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ฉบับ...  
 

ตถาคตภาสิต  
 

บทธรรมที่มอบไวใหแก...  
โรงเรียนสาธิต แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกลุมโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
                         วัดนาปาพง 
                  ธันวาคม ๒๕๕๒ 



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑
1. วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถาติ   มหา. ที. ๑๐/๑๘๐/๑๔๓  
  "สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา พวกเธอทั้งหลาย จงถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด"  ข. ๔๖๕  
    

2. นิธีนํว ปวตฺตารํ ยํปสฺเส วชฺชทสฺสินํ นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช ธ. ขุ ๒๕/๒๕/  
  คนเรา ควรมองผูมีปญญาใดๆ ที่คอยชีโ้ทษ คอยกลาวคําขนาบอยูเสมอไป วาคนนั้นแหละ คือผูชี้ขุมทรัพยละ,  

ควรคบบัญฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ข. ๑  

    
3. ยสฺสกสฺสจิ  สมฺปชานมุสาวาเท   นตฺถิ   ลชฺชา  นาห  ตสฺส  กิ ฺจิ  ปาป  กมมฺ  อกรณียนตฺิ   วทามิ    ม.ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๗  

 กรรมอันเปนบาปหนอยหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ทั้งที่รูอยูวาเปนเท็จ จะทําไมไดหามีไม. ข.๖  
    

4. ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   กาเยน   กมฺม  กาตพฺพ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  วาจาย    กมฺม    กาตพฺพ     
ปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปจฺจเวกฺขิตฺวา   มนสา กมฺม กาตพฺพ  

ม.ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๘  

  กรรมทั้งหลาย ก็เปนสิ่งที่บุคคลควรสอดสองพิจารณาดูแลวๆ ดูเลาๆ เสียกอน จึงทําลงไปทางกาย, ทางวาจา,  
หรือทางใจ 

ข.๗  

    
5. อตฺตตฺถ  วา   สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุ สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓๕/๖๙  

 ผูเห็นแกประโยชนตนก็ตาม ควรแทที่จะทําตนใหถึงพรอมดวยความไมประมาท. ข.๒๓ 
   

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๒ 
6. ปรตฺถ  วา   สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุ สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓๕/๖๙  

 ผูเห็นแกประโยชนผูอื่นกต็าม ควรแทที่จะทําตนใหถึงพรอมดวยความไมประมาท. ข.๒๓ 
   

7. วุฑฺฒิ   เหสา  ภิกฺขเว   อริยสฺส   วินเย   โย   อจฺจย   อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏิกโรติ อายตึ จ สวร อาปชฺชตีติ   นิทาน. สํ ๑๖/๒๔๒/๔๘๘  
 ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป, ขอนี้เปนความเจริญในอรยิวินัยของผูนั้น ข.๑๑๘  
    

8. นิทฺธมิตฺวา ปาปจฺฉ  ปาปลาจารโคจเร  สุทฺธาสุทฺเธหิ สวาส  กปฺปยโวฺห ปฏิสฺสตา   ตโต สมคฺคา นิปกา  ทุกฺขสฺสนฺต 
กริสฺสถาติ  

อฏฐก. อํ ๒๓/๑๗๐/๑๐๐  

 อนึ่ง คนเรา เมื่อมีการอยูรวมกันกับคนที่สะอาด หรือคนที่ไมสะอาดก็ตาม ตองมีสติกํากับอยูดวยเสมอ, แตนั้นพึง
สามัคคีตอกัน มีปญญาทําที่สุดทุกขแหงตนเถิด. 

ข.๑๒๙  

    
9. น หิ เวเรน เวรานิ สมมฺนตฺีธ กุทาจน  อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน  อุปริ. ม. ๑๔/๒๙๕/๔๔๐  

 ในยุคไหนกต็าม เวรทั้งหลาย ไมเคยระงับไดดวยการผูกเวรเลย, แตระงับไดดวยการไมมีการผูกเวร. ธรรมนี้เปนของเกา 
ใชไดตลอด 

ข. ๑๕๘  

    
10. โน เจ ลเภถ นิปก สหาย สทฺธึจร สาธวุิหาริธีร ราชาว รฏ วิชิต ปหาย เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค  อุปริ. ม. ๑๔/๒๙๕/๔๔๐  

 ถาหากไมไดสหายที่พาตัวรอด เปนปราชญ ที่มีความเปนอยูดี เปนเพื่อนรวมทางแลวไซร ก็จงทําตัวใหเหมือน
พระราชาที่ละแควนซึ่งพิชิตไดแลวไปเสีย แลวเที่ยวไปคนเดียว ดุจชางมาตังคะ เที่ยวไปในปาตัวเดียว ฉะนั้น 

ข. ๑๕๘  

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๓ 
11. เอกสฺส จริต เสยฺโย   นตฺถิ พาเล สหายตา อุปริ. ม. ๑๔/๒๙๕/๔๔๐  

  การเที่ยวไปคนเดียวดีกวา เพราะไมมีความเปนสหายกันไดกับคนพาล. ข. ๑๕๘  
    

12. สีลปริโธตา ป ฺา  ป ฺาปริโธต  สีล      สี. ที. ๙/๑๕๘/๑๙๓  
  ศีลยอมชําระปญญาใหบรสิุทธิ์ และปญญาเลา ก็ชาํระศีลใหบรสิุทธิ์เหมือนกัน  ข.๒๑๘  
    

13. ยตฺถ     สีล   ตตฺถ   ป ฺา    ยตฺถ    ป ฺา  ตตฺถ  สีล   สีลวโต   ป ฺา   ป ฺวโต  สีล      สี. ที. ๙/๑๕๘/๑๙๓  
  ศีลมีในบุคคลใด ปญญาก็มีในบุคคลนั้น ปญญามีในบุคคลใด ศีลก็มีในบุคคลนั้น ปญญาเปนของบุคคลผูมีศีล  

ศีลเปนของบุคคลผูมีปญญา 
ข.๒๑๘  

    

14. สีลป ฺาน ฺจ   ปน   โลกสฺม ึ อคฺคมกฺขายติ สี. ที. ๙/๑๕๘/๑๙๓  

 บัณฑิตทั้งหลาย ยอมกลาวถึงศีลและปญญา วาเปนของเลิศในโลก. ข.๒๑๘  
    

15. อริยสฺส   อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปฺปาทาย   เอต   ปุพฺพงฺคม   เอต  ปุพฺพนิมิตฺต ยทิท สีลสมฺปทา มหาวาร. สํ ๑๙/๓๘/๑๔๐  
 สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความเกิดแหงอริยมรรคมมีองค ๘ คือ ความถึงพรอมดวยศีล  ข.๒๒๔  
    

16. กจฺจิ   นุ   โข   เม   อตฺตา   สีลโต   น  อุปวทตีติ  ทสก. อํ ๒๔/๙๑/๔๘  
 "ตัวของเราเอง ติเตียนตัวเราเองโดยศีลไดหรือไม" ข. ๒๗๓  

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๔
17. สพฺเพหิ   เม   ปเยหิ  มนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโวติ ทสก. อํ ๒๔/๙๑/๔๘  

 "เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น" ข. ๒๗๓  
     

18. กถมฺภูตสฺส    เม   รตฺตินฺทิวา   วีติปตนฺตีติ  ทสก. อํ ๒๔/๙๑/๔๘  
 วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู   
    

19. กมฺมสฺสโกมหฺิ กมฺมทายาโท   กมฺมโยนิ   กมมฺพนฺธุ   กมฺมปฏสิรโณ  ย  กมมฺ  กริสฺสาม ิ กลฺยาณ   วา   ปาปก   วา   
ตสฺส   ทายาโท  ภวิสฺสามีติ 

ทสก. อํ ๒๔/๙๑/๔๘  

 "เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย เราทําดีก็
ตามทําชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น" 

ข. ๒๗๓  

    
20. อจฺจารทฺธ   วิริย  อุทฺธจฺจาย  สวตฺตติ  อติลีน  วิริย   โกสชฺชาย   สวตฺตติ  ..... วิริยสมต อธฏิาห ิ  อินฺทฺริยาน ฺจ   

สมต   ปฏิวิชฺฌ   ตตฺถ   จ   นิมิตฺต  คณฺหาหีติ  
ฉกฺก อํ ๒๒/๔๑๘/๓๒๖  

 ความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไป ยอมเปนไปเพื่อความฟุงซาน, ที่ยอหยอนเกินไป ยอมเปนไปเพื่อความเกียจ
คราน. ....เธอจงตั้งความเพียรแตพอดี, จงเขาใจความที่อินทรียทั้งหลาย ตองเปนธรรมชาติเสมอๆ กัน, จงกําหนด
หมายในความพอดีนั้นไวเถิด. 

ข. ๒๗๗  

    
21. อตฺตทีโป   วิหรติ   อตฺตสรโณ  อน ฺสรโณ    ธมมฺทีโป    ธมฺมสรโณ    อน ฺสรโณ     มหาวาร.สํ ๑๙/๒๑๗/๗๓๙  

 จงมีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ; จงมีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปน
สรณะ. 

ข. ๒๗๘  

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๕
22. สพฺเพหิ  ปเยหิ   มนาเปหิ   นานาภาโว   วินาภาโว  อ ฺถาภาโว   มหาวาร.สํ ๑๙/๒๑๖/๗๓๗  

 ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ยอมมี ข. ๒๗๘  
    

23. ต  กุเตตฺถ  อานนฺท   ลพฺภา  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต  ปโลกธมฺม  ต  วต  มา  ปลุชฺชีติ เนต าน วิชฺชติ  มหาวาร.สํ ๑๙/๒๑๖/๗๓๗  
 อานนท ! ขอนั้นจักไดมาแตไหนเลา สิ่งใดเกิดขึ้นแลว เปนแลว อันปจจัยปรุงแลว มีความชํารุดเปนธรรมดา, สิ่งนั้น
อยาชํารุดไปเลย ดังนี้; ขอนั้น ยอมเปนฐานะที่มีไมได. 

ข. ๒๗๘  

    
24. อโห  วตาห  ตทนฺตร  ชีเวยฺย  ยทนฺตร อสฺสสิตฺวา   วา   ปสฺสสามิ  ปสฺสสิตฺวา  วา  อสฺสสามิ   อฏฐก. อํ ๒๓/๓๒๗/๑๗๐  

 "โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยูได เพียงชั่วขณะที่หายใจเขาแลวหายใจออก หรือชั่วหายใจออกแลวหายใจเขา" ข. ๒๗๙  
    

25. จิตฺต   อนาธาร  สุปฺปวตฺติย   โหติ   สาธาร   ทุปฺปวตฺติย  โหติ ....อยเมวาริโย  อฏงฺคิโก   มคฺโค   อย จิตฺตสฺส  อาธาโร มหาวาร. สํ ๑๙/๒๕/๗๘-๙  
  จิตที่ไมมีเครื่องรองรับ ยอมหมุนไปไดงาย สวนจิต ที่มีเครื่องรองรับ ยอมหมุนไปไดยาก.... ก็อริยอัฏฐังคิกมรรค 
นี้แล เปนเครื่องรองรับของจิต 

ข. ๒๙๙  

    
26.  อารมมฺเณ    อสติ    ปติฏา   วิ ฺาณสฺส   น   โหติ นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๕๐  

 เมื่ออารมณไมมี ความตั้งขึ้นเฉพาะ แหงวิญญาณยอมไมมี อต. ๗๔๐  
    

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๖
27. อิมสฺม ึ โข  สุภทฺท  ธมฺมวินเย    อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค.... อิเม   จ   สุภทฺท  ภิกฺข ู สมฺมา  วิหเรยฺยุ  อสุ ฺโ  โลโก  

อรหนฺเตห ิ อสฺสาติ  
มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘  

 สุภัททะ! ในธรรมวินัยนีแ้ล มีอริยมรรคมีองค ๘.... ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้ พึงอยูโดยชอบไซร โลกก็จะไมวางจะ
พระอรหันตทั้งหลายแล 

ข. ๓๐๑  

    
28. ภิกฺข ู น   ภสฺสารามา  ภวิสฺสนฺติ   น  ภสฺสารามา   อนุยุตฺตา วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว   ภิกฺขูน   ปาฏิกงฺขา   โน   ปริหานิ  สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๓/๒๒  

 ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูพอใจในการคุย ไมประกอบความเปนผูพอใจในการคุย อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่
ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น. 

ข. ๓๐๗  

    
29. ภิกฺข ู น   นิทฺทารามา  ภวิสฺสนฺติ   น  นิทฺทารามา   อนุยุตฺตา วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว   ภิกฺขูน   ปาฏิกงฺขา   โน   ปริหานิ    สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๓/๒๒  

 ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูพอใจในการนอน ไมประกอบความเปนผูพอใจในการนอน อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปน
สิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น. 

ข. ๓๐๗  

    
30. ภิกฺข ู น   สงฺคณิการามา  ภวิสฺสนฺติ  น  สงฺคณิการามา อนุยุตฺตา วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว   ภิกฺขูน   ปาฏิกงฺขา   โน  ปริหานิ  สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๓/๒๒  

 ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูพอใจในการจับกลุมคลกุคลีกัน ไมประกอบความเปนผูพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกนั อยู
เพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น. 

ข. ๓๐๗  

    
31. ยทาภินนฺทติ ต ภย ยสฺส ภายติ ต ทุกฺข อุ. ขุ ๒๕/๑๒๑/๘๔  

 เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด สั่งนั้นเปนภัย เขากลัวตอสิ่งใด สิ่งนั้นก็เปนทุกข อต. ๔  
    

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๗
32. ภิกฺข ู น   ปาปมิตฺตา   ภวิสฺสนฺติ   น   ปาปสหายา   น   ปาปสมฺปวงฺกา  วุฑฒฺิเยว  ภิกฺขเว   ภิกฺขูน   ปาฏิกงฺขา   โน     

ปริหานิ    
สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๓/๒๒  

 ภิกษุทั้งหลาย จักไมเปนผูมีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพื่อนเกลอชั่ว อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  
ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น. 

ข. ๓๐๘  

    
33. สมุทยธมฺม     สพฺพนฺต     นิโรธธมฺมนฺติ    มหา. ที ๑๐/๔๙/๔๙  

 สิ่งใดมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา อต. ๑๕  
    

34.  น  โข   สุเขน  สขุ   อธิคนฺตพฺพ  ม. ม. ๑๓/๔๔๓-๔๔๘/๔๘๙-๔๙๑  

 ความสุขที่แทจริง อันใครๆ จะบรรลไุดโดยงายเปนไมมี อต. ๕๒  
    

35.  โส ปาปกมฺโม ทุมฺเมโธ   ชาน ทุกฺกฏมตฺตโน  ทฬิทฺโท อิณมาทาย   ภุ ฺชมาโน วิห ฺติ  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๓/๓๑๖  
  คนชั่วทําบาปกรรม รูสึกแตกรรมชั่วของตน เสมือนคนยากจน กูหนี้บริโภคเขาอยู ยอมเดือดรอน อต. ๒๗๓  
    

36.  อาโรคฺยปรมา  ลาภา   สนฺตุฏ ีปรม  ธน   วิสฺสาสปรมา าติ    นิพฺพาน ปรม สุข  ธ. ขุ ๒๕/๔๒/๒๕  
 ความไมมีโรค เปนลาภอยางยิ่ง, ความสันโดษ เปนทรัพยอยางยิ่ง, ความคุนเคยกัน เปนญาติอยางยิ่ง, นิพพาน เปนสุข
อยางยิ่ง 

อต. ๔๗๐  

    
37. ชย เวร ปสวติ  ทุกฺข เสติ ปราชิโต ธ. ขุ ๒๕/๔๒/๒๕  

 ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมเปนทุกข -  
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๘
38.  นตฺถิ ราคสโม  อคฺคิ     นตฺถิ โทสสโม กลิ   นตฺถิ ขนฺธาทิสา  ทุกฺขา    นตฺถิ สนฺติปร สุข  ธ. ขุ ๒๕/๔๒/๒๕  

 ไฟเสมอดวยราคะไมมี, โทษเสมอดวยโทสะไมมี, ทุกขทั้งหลายเสมอดวยขันธไมมี, สุขอื่นนอกจาก ความสงบ 
(นิพพาน) ก็ไมมี. 

อต. ๔๗๐  

    
39. ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  อิท  วุจฺจติ  อมต    อยเมวาริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค อมตคามิมคฺโค มหาวาร. สํ ๑๙/๑๐/๓๒  

 ความสิ้นแหงราคะ ความสิ้นแหงโทสะ ความสิ้นแหงโมหะ นี้เรียกวา อมตะ    อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นแหละ คือ
หนทางใหถึงซึ่งอมตะ 

อป. ๘๓๙  

    
40. อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน   โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺ

พานปพฺภาโร 
 มหาวาร. สํ ๑๙/๔๙/๑๘๙  

 การเจริญกระทําใหมากซึ่ง อริยมรรคมีองคแปดอยู ยอมเปนผูมีความลาดไปทางนิพพาน เอียงไปทางนิพพาน โนม
ไปทางนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน 

อป. ๘๓๙  

    
41. อย   มคฺโค   อย   ปฏิปทา   ยถาปฏิปนโฺน  สาม ฺเว  สฺสติ  สาม  ทกขฺติ สี. ที. ๙/๒๐๙/๒๖๕  

 หนทางมีอยู ปฏิปทามีอยู ซึ่งผูปฏิบัติตามแลว จักรูไดเอง จักเห็นไดเอง อป. ๘๖๔  
    

42. ตุเมฺหหิ กิจฺจ อาตปฺป  อกขฺาตาโร ตถาคตา ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนตฺิ  ฌายิโน มารพนฺธนา ธ. ขุ. ๒๕/๕๑/๓๐  

 ความเพียรเปนกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทํา ตถาคตเปนเพียงผูบอก (วิธีแหงการกระทํา) ผูมุงปฏิบัติแลวยอมพนจาก
เครื่องผูกแหงมาร 

อป. ๘๕๑-๘๕๒  

     
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๙
43. อตฺหิ   ตุเมฺห   ปฏิปชฺชถ     มารสฺเสตํ    ปโมหนํ       เอตฺหิ   ตุเมฺห   ปฏปินฺนา    ทุกฺขสฺสนฺตํ   กริสฺสถ    ธ. ขุ. ๒๕/๕๑/๓๐  

 เธอทั้งหลาย จงเดินตามทางนั้น อันเปนที่หลงแหงมาร เธอทั้งหลาย เดินตามทางนั้นแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขได อป. ๘๕๑  

    

44. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ    ยทา   ปฺาย    ปสฺสติ    อถ    นิพฺพินฺทติ    ทุกฺเข    เอส   มคฺโค   วิสุทฺธิยา ธ. ขุ. ๒๕/๕๑/๓๐  
 เมื่อใด บุคคลเห็นดวยปญญาวา “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง เปนอนัตตา” เขายอมเบื่อหนายในสิ่งที่เปนทุกข นั่นแหละ
เปนทางแหงความหมดจด 

อป. ๘๕๒  

    

45. สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสายาติ สฬา. สํ. ๑๘/๖๒/๙๖  

 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น ปฏิจจ. ๒๘๙  
    

46 ปาฏิกงฺขํ   กลฺยาณมิตฺตสฺส   กลฺยาณสหายสฺส   กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส     อริยํ     อฏงฺคิกํ    มคฺคํ    ภาเวสฺสติ สคา. สํ. ๑๕/๑๒๗/๓๘๒  
.  เมื่อเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนผูแวดลอมดี เธอนั้นจักทําอริยมรรคมีองคแปดใหเจริญได พุทธ ๔๖๙  
    

47. ทานฺจ   ปยวชฺชฺจ   อตฺถจริยา จ  ยา  อิธ   สมานตา   จ   ธมเฺมสุ   ตตฺถ   ตตฺถ   ยถารหํ    เอเต   โข   สงฺคหา   โลเก    
รถสฺสาณีว   ยายโต 

ปา. ที. ๑๑/๒๐๖/๒๐๕  

 การใหทาน, การพูดจาไพเราะ, การประพฤติประโยชนใดๆ เมื่อควรประพฤติ, ความวางตนเสมอกัน ในกิจกรรม
ทั้งหลาย ตามสมควรในกรณีนั้นๆ , สี่อยางนี้ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวโลก ดจุหมุดสลักยึดโยงรถที่กําลังแลนอยู 

อป. ๑๐๙๙  

    
48. มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโ   ธ. ขุ. ๒๕/๕๑/๓๐  

 ทางมีองคแปด เปนทางอันประเสริฐกวาทางทั้งหลาย อป. ๘๕๑  
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๐ 
 
49.  พหุลมนุวิตกฺเกติ   อนุวจิาเรติ   ตถา   ตถา   นติ   โหติ  เจตโส   มู. ม. ๑๒/๒๓๒/๒๕๒  

 การตรึกตาม ตรองตามถึงอารมณใดๆ มาก จิตยอมนอมไปโดยอาการอยางนั้นๆ อป. ๑๐๓๙  
    

50.  ยาจิตกูปมา  กามา  วุตฺตา  มยา  พหุทุกฺขา   พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโย  มู. ม. ๑๒/๒๖๔/๒๗๗  
 เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย ของยืมเขามา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก อป. ๑๐๕๗  
    

51.  ย ฺจ  โข   ตถาคโต   วาจ   ชานาติ   ภตู   ตจฺฉ   อตฺถส ฺหิต   สา   จ  ปเรส   อปฺปยา   อมนาปา   ตตฺร   กาล ฺ ู   
ตถาคโต  โหติ  ตสฺสา  วาจาย   เวยฺยากรณาย 

ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔  

 ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท ประกอบดวยประโยชน แตไมเปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น ตถาคตยอมเลือกให
เหมาะกาล เพื่อกลาววาจานั้น 

อป. ๑๐๗๒  

    
52.  อิเม   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   อารทฺธา  อารทฺโธ  เตส  อริโย  มคฺโค สมฺมาทุกฺขกขฺยคามีติ มหาวาร.สํ ๑๙/๑๑๘/๔๓๒  

 โพชฌงค ๗ ประการ อันบุคคลใด ใครก็ตามปรารภถูกตองแลว อริยมรรคอันเปนทางใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
ของบุคคลเหลานั้น ก็เปนอันปรารภถูกตองแลว 

อป. ๘๖๗  

    
53.  อปฺปสฺสาทา   กามา   พหทุุกฺขา  พหูปายาสา  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโยติ   มู. ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑  

 กามทั้งหลายใหเกิดความยินดีนอย มทีุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในเพราะกามนั้นมีเปนอยางยิ่ง อป. ๑๐๓๗  
    

54.  โข    อิท    วิ ฺาณ   นามรูปมฺหา   น   ปร   คจฺฉติ    นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๖/๒๕๑  
 วิญญาณนี้ ยอมเวียนกลับจากนามรูป ยอมไมเลยไปอื่น ปฏิจจ. ๔๖๓  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๑ 
55. ตสฺส มยฺห ภกิฺขเว อปฺปมาทาธิคตา โพธิ อปฺปมาทาธิคโต  อนุตฺตโร โยคกฺเขโม     ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑ 

 ภิกษุทั้งหลาย ! เรานั้นไดบรรลุความตรัสรูเพราะความไมประมาท ไดบรรลโุยคักเขมธรรม อันไมมีอื่นยิ่งไปกวา 
เพราะความไมประมาท 

พุทธ. ๑๑๒  

    
56.  กถ  ภาวิเต  โข  ภิกขฺเว  อานาปานสฺสติสมาธิมฺห ิ กถ  พหุลีกเต   เนว   กายสฺส   อิ ฺชิตตฺต   วา   โหติ  ผนฺทิตตฺต  วา  

น  จิตฺตสฺส   อิ ฺชิตตฺต   วา   โหติ   ผนฺทิตตฺต   วา 
มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๙/๑๓๒๒  

 ภิกษุทั้งหลาย ! ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ยอมมีขึ้นไมได  
ดวยอํานาจแหงการเจริญทําใหมากซึ่งอานาปานสติ 

อป. ๑๒๕๗  

    
57.  นตฺถิ นุ โข ตํ กิฺจิ โลกสฺม ึยมห ํอปุาทิยมาโน นวชฺชวา อสสฺํ ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๑๓/๑๖๙  

 ในโลกนี้ไมมีสิ่งใดๆ เลย ที่เมื่อเรายึดถืออยู เราจักเปนผูหาโทษมิได ปฏิจจ. ๑๔๓  
    

58. กุสลานิ    สีลานิ    อนุปุพฺเพน   อรหตฺตายปริปูเรนฺตีติ เอกทสก.อํ.๒๔/๓๓๖/๒๐๘  
 ศีลอันเปนกุศล ยอมยังความเปนพระอรหันตใหเต็ม ปฏิจจ. ๖๕๑  
    

59.  ปุพฺเพ  จาห  ภิกฺขเว  เอตรหิ  จ   ทุกขฺ ฺเจว  ป ฺาเปมิ  ทุกฺขสสฺ  จ  นิโรธ   มู. ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖   
 ภิกษุทั้งหลาย ! ในกาลกอนก็ตาม ในบัดนี้ก็ตาม เราบัญญัติขึ้นสอนแตเรื่องความทุกข และความดับสนิทไมมีเหลือ
ของความทุกขเทานั้น 

พุทธ. ๒๘๗  

    
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๒ 
60.  ปยโต ชายตี โสโก ปยโต ชายตี ภย ปยโต วิปฺปมุตฺตสฺส  นตฺถิ โสโก กุโต ภย  ธ. ขุ. ๒๕/๔๓/๒๖  

 ความโศก ยอมเกิดมาแตสิ่งอันเปนที่รัก,  ความกลัว ยอมเกิดมาแตสิ่งอันเปนที่รัก เมื่อพนแลวจากสิ่งเปนที่รัก, 
ความโศก ยอมไมมี แลวความกลัว จะมีมาแตไหนเลา 

 อต. ๓๖๗  

    
61.  เปมโต ชายตี โสโก เปมโต ชายตี ภย  เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส  นตฺถิ โสโก กุโต ภย  ธ. ขุ. ๒๕/๔๓/๒๖  

  ความโศก ยอมเกิดมาแตความรัก, ความกลัว ยอมเกิดมาแตความรัก เมื่อพนแลวจากความรัก, ความโศกยอมไมมี, 
แลวความกลัว จะมีมาแตไหนเลา 

 อต. ๓๖๗  

    
62. ชราธมฺโม  โยพฺพ ฺเ  พฺยาธิธมฺโม  อาโรเคฺย   มรณธมฺโม ชีวเิต    มหาวาร.สํ.๑๙/๒๘๗/๙๖๔  

 มีความชรา ซอนอยูในความหนุมสาว, มีความเจ็บไข ซอนอยูในความไมมีโรค, มีความตาย ซอนอยูในช ีวิต พุทธ ๕๕๔  

    

63. ทหราป จ เย วุฑฺฒา  เย พาลา เย จ ปณฑฺิตา  อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ   สพฺเพ มจฺจุปรายนา มหา. ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๘  

 สัตวทั้งปวง ทั้งที่เปนคนหนุม คนแก, ทั้งที่เปนคนพาลและบัณฑิต, ทั้งที่มั่งมีและยากจน ลวนแตมีความตายเปนที่ไป
ถึงในเบื้องหนา 

พุทธ  ๕๖๕  

    
64. สพฺพ เภทปริยนฺต  เอว มจฺจานชีวิต มหา. ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๘  

 ชีวิตแหงสัตวทั้งหลาย  มีความตายเปนเบื้องหนา  พุทธ  ๕๖๕  
    
    

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๓
65.  สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม  น เต  กามา ..... ติฏนฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก     ฉกฺก. อ. ๒๒/๔๕๗-๔๖๐/๓๓๔.  

  ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก นั่นแหละคือกามของคนเรา  อารมณอันวิจิตรทั้งหลายในโลกนั้น  
หาใชกามไม..... อารมณอันวิจิตร ก็มีอยูในโลกตามประสาของมันเทานั้น;  

 อต.๓๐๙  

    
66.  ภิกฺข ุ  สีล   นิสฺสาย   สีเล  ปติฏาย  สตฺต โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ   มหาวาร.สํ ๑๙/๑๐๕/๔๐๙  

 ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมอบรมโพชฌงค ๗ ใหเกิดขึ้นได ยอมทําโพชฌงค ๗ ใหมีมากขึ้นได. ข.๒๒๒  

    

67. อปฺปมาโท เตส   ธมฺมาน   อคฺคมกฺขายติ    มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๒/๒๔๕  
 ความไมประมาท ยอมปรากฏวาเปนเลิศกวาบรรดากุศลธรรมอื่น อป. ๘๕๖  

    

68. เย จ โข สมฺมทกฺขาเต  ธมเฺม ธมมฺานุวตฺติโน  เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ   มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๙/๘  

 ก็ชนเหลาใดประพฤติธรรมสมควรแกธรรม  ในธรรมที่ตรัสไวชอบแลว ชนเหลานั้นจักถึงฝงแหงพระนิพพาน อป. ๘๕๙  

    

69. โย ปฏิจฺจสมปฺุปาทํ ปสฺสติ  โส ธมฺม ํปสฺสติ  โย ธมฺม ํปสฺส ติ  โส ปฏิจฺจสมปฺุปาทํ ปสฺสติ  มู.ม.๑๒/๓๕๙/๓๔๖  

 ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม   ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจ. ๑๓  

    

70. โย   ธมฺม   ปสฺสติ   โส   ม  ปสฺสติ  โย  ม  ปสฺสติ  โส   ธมมฺ   ปสฺสติ    ขนฺธ. สํ ๑๗/๑๔๖/๒๑๖  

 ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา, ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม ปฏิจจ. ๑๓  
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๔ 
71. อิมสฺมึเยว  พฺยามมตฺเต  กเฬวเร   สสฺมฺห ิ   สมนเก  โลกฺจ  ปฺาเปมิ  โลกสมุทยฺจ   โลกนิโรธฺจ    

โลกนิโรธคามินิฺจ   ปฏิปทนฺติ      
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๒/๔๖  

 ในรางกายที่ยาววาหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยสัญญาและใจนี่เอง เราไดบัญญัติโลก, เหตุเกิดของโลก, ความดับไมเหลือ
ของโลก และทางใหถึงความดับไมเหลือของโลกไว 

พุทธ ๔๘๑  

    
72. จตุนฺนํ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจานํ  อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา  เอวมิทํ  ทีฆมทฺธาน ํ สนฺธาวิตํ  สํสริตํ  มมฺเจว  ตุมฺหากฺจ มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘  

 ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะไมรูถึง ไมแทงตลอด ซึ่งอริยสัจจสี่ประการเหลานี้แล, เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงไดทองเที่ยว
ไปแลวในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้ 

พุทธ ๕๘๒  

    
73. ปริโยทเปยฺย อตฺตาน จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฑฺิโต มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๙/๙๘  

 บัณฑิตพึงชําระตนใหหมดจด จากกิเลสแหงจิต อป. ๘๕๙  
    

74.  ธิ   ตํ   ชมมฺชีเร   อตฺถุ   ทุพฺพณฺณกรณีชเร   ตาว มโนรม ํพิมพฺํ   ชราย   อภิมทฺทิตํ   โยป วสฺสสตํ ชีเว  สพฺเพ  
มจฺจุปรายนา    น   กิฺจ ิ   ปริวชฺเชติ   สพฺพเมวาภิมทฺทตีติ 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๘๘/๙๖๕  

 โธเอย ! ความแกอันชั่วชาเอย ! อันทําความนาเกลียดเอย ! กายที่นาพอใจ บัดนี้ก็ถูกความแกย่ํายีหมดแลว. แมใครจะ
มีชีวิตอยูตั้งรอยป ทุกคนก็ยังมีความตายเปนที่ไปในเบื้องหนา ความตายไมยกเวนใหแกใครๆ มันย่ํายีหมดทุกคน 

พุทธ ๕๕๕  

    
75. กตมา  จ  ภิกขฺเว  ปริ ฺา    โย  ภิกฺขเว  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย โมหกฺขโย  อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปริ ฺาติ    ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๓/๕๕  

 ภิกษุทั้งหลาย ! ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะอันใด ภิกษุทั้งหลาย ! อันนั้นแหละเราเรียกวา 
“ปริญญา”  

อต. ๔๘๗  

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๕
76. ยาวตา  ภิกฺขเว   ธมฺมา   สงฺขตา   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  เตสํ  อคฺคมกฺขายติ   จตุกฺก. อํ. ๒๑/๔๔/๓๔  

 ภิกษุทั้งหลาย ! สังขตธรรมทั้งหลาย มีประมาณเทาใด, อริยอัฏฐังคิกมรรค เรากลาววา เปนธรรมเลิศกวาธรรม
ทั้งหลายเหลานั้น 

อป. ๘๔๒  

    
77. ลาโภ   จ    อลาโภ  จ  ยโส  จ  อยโส  จ  นินฺทา  จ  ปสํสา  จ  สุขํ  จ  ทุกฺข ํ  จ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   อฏ   โลกธมฺมา  

โลกํ  อนุปริวตฺตนฺติ  โลโก    จ  อิเม  อฏ  โลกธมฺเม  อนุปริวตฺตติ  อสฺสุตวโต 
อฏฐก. อํ. ๒๓/๑๕๙/๙๖  

 มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสือ่มยศ นินทา สรรเสรญิ สขุ และทุกข แปดอยางนี้เปนสิ่งที่ไมเที่ยงในหมูมนุษย ไมยังยืน มี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา 

อป. ๑๒๔๗  

    

78. เอวเมตํ   ปยชาติกา  ห ิ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  ปยปฺปภูติกาติ ม.ม. ๑๓/๔๘๙/๕๓๖.  

 โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาสทั้งหลายนั้น เกิดจากของรัก มีของรักเปนแดนเกิด อต. ๑๓  

    

79.  สพฺพุปธึ  ห ิปฏิจฺจ ทุกฺขมิท สมฺโภติ    สพฺพุปาทานกฺขยา นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมภฺโว  อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๑/๘๔  

  ก็ทุกขนี้มีขึ้น เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง เพราะความสิ้นไปแหงอุปาทานทั้งปวง ความเกิดขึ้นแหงทุกขจึงไมมี อต. ๓  

    

80. สพฺเพเต ภวา   อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมมฺา อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๑/๘๔  
 ภพทั้งหลายทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา อต. ๑๒  

    

    
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๖
81. สุสฺสูสํ  ลภเต ปฺญํ   อฏุฐาตา วินฺทเต ธนํ   สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ   ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ สคา. สํ  ๑๕/๓๑๖/๘๔๕  

 ผูฟงดวยดี ยอมไดปญญา   ผูขยัน ยอมหาทรัพยได   คนยอมมีเกียรติเพราะความซื่อสัตย  ผูใหยอมผูกมิตรไวได   
    

82. อายุโท พลโท ธีโร   วณณฺโท ปฏิภาณโท   สขุสฺส ทาตา เมธาวี  สขุํ โส อธิคจฺฉติ ปฺจก. อํ. ๒๒/๔๕/๓๗  
 บัณฑิตผูมีปญญา ใหอายุยอมไดอายุ ใหกําลัง ยอมไดกําลัง ใหวรรณะยอมไดวรรณะ ใหปฏิภาณยอมไดปฏิภาณ ให
สุขยอมไดสุข 

  

    

83. ทานฺจ   ปยวชฺชฺจ   อตฺถจริยา จ  ยา  อิธ   สมานตา   จ   ธมเฺมส ุ  ตตฺถ   ตตฺถ   ยถารหํ    เอเต   โข   สงฺคหา   โลเก   
รถสฺสาณีว   ยายโต 

ปา. ที. ๑๑/๒๐๖/๒๐๕  

 การใหทาน, การพูดจาไพเราะ, การประพฤติประโยชนใดๆ เมื่อควรประพฤติ, ความวางตนเสมอกันในกิจกรรม
ทั้งหลาย ตามสมควรในกรณีนั้นๆ, สีอ่ยางนี้ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวโลก ดุจหมุดสลักยึดโยงรถที่กําลังแลนอยู. 

  

    

84. ยสฺสกสฺสจิ  สมฺปชานมุสาวาเท   นตฺถิ   ลชฺชา  นาห  ตสฺส  กิ ฺจิ  ปาป  กมมฺ  อกรณียนตฺิ   วทาม ิ   ม.ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๗  

 กรรมอันเปนบาปหนอยหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ทั้งที่รูอยูวาเปนเท็จ จะทําไมไดหามีไม. ข.๖  

    

85. ททโต ปฺุญํ ปวฑฺฒติ    สํยมโต เวรํ น วียติ มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๗  
 บุญ ยอมเจริญ งอกงาม แกผูให, เวร ยอมไมสืบตอ แกบุคคลผูระงับเวรเสียได   

    

    
 
 



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๗
86.  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.  

 สัตวที่เกิดกลับมาสูหมูมนุษย มีนอย ; สัตวที่เกิดกลับเปนอยางอื่นจากหมูมนุษย มีมากกวา... ขอนั้น เพราะความที่
สัตวเหลานั้นไมเห็นอริยสัจทั้งสี่.  

อต. ๘  

    

87.  ม.ม. ๑๓/๒๘๔/๒๙๐.  

 ทานจะพึงรูจักความไมมีโรค จะพึงเห็นนิพพานได ก็ตอเมื่อทานละความเพลิดเพลินและความกําหนัด ในอุปาทาน
นักขันธทั้งหาเสียได 

อต. ๑๘  

    
88.  มหา. ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๖  

 ในธรรมวินัยนี้, ภิกษุใดเปนผูไมประมาทแลว จักละชาติสงสาร ทําที่สุดแหงทุกขได พุทธ ๕๖๕  
    

89.  ม. ม. ๑๓/๔๖๑/๕๐๙  
 สําหรับสัตวผูมีอาลัยเปนที่มายินดี ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้น ยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้ คือ ปฏิจจสมุปบาท อต. ๑๖  
    

90.  ม. ม. ๑๓/๔๖๑/๕๐๙  
 สัตวผูกําหนัดแลวดวยราคะ อันความมืดหุมหอแลว จักไมเห็นธรรมอันไปทวนกระแส อันเปนธรรมละเอียด ลกึซึ้ง 
เห็นไดยาก เปนอณู 

อต. ๑๖  

    
    
    

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๘
91.  อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๗/๖๕๙.  

 สุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณ ๕ ...เรียกวา กามสุข....ไมใชสุขอันประเสริฐ...สุขนั้น บุคคลไมควรเสพ 
ไมควรเจริญไมควรทําใหมาก, ควรกลัว. 

อต. ๑๒  

    
92.  อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๗/๖๕๙.  

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาถึงซึ่ง ปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน... จตุตถฌาน... แลวแลอยู. นี้เรียกวา สุขอาศัย    
เนกขัมมะ เปนสุขเกิดแตความสงัดเงียบ สุขเกิดแตความเขาไปสงบรํางับ ...สุขนั้น บุคคลควรเสพใหทั่วถึง           
ควรทําใหเจริญ ควรทําใหมาก, ไมควรกลัว. 

อต. ๑๒  

    

93.  อุปริ. ม. ๑๔/๖๒/๗๐  
 บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้ มีอัชฌาสัยนอมไปในเหยื่อของโลก (คือกามคุณหาอยาง), ถอยคําสําหรับสนทนา 
อันพร่ําบนถึงเฉพาะตอกามคุณนั้นๆ ยอมตั้งอยูไดสําหรับบุรุษบุคคลนั้น.... สวนเมื่อถอยคําที่ประกอบดวยสมาบัติ
เรื่องไมหวั่นไหว (ดวยกามคุณ)ที่ผานไปมาอยู เขายอมไมฟง ไมเงี่ยหูฟง ไมกําหนดจิตเพื่อจะรู 

อต. ๑๔  

    

94.  ม. ม. ๑๓/๒๗๙/๒๘๔  

 แมในกาลอันยืดยาวนานฝายอดีต...แมในกาลอันยืดยาวนานฝายอานาคต...แมในกาลเปนปจจุบันในบัดนี้  
กามทั้งหลาย ก็มีสัมผัสเปนทุกข มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ มีความเรารอนอันยิ่งใหญ. 

อต. ๑๗  

    
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๑๙
95.  สฬา. สํ. /๑๘/๑๖๙/๒๓๕  

 สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา “นั่นของเรา นั่นเปนเรา 
นั่นเปนตัวตนของเรา 

  

    
96.  ม. ม. ๑๓/๒๗๙/๒๘๔  

 สัตวทั้งหลายเ ยังไมปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ถกูกามตัณหาเคี้ยวกินอยู ถกูความเรารอนในกามแผดเผา
อยู มีอินทรีย(คือความเปนใหญแกตน) อันกามกําจัดเสียหมดแลว จึงไดมีความสําคัญอันวิปริตวา “สุข” ในกาม
ทั้งหลาย อันมีสัมผัสเปนทุกข 

อต. ๑๗  

    

97.  มหา. ที. ๑๐/๒๒๕/๑๘๕  

 สังขารทั้งหลาย เปนของไมเที่ยง...  เปนของไมยั่งยืน...เปนของไมมีเจาของ.... พุทธ ๕๙๓  
    

98.    

 ทุกขใดๆ ที่เกิดขึ้นแลวในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ทุกขทั้งหมดนั้น มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะวา 
ฉันทะเปนมูลเหตุของความทุกข 

  

    

    
    

    
 
 



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๒๐
99.    

 ความดับลงแหงกองทุกขมีได เพราะความดับไปแหงความเพลิน   
    

100.  ขุ. ขุ. ๒๕/๔๕/๒๗  
 การนินทาหรือการสรรเสริญนี้มีมาแตโบราณ  มิใชมีเพียงวันนี้ คนยอมนินทาแมผูนั่งนิ่ง แมผูพูดมาก แมพูด
พอประมาณ ผูไมถูกนินทาไมมีในโลก บุรุษผูถูกนินทาโดยสวนเดียว  หรอืถูกสรรเสรญิโดยสวนเดียวไมมีแลว จัก
ไมมี และไมมีในบัดนี้ 
 

  

    

101.    

 ภิกษุทั้งหลาย ! ความยากจน ก็ดี การกูหนี้ก็ด ีการตองใชดอกเบี้ย ก็ดีการถูกทวงหนี้ ก็ดี การถูกติดตาม ก็ดี การถูก
จับกุม ก็ดี, ทั้งหมดนี้ เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก. 

  

    

102.    

 ประตูนครแหงความไมตาย ตถาคตเปดโลงไวแลว เพื่อสัตวทั้งหลายเขาถึงถิ่นอันเกษม. กระแสแหงมารผูมีบาป 
ตถาคตปดกั้นเสียแลว กําจัดเสียแลว ทําใหหมดพิษสงแลว. ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายจงเปนผูมากมูนดวย
ปราโมทย ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด. 

  

    

103. สุนกฺขตฺต สุมงฺคล   สุปภาต สุหุฏ ิต   สุขโณ สุมุหุตฺโต จ  สุยิฏ พฺรหฺมจาริสุ ติก. อํ. ๒๐/๓๗๙/๕๙๕  
 สัตวทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อวาเปนฤกษดี มงคลดี สวางดี รุงดี ขณะดี ยามดี และบูชาดีใน
พรหมจารีบุคคลทั้งหลาย 

  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๒๑ 
104.  สคา. สํ. ๑๕/๕๔/๑๘๒-๑๘๓.  

 โลก ถูกตัณหาชักนําไป, โลก ถูกตัณหาฉุดดึงไปรอบๆ สัตวโลกทั้งหมด ตกอยูในอํานาจของสิ่งๆ เดียว สิ่งนั้น 
คือ ตัณหา 

  

   

105.  สคา. สํ. ๑๕/๒๒/๗๐-๗๑.  

 ในที่ใด, ดิน นํ้า ไฟ ลม ไมหยั่งลงได, จากที่นั้นแหละสระทั้งหลาย ยอมไหลกลับ; ในที่นั้นแหละ วัฏฏะยอมไมหมุน; 
ในที่นั้นแหละ นามและรูป ยอมดับไมเหลือ; ดังนี้ แล. 

 

   

106.  สุตฺต. ข.ุ ๒๕/๕๓๐/๔๒๕.  

 นามและรูป ยอมดับไมเหลือ ในที่ใด, ปญญาและสติ กับนามรูปนั้นก็ยอมดับไปในที่นั้น, เพราะความดับไปแหง
วิญญาณ. 

 

   

107.  ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕.  

 ผูเขาไปหา เปนผูไมหลุดพน ; ผูไมเขาไปหา เปนผูหลุดพน.  

   

108.  ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕.  

 เพราะละราคะได อารมณสําหรับวิญญาณก็ขาดลง ที่ตั้งของวิญญาณก็ไมมี. วิญญาณ อันไมมีที่ตั้งนั้นก็ไมงอกงาม 
หลุดพนไปเพราะไมถูกปรุงแตง 

 

 
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๒๒ 
109.  สคา. สํ. ๑๕/๕๔/๑๘๒-๑๘๓.  

 โลก ถูกตัณหาชักนําไป, โลก ถูกตัณหาฉุดดึงไปรอบๆ สัตวโลกทั้งหมด ตกอยูในอํานาจของสิ่งๆ เดียว สิ่งนั้น 
คือ ตัณหา 

  

    

110.  สคา. สํ. ๑๕/๕๔/๑๘๒-๑๘๓.  

 ผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา “เราจักบัญญัติ ซึ่งการมา การไป การจุติ การอุบัติ ความเจริญ ความงอกงาม และความ
ไพบูลย ของวิญญาณ โดยเวนจากรูป เวนจากเวทนา เวนจากสัญญา และเวนสังขาร” ดังนี้นั้น, นี่ ไมใชฐานะที่จักมี
ไดเลย. 

  

    

111.  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๘/๑๖๙๔.  

 ความไมรูอันใด เปนความไมรูในทุกข, เปนความไมรูในเหตุใหเกิดทุกข, เปนความไมรูในความดับไมเหลือของทุกข 
และเปนความไมรูในทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข : นี้เราเรียกวา อวิชชา 

  

    

112.  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๙/๑๖๙๕.  

 ความรูอันใด เปนความรูในทุกข, เปนความรูในเหตุใหเกิดทุกข, เปนความรูในความดับไมเหลือของทุกข และเปน
ความรูในทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข : นี้เราเรียกวา วิชชา 

  

 
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๒๓ 
113.  มู. ม. ๑๒/๒๗๐/๒๘๐.  

 ธรรมที่เราแสดงแลว ก็เพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข ไมใชเพื่อใหยึดถือเอาไว เปรียบไดกับพวงแพ ...เธอทั้งหลายผูได
ฟงธรรมอันเราแสดงแลว อันเปรียบดวยพวงแพ ควรละธรรมทั้งหลายเสีย และป วยกลาวทําไมถึงสิ่งไมใชธรรม. 

  

    

114.  อุ. ข.ุ ๒๕/๑๒๒/๘๔.  

 ความดับดวยความจางคลายโดยไมเหลือ เพราะความสิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลาย ดวยประการทั้งปวง เป น นิพพาน.   

    

115.  ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๕๒-๕๓  

 “ขันธทั้งหาเปนของหนักเนอ ! บุคคลแหละ เปนผูแบกของหนักพาไป.การแบกถือของหนัก เปนความทุกขในโลก. 
การปลงภาระหนักเสียไดเปนความสุข. พระอริยเจาปลงภาระหนักลงเสียแลว. ทั้งไมหยิบฉวยเอาของหนักอันอื่น
ขึ้นมาอีก. ก็เปนผูถอนตัณหาขึ้นไดกระทั่งราก (อวิชชา) ; เปนผูหมดสิ่งปรารถนา ดับสนิทไมมีสวนเหลือ” ดังนี้. 

  

    

116.  อิติว.ุ ข.ุ ๒๕/๒๕๗/๒๒๑.  

 ใครๆ ไมควรเพลิดเพลิน ตอสิ่งซึ่งเกิดแลว เปนแลว เกิดขึ้นพรอมแลว อันปจจัยกระทําแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว 
ไมยั่งยืน ปรุงแตงเพื่อชราและมรณะ เปนรังโรค เปนของผุพัง มีอาหารและเนตติ (ตัณหา) เปนแดนเกิด. 

  

    

    

    
 
  



ตาคตภาสิตา (ตถาคตภาษิต) ๒๔ 
117.    

    
 
 


