่ชือ่กรรม และผลของกรรม ใหท้าน		
	 ทานนัน้ๆ	 ยอ่มบงัเกดิผลในตระกลูใดๆ	 ในตระกลูนัน้ๆ	จติของผูใ้หท้านยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่บรโิภค
อาหารอยา่งด ี ยอ่มไมน่อ้มไปพือ่บริโภคผ้าอย่างดี	ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี	ย่อมไม่น้อมไป
เพือ่บรโิภคกามคณุ ๕ อยา่งด	ีแมบ้รวิารชนของผูใ้หท้านนัน้	คอื	บตุร ภรรยา ทาส คนใช ้คนทำงาน กไ็มเ่ชือ่ฟงั 
ไมเ่งีย่หฟูงั สง่จติไปทีอ่ืน่เสยี ข้อนั้นเพราะเหตุไร	ทั้งนี้เป็นเพราะ	ผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพ ฯ  

 คหบด	ี!	บคุคล	ใหท้านอนัเศรา้หมองหรอืประณตี กต็าม	แต	่ใหท้านนัน้โดยเคารพทำความนอบนอ้มให้ 
ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่ไม่เหลือ เชื่อกรรมและผลของกรรม ให้ทาน		
	 ทานนั้นๆ	บังเกิดผลในตระกูลใดๆ	ในตระกูลนั้นๆ	จิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหาร
อย่างด ี	 ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดี	 ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภค
กามคณุ ๕ อยา่งด	ีแมบ้รวิารชนของผูใ้หท้านนัน้	คอื	บตุร ภรรยา ทาส คนใช ้คนทำงาน กเ็ชือ่ฟงัด ีเงีย่หฟูงั 
ไมส่ง่จติไปทีอ่ืน่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร	ทัง้นีเ้ปน็เพราะ	ผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพ ฯ 

 คหบด	ี!	เรื่องเคยมีมาแล้ว	มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ	พราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้	คือ	
ได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ	 ๘๔,๐๐๐	 ถาด	 ถาดรูปิยะเต็มด้วยทอง	๘๔,๐๐๐	 ถาด	 ถาดสำริดเต็มด้วยเงิน	
๘๔,๐๐๐	 ถาด	 ให้ช้าง	 ๘๔,๐๐๐	 เชือก	 มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง	 มีธงทอง	 คลุมด้วยข่ายทอง	 ให้รถ	
๘๔,๐๐๐	คัน	หุ้มด้วยหนังราชสีห์	 หนังเสือโคร่ง	 หนังเสือเหลือง	 ผ้ากัมพลเหลือง	 มีเครื่องประดับล้วนเป็น
ทอง	 มีธงทอง	 คลุมด้วยข่ายทอง	 ให้แม่โคนม	 ๘๔,๐๐๐	 ตัว	 มีน้ำนมไหลสะดวก	 ใช้ภาชนะเงินรองน้ำนม		
ให้หญิงสาว	๘๔,๐๐๐	คน	ประดับด้วยแก้วมณี	และแก้วกุณฑล	ให้บัลลังก์	๘๔,๐๐๐	ที่	ลาดด้วยผ้าโกเชาว์	
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ลาดด้วยขนแกะสีขาว	 เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้	 มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด	มีเครื่องลาด
เพดาน	 มีหมอนข้างแดงทั้งสอง	 ให้ผ้า	 ๘๔,๐๐๐	 โกฏิ	 เป็นผ้าเปลือกไม้	 ผ้าแพร	 ผ้าฝ้าย	 เนื้อละเอียด		
จะป่วยกล่าวไปไย	ถึงข้าว	น้ำ	ของเคี้ยว	ของบริโภค	เครื่องลูบไล้	ที่นอน	ไหลไปเหมือนแม่น้ำ		

 คหบด	ี!	ทา่นพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่	สมยันัน้	ผูอ้ืน่ไมใ่ชเ่วลามพราหมณผ์ูท้ีใ่หท้านเปน็มหาทานนัน้

 คหบด	ี!	แต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้	สมัยนั้น	เราเป็นเวลามพราหมณ์	เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทาน	
	 ก็ในทานนั้น	ไม่มีใครเป็นพระทักขิเณยยบุคคล	ใครๆ	ไม่ชำระทักขิณานั้นให้หมดจด	

 คหบด	ี!	ทานทีบ่คุคล ถวายใหท้า่นผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฐิ ิ(พระโสดาบนั) ผูเ้ดยีวบรโิภค  
 มผีลมากกวา่ ทานที่เวลามพราหมณ์ให้แล้ว 

 ทานที่บุคคล	ถวายให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภค  
 มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิ ๑๐๐ ท่านบริโภค

 ทานทีบ่คุคล	ถวายใหพ้ระอนาคามผีูเ้ดยีวบรโิภค  
 มผีลมากกวา่ ทานทีบ่คุคลถวายใหพ้ระสกทาคาม ี๑๐๐ ท่านบริโภค 

 ทานทีบ่คุคล	ถวายใหพ้ระอรหนัตผ์ูเ้ดยีวบรโิภค  
 มผีลมากกวา่ ทานทีบ่คุคลเชือ้เชญิใหพ้ระอนาคามี ๑๐๐ ท่านบริโภค 

 ทานทีบ่คุคล	ถวายใหพ้ระปจัเจกพทุธเจา้รปูเดยีวบรโิภค  
 มผีลมากกวา่ ทานทีบ่คุคลถวายใหพ้ระอรหนัต ์๑๐๐ รูปบริโภค 
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	 ทานที่บุคคล	ถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค  
 มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจก พุทธเจ้าร้อยรูป บริโภค	

	 ทานที่บุคคล	ถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค 
 มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บริโภค	

	 การที่บุคคล	สร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากจาตุรทิศ  
 มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข บริโภค	

	 การที่บุคคล	มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ  
 มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ อันมาจากจาตุรทิศ	

	 การที่บุคคล	มีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท	คือ	งดเว้นจากปาณาติบาต...	อทินนาทาน...		
	 กาเมสุมิฉาจาร...	มุสาวาท...	จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นฐานะแห่งความประมาท		
 มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ 

	 การที่บุคคล	เจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม  
 มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท	คือ	งดเว้นจากปาณาติบาต	ฯลฯ	

 และการทีบ่คุคล	เจรญิอนจิจสญัญาแมเ้พยีงเวลาลดันิว้มอื  
 มผีลมากกวา่ การทีบ่คุคลเจรญิเมตตาจิต โดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม	ฯ	

นวก.	อํ.	๒๓/๔๐๕/๒๒๔

papoj 1.indd   144 12/1/09   1:24:32 PM



ปาพจน์ 145

มีลาภ เส่ือมลาภ
มียศ เส่ือมยศ

นินทา สรรเสริญ
สุข ทุกข์

แปดอย่างน้ี
เป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียงในหมู่มนุษย์
ไม่ยังยืน มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา
อฎฺธก อ ๒๓/๑๕๙/๙๖
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ทาน
ผู้ให้
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ผู้ให้โภชนะ 

	 ภิกษุ	ท.	!	ทายกผู้ให้โภชนะ	ชื่อว่าย่อมให้ฐานะ	๔	ประการแก่ปฏิคาหก		
	 ๔	ประการเป็นอย่างไรเล่า	คือ	ให้	อายุ วรรณะ สุขะ พละ  

	 ครั้นให้	อายุ	แล้ว	ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์	หรือเป็นของมนุษย์		
	 ครั้นให้	วรรณะ	แล้ว	ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์	หรือเป็นของมนุษย์	
	 ครั้นให้	สุขะ	แล้ว	ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขะอันเป็นทิพย์	หรือเป็นของมนุษย์	
	 ครั้นให้	พละ	แล้ว	ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทพิย	์หรอืเปน็ของมนษุย	์	

	 ภกิษ	ุท.	!	ทายกผูใ้หโ้ภชนะ	ชือ่วา่ยอ่มใหฐ้านะ	๔	ประการนีแ้กป่ฏคิาหก	ฯ

 ผู้ใดย่อมให้โภชนะ ตามกาลอันควร โดยเคารพ แก่ปฏิคาหกผู้สำรวมแล้ว  
 ผูบ้รโิภคโภชนะทีผู่อ้ืน่ใหเ้ปน็อยู	่ ผูน้ัน้ชือ่วา่	 ยอ่มใหฐ้านะ	๔	ประการ	 คอื	 อาย	ุ วรรณะ	สขุะ	พละ
 
	 นรชนผู้มีปรกติให้	อายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน	มีบริวาร	ยศ	ในที่ที่ตนเกิดแล้ว	ฯ	

จตุกฺกฺ.	อํ.	๒๑/๓๒๐-๓๒๑/๒๓๗.
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“ความชรา มีอยู่ในความหนุ่ม,
ความเจ็บไข้ 

มีอยู่ในความไม่มีโรค,
ความตาย มีอยู่ในชีวิต”

มหา.สํ.๑๙/๒๘๗/๙๖๔
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แท้จริง
เพื่อนที่
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กัลยาณมิตร คือ อริยมรรค

 อานนท	์ !	 ภิกษุผู้ชื่อว่า	 มีมิตรด	ี มีสหายด	ี มีเพื่อนด	ี ย่อมเจริญทำให้มาก	 ซึ่งอริยมรรคประกอบ	
ดว้ยองคแ์ปด	โดยอาการอยา่งไรเลา่	?		
	 อานนท	์ !	 ภิกษุในศาสนานี	้ ย่อมเจริญทำให้มาก	 ซึ่งสัมมาทิฏฐ	ิ สัมมาสังกัปปะ	 สัมมาวาจา		
สัมมากัมมันตะ	 สัมมาอาชีวะ	 สัมมาวายามะ	 สัมมาสติ	 สัมมาสมาธิ	 ชนิดที่ วิเวก อาศัยแล้ว;   
ชนิดที่ วิราคะ อาศัยแล้ว; ชนิดที่ นิโรธ อาศัยแล้ว; ชนิดที่น้อมไปรอบเพื่อการสลัดคืน.  

 อานนท	์!	อยา่งนีแ้ล	ชือ่วา่ภกิษผุูม้มีติรด	ีสหายด	ีเพือ่นด	ีเจรญิทำใหม้าก	ซึง่อรยิมรรคมอีงคแ์ปด 
	 อานนท์	!	ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิด	คือว่า		
 พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แกค่วามเปน็ผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด,ี ดงันี.้	 	

	 อานนท	์!	จรงิทเีทยีว,	สตัวท์ัง้หลาย	ผูม้คีวามเกดิเปน็ธรรมดาไดอ้าศยั	กลัยาณมติรของเรา แลว้	
ยอ่มพน้หมดจากชาต,ิ	 ผูม้คีวามแกช่รา	 ความเจบ็ปว่ยความตาย	 ความโศก	 ความคร่ำครวญ	 ความทุกข์กาย	
ความทุกข์ใจ	ความแห้งผากใจ	เป็นธรรมดา	
	 ครั้นได้อาศัย	กัลยาณมิตร	 ของเราแล้ว	 ย่อมหลุดพ้นหมด	 จากความแก่ชรา	 ความเจ็บป่วย		
ความตาย	ความโศก	ความคร่ำครวญ	ทุกข์กาย	ทุกข์ใจ	ความแห้งผากใจ.	

	 อานนท์	!	ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิด	คือว่า		
 พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แกค่วามเปน็ผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด,ี ดงันี.้


สคา.	สํ.	๑๕/๑๒๗/๓๘๓
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“ในธรรมวินัยน้ี, 
เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว 

จักละชาติสงสาร ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้...
พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท 

มีสติ มีศีลเป็นอย่างดี
มีความดำริอันต้ังไว้แล้วด้วยดี 
ตามรักษาซ่ึงจิตของตนเถิด” 

มหา. ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๖
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สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชา


ภิกษุ	ท.	!	กัปหนึ่งนานแล	มิใช่ง่ายที่จะนับกัปนั้นว่าเท่านี้ปี	เท่านี้ร้อยปี	เท่านี้พันปี	เท่านี้แสนปี	ฯ	

ภิกษุ	 ท.	 !	 เหมือนอย่างว่า	 ภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยชน์หนึ่ง	 กว้างโยชน์หนึ่ง	 สูงโยชน์หนึ่ง	 ไม่มีช่อง		
ไม่มีโพรง	 เป็นแท่งทึบ	 บุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสี	 (ผ้าเนื้อปราณีต)	 มาแล้วปัดภูเขานั้น	 ๑๐๐	 ปีต่อครั้ง		
ภูเขาหินลูกใหญ่นั้น	 พึงถึงการหมดไปสิ้นไป	 เพราะความพยายามนี้	 ยังเร็วกว่าแล	 ส่วนกัปหนึ่งยังไม่ถึงการ
หมดไปสิ้นไป	กัปหนึ่งนานอย่างนี้แล		

บรรดากัปที่นานอย่างนี้	พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้ว	มิใช่หนึ่งกัป	มิใช่ร้อยกัป	มิใช่พันกัป	มิใช่แสนกัป	

ข้อนั้นเพราะเหตุไร	 ?	 เพราะว่า	 สังสารนี้	 กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้	 เมื่อเหล่าสัตว์	
ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้น	มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้	ท่องเที่ยวไปมาอยู่	ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ		

ภิกษุ	ท.	!	ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น	ดังนี้	ฯ	








นิทาน.	สํ.	๑๖/๔๓๑
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น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด

ภิกษุ	ท.	 !	ถูกละๆ	พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้	 ถูกแล้ว	น้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวก

เธอผู้ท่องเที่ยวไปมา	 คร่ำครวญร้องไห้อยู่	 เพราะประสบสิ่งไม่พอใจ	 เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ		
โดยกาลนาน	นี้แหละ	มากกว่า	ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง	๔	ไม่มากกว่าเลย	

พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน	น้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้น  
ผู้ประสบมรณกรรมของมารดา	 คร่ำครวญร้องไห้อยู่	 เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ	 เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่
พอใจ	นั่นแหละ	มากกว่า	ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง	๔	ไม่มากกว่าเลย		

พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดา...มรณกรรมของพี่ชายน้องชาย	 พี่สาวน้องสาว...	 มรณกรรม
ของบุตร...	 ของธิดา...	 ได้ประสบความเสื่อมแห่งญาติ...ได้ประสบความเสื่อมแห่งโภคะ...	 ได้ประสบความ
เสื่อมเพราะโรค	ตลอดกาลนาน	น้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้น	 ผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรค	
คร่ำครวญร้องไห้อยู่	เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ	เพราะพลัดพรากจาก	สิ่งที่พอใจนั่นแหละ	มากกว่า	ส่วนน้ำ
ในมหาสมุทรทั้ง	๔	ไม่มากกว่าเลย		

ข้อนั้นเพราะเหตุไร	 ?	 เพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้น	 เบื้องปลายไม่ได้	 เมื่อเหล่าสัตว์	
ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้น	มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้	ท่องเที่ยวไปมาอยู่	ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฎ		

ภิกษุ	ท.	!	ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง  

พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้	ฯ	


นิทาน.	สํ.	๑๖/๔๒๕	
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สุข ทุกข์ ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ

ภิกษุ	 ท.	 !	 สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้	 เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้น		

มีตัณหาเป็นเครื่องผูกพัน	ท่องเที่ยวไปมาอยู่	ที่สุดเบื้องต้นย่อม	ไม่ปรากฏ		

เธอทั้งหลายเห็นทุคตบุรุษ	 ผู้มีมือและเท้าไม่สมประกอบ	 หรือ	 เห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุข	
มีบริวารคอยรับใช	้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่า เราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกข์ หรือเสวยสุข 
เห็นปานนี้มาแล้ว โดยกาลนานนี้	

...สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นมารดา,	 สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบิดา,	 สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่ชายน้องชาย,		
สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิง,	สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบุตร	โดยกาลนานนี้	มิใช่หาได้ง่ายเลย

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า	เพราะเหตุว่า	สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้	เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มี
อวิชชาเป็นที่กางกั้น	มีตัณหาเป็นเครื่องผูกพัน	ท่องเที่ยวไปมาอยู่	ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ		

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง  
พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น	ดังนี้	ฯ	







นิทาน.	สํ.	๑๖/๔๔๓	–	๔๔๔	
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ที่รักที่เจริญใจในโลก	

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก  
ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่  
ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี ่

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์		
สิ่งที่ทำหน้าที่รู้	(วิญญาณ)	ทางตา	สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ทางหู...ทางจมูก...ทางลิ้น...ทางกาย...ทางใจ
ผัสสะทางตา	ผัสสะทางหู	ผัสสะทางจมูก	ผัสสะทางลิ้น	ผัสสะทางกาย	ผัสสะทางใจ	
เวทนาจากผัสสะทางตา	เวทนาจากผัสสะทางหู...ทางจมูก...ทางลิ้น...ทางกาย...ทางใจ	
การหมายรู้	(สัญญา)	เกี่ยวกับรูป	การหมายรู้เกี่ยวกับเสียง...กลิ่น...รส...กายสัมผัส...ธรรมารมณ์
เจตนาในการหมายรู้	(สัญเจตนา)	เกี่ยวกับรูป...เกี่ยวกับเสียง...กลิ่น...รส...กายสัมผัส...ธรรมารมณ์		
การตรึก	(วิตก)	ที่เป็นไปทางรูป	การตรึกที่เป็นไปทางเสียง...กลิ่น...รส...กายสัมผัส...ธรรมารมณ์	
การตรอง	(วิจาร)	ที่เป็นไปทางรูป	การตรองที่เป็นไปทางเสียง...กลิ่น...รส...กายสัมผัส...ธรรมารมณ์	
ตัณหาในรูป	ตัณหาในเสียง	ตัณหาในกลิ่น	ตัณหาในรส	ตัณหาในกายสัมผัส	ตัณหาในธรรมารมณ์	

(แต่ละอย่างๆ	เหล่านี้)	เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก 
ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่ 
ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี่ 


มหา.ที.	๑๐/	๒๙๗	–	๒๙๘	
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วิธีดับทุกข์

ภกิษ	ุท.	 !	กท็กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั	 เปน็ไฉน	?	นีค้อืมรรคมอีงค	์๘	อนัประเสรฐิ	คอื	สมัมาทฏิฐิ
สัมมาสังกัปปะ	สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ		

ก็สัมมาทิฏฐิ	 เป็นไฉน	 ?	 ความรู้ในทุกข์	 ความรู้ในทุกขสมุทัย	 ความรู้ในทุกขนิโรธ	 ความรู้ใน	
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	สัมมาสังกัปปะ	 เป็นไฉน	 ?	 ความดำริในการออกจากกาม	 ความดำริในความ	
ไม่พยาบาท	 ความดำริในอันไม่เบียดเบียน	สัมมาวาจา	 เปน็ไฉน	 ?	 การงดเวน้จากการพดูเทจ็	 งดเวน้จาก	
การพดูสอ่เสยีด	 (พดูใหค้นแตกแยกกนั)	 งดเวน้จากการพดูคำหยาบ	งดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้	สมัมากมัมนัตะ
เป็นไฉน	 ?	 การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์	 งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้	 งดเว้นจากการประพฤตผิดิ
ในกาม	 	สัมมาอาชีวะ	 เป็นไฉน	 ?	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี	้ ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย	 สำเร็จการเลี้ยงชีพ	
ด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบ

สัมมาวายามะ เป็นไฉน ?

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	เกิดฉันทะ	พยายาม	ปรารภความเพียร	ประคองจิตไว้	ตั้งจิตไว้		
เพื่อ	มิให้ อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิด	บังเกิดขึ้น
เพื่อ	ละ	อกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว		
เพื่อ	ให	้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	บังเกิดขึ้น		
เพื่อ	ความตั้งอยู	่ไม่เลือนหาย	เจริญยิ่ง	ไพบูลย์	มีขึ้น	เต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว	


มหา.ที.	๑๐/๒๙๙
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สัมมาสติ เป็นไฉน ? 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณา	เหน็กาย ในกายอยู่		
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำจัดอภิชฌา	และโทมนัสในโลกเสียได้	

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณา	เหน็เวทนา	ในเวทนาอยู่		
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำจัดอภิชฌา	และโทมนัสในโลกเสียได้	

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณา	เหน็จติ	ในจิตอยู่		
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำจัดอภิชฌา	และโทมนัสในโลกเสียได้	

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณา	เหน็ธรรม	ในธรรมอยู่		
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำจัดอภิชฌา	และโทมนัสในโลกเสียได้	

สัมมาสมาธิ เป็นไฉน ?
	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้	สงัดจากกาม	สงัดจากอกุศลธรรม		

บรรลุ	ปฐมฌานมีวิตก	มีวิจาร	มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่	

เธอบรรลุ	ทตุยิฌาน	มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน	เป็นธรรมเอกผุดขึ้น		
เพราะวิตกวิจารสงบไป		ไม่มีวิตก	ไม่มีวิจาร	มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่

เธอมีอุเบกขา	มีสติ	มีสัมปชัญญะ	เสวยสุขด้วยกาย	เพราะปีติสิ้นไป		
บรรลุ	ตตยิฌาน	ที่พระอริยะทั้งหลาย	สรรเสริญว่า	ผู้ได้ฌานนี้	เป็นผู้มีอุเบกขา	มีสติอยู่เป็นสุข	

เธอบรรลุ	จตตุถฌาน	ไม่มีทุกข์	ไม่มีสุข		
เพราะละสุขละทุกข์	และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ	ได้	มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่		
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กายเป็นเพียงเครื่องระลึกให้จิตตั้งมั่น


...ภิกษุเมื่อเดิน	ก็รู้ชัดว่าเราเดิน	เมื่อยืน	ก็รู้ชัดว่าเรายืน	เมื่อนั่ง	ก็รู้ชัดว่าเรานั่ง		
เมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน	หรือ	เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆ

...ภิกษุย่อมพิจารณา	เห็นกายในกาย	ภายในบ้าง
พิจารณา	เห็นกายในกาย	ภายนอกบ้าง		
พิจารณา	เห็นกายในกาย	ทั้งภายใน	ทั้งภายนอกบ้าง		

พิจารณา	เห็นธรรม	คือ	ความเกิดขึ้นในกายบ้าง
พิจารณา	เห็นธรรม	คือ	ความเสื่อมในกายบ้าง
พิจารณา	เห็นธรรม	คือ	ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมในกายบ้าง 

...สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก 


มหา.ที.	๑๐/๒๗๕	
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บรรณานุกรม
พระไตรปิฏกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ	
พระไตรปิฏกไทยฉบับสยามรัฐ	
พุทธวัจน์	ฉบับธรรมโฆษณ์	(ชุดจากพระโอษฐ์	ผลงานแปลพุทธวัจน์โดยท่านพุทธทาสภิกขุ)	
พุทธวัจน์	ฉบับตรวจแก้	(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)	

ที่ปรึกษา
พระอาจารย์คึกฤทธิ์	โสตฺถิผโล		
ภันเตบุญร่วม	อมโร
ภันเตสมเกียรติ	โอภาโส		
ภันเตไพบูลย์	อภิปุณฺโณ	
ภันเตมาร์ค	ชาควโร	
ภันเตชัยณรงค์	ถาวโร	
ภันเตพัสกร	พุทฺธสโร	

ออกแบบปก/รูปเล่ม
ยีนส์	

จัดพิมพ์โดย ศิษย์ตถาคต กลุ่มพุทธกาล

๏ ฉบับแจกเป็นธรรมทาน ๏
หากมีความผิดพลาดประการใดของหนังสือเล่มนี้	ขอความเมตตาให้ท่านผู้มีจิตศรัทธา		
โปรดแจ้งแก่ผู้จัดพิมพ์	เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการพิมพ์ครั้งต่อๆ	ไป	
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คุณพรทิพย์-คุณศิริพงษ์  หลีนวรัตน์ 10000 บาท 
คลินิกรักษ์ฟัน  10000 บาท 
คุณสิริพรรณ  คูหากาญจน์ 6000 บาท 
คุณนพดารุณี (การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า) 10000 บาท 
คุณวุฒิ-คุณอมรรัตน์ สุพรรณชาติ 10000 บาท 
คุณศรีเนตร ฤทธิรงค์ 4100 บาท 
คุณวลีรัตน์ สุพรรณชาติ  5000 บาท                              
คณุววิธิ   สพุรรณชาต ิ                                   5000 บาท 
คุณวรวุฒิ   สุพรรรชาติ 5000 บาท 
คุณยีนส์ 5000 บาท 
พ.อ เดชา-กมลวรรณ พลสุวรรณ 5000 บาท 
คุณจินตนา 5000 บาท 
คุณทนง สุภัทราพิสุทธิ์ 5000 บาท 
คุณลิขิต หมู่ดี 5000 บาท 
คุณจิรภา สิทธิโชค 
นางสาวธิติมา สิทธิโชค 
นางสาวเกษวรา สิทธิโชค  
คุณอภิสิทธิ์ สิทธิโชค 
คุณดาวณี จิณณานิช 
คุณวาทิต วริศรา ประสมทรัพย์ 
คุณทวีชัย มณีวัฒนา 
คุณรุหาญ มณีวัฒนา 
นางสาวฐิติมา นะวะศิริบัณฑูรย์ 
นางสาวนิศานาถ มณีวัฒนา 

คุณเฉลิมชัย –อัญชลี สมดี 3,000 บาท 
คุณภาวิณี จันทะคุณ 2,500 บาท 
คุณยอ อังศุภานิช 2,500 บาท 
คุณอัจฉรา วานิชชัชวาล 2,500 บาท 
คุณอมราลักษณ์ องค์สรณะคม 2,500 บาท 
คุณวราพร-วิวัฒน์  วิสุทธิ์ศรีมณีกุล 2,500 บาท 
คุณวันเพ็ญ น่วมนาค 2,000 บาท 
คุณสมนิตย์ พลากรกุล 2,000 บาท 
คุณสุมนา  พลากรกุล 2,000 บาท 
คุณดินป่า-ณพา  จีวัน 2,000 บาท 
คุณจักรภพ เจษฎาธัญญกุล 2,000 บาท 
กองทุนคุณแม่สาลี่ กิติสาธร 2,000 บาท 
คุณวัชรพงษ์-อำนวยพร ภิญโญชีพ 2,000 บาท 
นางซุ้ย  แซ่ฉั่ว 1,500 บาท 
คุณธัญญ์นภัส  1,200 บาท                                                    
คุณนงเยาว์ คูหากาญจน์ 1,000 บาท 
คุณนวลศรี คูหากาญจน์ 1,000 บาท 
คุณพจิพร ฉัตรเกษ 1,000 บาท 
Jean-Paul Rogard 1,000 บาท    
คุณสิริมา จงวิสุทธิ์ศันต์ 1,000 บาท 
ปลัดอุทัย-คุณวรรณา พระแก้ว 1,000 บาท 
PING 1,000 บาท 
คุณพเยาว์ นิลทรานนท์ 1,000 บาท 
คุณสมสุข ธีรกาญจน์ 1,000 บาท 

เจ้าภาพหนังสือ  ปาพจน์ ฉบับฆราวาสชั้นเลิศ

5,000 บาท 

5,000 บาท 
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คุณสุรีย์ กิจเสถียร 500 บาท 
คุณสมเจตต์ ผูกขวัญ 500 บาท 
คุณไพฑูรย์ คล้ายสุบรรณ์และครอบครัว 500 บาท 
คุณบุญปลูก-สายพิน นวลฉ่ำและครอบครัว 500 บาท 
คุณปณิดา พงศ์ภาคภูมิ 500 บาท 
คุณศกุลตลา ตลึงจิตร 500 บาท 
คุณพิมพ์ชนก ศิรเลิศลักษณ์ 500 บาท 
คุณวัฒนา อยู่พุ่มพฤกษ์ 200 บาท 
คุณนันธิดา  เลิศศรี 200 บาท 
คุณณัชชา ตั้งใหม่ดี 300 บาท 
คุณสุรภา ศาสทรานนท์ 300 บาท 
คุณบุญส่ง กลิ่นหวล 100 บาท 
คุณสายชล รมยานนท์ 500 บาท 
ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงค์ 2,000 บาท 
คุณสุจิตร บุตรโท  1,000 บาท 
คุณรัตติกร บุตรโท  4,000 บาท 

คุณภูริรัฐ บุตรโท  1,000 บาท 
คุณอลิสา หาญไชชาญ 5,000 บาท 
คุณประทุมมาศ รมณารักษ์ 200 บาท 
รศ.ศิริจิต ทุ่งหว้า 300 บาท 
ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์ 100 บาท 
รศ.เสาวนิต คูประเสริฐ 500 บาท 
ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร 500 บาท 
รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง 250 บาท 
ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ 100 บาท 
คุณชวลิต-คุณวิลาวัณย์ องค์สระดม 2,500 บาท 
คุณอัครภณ ศรีสยาม 5,000 บาท 
คุณชรินรัตน์ เหมรัตนานนท์ และครอบครัว 100 บาท 
คุณเอกศิษฐ วิชิตเจริญวงศ์ และครอบครัว 1,000 บาท  
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณ กัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดพิมพ์
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ติดตามการเผยแพร่พระธรรมคำสอน
ตามหลักพุทธวัจน์
โดย	พระอาจารย์คึกฤทธิ์	โสตฺถิผโล	ได้ที่
http://watnapp.com

แผนที่วัดนาป่าพง
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