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อุปมาแหงขันธ ๕ 
 

ความหมายของคําวา “รูป” 
ภิกษุ ท.! คนท่ัวไปกลาวกันวา “รูป” เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา ? ภิกษุ ท .! เพราะกิริยาท่ี

แตกสลายได มีอยูในส่ิงน้ัน (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกวา รูป. สิ่งนั้นแตกสลายได เพราะอะไร 
? สิ่งนั้น แตกสลายไดเพราะความเย็นบาง, แตกสลายได เพราะความรอนบาง,  แตกสลายได เพราะ
ความหิวบาง, แตกสลายได เพราะความระหายบาง,แตกสลายได เพราะถูกตองกับเหลือบ ยุง ลม แดด 
และสัตวเลื้อยคลานบาง, (ดังนี้เปนตน) ภิกษุ ท .! เพราะกิริยา ที่แตกสลายไดมีอยูในส่ิง (เชนน้ีแล) 
ดังน้ัน สิ่งน้ัน จึงถูกเรียกวารูป 

อุปมาแหงรูป 
ภิกษุ ท.! แมน้ําคงคาน้ี ไหลพาเอา ฟองน้ํา กอนใหญกอนหนึ่งมา,บุรุษผูจักษุ (ตามปกติ) เห็น

ฟองน้ํา กอนใหญกอนนั้น ก็พึงเพงพินิจพิจารณาโด ยแยกคาย เมื่อบุรุษ ผูนั้นเห็น อยู เพงพินิจพิจารณา
โดยแยบ คายอยู, กอนฟองน้ํานั้น ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา และปรากฏเปนของหาแกนสาร
มิไดไป . ภิกษุ ท.! ก็แกนสารในกอนฟองน้ําน้ัน จะพึงมีไดอยางไร, อุปมาน้ีฉันใด ; ภิกษุ ท.! อุปไมยก็
ฉันน้ัน คือ รูปชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็
ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในท่ีไกลหรือที่ใกลก็ตาม. ภิกษุเห็นรูปน้ันยอม
เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อภิกษุนั้นเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, รูปนั้น ยอม
ปรากฏเปนของวางของเปลา และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป. ภิกษุ ท.! ก็แกนสารในรูปน้ัน จะ
พึงมีไดอยางไร. 

 

ความหมายของคําวา “เวทนา” 
ภิกษุ ท.! คนท่ัวไป กลาวกันวา "เวทนา" เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา ? ภิกษุ ท.! เพราะ

กิริยาท่ีรูสึก (ตอผลอันเกิดจากผัสสะ) ได มีอยูในส่ิงนั้น (เชนน้ีแล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา เวทนา. 
สิ่งนั้น ยอมรูสึกได ซึ่งอะไร ? สิ่งน้ัน ยอมรูสึกได ซึ่งความรูสึกอันเปนสุขบาง, ยอมรูสึกได ซึ่ง
ความรูสึกอันเปนทุกขบาง, และยอมรูสึกได ซึ่งความรูสึกอันไมทุกขไมสุขบาง (ดังนี้เปนตน). ภิกษุ 
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ท.! เพราะกิริยาท่ีรูสึก (ตอผลอันเกิดจากผัสสะ) ได มีอยู ในส่ิงนั้น (เชนน้ีแล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูก
เรียกวาเวทนา. 

อุปมาแหงเวทนา 
ภิกษุ ท.! เมื่อฝนเมล็ดหยาบ ตกในสรทสมัย (ทายฤดูฝน ), ตอมน้ํา ยอมเกิดข้ึนและแตกกระจาย

อยูบนผิวน้ํา. บุรุษผูมีจักษุ (ตามปรกติ) เห็นตอมน้ําน้ัน ก็เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อบุรุษน้ัน
เห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, ตอมน้ํานั้น ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา และปรากฏ
เปนของหาแกนสารมิไดไป. ภิกษุ ท.! ก็แกนสารในตอมน้ําน้ันจะพึงมีไดอยางไร, อุปมาน้ีฉันใด;ภิกษุ 
ท.! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ เวทนา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยูจะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายใน
หรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในท่ีไกลหรือที่ใกลก็ตาม; ภิกษุ
รูสึกในเวทนาน้ัน ยอมเพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เม่ือภิกษุนั้นรูสึกอยูเพงพินิจพิจารณาโดยแยบ
คายอยู, เวทนานั้น ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป ภิกษุ ท.! 
ก็แกนสารในเวทนาน้ันจะพึงมีไดอยางไร. 

อาการเกิดดบัแหงเวทนา 
ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือน เมื่อไมสีไฟสองอันสีกัน ก็เกิดความรอนและเกิดไฟ, เมื่อไมสีไฟ

สองอันแยกกัน  ความรอนก็ดับไปสงบไป  ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น :  เวทนาทั้งสามน้ี  ซึง่เกิด
จากผัสสะ  มีผัสสะเปนมูล  มีผัสสะเปนเหตุ  มีผัสสะเปนปจจัย  อาศัยผัสสะแลวยอมเกิดขึ้น, ยอมดับ
ไปเพราะผัสสะดับ, ดังน้ีแล. 

- สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๖/๓๘๙-๓๙๐. 

ความหมายของคําวา “สัญญา” 
ภิกษุ ท.! คนท่ัวไป กลาวกันวา “สัญญา” เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา?  ภิกษุ ท.! เพราะ

กิริยาที่หมายรูไดพรอม มีอยูในส่ิงน้ัน (เชนนี้แล) ดังน้ัน สิ่งนั้นจึงถูกเรียกวา สัญญา . สิ่งนั้น ยอมหมาย
รูไดพรอมซึ่งอะไร ? สิ่งนั้น ยอมหมายรูไดพรอม ซึ่งสีเขียวบาง, ยอมหมายรูไดพรอมซ่ึงสีเหลืองบาง, 
ยอมหมายรูไดพรอม ซึ่งสีแดงบาง, และยอมหมายรูไดพรอมซ่ึงสีขาวบาง (ดังน้ี เปนตน). ภิกษุ ท. ! 
เพราะกิริยาที่หมายรูไดพรอมมีอยูในส่ิงน้ัน (เชนนี้แล) ดังน้ัน สิ่งน้ัน จึงถูกเรียกวาสัญญา. 

อุปมาแหงสัญญา 
 ภิกษุ ท .! เมื่อเดือนทายแหงฤดูรอนยังเหลืออยู, ในเวลาเที่ยงวันพยับแดดยอมไหวยิบยับ . บุรุษ
ผูมีจักษุ (ตามปกติ) เห็นพยับแดดน้ัน ก็เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อบุคคลน้ันเห็นอยู เพงพินิจ
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พิจารณาโดยแยบคายอยู, พยับแดดนั้น ยอมปรากฏเปนของวาง ของเปลา และปรากฏเปนของหาแกน
สารมิไดไป. ภิกษุ ท.! ก็แกนสารในพยับแดดน้ัน จะพึงมีไดอยางไร, อุปมานี้ฉันใด; 
 ภิกษุ ท.! อุปไมย ก็ฉันน้ันคือสัญญาชนิดใดชนิดหน่ึงมีอยู จะเปนอดีต อนาคต หรือปจจุบันก็
ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในท่ีไกลหรือที่
ใกลก็ตาม ; ภิกษุสังเกตเห็น (การบังเกิดข้ึนแหง) สัญญานั้น ยอมเพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อ
ภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, สัญญาน้ันยอมปรากฏเปนของวางของเปลา
และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป. ภิกษุ ท.!ก็แกนสารในสัญญาน้ัน จะพึงมีไดอยางไร. 

ความหมายของคําวา “สังขาร” 
ภิกษุ ท.! คนท่ัวไป กลาวกันวา “สังขารท้ังหลาย” เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา ? ภิกษุ ท.! 

เพราะกิริยาที่ปรุงแตงใหสําเร็จรูปมีอยูในส่ิงนั้น (เชนน้ีแล ) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา สังขาร. สิ่งน้ัน
ยอมปรุงแตงอะไร ใหเปนของสําเร็จรูป ? สิ่งนั้นยอมปรุงแตงรูป ใหสําเร็จรูปเพ่ือความเปนรูป, ยอม
ปรุงแตงเวทนา ใหสําเร็จรูป เพ่ือความเปนเวทนา, ยอมปรุงแตงสัญญา ใหสําเร็จรูปเพ่ือความเปน
สัญญา, ยอมปรุงแตงสังขารใหสําเร็จรูป เพ่ือความเปนสังขาร, และยอมปรุงแตงวิญญาณใหสําเร็จรูป
เพ่ือความเปนวิญญาณ. ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่ปรุงแตงใหสําเร็จรูป มีอยูในส่ิงนั้น (เชนน้ีแล) ดังนั้น สิ่ง
นั้น จึงถูกเรียกวาสังขารท้ังหลาย. 

อุปมาแหงสังขาร 
ภิกษุ ท.! บุรุษผูหนึ่งมีความตองการดวยแกนไม เสาะหาแกนไมเที่ยวหาแกนไมอยู, เขาจึง

ถือเอาขวานอันคมเขาไปสูปา. เขาเห็นตนกลวยตนใหญ ในปาน้ัน ลําตนตรง ยังออนอยู ยังไมเกิดแกน
ไส. เขาตัดตนกลวยน้ันท่ีโคน แลวตัดปลาย แลวจึงปอกกาบออก. บุรุษน้ัน เมื่อปอกกาบออกอยู ณ ที่
นั้น ก็ไมพบ แมแตกระพี้ (ของมัน) จักพบแกนไดอยางไร. บุรุษผูมีจักษุ (ตามปรกติ) เห็นตนกลวยน้ัน 
ก็เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, ตนกลวยนั้น 
ยอมปรากฏเปนของวาของเปลา และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป. ภิกษุ ท.! ก็แกนสารในตน
กลวยน้ัน จะพึงมีไดอยางไร, อุปมาน้ีฉันใด;ภิกษุ ท.! อุปไมยก็ฉันน้ัน คือ สังขารทั้งหลาย ชนิดใดชนิด
หนึ่งมีอยู จะเปนอดีต อนาคต หรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็
ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในท่ีไกลหรือที่ใกลก็ตาม; ภิกษุสังเกตเห็น (การเกิดข้ึนแหง) สังขาร
ทั้งหลายเหลาน้ัน ยอมเพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดย
แยบคายอยู, สังขารท้ังหลาย ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป. 
ภิกษุ ท.! ก็แกนสารในสังขารท้ังหลายเหลาน้ัน จะพึงมีไดอยางไร. 
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ความหมายของคําวา “วิญญาณ” 
 ภิกษุ ท.! คนท่ัวไปกลาวกันวา “วิญญาณ” เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา ? ภิกษุ ท.! เพราะ
กิริยาท่ีรูแจง (ตออารมณที่มากระทบ) ได มีอยูในส่ิงน้ัน (เชนนี้แล) ดังน้ัน สิ่งน้ัน จึงถูกเรียกวา
วิญญาณ. ส่ิงนั้นยอมรูแจง ซึ่งอะไร ? สิ่งน้ันยอมรูแจง ซึ่งความเปร้ียวบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความขมบาง, 
ยอมรูแจง ซึ่งความเผ็ดรอนบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความหวานบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความข่ืนบาง, ยอมรูแจง
ซึ่งความความไมข่ืนบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความเค็มบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความไมเค็มบาง (ดังนี้เปนตน) 
ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่รูแจง (ตออารมณที่มากระทบ) ได มีอยูในส่ิงนั้น (เชนน้ีแล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูก
เรียกวา วิญญาณ. 

อุปมาแหงวญิญาณ 
 ภิกษุ ท.! นักแสดงกลก็ตาม ลูกมือของนักแสดงกลก็ตาม แสดงกลอยูที่ทางใหญสี่แยก. บุรุษผูมี
จักษุ (ตามปรกติ) เห็นกลน้ัน ก็เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อบุรุษผูนั้นเห็นอยู เพงพินิจพิจารณา
โดยแยบคายอยู, กลนั้น ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป. ภิกษุ 
ท.! ก็แกนสาร ในกลน้ัน จะพึงมีไดอยางไร, อุปมานี้ฉันใด; ภิกษุ ท.! อุปไมยก็ฉันน้ัน คือ วิญญาณชนิด
ใดชนิดหน่ึง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือ
ละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในท่ีไกลหรือใกลก็ตาม; ภิกษุสังเกตเห็น (การเกิดข้ึนแหง) 
วิญญาณนั้น ยอมเพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบ
คายอยู, วิญญาณน้ัน ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป. 
ภิกษุท.! ก็แกนสารในวิญญาณนั้น จะพึงมีไดอยางไร. 
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อุปมาเแหงกาม 
ความอรอยที่ไมคุมกับความทุกข 

กามท้ังหลาย เรากลาวแลววา มีรสอรอยนอย มีทุกขมาก มีเร่ืองทําใหคับแคนใจมาก และมีโทษอยางยิ่งเปน
ส่ิงท่ี ควรเปรียบดวยทอนแหงกระดูก, ควรเปรียบดวยช้ินเนื้อ, ควรเปรียบดวยคบเพลิงหญา, ควรเปรียบดวยหลุม
ถานเพลิง, ควรเปรียบดวยของในความฝน, ควรเปรียบดวยของยมื, ควรเปรียบดวยผลไม, ควรเปรียบดวยเขียงสับ
เนื้อ, ควรเปรียบดวยหอกและหลาว, และควรเปรียบดวยหัวงูฉะนั้น.  

ก็แตวา อริฎฐภิกขุคันธวาธิปุพพะนี ้เพราะตัวเอง ถือเอาธรรมท่ีเราแสดงแลวผิด จึงกลาวตูพวกเราดวย ขุด
รากตนเองดวย และประสพส่ิงมิใชบุญ เปนอันมากดวย, ขอนั้น จักเปนไป เพื่อความทุกข อันมิใชประโยชนเกื้อกูล 
ตลอดกาลนาน แกโมฆบุรุษนั้นแล. 

- มู. ม. ๑๒/๒๖๖/๒๗๗. 

กามเปรียบดวยรูร่ัวของเรือ 
เม่ือสัตว มีความใครในกามอยู, ถากามนัน้ สําเร็จแกเขาคือเขาไดตามปรารถนาแลว, เขา ยอมมีปติในใจ 

โดยแท. เม่ือสัตว ผูมีความพอใจ กําลังใครในกามอยู, ถากามนั้น สูญหายไป, เขา ยอมเดือดรอน เหมือนถูกแทงดวย
ศร ฉะนั้น. 

ผูใด เวนขาดจากกาม ดวยความเห็น วา เปนดุจหัวงู ผูนั้นเปนคนมีสติ ลวงพนตัณหาอนัสายไปในโลกน้ีเสีย
ได.ผูใด เขาไปผูกใจอยูในท่ีนา ท่ีสวน เงิน โค มา ทาสชายและสตรี พวกพอง และกามท้ังหลายอ่ืนๆเปนอันมาก 
กิเลสมารยอมครอบงําบุคคลผูนั้นได, อันตรายรอบดาน ยอมย่ํายีบุคคลผูนั้น; เพราะเหตุนั้น ความทุกข ยอมติดตาม
เขา เหมือนน้ําไหลเขาสูเรืออันแตกแลว ฉะนั้น.เพราะฉะนั้น บุคคล ควรเปนผูมีสติ ทุกเม่ือ, พึงเวนขาดจากกาม, ละ
กามแลว พึงขามโอฆะเสียได ดุจบุคคลอุดยาเรือดีแลวกพ็ึงขามไปถึงฝงโนน (นิพพาน) ได ฉะนัน้แล. 

- สุตฺต.ขุ.๒๕/๔๘๔/๔๐๘. 

กามเปรียบดวยของยืม 
คหบด!ี เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่ง ขอยืมทรัพยจากผูอ่ืนไดแลวเอาลงใสเกวยีนนอย มีตุมหูแกวมณ ี อันลํ้า 

คา เปนตน. บุรุษ ผูนั้น วางของยืมเหลานัน้ไวขางหนาตัวบาง รอบ ๆ ตัวบาง ขับผานไปตามหมูชาวราน. หมูชนเหน็
บุรุษผูนั้นแลว ก็จะพึงกลาวกันวา "ทานผูเจริญ ท้ังหลายเอย !  บุรุษผูนี้รํ่ารวยจริงหนอ! ดูซี, พวกคนรวย เขาใชสอย
โภคะกนัอยางนี้เอง"ดังนี้, คร้ันเจาของทรัพย พบบุรุษ ซ่ึงทําอยูดังนัน้ ในท่ีใด ๆ เขาก็จะทวงเอาทรัพยของเขาคืนไป
เสีย ณ ท่ีนั้น ๆ นั่นเอง. 

คหบด!ี ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษดังนีว้า "กามท้ังหลาย อัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา มีอุปมาดวยของยืม เปนส่ิงท่ีใหเกิดทุกขมาก ทําใหคบัแคนใจมาก และมีโทษอยาง
ยิ่ง" ดังนี้, คร้ันเห็นกามนัน้ ดวยปญญาอันชอบ ตามท่ีเปนจริงอยางนี้แลว ก็เวนเสียโดยเด็ดขาด ซ่ึงความเพง มี
ประการตาง ๆ อันอาศัยอารมณตาง ๆ [กามคุณหา รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย)], แลว
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เจริญซ่ึงความเพงอันเดยีว อันอาศัยอารมณอันเดยีว (คืออาศัยอุเบกขาที่เปนองคของจตุตถฌาน) อันเปนท่ีดับ
สนิทไมมีสวนเหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก โดยประการท้ังปวงแล. 

- ม. ม. ๑๓/๔๓/๕๒. 

กามเปรียบดวยผลไม 
คหบด!ี เปรียบเหมือนปาใหญ ต้ังอยูไมไกลหมูบานหรือนิคมนัก. ในปาใหญนัน้ มีตนไม ซ่ึงมีผลนากิน

ดวย ดกดวย, สวนผลท่ีหลนอยูตามพืน้ดนิไมมีเลย. คร้ังนั้น มีบุรุษผูหนึ่งผานมา เปนผูตองการดวยผลไม เท่ียว
แสวงหาผลไมอยู, เขาเขาไปยังปานั้นแลว พบตนไมตนนั้นแลวคิดวา "ตนไมนี้มีผลนากินดวย ดกดวย สวนผลท่ี
หลนอยูตามพืน้ดินไมมีเลย และเราก็รูจกัวิธีข้ึนตนไมอยู, ถาไฉน เราข้ึนสูตนไมนี้แลว จะพึงกินผลไมตามความ
พอใจดวย จะพึงยังหอใหเต็มดวย" ดังนี้แลว เขาก็ข้ึนสูตนไมนั้น เก็บกินตามความพอใจดวย หอจนเต็มหอดวย. 

ในลําดับนัน้เอง บุรุษคนท่ีสอง ซ่ึงเปนผูตองการดวยผลไม เท่ียวแสวงหาผลไมอยางเดียวกัน ถือขวานคม
ผานมาท่ีนั้น, เขาเขาไปยังปานั้นแลวก็พบตนไมตนเดียวนัน้ ซ่ึงมีผลนากินดวย ดกดวย, เขาจึงคิดวา "ตนไมนี ้ มีผล
นากินดวย ดกดวย สวนผลท่ีหลนอยูตามพื้นดินไมมีเลยและเราก็ไมรูจักวิธีข้ึนตนไม, ถาไฉน เราจะโคนมันท่ีโคน 
แลวจะพึงกนิผลไมตามความพอใจดวย จะพึงยังหอใหเต็มดวย" ดังนี้แลว เขาจึงโคนตนไมนัน้ท่ีโคน. 

คหบด!ี ทานจะสํา คัญความขอนั้นวาอยางไร? บุรุษผูข้ึนอยูบนตนไมคนแรก, ถาเขาไมรีบลงมาโดยเร็วไซร
, เม่ือตนไมนัน้ลมลง, เขากจ็ะตองมือหกับาง เทาหักบาง หรืออวยัวะนอยใหญสวนใดสวนหนึ่งหักบาง โดยแท. 
บุรุษผูนั้น ก็จะถึงซ่ึงความตาย หรือไดรับทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้นเปนเหตุ มิใชหรือ? 

"อยางน้ัน พระเจาขา!" 
คหบด ีดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณาเหน็โดยประจักษดังนี ้วา  
"กามท้ังหลาย อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา มีอุปมาดวยผลไม เปนส่ิงท่ีใหเกิดทุกขมาก ทําใหคับแคน

ใจมาก และมีโทษอยางยิง่" ดังนี,้ คร้ันเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามท่ีเปนจริงอยางนีแ้ลว ก็เวนเสียโดย
เด็ดขาด ซ่ึงความเพง มีประการตาง ๆ อันอาศัยอารมณตาง ๆ (กามคุณหา), แลวเจริญซ่ึงความเพงอันเดียว อันอาศัย
อารมณอันเดยีว อันเปนท่ีดับสนิทไมมีสวนเหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก โดยประการท้ังปวง แล. 

- ม. ม. ๑๓/๔๔/๕๓. 

ความอรอยกลางกองทกุข  (ความลวงของกาม) 
มาคัณ ฑิยะ! บุรุษโรคเร้ือน มีตัวเปนแผล สุกปล่ัง ถูกตัวเช้ือโรคแทะกัดอยู ใชเล็บเกาปากแผลอยู รมตัวอยู

ท่ีหลุมถานไฟ. มาคัณ ฑิยะ! เขาทํา เชนนั้นอยูเพียงใด, ปากแผลของเขา ก็ยิ่งไมสะอาด ยิ่งมีกล่ินเหม็น และเปอยเนา
มากยิ่งข้ึน อยูเพียงนั้น, จะมีความรูสึกสักวา ความพอใจ และความสบายเน้ืออยูบาง ก็ตรงท่ีแผลไดรับการเกาหรือ
การอบอุน เพราะไฟนัน้เปนเหตุขอนี้มีอุปมาฉันใด; 

มาคัณ ฑิยะ! อุปไมยก็ฉันนัน้ คือ สัตวท้ังหลาย ยังเปนผูไมไปปราศจากความกําหนัดในกามท้ังหลาย ถู
กามตัณหาแทะกัดอยู ถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผาอยู ก็ยังขืนเสพกามท้ังหลายอยูนั่นเอง. มาคัณฑิยะ! เขายัง
ทํา เชนนั้น อยูเพยีงใด, กามตัณหาของสัตวท้ังหลายเหลานั้น ยอมเจริญข้ึนดวย เขาถูกความเรารอนเพราะกามแผด
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เผาอยูดวย และสัตวเหลานั้น จะมีความรูสึกสักวาความพอใจ และความสบายเน้ืออยูบาง ก็ตรงท่ีรสอันอาศัยกามคุณ 
๕ เปนเหตุอยูเพียงนั้น เทานัน้แล. 

ม. ม. ๑๓/๒๗๔/๒๘๕ 

กามเปรียบดวยคบเพลิงทวนลม 
คหบด!ี เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่ง ถือเอาคบหญ าแหง ท่ีติดไฟโพลงอยู พาทวนลมไป. 
คหบด!ี ทาน จะสํา คัญ ค วาม ขอนั้น วาอ ยางไร? ถาบุรุษ ผูนั้นไมรีบท้ิงคบหญ าแหงนัน้เสียโดยเร็วไซร, 

คบไฟนั้น ก็จะพึงลามไมมือ ไหม แขน หรือไหมอวยัวะนอยใหญ สวนใดสวนหนึ่งของบุรุษนัน้, เขาก็จะถึงซ่ึง
ความตาย หรือไดรับทุกขเจยีนตาย เพราะขอนั้นเปนเหตุ มิใชหรือ? 

"อยางนั้น พระเจาขา!" 
คหบด!ี ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณ าเห็นโดยประจักษดังนี้วา "กามท้ังหลาย อัน

พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา มีอุปมาดวยคบหญาแหง เปนส่ิงท่ีใหเกิดทุกขมากทําใหคับแคนใจมาก และมีโทษ
อยางยิง่" ดังนี้, คร้ันเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามท่ีเปนจริงอยางนี้แลว ก็เวนเสียโดยเดด็ขาด ซ่ึงความเพง มี
ประการตาง ๆ อันอาศัยอารมณตาง ๆ (กามคุณหา), แลวเจริญซ่ึงความเพงอันเดยีว อันอาศัยอารมณอันเดยีว (คือ
อาศัยอุเบกขาที่เปนองคของจตุตฌ าน) อันเปนท่ีดบัสนิทไมมีสวนเหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก โดย
ประการท้ังปวงแล. 

- ม. ม. ๑๓/๔๒/๔๙. 
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อุปมาวาดวยอริยสัจ 
สัตวจําพวกวินิบาตกับการเห็นอริยสัจ ๔ 

ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือนบุรุษท้ิงแอก (ไมไผ ) ซ่ึงมีรูอยูเพียงรูเดยีว ลงไปในมหาสมุทร. ในมหาสมุทรนั้น มี
เตาตาบอดตัวหนึ่ง ลวงไปรอยป ๆ จะผุดข้ึนมาคร้ังหนึง่ ๆ.  

ภิกษ ุท.! เธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : จะเปนไปไดไหม ท่ีเตาตาบอดตัวนัน้ ลวงไปรอยป ๆ จึงผุด
ข้ึนมาคร้ังหนึง่ ๆจะพึงยืน่คอเขาไปในรูซ่ึงมีอยูเพียงรูเดยีวในแอกน้ัน ? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขอน้ันจะเปนไปไดบาง ก็ตอเมื่อลวงกาลนานยาวในบางคราว". 
ภิกษ ุท.! ขอท่ี เตาตาบอด ตัวนั้น ตอ ลวงไปรอยป ๆ จึงผดุขึ้นมาสักคร้ังหนึ่ง ๆ จะพึง ยื่นคอเขาไปในรูซ่ึงมี

อยูเพียงรูเดียวในแอกนั้น ยังจะ เร็วเสียกวาการท่ีคนพาลซ่ึงเขาถึงการเกิดเปนวินิบาตแลว จักไดความเปนมนุษยสัก
คร้ังหนึง่.  

ขอนั้นเพราะเหตุอะไรเลา ? ภิกษ ุท.! ขอนั้นเพราะเหตวุา ในหมูสัตวจําพวกวินิบาตนัน้ ไมมีธัมมจริยา ไมมี
สมจริยา ไมมีกุสลกิริยา ไมมีบุญญกิริยา, มีแตการเค้ียวกินซ่ึงกันและกัน. ภิกษ ุท.! การที่ สัตวมีกําลังมากกวาเคี้ยว
กินสัตวท่ีมีกําลังนอยกวา ยอม เปนไปเปนธรรมดา ในหมูสัตวจําพวกวินิบาตนั้น.  

ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท.! ขอนั้น เพราะความท่ีไมเห็นอริยสัจท้ังส่ี. 
อริยสัจส่ี อยางไรเลา ? ส่ีอยางคือ อริยสัจคือทุกข อริยสัจคือเหตุใหเกดิข้ึนแหงทุกข อริยสัจคือความดับไม

เหลือแหงทุกข อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
ภิกษ ุท.! เพราะเหตุนั้น ในเร่ืองนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเคร่ืองกระทําใหรูวา "ทุกข เปนอยางนี,้ 

เหตุใหเกดิข้ึนแหงทุกข เปนอยางนี,้ ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี,้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี้" ดังนี.้ 

- มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๓. 

อยาคิดเร่ืองโลก แตจงคิดเร่ืองอริยสัจ 
ภิกษ ุท.! มีเร่ืองราวในกาลกอน : บุรุษผูหนึ่ง ต้ังใจวาจะคิด ซ่ึงความคิดเร่ืองโลก, จึงออกจากนคร 

ราชคฤหไปสูสระบัวช่ือ สุมาคธา แลวนัง่คิดอยูท่ีริมฝงสระ. บุรุษนัน้ไดเห็นแลว ซ่ึงหมูเสนาประกอบดวยองคส่ี 
(คือชาง มา รถ พลเดินเทา) ท่ีฝงสระสุมาคธานั้น เขาไปอยู ๆ สูเหงารากบัว.  

คร้ันเขาเห็นแลวเกิดความไมเช่ือตัวเองวา "เรานี้บาแลว เรานี้วกิลจริตแลว, ส่ิงใดไมมีในโลกเราไดเหน็ส่ิง
นั้นแลว" ดังนี.้  ภิกษ ุท.! บุรุษนั้นกลับเขาไปสูนครแลว ปาวรองแกมหาชน วา "ทานผูเจริญ ! ขาพเจาเปนบาแลว ขาพเจา
วิกลจริตแลว, เพราะวาสิ่งใดไมมีอยูในโลก ขาพเจามาเห็นแลวซึ่งสิ่งน้ัน" ดังนี.้ มีเสียงถามวา เห็นอะไรมา ?  เขาบอกแลว
ตามท่ีเห็นทุกประการ. มีเสียงรับรองวา "ถูกแลว, ทานผูเจริญเอย !  ทานเปนบาแลว ทานวิกลจริตแลว". 

ภิกษ ุท.! แตวาบุรุษนั้น ไดเห็นส่ิงท่ีมีจริง เปนจริง หาใชเห็นส่ิงไมมีจริง ไมเปนจริงไม. ภิกษ ุท.! ในกาล
กอนดึกดําบรรพ : สงครามระหวางพวกเทพกับอสูรไดต้ังประชิดกนัแลว. ในสงครามคร้ังนั้น พวกเทพเปนฝายชนะ 
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อสูรเปนฝายแพ. พวกอสูรกลัว แลวแอบหนีไปสูภพแหงอสูรโดยผานทางเหงารากบัว หลอกพวกเทพใหหลงคนอยู. 
(เรื่องของโลกยอมพิสดารไมสิ้นสุดถงึเพียงนี้).  

ภิกษ ุท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี ้พวกเธอท้ังหลาย จงอยาคิดเร่ืองโลก โดยนัยวา "โลกเท่ียงหรือ ? โลกไม
เท่ียงหรือ? โลกมีท่ีสุดหรือโลกไมมีท่ีสุดหรือ? ชีพก็ดวงนั้น รางกายก็รางนั้นหรือ ? ชีพก็ดวงอ่ืน รางกายก็รางอ่ืน
หรือ ? ตถาคตตายแลวยอมเปนอยางท่ีเปนมาแลวนั้น อีกหรือ? ตถาคตตายไปแลว ไมเปนอยางท่ีเปนมาแลวนัน้ อีก
หรือ? ตถาคตตายไปแลว เปนอยางท่ีเปนมาแลวอีกก็มี ไมเปนก็มี หรือ ? ตถาคตตายไปแลว เปนอยางท่ีเปนมาแลว
อีกก็ไมเชิง ไมเปนก็ไมเชิง หรือ ?" เพราะเหตุไรจึงไมควรคิดเลา ? ภิกษ ุท.! เพราะความคิดนั้น ไมประกอบดวย
ประโยชน ไมเปนเง่ือนตนแหงพรหมจรรยไมเปนไปพรอมเพ่ือความหนายทุกข ความคลายกําหนดั ความดับ ความ
รํางับ ความรูยิง่ ความรูพรอม และนิพพาน เลย. 

ภิกษ ุท.! เม่ือพวกเธอจะคิด จงคิดวา "เชนนี ้ๆ เปนทุกข, เชนนี้ ๆ เปนเหตุใหเกิดทุกข, เชนนี ้ๆ เปนความ
ดับไมเหลือของทุกข, และเชนนี ้ๆ เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:" ดงันี้ เพราะเหตุไรจึงควรคิดเลา 
? เพราะความคิดนี ้ ยอมประกอบดวยประโยชน เปนเงือ่นตนของพรหมจรรย เปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข 
ความคลายกําหนัด ความดับความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน. 

ภิกษ ุท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี ้พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปน
เหตุใหเกดิข้ึนแหงทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" ดังนี้
เถิด. 

- มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๕๘ - ๕๕๙/๑๗๒๕ - ๑๗๒๗. 

 

ทุกขประเภทใหญ ๆ กม็ีพอแลวสําหรับสัตวจะสํานึกตัวมารูอริยสัจ 
(ไมจําเปนจะตองผานทุกขทุกชนิดทุกขนาด) 
 ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือนบุรุษ ตัดหญา ไม กิ่งไม และใบไม ในชมพูทวีปนี ้นํามารวมไวในท่ีเดยีวกัน; คร้ัน
นํามารวมไวในท่ีเดียวกนัแลวกระทําใหเปนเคร่ืองเสียบรอย; คร้ันกระทําใหเปนเคร่ืองเสียบรอยแลว ก็เสียบสัตว
ใหญ ๆ ในมหาสมุทร ท่ีเคร่ืองเสียบขนาดใหญ, เสียบสัตวขนาดกลาง ๆ ในมหาสมุทรท่ีเคร่ืองเสียบขนาดกลาง, 
เสียบสัตวขนาดเล็ก ๆ ในมหาสมุทร ท่ีเคร่ืองเสียบขนาดเล็ก. ภิกษ ุท.! สัตวใหญ ๆ ในมหาสมุทรยังไมทันจะหมด 
แตหญา ไม กิ่งไม และใบไม ในชมพูทวีปนี้กห็มดเสียแลว. ภิกษ ุ ท.! สัตวตัวเล็กในมหาสมุทรขนาดท่ีเสียบดวย
เคร่ืองเสียบไดโดยยากน้ัน มีมากกวานั้นมากนัก.ขอนี้เพราะเหตุไรเลา ?  

ภิกษ ุท.! เพราะมันมาก โดยตัวมันเล็ก, ขอนี้ฉันใด; 
ภิกษ ุท.! อบายก็กวางใหญอยางนั้นเหมือนกัน. จากอบายท่ีกวางใหญอยางนัน้ก็มี ทิฏฐิสัมปนนบุคคล หลุด

พนออกมาได เขารูตามเปนจริงวา "นี้ ความทุกข, นี้เหตุใหเกิดข้ึนแหงทุกข, นี้ ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ ทาง
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" ดงันี้. 
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ภิกษ ุท.! เพราะเหตุนั้น ในเร่ืองนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเคร่ืองกระทําใหรูวา "ทุกข เปนอยางนี,้ 
เหตุใหเกดิข้ึนแหงทุกข เปนอยางนี,้ ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี,้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี้" ดังนี.้ 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๑/๑๗๑๙. 

การรูอริยสัจรีบดวนกวาการดับไฟที่กําลังไหมอยูบนศรีษะ 
ภิกษ ุท.! เม่ือไฟลุกโพลง ๆ อยูท่ีเส้ือผาก็ดท่ีีศีรษะก็ด ีบุคคลนั้นควรจะทําอยางไร ? 
"ขาแตพระองคผูเจริญ ! เมื่อไฟลุกโพลง ๆ อยูที่เสื้อผาก็ดีที่ศีรษะก็ดี, เพ่ือจะดับเสียซึ่งไฟ ที่เสื้อผาก็ดี ที่ศีรษะก็ดี สิ่งที่

บุคคลน้ันพึงกระทําโดยยิ่งก็คือ ฉันทะ วายามะอุสสาหะ อุสโสฬหี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ (เพ่ือจะดับไฟนั้นเสีย)." 
ภิกษ ุ ท.! (แมกระน้ันก็ด)ี วญิูชนจะไมใสใจ จะไมเอาใจใสกับเส้ือผาก็ดีศีรษะก็ดท่ีีไฟกําลังลุกโพลงอยู; 

แตจะรูสึกวา ส่ิงท่ีควรกระทําโดยยิง่ก็คือฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬห ี(ขะมักเขมน) อัปปฏิวานี (ไมถอยหลัง) 
สติ และสัมปชัญญะ เพื่อรูเฉพาะตามเปนจริง ซ่ึงอริยสัจท้ังส่ีท่ีตนยงัไมรูเฉพาะ. 

อริยสัจส่ี อยางไรเลา ? ส่ีอยางคือ อริยสัจทุกข อริยสัจคือเหตุใหเกดิข้ึนแหงทุกข อริยสัจคือความดับไม
เหลือแหงทุกข อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

ภิกษ ุท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเคร่ืองกระทําใหรูวา "ทุกขเปนอยางนี.้ 
เหตุใหเกดิแหงทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข 
เปนอยางนี"้ ดังนี้. 

- มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๕๐/๑๗๑๗. 

การรูอริยสัจสี่ ทําใหมีตาสมบูรณ 
 ภิกษุ ท. !     บุคคล ๓ จําพวกนี้มีอยู    หาไดอยูในโลก.    สามจําพวกอยางไรเลา ?    สาม
จําพวกคือ    คนตาบอด(อนฺโธ),     คนมีตาขางเดียว(เอกจกฺขุ),    คนมีตาสองขาง (ทฺวิจกฺขุ). 
 ภิกษุ ท. !     คนตาบอดเปนอยางไรเลา ? คือคนบางคนในโลกน้ี   ไมมีตาท่ีเปนเหตุใหไดโภค
ทรัพยท่ียังไมได   หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากข้ึน นี้อยางหน่ึง ;   และไมมีตาท่ีเปนเหตุใหรู
ธรรมที่เปนกุศลและอกศุล  -  ธรรมมีโทษและไมมีโทษ  - ธรรมเลวและธรรมประณีต   -   ธรรมฝายดํา
และธรรมฝายขาว  นี้อีกอยางหน่ึง.  ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล คนตาบอด (ท้ังสองขาง). 
 ภิกษุ ท. !     มีคนตาขางเดียวเปนอยางไรเลา ?   คือคนบางคนในโลกน้ี   มตีาท่ีเปนเหตุใหได
โภคทรัพยท่ียังไมได หรือทําโภคทรพัยที่ไดแลวใหทวีมากข้ึน นี้อยางหน่ึง ;   แตไมมตีาท่ีเปนเหตุใหรู
ธรรมที่เปนกุศลและอกศุล - ธรรมมีโทษและไมมีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝายดําและ
ธรรมฝายขาว  นี้อีกอยางหน่ึง.  ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล  คนมีตาขางเดียว. 
 ภิกษุ ท. !     คนมีตาสองขางเปนอยางไรเลา ?   คือคนบางคนในโลกน้ี  มตีาท่ีเปนเหตุใหไดโภค
ทรัพยท่ียังไมได  หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากข้ึน นี้อยางหน่ึง;   และมีตาท่ีเปนเหตุใหรูธรรม
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ท่ีเปนกุศลและอกุศล - ธรรมมีโทษและไมมีโทษ  - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝายดําและ
ธรรมฝายขาว  นี้อีกอยางหน่ึง.  ภิกษุ ท !     นี้แล  คนมีตาสองขาง. 
     ภิกษุ ท. !     ภิกษุมีตาสมบูรณ (จกฺขุมา)   เปนอยางไรเลา ?     คือภิกษุในกรณีนี้   ยอมรูชัดตาม
ความเปนจริงวา   “นี้ความทุกข,    นี้เหตุใหเกิดแหงทุกข,   นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ทางดําเนิน
ใหถึงความดับ ไมเหลือแหงทุกข” ดังน้ี.ภิกษุ ท.  ! นี้แลภิกษุมีตาสมบูรณ. 

ติก.  อํ.  ๒๐/๑๖๒, ๑๔๗/๔๖๘, ๔๕๙    
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อุปมาแหงตัณหา 
ลักษณะการแหงตัณหา 

ตัณหา  ยอมปกคลุมบุคคล ผูประพฤติตนเปนคนมัวเมาเหมือนเครือเถามาลุวา (ใบดกข้ึนปกคลุมตนไม
อยู) ฉะนั้น. เขาผูถูกตัณหาปกคลุมแลว ยอมเรรอนไปสูภพนอยภพใหญ เหมือนวานรตองการผลไม เรรอนไปในปา 
ฉะนั้น. 

ตัณหา ซ่ึงเปนของลามก สายซานไปไดท่ัวโลกนี ้ครอบงําผูใดเขาแลว, ความโศกท้ังหลาย ยอมลุกลามแก
บุคคลผูนั้น เหมือนหญาวีรณะ1 ซ่ึงงอกงาม แผกวางออกไปโดยเร็ว ฉะนัน้.  

ตนไม แมถูกตัดแลว แตเม่ือรากยังม่ันคง ไมมีอันตรายยอมงอกงามข้ึนมาไดอีก ฉันใด; ความทุกขนี้ก็ฉัน
นั้น, เม่ือตัณหานุสัย (ซึ่งเปนรากเงาของมัน) ยังไมถูกถอนข้ึนแลว, มันยอมเกดิข้ึนรํ่าไป. 

ตัณหา ซ่ึงมีกระแสสามสิบหกสาย มีกําลังกลาแข็ง ไหลไปตามใจชอบ ของบุคคลใด มีอยู, ความดําริซ่ึง
อาศัยราคะ มีกระแสอันใหญหลวง ยอมพัดพาไป ซ่ึงบุคคลนั้น อันมีทิฏฐิผิดเปนธรรมดา. 

กระแส (แหงตัณหา) ยอมหล่ังไหลไปในอารมณท้ังปวง. 
เถาวัลย (คือตัณหา) แตกข้ึนแลว ต้ังอยู. ทานท้ังหลาย เห็นเถาวัลยนัน้เกิดข้ึนแลว จงตัดรากมันเสีย ดวย

ปญญา. 
โสมนัส ซ่ึงซาบซานและมีเยื่อใย มีอยูแกสัตว, สัตวเหลานั้น จึงแสวงสุข เพราะอาศัยความยินดี, สัตว

เหลานั้นแหละเปนผูเขาถึงชาติและชรา. 
หมูสัตว เผชิญหนาดวยตัณหา (เครื่องใหเกิดความสะดุง) ยอมกระสับกระสาย เหมือนกระตายท่ีติดบวง 

เผชิญหนานายพรานกระสับกระสายอยู ฉะนั้น. สัตวผูของแลวดวยสัญโญชน ก็เขาถึงความทุกขอยูรํ่าไป ตลอดกาล
นาน แล. 

- ธ. ขุ. ๒๕/๖๐/๓๔. 

นํ้าหวานอาบยากพิษ 
ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือน ถวยดื่มสําริดมีเคร่ืองดื่มใสอยูแลวชนิดหนึ่ง สมบูรณดวยสี กล่ิน และรส แตวามียา

พิษปนติดอยู. คร้ังนั้น มีบุรุษผูหนึ่งซ่ึงกาํลังรอนจัด มีความรอนระอุไปท้ังตัว เหนด็เหนื่อย คอแหง กระหายน้ํา 
มาถึงเขา. คนท้ังหลายบอกแกบุรุษนัน้วา "นี่แนทานผูเจริญ! ถวยดืม่สําริดใบนี ้ มีเคร่ืองดื่ม สมบูรณดวยสี กล่ินและ
รส สําหรับทาน, แตวามียาพิษปนติดอยู, ถาหากทานตองการดื่มก็ดื่มได, เม่ือทานกํา ลังดื่ม จักติดใจมันดวยสีของ
มันบาง ดวยกล่ินของมันบาง ดวยรสของมันบาง; แตวา คร้ันดื่มเขาไปแลว ทานจักถึงความตาย หรือไดรับทุกข
เจียนตายเพราะเหตุนั้น" ดังนี้. 

                                                 
1

 วีรณะ เปนชื่อซึ่งหมายถึงหญาท่ีขึ้นรกแผกวางโดยเร็วชนิดหนึ่ง ยังไมทราบชื่อในภาษาไทย 
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บุรุษนั้นไมทันจะพิจารณาถวยดื่มสําริดอันนั้น (วาจะควรดื่มหรือไมควรดื่มอยางไร เปนตน)รีบดื่มเอา ๆ 
ไมยอมวาง. บุรุษนั้น ก็ถึงความตาย หรือไดรับทุกขเจยีนตาย เพราะเหตุนั้น. ฉันใดกฉั็นนั้น ท่ีสมณะหรือพราหมณ
พวกใด ในกาลอดีตก็ตาม. ในกาลอนาคตก็ตาม, ในกาลนี้ก็ตาม, ยอมเห็นส่ิงอันเปนท่ีรักท่ีสนิทใจในโลก โดยความ
เปนของเท่ียง ....ฯลฯ.... ยอมไมหลุดพนจากทุกข" ดังนี.้ 

- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๓๒-๑๓๓/๒๕๔-๒๖๐. 

ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 
"ขาแตพระองคผูเจริญ ! ท่ีเรียกวา 'สัตว สัตว' ดังนี,้ อันวาสัตวมีไดดวยเหตุเพยีงเทาไรเลา ? พระเจาขา !" 
ราธะ ! ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณ หาอันใดมีอยูในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร

ท้ังหลาย และในวิญญาณ, เพราะการติดแลว ของแลว ในส่ิงนั้น ๆ, เพราะฉะน้ันจึงเรียกวา 'สัตว' ดังนี.้ 
ราธะ ! เปรียบเหมือนพวกกมุารนอย ๆ หรือกุมารีนอย ๆ เลนเรือนนอย ๆ ท่ีทําดวยดินอยู, ตราบใดเขายังมี

ราคะ มีฉันทะ มีความรัก มีความกระหายมีความเรารอน และมีตัณ หา ในเรือนนอยท่ีทํา ดวยดินเหลานั้น ; 
ตราบนั้นพวกเด็กนอยนั้น ๆ ยอมอาลัยเรือนนอยทีทํา ดวยดินเหลานั้น ยอมอยากเลน ยอมอยากมีเรือนนอย 

ท่ีทํา ดวยดินเหลานั้น. ยอมยึดถือเรือนนอยท่ีทําดวยดนิเหลานั้นวาเปนของเรา ดังนี.้ 
ราธะ ! แตเม่ือใดแล พวกกุมารนอย ๆ หรือกุมารีนอย ๆ เหลานั้น มีราคะไปปราศแลว มีฉันทะไปปราศแลว 

มีความรักไปปราศแลว มีความกระหายไปปราศแลว มีความเรารอนไปปราศแลว มีตัณหาไปปราศแลว ในเรือน
นอยท่ีทํา ดวยดินเหลานัน้, ในกาลนัน้แหละพวกเขายอมทํา เรือนนอย ๆ ท่ีทํา ดวยดินเหลานั้น ใหกระจัดกระจาย
เร่ียรายเกล่ือนกลนไป กระทํา ใหจบการเลนเสียดวยมือและเทาท้ังหลาย, อุปมานี้ฉันใด ; 

ราธะ ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แมพวกเธอท้ังหลายจงเร่ียรายกระจายออก ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ. จงขจัดเสียใหถูกวธีิ, จงทํา ใหแหลกลาญ โดยถูกวิธี, จงทํา ใหจบ การเลนใหถูกวิธี, จงปฏิบัติเพื่อความสิ้น
ไปแหงตัณหาเถิด. 

ราธะ! เพราะวา ความส้ินไปแหงตัณหานั้น คือนิพพาน ดังนี้ แล. 
- ขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๒๓๒/๓๖๗. 

อาการที่ทุกขเกิดมาจากตัณหา 
ภิกษ ุ ท.! เม่ือภิกษเุปนผูมีปกติเห็นโดยความเปนอัสสาทะ (นารัก นายินด)ี ในธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีตัง้

แหงอุปาทาน (อุปาทานิยธรรม) อยู, ตัณหายอมเจริญอยางท่ัวถึง, เพราะมีตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน; เพราะมี
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ; เพราะมีภพเปนปจจยั จึงมีชาติ; เพราะมีชาติเปนปจจยั, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดข้ึนครบถวน : ความเกิดข้ึนพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการ 
อยางนี.้ 

ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือนไฟกองใหญ พึงลุกโพลงดวยไมสิบเลมเกวียนบาง ยี่สิบเลมเกวยีนบาง สามสิบเลม
เกวยีนบาง ส่ีสิบเลมเกวียนบาง.บุรุษพึงเติมหญาแหงบาง มูลโคแหงบางไมแหงบาง ลงไปในกองไฟน้ันตลอดเวลา
ท่ีควรเติม อยูเปนระยะ ๆ. ภิกษ ุท! ดวยอาการอยางนีแ้ล ไฟกองใหญซ่ึงมีเคร่ืองหลอเล้ียงอยางนั้น มีเช้ือเพลิงอยาง
นั้น ก็จะพึงลุกโพลงตลอดกาลยาวนาน, ขอนี้ฉันใด; ภิกษ ุ ท.! เม่ือภิกษเุปนผูมีปกติเหน็โดยความเปนอัสสาทะ 
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(นารักนายินด)ี ในธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีต้ังแหงอุปาทานอยู, ตัณหายอมเจริญ อยางท่ัวถึง ฉันนั้นเหมือนกัน. 
เพราะมีตัณ หาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน; เพราะมีอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ; เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ; เพราะมี
ชาติเปนปจจยั, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดข้ึนครบถวน : ความเกิดข้ึนพรอม
แหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี ้แล. 

- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๒/๑๙๖-๑๙๗. 

 
  



 พุทธวจน ๑๕ 

 

อุปมาเกี่ยวกับโลกธรรม 
ฤทธิเดชของลาภสักการะ 

ภิกษ ุ ท.! เปรียบเหมือนบุรุษผูลํ่าสัน นําเอาเชือกมีคมอันหยาบมาพันรอบๆ แขง แลวสีไปสีมา. เชือกนั้น
ยอมบาดผิวหนัง, คร้ันบาดผิวหนังแลวยอมบาดหนัง, คร้ันบาดหนังแลว ยอมบาดเนื้อ, คร้ันบาดเน้ือแลว ยอมบาด
เอ็น, คร้ันบาดเอ็นแลว ยอมบาดกระดูก, คร้ันบาดกระดูกแลว ยอมเขาจรดอยูท่ีเยื่อกระดูก ขอนี้ฉันใด ;  

ภิกษุท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอนีก้็ฉันนั้น : มันยอมจะบาดผิดหนัง ,คร้ันบาดผิวหนังแลว ยอมจะบาด
หนัง, คร้ันบาดหนังแลว ยอมจะบาดเน้ือ, คร้ันบาดเนื้อแลว ยอมจะบาดเอ็น, คร้ันบาดเอ็นแลว ยอมจะบาดกระดกู, 
คร้ันบาดกระดกูแลว ยอมจะเขาจดอยูท่ีเยื่อกระดกู. 

ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน 
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี.้ เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี ้ พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังนีว้า “เราท้ังหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอท่ีเกดิข้ึน. อนึ่ง ลาภสักการะและ
เสียงเยนิยอที่เกิดข้ึนแลว ตองไมหอหุมอยูท่ีจิตของเรา”.  

ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลาย พงึสําเหนียกใจไวอยางนี ้แล. 

สุนัขข้ีเร้ือน 

ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน 
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. 

ภิกษ ุท.! พวกเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวท่ีอาศัยอยูเม่ือตอนย่ํารุง แหงราตรีนีไ้หม ? 
“เห็น พระเจาขา”. 
ภิกษ ุท.! สุนัขจิ้งจอกตัวนัน้ เปนโรคหูชัน (โรคเร้ือนสุนัข)   วิ่งไปบนแผนดนิก็ไมสบาย ไปอยูท่ีโคนไมก็

ไมสบาย ไปอยูกลางแจงก็ไมสบาย.  มันไปในท่ีใด มันยนืในท่ีใด มันนั่งในท่ีใด มันนอนในท่ีใด ลวนแตไดรับทุกข
ทรมาน ในท่ีนัน้ ๆ. 

ภิกษ ุท.! ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ีก็เหมือนกัน, คร้ันถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว มีจิตตดิ
แนนอยูในส่ิงนั้น ๆ ไปอยูสุญญาคารก็ไมสบาย ไปอยูโคนไมก็ไมสบาย ไปอยูกลางแจงก็ไมสบาย. เธอไปในท่ีใด เธอ
ยืนในท่ีใด เธอน่ังในท่ีใด เธอนอนในท่ีใดลวนแตไดรับทุกขทรมาน ในท่ีนั้น ๆ.   

ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน 
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี.้ เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี ้ พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังนีว้า “เราท้ังหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอท่ีเกดิข้ึน. อนึ่ง ลาภสักการะและ
เสียงเยนิยอ ท่ีเกิดข้ึนแลว ตองไมมาหอหุมอยูท่ีจิตของเรา”.  

ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางนี ้แล. 
นิทาน. สํ. ๑๖/๒๗๐/๕๕๓-๔. 



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๑๖ 

 

เตาติดชนัก 
ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน 

อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. 
ภิกษ ุท.! เร่ืองเคยมีมาแลวแตหนหลัง : มีเตาพันธุเดยีวกันจํานวนมาก ฝูงหนึ่ง อาศัยอยูนมนานในหวงน้ํา

ลึกแหงหนึ่ง. คร้ังนั้นเตาตัวหนึ่งไดเขาไปหาเตาอีกตัวหนึ่งถึงท่ีอยู แลวพูดวา “พอเตาเอย ! เจาอยาไดไปเท่ียว 
หากินทางถ่ินโนนเลย”. ภิกษุ ท.! เตา (ตัวท่ีสอง) ก็ยังขืนไปทางถ่ินนัน้.ชาวประมงไดแทงเตาตัวนั้นดวยชนัก. 

กาลตอมา เตา (ตัวท่ีสอง) ไดเขาไปหาเตา (ตัวท่ีหนึ่ง) ถึงท่ีอยู. เตา (ตัวท่ีหนึ่ง) ไดเหน็ เตา (ตัวท่ีสอง) มาแต
ไกล, คร้ันเห็นจึงกลาวทักวา 

 “พอเตา ! เจาไมไดไปเท่ียวหากินทางถ่ินโนนไมใชหรือ ?” 
“พอเตา ! เราไดไปมาเสียแลว”. 
“อยางไร พอเตา ! ก็เจาถูกแทงถูกตีมาบางไหม ?” 
 “พอเตาเอย ! เราถูกแทงถูกตีเสียแลว นี ่เชือกสายชนัก ยังมีติดหลังเรามาดวย”. 
“พอเตาเอย ! สมน้ําหนาท่ีถูกแทง สมน้ําหนาแลวท่ีถูกตี. พอเตาเอย ! พอของเจา ปูของเจา ไดรับทุกขถึง

ความพินาศดวยเชือกเสนนี้เหมือนกนั. เจาจงไปเสียเดี๋ยวนี้เถิด. บัดนี้เจาไมใชพวกของเราแลว”. 
ภิกษ ุท.! คําวา “ชาวประมง” เปนคําช่ือแทนคําวา “มารผูมีบาป”. คําวา “ชนัก” เปนคําช่ือแทนคําวา “ลาภ

สักการะและเสียงเยินยอ”. คําวา “เชือกดาย” เปนคําช่ือแทนคําวา “นนัทิราคะ- ความกําหนัดยินดเีพราะเพลิน”.  
ภิกษ ุ ท.! ก็ภกิษุรูปใดรูปหนึ่งยังรูสึกอรอยติดใจในลาภสักการะและเสียงเยินยอท่ีเกดิข้ึน หรือดิ้นรนใครท่ี

จะไดอยู, ภิกษนุี้ เราเรียกวา ภิกษุผูไดรับทุกข ถึงความพนิาศดวยชนกั แลวแตมารผูมีบาป ใครจะทําประการใด. 
ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน

อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี ้ เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี ้ พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดงันีว้า 
  “เราท้ังหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยนิยอท่ีเกิดข้ึน.  

อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอทีเ่กิดข้ึนแลว ตองไมมาหอหุมอยูท่ีจติของเรา”  
ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลาย พงึสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๗/๕๔๒-๕๔๔. 

ปลากลืนเบ็ด 
ภิกษ ุท. ! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน

อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. 
ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือนพรานเบ็ด ซัดเบ็ดท่ีมีเหยื่อลงไปในหวงน้ําลึก.ปลาท่ีเห็นแตจะกินเหยื่อตัวหนึ่ง ได

กลืนเบ็ดนัน้เขาไป. ปลาท่ีกลืนเบ็ดตัวนั้น ยอมไดรับทุกขถึงความพินาศ แลวแตพรานเบด็ผูนั้นใครจะทําประการใด. 
ภิกษ ุท.! คําวา “พรานเบ็ด” เปนคําช่ือแทนคําวา “มารผูมีบาป” คําวา “เบ็ด” เปนคําช่ือแทนคําวา “ลาภ

สักการะและเสียงเยินยอ”.  
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ภิกษ ุ ท.! ก็ภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังรูสึกอรอย ยังติดใจในลาภสักการะและเสียงเยินยอท่ีเกิดข้ึน หรือดิ้นรน
ใครจะไดอยู, ภิกษุนี ้ เราเรียกวาผูกลืนเบ็ดของมาร จะไดรับทุกขถึงความพินาศ แลวแตมารผูมีบาปใครจะทํา
ประการใด 

ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี ้ เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี ้ พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังนีว้า  

“เราท้ังหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยนิยอท่ีเกิดข้ึน.  
อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอทีเ่กิดข้ึนแลว ตองไมมาหอหุมอยูท่ีจติของเรา”  
ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลาย พงึสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๖-๗/๕๓๘-๕๔๑. 

ผูกินคูถ 
ภิกษ ุท. ! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน

อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. 
ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือนตัวกังสฬกะ (เปนสัตวกินคูถชนิดหนึ่ง ซึ่งอรรถกถากลาววา เวลากินคูถนั้น 

มันเอาสองเทาหลังยันแผนดิน แลวยกสองเทาหนาต้ังไวบนกองคูถ แลวแหงนหนากินไปพลาง.)    ซ่ึง
กินคูถเปนอาหาร อ่ิมแลวดวยคูถทองปองดวยคูถ อนึ่ง กองคูถใหญ กมี็อยูตรงหนาของมันเพราะเหตุนั้นมันจึงนกึดู
หม่ินกังสฬกะตัวอ่ืนวา  

“เราผูมีคูถเปนภักษา อ่ิมแลวดวยคูถ ทองปองดวยคูถ.  
อนึ่ง กองคูถใหญตรงหนาของเราก็ยังมี. 
กังสฬกะตัวอ่ืน มีบุญนอย มีเกียรตินอย ไมรวยลาภดวยคถู”  ดังนี.้ 
ภิกษ ุ ท.! ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ีก็เหมือนกัน, เปนผูถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว มีจิต

ติดแนนอยูในส่ิงนั้น ๆ, ในเวลาเชาครองจีวร ถือบาตร เขาไปบิณฑบาตในหมูบาน หรือในเมือง, เธอไดฉัน 
ตามพอใจจนอ่ิมแลวในท่ีนั้นดวย. ท้ังเขาก็นิมนตเพื่อฉันในวันพรุงนีด้วย. ของบิณฑบาตกเ็ต็มบาตรกลับมาดวย. 
ภิกษนุี ้คร้ันกลับมาถึงวัดแลว ก็พูดพลาม (เหมือนตัวกังสฬกะ) ในทามกลางหมูเพื่อนภิกษวุา 

 “เราไดฉันตามพอใจจนอ่ิมแลว ท้ังเขายังนิมนตเพื่อฉนัในวันพรุงนี้อีก, 
ของบิณฑบาตของเราน้ีก็เต็มบาตรกลับมา,  
เรารวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร.  
สวนภิกษุอ่ืน ๆ เหลานี้ มีบุญนอย มีอภินหิารนอย  
จึงไมรวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร” ดังนี ้
ภิกษ ุ ท.! ภิกษุนั้นถูกลาภสักการะและเสียงเยนิยอครอบงําเอาแลว มีจิตติดแนนอยูในส่ิงนั้น ๆ ยอมนึกดู

หม่ินภกิษุเหลาอ่ืน ผูมีศีลเปนท่ีรัก. 
ภิกษ ุท.! การไดลาภของโมฆบุรุษชนิดนัน้ ยอมเปนไปเพื่อทุกข ไรประโยชนเกื้อกูล ส้ินกาลนาน. 



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๑๘ 

 

ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี.้ เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี ้ พวกเธอท้ังหลาย พงึ
สําเหนียกใจไวดังนีว้า  

“เราท้ังหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยนิยอท่ีเกิดข้ึน.  
อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอทีเ่กิดข้ึนแลว ตองไมมาหอหุมอยูท่ีจติของเรา”  
ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไว อยางนี้แล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๙/๕๔๗-๘. 

ผูติดเซิงหนาม 
ภิกษ ุ ! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน อัน

เปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. 
ภิกษ ุท.! แกะชนิดมีขนยาว เขาไปสูเซิงหนาม มันของอยูในท่ีนั้น ๆ   ติดอยูในท่ีนั้น ๆ  พัวพันอยูในท่ีนั้น ๆ 

ไดรับทุกขพินาศอยูในท่ีนั้น ๆ, ฉันใด; 
ภิกษุ ท.! ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ีก็ฉันน้ัน : เธอเปนผูถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว 

มีจิตติดแนนอยูในสิ่งน้ัน ๆ , ในเวลาเชาครองจีวร ถือบาตรเขาไปบิณฑบาตในหมูบาน หรือในเมือง, เธอของ
อยูในท่ีน้ัน ๆ ติดอยูในท่ีน้ัน ๆ พัวพันอยูในท่ีน้ัน ๆ ไดรับทุกขพินาศอยูในท่ีน้ัน ๆ. 

ภิกษุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ด หยาบคาย ตอการบรรลุพระ
นิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่นย่ิงกวา ดวยอาการอยางน้ี. เพราะฉะน้ัน ในเรื่องน้ี พวก
เธอท้ังหลาย พึงสําเหนียกใจไวดังน้ีวา “เราท้ังหลายจักไมเย่ือใยในลาภสกัการะและเสียงเยินยอท่ีเกิดขึ้น. 
อน่ึง ลาภสักการะและเสียงเยินยอท่ีเกิดขึ้นแลว ตองไมมาหอหุมอยูท่ีจิตของเรา”. ภิกษุ ท.! พวกเธอท้ังหลาย
พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๘/๕๔๕-๖. 

ลูกสุนัขดุถูกขย้ีดวยดีสัตว 
ภิกษ ุ ท.! พวกเธอท้ังหลาย อยานึกกระหยิ่มตอลาภสักการะและเสียงเยินยอ ท่ีเกิดแกพวกพระเทวทัตเลย. 

ตลอดเวลา ท่ีพระเจาอชาตสัตตุกุมารยังไปบํารุงพระเทวทัตดวยรถ ๕๐๐ คัน ท้ังเชาท้ังเย็น, และอาหารท่ีนําไปมี
จํานวนถึง๕๐๐ สํารับ อยูเพยีงใด; ตลอดเวลาเพียงนั้น, พระเทวทัตหวงัไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมท้ังหลาย อยาง
เดียว, หวังความเจริญไมได. 

ภิกษ ุ ท.! ใครขยี้สัตวเขาท่ีจมูกของลูกสุนขัตัวดุราย, ลูกสุนัขตัวนัน้ก็จะกลับดุยิ่งกวาเดิม ดวยการกระทํา
อยางนี.้ ขอนี้ฉนัใด ;  



 พุทธวจน ๑๙ 

 

ภิกษ ุท.!  ตลอดเวลาท่ีพระเจาอชาตศัตตุกุมาร ไปบํารุงพระเทวทัต ดวยรถ ๕๐๐ คนัท้ังเชาท้ังเย็น, และ
อาหารท่ีนําไปมีจํานวนถึง ๕๐๐ สํารับ อยูเพียงใด, ตลอดเวลาเพียงนั้น, พระเทวทัตหวังไดแตความเสื่อมในกุศล
ธรรมท้ังหลาย อยางเดียว, หวังความเจริญไมได, ฉันนัน้. 

ภิกษ ุท.! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพาน อัน
เปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวานี ้ ดวยอาการอยางนี.้ เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี ้ พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังนีว้า  

“เราท้ังหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยนิยอท่ีเกิดข้ึน.  
อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอทีเ่กิดข้ึนแลวตองไมมาหอหุมอยูท่ีจิตของเรา”.  
ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลาย พงึสําเหนียกใจไวอยางนี ้แล. 

การออกผลเพ่ือฆาตนเอง 
ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เกิดข้ึนแลวแกพระเทวทัตเพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของ

ตนเอง. 
ภิกษ ุท.! กลวยเม่ือจะออกผล ก็ออกผลเพ่ือฆาตนเอง เพือ่ความฉิบหายของมันเอง ขอนี้ฉันใด ; ภิกษ ุท.! 

ลาภสักการะและเสียงเยนิยอเกิดข้ึนแลวแกพระเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเอง ขอนี้ก็ฉันนัน้. 
ภิกษ ุท.! ไผเม่ือจะออกผล ก็ออกผลเพ่ือฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของมันเอง ขอนี้ฉันใด ; ภิกษ ุท.! ลาภ

สักการะและเสียงเยินยอเกดิข้ึนแลวแกพระเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเอง ขอนี้ก็ฉันนัน้. 
ภิกษ ุท.! ไมออเม่ือจะออกผล ก็ออกผลเพ่ือฆาตนเอง เพือ่ความฉิบหายของมันเอง ขอนี้ฉันใด ; ภกิษ ุท.! 

ลาภสักการะและเสียงเยนิยอเกิดข้ึนแลวแกพระเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเอง ขอนี้ก็ฉันนัน้. 
ภิกษ ุ ท.! นางมาอัสดร ยอมต้ังครรภ เพื่อความตายของตนเองเพ่ือความฉิบหายของมันเอง ขอนี้ฉันใด ; 

ภิกษ ุท.! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เกดิข้ึนแลวแกพระเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความฉิบหายของตนเองขอนีก้็
ฉันนั้น. 

ภิกษ ุ ท.! ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ เปนอันตรายท่ีทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน 
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ดวยอาการอยางนี.้ เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี ้ พวกเธอท้ังหลาย พงึ
สําเหนียกใจไวดังนีว้า “เราท้ังหลาย จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอท่ีเกดิข้ึน, อนึ่ง ลาภสักการะและ
เสียงเยนิยอที่เกิดข้ึนแลวตองไมมาหอหุมอยูท่ีจิตของเรา”.  

ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลาย พงึสําเหนียกใจไวอยางนี ้แล. 
 
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสความขอนั้นแลว ผูสุคตศาสดา ไดตรัสนิคมวจนนี้อีกวา :- 

“สักการะ ยอมฆาคนช่ัว เหมือนผลกลวย  ฆาตนกลวย    ผลไผ  ฆาตนไผ    ขุยออ  ฆาตนออ 
และสัตวท่ีเกิดในครรภฆานางมาอัสดร ฉะนั้น” ดังนี้. แล. 

 
นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๓-๔/๕๘๖-๕๙๑. 



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๒๐ 

 

 
  



 พุทธวจน ๒๑ 

 

อุปมาแหงกรรม 
กรรมที่เปนเหตุใหไดรับผลเปนความกระเสือกกระสน 

ภิกษุ ท.! สัตวท้ังหลาย เปนผูมีกรรมเปนของตน  เปนทายาทแหงกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรม
เปนเผาพนัธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  กระทํากรรมใดไวดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม  จักเปนผูรับผลกรรมนั้น. 
 ภิกษุ ท.! คนบางคนในกรณีนี้  เปนผูมีปกติทําปาณาติบาตหยาบชา   มีฝามือเปอนดวยโลหิต   มีแต
การฆาและการทุบตี  ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชีวิต.  เขากระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) กาย กระเสือกกระสน
ดวย (กรรมทาง)วาจา  กระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) ใจ; กายกรรมของเขาคด   วจีกรรมของเขาคด   มโนกรรม
ของเขาคด ;  คติของเขาคด   อุปบัติ (การเขาถึงภพ) ของเขาคด.  
 ภิกษุ ท.! สําหรับผูมีคตคิด  มีอุปบัตคิดนั้น เรากลาวคติอยางใดอยางหนึง่  ในบรรดาคติสองอยาง
แกเขา คือ เหลาสัตวนรก  ผูมีทุกขโดยสวนเดียว,  หรือวา สัตวเดรัจฉานผูมีกําเนิดกระเสือกกระสน ไดแก งู แมลง
ปอง ตะขาบ พังพอน แมว หน ูนกเคา หรือสัตวเดรัจฉานเหลาอ่ืนท่ีเหน็มนุษยแลวกระเสือกกระสน. 
 ภิกษุ ท.! ภูตสัตวยอมมีดวยอาการอยางนี้ คืออุปบัติยอมมีแกภูตสัตว, เขาทํากรรมใดไว เขายอม
อุปบัติดวยกรรมนั้น, ผัสสะท้ังหลายยอมถูกตองภูตสัตวนั้นผูอุปบัติแลว.   
 ภิกษุ ท.! เรากลาววาสัตวท้ังหลายเปนทายาทแหงกรรม  ดวยอาการอยางนี้ดังนี.้ 

ทสก.อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓. 

ทรงระบุลัทธิมักขลิวาท วาเปนลทัธิทําลายโลก 
 ภิกษุ ท.! ในบรรดาผาท่ีทอดวยส่ิงท่ีเปนเสน ๆ กันแลว ผาเกสกัมพล(ผาทอดวยผมคน) นับวาเปน
เลวท่ีสุด. ผาเกสกัมพลนี้ เม่ืออากาศหนาว มันก็เย็นจัด, เม่ืออากาศรอน มันก็รอนจัด. สีก็ไมงาม กล่ินก็เหม็น เนือ้ก็
กระดาง;ขอนี้เปนฉันใด,    
 ภิกษุ ท.!    ในบรรดาลัทธิตาง ๆ ของเหลาปุถุสมณะแลว   ลัทธิมักขลิวาท  นับวาเปนเลวท่ีสุด ฉันนั้น. 
 ภิกษุ ท.! มักขลิโมฆบุรุษนั้น มีถอยคาํและหลักความเห็นวา “กรรมไมมี, กิริยาไมมี, ความเพยีรไม
มี” (คือในโลกนี้ อยาวาแตจะมีผลกรรมเลยแมแตตัวกรรมเองก็ไมมี, ทําอะไรเทากับไมทํากิริยาและความเพียรก็นยั
เดียวกัน) 
 
 ภิกษุ ท.! แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายท่ีเคยมีแลวในอดีตกาลนานไกล  ทานเหลานัน้ 
ก็ลวนแตเปนผูกลาววา มีกรรม  มีกิริยา  มีวิริยะ.  มักขลิ-โมฆบุรุษยอมคัดคานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น  วา
ไมมีกรรม ไมมีกิริยา ไมมีวิริยะ  ดังนี้. 
 ภิกษุ ท.! แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายท่ีจักมีมาในอนาคตกาลนานไกลขางหนา  ทาน
เหลานั้นก็ลวนแตเปนผูกลาววา มีกรรม  มีกิริยา  มีวิริยะ. มักขลิโมฆบุรุษยอมคัดคานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
เหลานั้น วา ไมมีกรรม ไมมีกิริยา ไมมีวิริยะ ดังนี้. 



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๒๒ 

 

 ภิกษุ ท.! ในกาละนี้ แมเราเองผูเปนอรหันต-สัมมาสัมพุทธะก็เปนผูกลาววา มีกรรม มีกิริยา มี
วิริยะ. มักขลิโมฆบุรุษยอมคัดคานเราวา ไมมีกรรม ไมมีกิริยา ไมมีวิริยะ ดังนี้. 
 ภิกษุ ท.! คนเขาวางเคร่ืองดักปลา ไวท่ีปากแมน้ํา ไมใชเพื่อความเก้ือกูล,  แตเพื่อความทุกข ความ
วอดวาย  ความฉิบหาย แกพวกปลาท้ังหลาย ฉันใด; มักขลิโมฆบุรุษเกิดขึ้นในโลก เปนเหมือนกับผูวางเคร่ืองดัก
มนุษยไว ไมใชเพื่อความเก้ือกูล, แตเพื่อความทุกขความวอดวายความฉิบหาย แกสัตวท้ังหลายเปนอันมาก ฉันนัน้. 

บาลี โยธาชีววรรค ติก. อํ. ๒๐/๓๖๙/๕๗๗. 

กรรมใหผล ในอัตตภาพที่กระทํากรรม 
ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท้ังหลาย ท่ีไมแตกหกั  ท่ีไมเนา  ท่ีไมถูกทําลายดวยลมและแดด  

เลือกเอาแตเม็ดด ี  เก็บงําไวดี  อันบุคคลหวานไปแลวในพื้นท่ีซ่ึงมีปริกรรมอันกระทําดีแลว ในเนื้อนาด.ี  อนึ่ง สาย
ฝนก็ตกตองตามฤดูกาล. 
 ภิกษุ ท.!    เมล็ดพืชท้ังหลายเหลานัน้ จะพึงถึงซ่ึงความเจริญ  งอกงาม ไพบูลยโดยแนนอน,  ฉันใด ; 
 ภิกษุ ท.!  ขอนี้ก็ฉันนั้น คือ กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยโลภะ  เกิดจากโลภะ  มีโลภะเปนเหตุ  
มีโลภะเปนสมุทัย  อันใด ; กรรมอันนั้น ยอมใหผลในขันธท้ังหลาย อันเปนท่ีบังเกิดแกอัตตภาพของบุคคลนั้น. 
กรรมนั้นใหผลในอัตตภาพใด เขายอมเสวยวิบากแหงกรรมนั้น ในอัตตภาพนั้นเอง ไมวาจะเปนไปอยางในทิฏฐิ
ธรรม หรือวา เปนไปอยางในอุปปชชะ หรือวา เปนไปอยางในอปรปริยายะ ก็ตาม.  
 

ภิกษุ ท.!    เปรียบเทียบเมล็ดพืชท้ังหลาย ท่ีไมแตกหกั  ท่ีไมเนาท่ีไมถูกทําลายดวยลมและแดด เลือก
เอาแตเม็ดด ีเกบ็งําไวด.ี  บุรุษพึงเผาเมล็ดพืชเหลานั้นดวยไฟ คร้ันเผาดวยไฟแลว   พึงกระทําใหเปนผงข้ีเถา ;  คร้ัน
กระทําใหเปนผงข้ีเถาแลว พงึโปรยไปในกระแสลมอันพัดจัด   หรือวาพึงลอยไปในกระแสน้ําอันเช่ียวในแมน้าํ.   
เมล็ดพืชท้ังหลายเหลานั้นเปนพืชมีมูลอันขาดแลว  ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีข้ัวยอดอันดวน ทําใหถึงความไมมี   มี
อันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา โดยแนนอน,  นี้ฉันใด ;    
 ภิกษุ ท.!  ขอนี้ก็ฉันนั้น กลาวคือกรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโลภะ เกิดจากอโลภะ 
มีอโลภะเปนเหตุ  มีอโลภะเปนสมุทัย อันใด ;  เพราะปราศจากโลภะเสียแลว,  ดวยอาการอยางนี้เอง กรรมอันนั้น 
ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว มีรากอันถอนข้ึนแลว ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีข้ัวยอดอันดวน ทําใหถึง
ความไมมีมีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา.  
 

การสิ้นกรรมตามแบบของปฏิจจสมุปบาท 
วัปปะ !     เปรียบเหมือนเงายอมปรากฎเพราะอาศัยเสาสดมภ (ถูณะ) ลําดับนั้น บุรุษถือเอามาซ่ึงจอบและ

ตะกรา เขาตัดซ่ึงเสานั้นท่ีโคน คร้ันตัดท่ีโคนแลวพึงขุด คร้ันขุดแลว พึงร้ือซ่ึงรากท้ังหลาย ไมใหเหลือแมท่ีสุดสัก
แตวาเทาตนแฝก. บุรุษนั้น พึงตัดซ่ึงเสานัน้ใหเปนทอนนอยทอนใหญ คร้ันตัดซ่ึงเสานั้นใหเปนทอนนอยทอนใหญ
แลว พึงผา; คร้ันผาแลว พึงจักใหเปนซีกเล็ก ๆ ; คร้ันจักใหเปนซีกเล็ก ๆ แลวพึงผ่ึงใหแหงในลมและแดด; คร้ันผ่ึง



 พุทธวจน ๒๓ 

 

ใหแหงในลมและแดดแลว พึงเผาดวยไฟ; คร้ันเผาดวยไฟแลวพึงทําใหเปนผงเถาถาน; คร้ันทําใหเปนผลเถาถาน
แลว พึงโปรยไปในกระแสลมอันพัดจัด หรือวาพึงใหลอยไปในกระแสอันเช่ียวแหงแมน้ํา.  

วัปปะ ! เงาอันใด ท่ีอาศัยเสาสดมภ เงาอันนั้นยอมถึงซ่ึงความมีมูลเหตุอันขาดแลวถูกกระทําเหมือนตาลมี
ข้ัวยอดอันดวน กระทําใหถึงความไมมี  มีอันไมบังเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา, นี้ฉันใด; 

วัปปะ !      ขอนี้ก็ฉันนั้น กลาวคือ เม่ือภิกษุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้แลว สตตวิหารธรรมท้ังหลาย ๖ 
ประการ ก็เปนอันวาภิกษุนัน้ถึงทับแลว: ภิกษนุั้นเห็นรูปดวยจักษุแลวไมเปนผูดีใจ ไมเปนผูเสียใจ เปนผูอยูอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะอยู; ฟงเสียงดวยโสตะแลว...; รูสึกกล่ินดวยฆานะแลว..; ล้ิมรสดวยชิวหาแลว...; ถูกตองสัมผัส
ผิวหนังดวยผิวกายแลว...; รูสึกธัมมารมณดวยมโนแลวไมเปนผูดใีจ ไมเปนผูเสียใจ เปนผูอยูอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะอยู. ภิกษุนัน้ เม่ือเสวยซ่ึงเวทนา มีกายเปนท่ีสุดรอบอยู ยอมรูชัดวา เราเสวยซ่ึงเวทนา มีกายเปนท่ีสุด
รอบอยู; เม่ือเสวยซ่ึงเวทนา  มีชีวิตเปนท่ีสุดรอบอยู  ยอมรูชัดวา เราเสวยซ่ึงเวทนา  มีชีวิตเปนท่ีสุดรอบอยู; เธอยอม
รูชัดวา "เวทนาท้ังหลายท้ังปวง อันเราไมเพลิดเพลินแลวจักเปนของเย็นในอัตตภาพน้ีนั่นเทียว จนกระท่ังถึงท่ีสุด
รอบแหงชีวิต เพราะการแตกทําลายแหงกาย" ดังนี้. 

จตุกฺก. อ.ํ ๒๑/๒๖๘/๑๙๕. 

กรรมเปรียบดวยกอนเกลือ 
ภิกษุ ท. ! ใครพึงกลาววา คนทํากรรมอยางใดๆยอมเสวยกรรมนัน้อยางนั้นๆ ดังนี้ เม่ือเปน อยางนั้น 

การอยูประพฤติพรหมจรรยก็มีไมได ชองทางท่ีจะทําท่ีสุดทุกข โดยชอบก็ไมปรากฏ สวนใครกลาววาคนทํากรรม
อันจะพึงใหผลอยางใดๆ ยอมเสวยผลของกรรมนั้นอยางนั้นๆ ดังนี้เม่ือเปนอยางนี้ การ อยูประพฤติพรหมจรรยยอม
มีได ชองทางที่จะทําท่ีสุดทุกขโดยชอบกย็อมปรากฏ.  

ภิกษุ ท. ! บาปกรรมแมประมาณนอย ท่ีบุคคลบางคนทําแลวบาปกรรมนั้นยอมนําเขาไปนรกได
บาปกรรมประมาณนอย อยางเดียวกันนั้นลางคนทําแลว กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม(ใหผลในภพปจจุบัน) 
ไมปรากฏผลมากตอไปเลย บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคลชนิดไรทําแลว บาปกรรมนั้นจึงนําเขาไปนรกได?  

บุคคลบางคน ในโลกน้ีเปนผูมีกายมิไดอบรม มีศีลมิไดอบรม มีจิตมิไดอบรม มีปญญามิไดอบรม มีคุณ
ความดีนอย เปนอัป ปาตุมะ (ผูมีใจคับแคบ ใจหยาบ ใจตํ่าทราม) เปนอัปปทุกขวหิารี (มีปกติอยูเปนทุกข ดวยเหตุ
เล็กนอย คือเปน คนเจาทุกข) บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคลชนิดนี้ทําแลว บาปกรรมนั้นยอมนําเขาไปนรกได 
บาปกรรม ประมาณนอยอยางเดยีวกันบุคคลชนิดไรทําแลว กรรมนัน้จึงเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไมปรากฏ ผล
มากตอ ไปเลย? บุคคลบางคนในโลกนี ้ เปนผูมีกายไดอบรมแลว มีศีลไดอบรมแลว มีจิตไดอบรมแลว มีปญญาได 
อบรมแลว มีคุณความดีมาก เปนมหาตมะ (ผูมีใจกวางขวาง ใจบุญ ใจสูง) เปนอัปปมาณวหิารี (มีปกติอยู ดวยธรรม
อันหาประมาณมิไดคือเปนคนไมมีหรือไมแสดงกิเลส ซ่ึงจะเปนเหตุใหเขาประมาณไดวา เปนคนแคไหน) 
บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น บุคคลชนิดนี้ทําแลวกรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนยีกรรม ไมปรากฏผล
มากตอไปเลย  

ภิกษุ ท. ! ตางวาคนใสเกลือลงไปในถวยน้ําเล็กๆหนึ่งกอนทานท้ังหลายจะสําคัญวากระไร น้ําอัน
นอยในถวยน้ํานั้นจะกลายเปนน้ําเค็มไมนาดื่มไปเพราะเกลือกอนนั้นใชไหม.  



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๒๔ 

 

เปนเชนนัน้ พระพุทธเจาขา.  
เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุวา น้ําในถวยน้ํานัน้มีนอย มันจึงเค็มได...เพราะเกลือกอนนัน้.  
ตางวาคนใสเกลือกอนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแมน้ําคงคาทานท้ังหลายจะสําคัญวากระไร น้ําในแมน้ําคง

คานั้นจะกลายเปนน้ําเค็ม ดื่มไมไดเพราะเกลือกอนนั้นหรือ.  
หามิได พระพทุธเจาขา.  
เพราะเหตุอะไร ? 
เพราะเหตุวา น้ําในแมน้ําคงคามีมาก น้ํานัน้จึงไมเค็ม...เพราะเกลือกอนนั้น.  
ฉันนั้นนัน่แหละ  ภิกษุ ท. ! บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคลบางคนทําแลว บาปกรรมนั้น ยอม

นําไปนรกได สวนบาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้นบางคนทําแลว กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนยีกรรม ไม
ปรากฏผลมากตอไปเลย...  

ภิกษุ ท. ! คนบางคนยอมผูกพันเพราะทรัพย แมกึ่งกหาปณะ... แม ๑ กหาปณะ... แม ๑๐๐ กหาปณะ 
สวนบางคนไมผูกพันเพราะทรัพยเพยีงเทานั้น คนอยางไร จึงผูกพันเพราะทรัพยแมกึง่กหาปณะ ฯลฯ คนบางคนใน
โลกน้ีเปนคนจน มีสมบัตินอย มีโภคะนอย คนอยางนีย้อมผูกพันเพราะทรัพยแมกึ่งกหาปณะ. ฯลฯ  คนอยางไร ไม
ผูกพันเพราะทรัพยเพยีงเทานัน้ ? คนบางคนในโลกนีเ้ปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมากมีโภคะมาก คนอยางนี้ ยอมไมผูกพัน
เพราะทรัพยเพียงเทานัน้ ฉันนั้นนัน่แหละ   

 ภิกษุ ท. ! บาปกรรมแมประมาณนอยบุคคลบางคนทําแลว บาปกรรมนั้นยอมนาํเขาไปนรกได สวน
บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น บุคคล บางคนทําแลว กรรมนัน้เปนทิฏฐธรรมเวทนยีกรรม ไมปรากฏผล
มากตอไปเลย...  
 

ติก.อํ. ๒๐/๓๒๐/๕๔๐  
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อุปมาเกี่ยวกับการภาวนา 
สมาธิทุกข้ันตอนใชเปนบาทฐานในการเขาวิมุตติไดทั้งหมด 

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขา  ประกอบการฝกอยูกะรูปหุนคนที่ทําดวย
หญาบาง  กะรูปหุนดนิบาง ;   สมัยตอมา  เขาก็เปน     นายขมังธนูผูยิงไกล  ยิงเร็ว  ทําลายหมูพลอันใหญได. ภกิษุ
ท้ังหลาย !    ฉันใดก็ฉันนั้น  ท่ีภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม    เขาถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปติและสุข
อันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู ดงันี้.....   

ภิกษุท้ังหลาย !    ขอท่ีเรากลาวแลววา  “ภกิษุท้ังหลาย !    เรากลาวความส้ินอาสวะ   เพราะอาศัยปฐมฌาน
บาง....ทุติยฌานบาง....ตติยฌานบาง...จตุตถฌานลบาง”  ดังนี้นั้น  เราอาศัยความขอนีก้ลาวแลว.  

เจริญสมาธิใหไดอยางนอยวันละ ๓ คร้ัง 
 ภิกษุทั้งหลาย! ชาวรานตลาดท่ีประกอบดวยองค ๓ ประการ เปนผูควรเพ่ือจะไดผลกําไรท่ียัง
ไมได หรือเพ่ือทําผลกําไรท่ีไดรับอยูแลว ใหงอกงามออกไป ๓ ประการ อยางไรเลา ? ภิกษุทั้งหลาย! 
๓ ประการคือ ชาวรานตลาด ในกรณีนี้ ยอมจัดยอมทํากิจการงานอยางดีที่สุด ในเวลาเชา ยอมจัดยอม
ทํากิจการงานอยางดีที่สุด ในเวลากลางวัน ยอมจัดยอมทํากิจการงานอยางดีที่สุดในเวลาเย็น ภิกษุ
ทั้งหลาย! ชาวรานตลาดท่ีประกอบดวยองค ๓ ประการเหลาน้ีแลเปนผูควรเพ่ือจะไดผลกําไรท่ียังไมได 
หรือเพ่ือทําผลกําไรท่ีไดรบัอยูแลวใหงอกงามออกไป นี้ฉันใด 
 ภิกษุทั้งหลาย! ขอนี้ก็ฉันเหมือนกัน ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูควรเพ่ือจะ
บรรลกุุศลธรรมท่ียังไมบรรล ุ หรือเพ่ือทํากุศลธรรมท่ีบรรลุแลวใหงอกงามยิ่งข้ึนไป ๓ ประการ 
อยางไรเลา ? ภิกษุทั้งหลาย! ๓ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ ยอม กําหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟอ ในเวลา
เชา ; ยอม กําหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟอ ในเวลากลางวัน ; ยอมกําหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟอ ในเวลา
เย็น ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาน้ีแล ยอมเปนผูควรเพ่ือจะบรรลุกุศล
ธรรมท่ียังไมบรรล ุหรือเพ่ือทํากุศลธรรมท่ีบรรลแุลวใหงอกงามย่ิงข้ึนไป 

 ติก อ ๒๐/๑๔๕/๔๕๘ 

อานิสงสของการเจริญอานาปานสติ 
 ภิกษุ ท. ! เมื่ออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว  ทําใหมากแลวอยูอยางน้ี ; 
 ถาภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเปนสุข เธอยอมรูตัววา เวทนาน้ันไมเท่ียง เธอยอมรูตัววาเวทนาน้ัน  
อันเราไมสยบมัวเมาแลว  ยอมรูตัววาเวทนาน้ัน  อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  ดังน้ี. 
 ถาภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเปนทุกข เธอยอมรูตัววา เวทนาน้ันไมเท่ียง เธอยอมรูตัววาเวทนาน้ัน 
อันเราไมสยบมัวเมาแลว ยอมรูตัววาเวทนาน้ัน อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  ดังน้ี. 



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๒๖ 

 

 ถาภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเปนอทุกขมสุข เธอยอมรูตัววา เวทนานั้นไมเท่ียง เธอยอมรูตัววา
เวทนาน้ัน อันเราไมสยบมัวเมาแลว ยอมรูตัววาเวทนาน้ัน อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  ดังน้ี. 
 ภิกษุนั้น ถาเสวยเวทนาอันเปนสุข ก็เปนผูไมติดใจพัวพันเสวยเวทนาน้ัน ;  ถาเสวยเวทนาอัน
เปนทุกข ก็เปนผูไมติดใจพัวพันเสวยเวทนาน้ัน ;   ถาเสวยเวทนาอนัเปนอทุกขมสุข  ก็เปนผูไมติดใจ
พัวพันเสวยเวทนาน้ัน. 
 ภิกษุนั้น เมื่อเสวย เวทนาอันมีกายเปนท่ีสุดรอบ ยอมรูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุด
รอบ ;  เมื่อเสวย เวทนาอันมีชีวิตเปนท่ีสุดรอบ ยอมรูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ. เธอ
ยอม รูชัดวา เวทนาทั้งปวงอันเราไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็นในอัตตภาพน้ีนั่นเทียว จนกระท่ัง
ถึงท่ีสุดรอบแหงชีวิต เพราะการแตกทําลายแหงกาย ดังน้ี. 
 ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน ไดอาศัยน้ํามันและไสแลวก็ลุกโพลงอยูได, เมื่อขาด
ปจจัยเครื่องหลอเลี้ยง เพราะขาดนํ้ามันและไสนั้นแลว ยอมดับลง, นี้ฉันใด; ภิกษุ ท.! ขอนี้ก็ฉันนั้น คือ
ภิกษุ เมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ, ก็รูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สดุรอบ ดังน้ี. เมื่อ
เสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ ก็รูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตท่ีสุดรอบ ดังน้ี. (เปนอันวา) ภิกษุ
นั้นยอมรูชัดวา เวทนาท้ังปวงอันเราไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็นในอัตตภาพนี้นั่นเทียว 
จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแหงชีวิต เพราะการแตกทําลายแหงกาย ดังน้ี. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๐ - ๔๐๔/๑๓๒๗ - ๑๓๔๗. 

 

กายคตาสติ  เปนเสาหลักเสาเข่ือนอยางดีของจิต 
  ลักษณะของผูต้ังจิตในกายคตาสติ 
 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด   อันมีท่ีอยูอาศัยตางกัน   มีท่ีเท่ียวหากินตางกัน มาผูก
รวมกันดวยเชือกอันม่ันคง   คือ   เขาจับงูมาผูกดวยเชือกเหนยีวเสนหนึ่ง,   จับจระเข,  จับนก,  จับสุนัขบาน, จับ
สุนัขจิ้งจอกและจับลิง,  มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึง่ๆ  คร้ันแลว  นําไปผูกไวกับเสาเข่ือนหรือเสาหลักอีกตอ
หนึ่ง.   ภิกษุ ท. !   คร้ังนั้น  สัตวท้ังหกชนิดเหลานั้น  มีท่ีอาศัยและท่ีเท่ียวตางๆ กัน  ก็ยื้อแยงฉุดดึงกนั  เพื่อจะไปสูท่ี
อาศัยท่ีเท่ียวของตนๆ  :    งูจะเขาจอมปลวก,  จระเขจะลงน้ํา,   นกจะบินข้ึนไปในอากาศ,   สุนัขจะเขาบาน,   สุนัข
จิ้งจอกจะไปปาชา,  ลิงก็จะไปปา. ภิกษุ ท. !    ในกาลใดแล    ความเปนไปภายในของสัตวท้ังหกชนิดเหลานัน้   มี
แตความเม่ือยลาแลว ;  ในกาลนั้น  มันท้ังหลายก็จะพึงเขาไปยืนเจา  นั่งเจา  นอนเจา  อยูขางเสาเข่ือนหรือเสาหลัก
นั้นเอง  ขอนี้ฉันใด ; 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษุใดไดอบรมทําใหมากในกายคตาสติแลว        ตา  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปท่ีนา
พอใจ,  รูปท่ีไมนาพอใจก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;   หู ก็จะไมฉุดเอาภกิษุนั้นไปหาเสียงท่ีนาฟง, เสียงท่ี
ไมนาฟง  กไ็มเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;    จมูก  ก็จะไมฉุดเอาภิกษนุั้นไปหากล่ินท่ีนาสูดดม,  กล่ินท่ีไมนา



 พุทธวจน ๒๗ 

 

สูดดม    ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;    ล้ิน  ก็จะไมฉุดเอาภิกษนุั้นไปหารสท่ีชอบใจ,  รสท่ีไมชอบใจ   ก็
ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง  ;   กาย ก็จะไมฉุดเอาภิกษนุั้นไปหาสัมผัสท่ียั่วยวนใจ, สัมผัสท่ีไมยั่วยวนใจ  ก็
ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;    และใจ   ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณทีถู่กใจ,   ธรรมารมณท่ี
ไมถูกใจก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;  ขอนี้กฉั็นนั้นเหมือนกัน. 
 ภิกษุ ท. ! คําวา “เสาเขื่อน หรือ  เสาหลัก”  นี้เปนคําเรียกแทนช่ือ แหง กายคตาสต.ิ 
 ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี ้  พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไววา   “กายคตาสต ิ ของเรา
ท้ังหลาย   จักเปนส่ิงท่ีเราอบรม   กระทําใหมากกระทําใหเปนยานเคร่ืองนําไป   กระทําใหเปนของท่ีอาศัยได เพียร
ตั้งไวเนืองๆ  เพียรเสริมสรางโดยรอบคอบ  เพียรปรารภสม่ําเสมอดวยดี” ดังนี.้   
 ภิกษุ ท. !    พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนียกใจไวดวยอาการอยางนีแ้ล. 

สฬา.สํ.๑๘ / ๒๔๖,๒๔๘ / ๓๔๘,๓๕๐. 

กระดองของบรรพชิต 
 ภิกษุ ท. ! เร่ืองเคยมีมาแตกอน :  เตาตัวหนึ่งเท่ียวหากินตามริมลําธารในตอนเย็น,   สุนัขจิ้งจอกตัว
หนึ่ง  ก็เท่ียวหากินตามริมลําธารในตอนเยน็เชนเดยีวกัน.  เตาตัวนีไ้ดเหน็สุนัขจิ้งจอกซ่ึงเท่ียวหากิน (เดินเขามา) แต
ไกล,     คร้ันแลวจึงหดอวยัวะท้ังหลาย   มีศีรษะเปนท่ีหาเขาในกระดองของตนเสีย    เปนผูขวนขวายนอยนิ่งอยู.   
แมสุนัขจิ้งจอกก็ไดเห็นเตาตัวท่ีเท่ียวหากนินั้นแตไกลเหมือนกนั,   คร้ันแลว   จึงเดนิตรงเขาไปท่ีเตา  คอยชองอยูวา  
“เม่ือไรหนอเตาจักโผลอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเปนท่ีหาแลว    จักกัดอวัยวะ
สวนนั้นคราเอาออกมากินเสีย”   ดังนี.้      ภิกษ ุท. !    ตลอดเวลาท่ีเตาไมโผลอวัยวะออกมา  สุนัขจ้ิงจอกก็ไมได
โอกาสตองหลีกไปเอง ; 
 ภิกษุ ท. ! ฉันใดกฉั็นนั้น :  มารผูใจบาป ก็คอยชองตอพวกเธอท้ังหลายติดตอไมขาดระยะอยู
เหมือนกนัวา    “ถาอยางไร   เราคงไดชอง   ไมทางตาก็ทางห ู  หรือทางจมูก   หรือทางล้ิน   หรือทางกาย   หรือทาง
ใจ”,  ดังนี้. 
 ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี ้  พวกเธอท้ังหลาย  จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยู
เถิด ;  ไดเหน็รูปดวยตา, ไดฟงเสียงดวยหู, ไดดมกล่ินดวยจมูก,  ไดล้ิมรสดวยล้ิน,  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,  
หรือไดรูธรรมารมณดวยใจแลว  จงอยาไดถือเอาโดยลักษณะท่ีเปนการรวบถือท้ังหมด,  อยาไดถือเอาโดยลักษณะท่ี
เปนการแยกถือเปนสวนๆ เลย,  ส่ิงท่ีเปนอกุศลลามก  คือ อภิชฌา (โลภอยากไดของเขา) และโทมนัส(ความเปน
ทุกขใจ)  จะพงึไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวม  ตา  ห ู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ   เพราะการไมสํารวมอินทรียเหลาใดเปน
เหตุ.    พวกเธอท้ังหลายจงปฏิบัติเพื่อการปดกั้นอินทรียนัน้ไว, พวกเธอท้ังหลายจงรักษาและถึงความสํารวม  ตา  ห ู 
จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เถิด. 
 ภิกษุ ท. !   ในกาลใด พวกเธอท้ังหลาย  จักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยู ;  ในกาลนั้น  
มารผูใจบาป   จักไมไดชองแมจากพวกเธอท้ังหลาย   และจักตองหลีกไปเอง,   เหมือนสุนัขจิ้งจอกไมไดชองจากเตา
ก็หลีกไปเอง  ฉะนั้น. 

“เตาหดอวัยวะไวในกระดอง ฉันใด, 



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๒๘ 

 

ภิกษุ  พึงต้ังมโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ) ไวในกระดอง ฉันนั้น. 
เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิไมอิงอาศัยได, ไมเบียดเบียนผูอ่ืน, 
ไมกลาวรายตอใครท้ังหมด, เปนผูดับสนิท แลว”  ดังนี้แล. 

สฬา. สํ. ๑๘ / ๒๒๒ / ๓๒๐. 

ต้ังจิตในกายคตาสติ  เสมือนบุรุษถือผูหมอนํ้ามัน 
 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนหมูมหาชนไดทราบขาววา    มีนางงามในชนบทพึงประชุมกัน  กน็างงาม
ในชนบทนั้น    นาดูอยางยิ่งในการฟอนรํา   นาดูอยางยิ่งในการขับรอง    หมูมหาชนไดทราบขาววานางงามใน
ชนบทจะฟอนรําขับรอง    พึงประชุมกันยิ่งข้ึนกวาประมาณ    คร้ังนั้น   บุรุษผูอยากเปนอยู   ไมอยากตาย ปรารถนา
ความสุข   เกลียดทุกข   พึงมากลาวกะหมูมหาชนนัน้อยางนี้วา    “บุรุษผูเจริญ !   ทานพึงนําภาชนะน้ํามันอันเต็ม
เปยมนี้     ไปในระหวางท่ีประชุมใหญกับนางงามในชนบท   และจักมีบุรุษเง้ือดาบตามบุรุษผูนําหมอน้ํามันนั้นไป
ขางหลัง ๆ   บอกวา ทานจักทําน้ํามันนั้นหกแมหนอยหน่ึงในท่ีใด   ศีรษะของทานจกัขาดตกลงไปในท่ีนั้นทีเดยีว”  
  ภิกษุ ท.  ! เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนอยางไร ?   บุรุษผูนั้นจะไมใสใจภาชนะนํ้ามันโนน  
แลวพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ  
 ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา  !      
 ภิกษุ ท. ! เราทําอุปมานี้      เพื่อใหเขาใจเนื้อความนี้ชัดข้ึน   เนื้อความในขอนี้มีอยางนี้แล   คําวา 
ภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยม  เปนช่ือของ กายคตาสติ.  
 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้      เธอท้ังหลายพึงทําการศึกษาอยางนีว้า กายคตาสติ  จักเปนของ
อันเราเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  กระทําใหเปนดงัยาน  กระทําใหเปนท่ีตัง้  กระทําไมหยุด  ส่ังสมแลว ปรารภดี
แลว.   ภิกษุ ท. !   เธอท้ังหลายพึงทําการศึกษาอยางนี้.  
 ภิกษุ ท. ! ชนเหลาใด ไมบริโภคกายคตาสต ิ   ชนเหลานั้นช่ือวา ยอมไมบริโภคอมตะ.   ภิกษุ ท. !  
ชนเหลาใด บริโภคกายคตาสติ   ชนเหลานั้นช่ือวา ยอมบริโภคอมตะ ; 
 ภิกษุ ท. ! ชนเหลาใด ประมาทกายคตาสต ิ  ชนเหลานั้นช่ือวา ประมาทอมตะ   ภกิษุ ท. !   ชนเหลา
ใด ไมประมาทกายคตาสต ิ  ชนเหลานั้นช่ือวา ไมประมาทอมตะ    ดังนี้ แล. 

มหาวาร. สํ ๑๙ / ๒๒๖-๒๒๗  / ๗๖๓–๗๖๖. 
เอก.อํ ๒๐ / ๕๙ / ๒๓๕,๒๓๙. 

ลิงติดตัง 
ภิกษ ุท.! ประเทศแหงขุนเขาหิมพานต อันเปนประเทศที่ขรุขระไมสมํ่าเสมอ ไปลําบาก ไมเปนท่ีเท่ียวไป

ท้ังของฝูงลิงและของหมูมนษุย ก็มีอยู, ท่ีเปนท่ีเท่ียวไปของฝูงลิง แตไมเปนท่ีเท่ียวไปของหมูมนษุย ก็มีอยู ; และ
ภูมิภาคแหงขุนเขาหิมพานตซ่ึงราบเรียบ เปนท่ีนาร่ืนรมย ซ่ึงเปนท่ีเท่ียวไปไดท้ังของฝูงลิงและของหมูมนุษย ก็มีอยู. 

ภิกษ ุท.! ในท่ีนั้นแหละ พวกพรานวางตังเหนียวไวในกลางทางเดินของลิง เพื่อดกัลิง. บรรดาลิงฝูงนั้น ลิง
ตัวใด ไมเปนชาติลิงโง ไมเปนชาติลิงโลเล, ลิงนั้นเห็นตังเหนยีวนั้นแลว ยอมเวนออกไกลทีเดยีว.  



 พุทธวจน ๒๙ 

 

สวนลิงตัวใดเปนชาติลิงโง เปนชาติลิงโลเล, ส่ิงนั้นเขาไปใกลตงัเหนียวนั้นแลวก็เอามือจับดู มือนั้นก็ติดตัง, 
มันจึงเอามือขางท่ีสองจับดวยตั้งใจวาจักเปล้ืองมือขางท่ีตดิตงัออก, มือขางท่ีสองน้ันก็เลยติดตงัเขาดวย. มันจึงเอา
เทาขางหนึง่ผลักดวยตัง้ใจวา จักชวยเปล้ืองมือท้ังสองท่ีติดตงัออก, เทานั้นก็เลยติดตังดวย. มันจึงเอาเทาท่ีเหลืออีก
ขางหนึง่ผลักดวยตัง้ใจวาจักชวยเปล้ืองมือท้ังสองกับเทาขางหนึ่งออก, เทาขางท่ีสองนั้นก็เลยตดิตังเขาอีก. มันจึง
เอาปากกัดดวยคิดตามประสามของมันวา จักชวยเปล้ืองมือท้ังสองและเทาท้ังสองท่ีกําลังติดตงัอยูออก, ปากนั้นก็
เลยติดตงัเขาอีกดวย.  

ภิกษ ุท.! ลิงตัวนั้นถูกตังเหนียวตรึง ๕ ประการ ดวยอาการอยางนี,้ นอนถอนใจใหญอยู ถึงความพินาศยอย
ยับแลว ตามแตนายพรานจะทําประการใด. ภิกษ ุ ท.! นายพรานแทงลิงตัวนั้นแลวยกข้ึนจากตังไมยอมท้ิงท่ีไหน 
หลีกไปสูท่ีตามตองการ. ภิกษุ ท.! เพราะขอท่ีลิงเท่ียวไปในถ่ินอ่ืนซ่ึงเปนท่ีไมควรเท่ียวไป จึงเปนไดถึงอยางนี.้ 

ภิกษ ุท.! เพราะฉะน้ัน ในเรื่องนี้ พวกเธอท้ังหลาย อยาไดเท่ียวไปในวิสัยอ่ืนซ่ึงมิใชวิสัยควรเท่ียวไป, เม่ือ
เท่ียวไปในวิสัยอ่ืนซ่ึงมิใชวสัิยควรเท่ียวไปมารจักไดชองทางมารจักไดโอกาสทําตามอําเภอใจของมัน. 

ภิกษ ุท.! ก็วิสัยอ่ืนซ่ึงมิใชวสัิยควรเท่ียวไปของภิกษ ุเปนอยางไรเลา ? 
วิสัยอ่ืนนัน้ไดแก กามคุณ ๕. กามคุณ ๕ อยางไรกันเลา ? หาอยางคือ 
รูป ท่ีจะพึงเห็นดวยตา, เสียง ท่ีจะพึงฟงดวยห,ู กล่ิน ท่ีจะพึงรูสึกดวยจมูก, รส ท่ีจะพึงรูสึกดวยล้ิน, 

โผฏฐัพพะ ท่ีจะพึงรูสึกดวยกาย, (ท้ัง ๕ อยางนี)้ อันเปนส่ิงท่ีนาปรารถนา รักใคร ชอบใจ เปนส่ิงท่ียั่วยวนชวนให
รัก เขาไปตั้งอยูดวยความรักใคร เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัดยอมใจ.  

ภิกษ ุท.! นี้แล เปนวิสัยอ่ืน ซ่ึงมิใชวิสัยควรเท่ียวไปของภกิษุเลย. 
มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๘-๙/๗๐๑-๒ 

 

ปฏิปทาเพ่ือบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป 
 ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการเหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมมีเจโตวิมุตติเปน
ผล   มีเจโตวิมุตติเปนอานิสงส   ยอมมีปญญาวิมุตติเปนผล  มีปญญาวิมุตติเปนอานสิงส ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้
 เปนผู มีปกตติามเห็นความไมงามในกาย อยู ; 
 เปนผู มีความสําคญัวาปฏิกูลในอาหาร อยู ; 
 เปนผู มีความสําคัญวาเปนส่ิงไมนายินดีในโลกท้ังปวง อยู ; 
 เปนผู มีปกตติามเห็นวาไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง อยู;  
 มรณสัญญา เปนส่ิงท่ีภิกษุนัน้เขาไปตัง้ไวดีแลวในภายใน อยู. 

ภิกษุ ท. !   ธรรม ๕ ประการเหลานี้แล    เม่ือบุคคลเจริญ  กระทําใหมากแลว   ยอมมีเจโตวิมุตติเปนผล   มี
เจโตวิมุตติเปนอานิสงส   ยอมมีปญญาวิมุตติเปนผล   และมีปญญาวิมุตติเปนอานิสงส  



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๓๐ 

 

 เม่ือใด ภิกษเุปนผูมีเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เม่ือนัน้  ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนไดดังนี้บาง 
วาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมได  ดังนี้บาง วาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนได ดังนี้บาง วา เปนผูถอดกลอนออกได ดังนี้
บาง วาเปนผูไกลจากขาศึกปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะ ดงันีบ้าง  
 ภิกษุ ท. !  ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนไดอยางไร คือ   ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ปนผูละอวิชชาเสีย
ได   ถอนรากข้ึนแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี   ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  ภิกษุ ท. ! 
ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนไดอยางนี้แล  
 ภิกษเุปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  เปนผูละชาติสงสารท่ีเปนเหตุนําใหเกิดใน
ภพใหมตอไปได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา   
ภิกษุช่ือวาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางนี้แล  
 ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนไดอยางไร คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี ้เปนผูละตัณหาเสียได   ถอนรากข้ึน
แลว  ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน    ทําไมใหมี  ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนเสา
ระเนียดข้ึนไดอยางนี้แล 
 ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนกลอนออกไดอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้ เปนผูละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
ประการเสียได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี  ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ภกิษุ
ช่ือวาเปนผูถอดกลอนออกไดอยางนีแ้ล  
 ภิกษุช่ือวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงไดไมประกอบ ดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษใุน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัส๎มิมานะเสียได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีก
ตอไปเปนธรรมดา ภกิษุช่ือวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะใดๆ อยางนี้
แล ฯ 
 

ปฺจก. อํ. ๒๒ / ๙๕ / ๗๑. 

กระตายเลนนํ้า 
 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ข้าพระองค์   มีความประสงค์จะเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าหรือป่าเปล่ียว”. 
 อุบาลี !  เสนาสนะอันสงัด  คือปาหรือปาเปล่ียว   อยูไดยาก  ปวเิวกทําไดยาก   ความอยูคนเดยีว   
เปนส่ิงท่ียินดีไดยาก   ปามักจะนําไปเสีย  ซ่ึงใจของภิกษผูุไมไดสมาธิอยู. อุบาลี ! ผูใดพูดวา “เราไมไดสมาธิ   เรา
จักไปอยูในเสนาสนะอันสงัดคือปาหรือปาเปล่ียว”  ดังนี้  เขานั้น พึงหวังผลขอนี้ คือ จิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไป. 
 อุบาลี !  เปรียบเหมือนหวงน้ําใหญ มีอยู. ชางพลายสูงเจ็ดรัตน หรือเจ็ด2รัตนคร่ึง   มาสูท่ีนั้น
แลวคิดวา  “เราจะลงสูหวงน้าํนี้  แลวเลนน้าํ  ลางหูบาง  เลนน้ํา  ลางหลังบาง  แลวพงึอาบพึงดื่ม  พงึข้ึนจากหวงน้าํ
แลวหลีกไปตามปรารถนา”  ดังนี;้  ชางนัน้  กระทําไดดังนั้น,  เพราะเหตุไร?  อุบาลี !   เพราะเหตุวา  ชางนัน้ตัว
ใหญ  จึงอาจหยั่งลงในหวงน้ําลึกได.  คร้ังนั้น  กระตายหรือแมวปา   มาเห็นชางนัน้แลวคิดวา  “ชางจะเปนอะไรท่ี
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 หนึ่งรัตนเทากับ ๒ วิทัตถิ,  เทาท่ีทดสอบกันในประเทศไทยแลว  ปรากฏวา  หนึ่งวิทัตถิ    ประมาณเทากับ ๑ ฟุต. 



 พุทธวจน ๓๑ 

 

ไหนมา  เรากจ็ะเปนอะไรทีไ่หนไป   ดังนั้น  เราจะลงสูหวงน้ํานี ้   แลวเลนน้ํา   ลางหูบาง  เลนน้ํา   ลางหลังบาง  
แลวพึงอาบพึงดื่ม   พึงข้ึนจากหวงน้ําแลวหลีกไปตามปรารถนา”  ดังนี้;  กระตาย หรือแมวปานัน้ กระโจนลงสูหวง
น้ํานั้น โดยไมพิจารณา ผลท่ีมันหวังไดก็คือ  จมดิ่งลงไป  หรือลอยไปตามกระแสน้ํา.   ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา?  
เพราะวากระตายหรือแมวปานั้นตัวมันเล็ก  จึงไมอาจหยั่งลงในหวงน้าํลึก,   นี้ฉันใด; อุบาลี !    ขอนี้ก็ฉันนั้น   
กลาวคือ   ผูใด  พูดวา “เราไมไดสมาธิ   เราจักไปอยูในเสนาสนะอันสงัดคือปา   หรือปาเปล่ียว”  ดังนี้  เขานัน้  พึง
หวังผลขอนี้คือ จิตจักจมลง    หรือจิตจักปลิวไป. 
 อุบาลี !  เธอ  จงอยูในหมูสงฆเถิด ความผาสุกจักมีแกเธอผูอยูในหมูสงฆ,   ดังนี้. 

-  ทสก. อํ. ๒๔/๒๑๖/๙๙. 

พอครัวหัวปาก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพอครัวผูเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม บํารุงพระราชาหรือมหา
อํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนิด มีรสเปรีย้วจัดบาง ขมจัดบาง เผ็ดจัดบาง หวานจัดบาง มีรส
เฝอนบาง ไมเฝอนบาง เค็มบาง จืดบาง พอครัวนั้นไมสังเกตรสอาหารของตนวา วันนี้ ภัตและสูปะของ
เราชนิดน้ีทานชอบใจ หรอืทานรับสูปะน้ีมาก หรือทานชมสูปะน้ี วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสเปรี้ยว
จัด ทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสเปรี้ยวจัดหรือทานหยิบเอาสูปะมีรสเปรี้ยวจัดมาก หรือทานชม
สูปะมีรสเปรี้ยวจัด วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด ... มรีสเผ็ดจัด ... มีรสหวานจัด ... มีรสเฝอน ... 
มีรสไมเฝอน ... มีรสเค็ม ...วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสจืดทานชอบใจ หรอืทานรับสูปะมีรสจืด หรอื
ทานหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก หรือทานชมสูปะมีรสจืด ดังน้ี พอครัวนั้นยอมไมไดเครื่องนุงหม ไมได
คาจางไมไดรางวัล ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพอครัวนั้นเปนคนเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม ไมสงัเกต
เครื่องหมายอาหารของตน ฉันใด 
  ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูเขลาไมฉลาดเฉียบแหลม 
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มสีติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมไมต้ังม่ัน ยังละอุปกิเลสไมได เธอไมสําเหนียกนิมิตน้ัน ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู 
มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมือ่พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู จิตยอมไมต้ังม่ัน ยังละอุปกิเลสไมได เธอไมสําเหนียกนิมิตน้ัน ภิกษุนั้นยอมไมไดธรรมเปนเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบันและไมไดสติสัมปชัญญะ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะภิกษุนั้นเปนผูเขลา ไมฉลาด
เฉียบแหลมไมสําเหนียกนิมิตแหงจิตของตน. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพอครัวผูมีปญญาฉลาด เฉียบแหลม บํารุงพระราชาหรือมหา
อํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนิด มีรสเปรีย้วจัดบาง ขมจัดบาง เผ็ดจัดบาง หวานจัดบาง มีรส
เฝอนบาง ไมเฝอนบาง มีรสเค็มบาง จืดบาง พอครัวนั้นยอมสังเกตรสอาหารของตนวา วันนี้ ภัตและ
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สูปะของเราชนิดน้ี ทานชอบใจ หรอืทานรับสูปะน้ี หรือหยิบเอาสูปะน้ีมาก หรือทานชมสูปะน้ี วันน้ี 
ภัตและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัด ... วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด ... มีรสเผ็ดจัด ... มีรสหวาน
จัด ... มีรสเฝอน ... มีรสไมเฝอน ...มรีสเค็ม ... วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสจืดทานชอบใจ หรือทาน
รับสูปะมีรสจืด หรือทานหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก หรือทานชมสูปะมีรสจืด ดังน้ี พอครัวนั้นยอมได
เครื่องนุงหม ไดคาจาง ไดรางวัล ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพอครัวนั้นเปนคนมีปญญา ฉลาด เฉียบ
แหลมสังเกตรสอาหารของตนฉันใด. 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี ้ เปนผูมีปญญาฉลาด เฉียบแหลม 
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มสีติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมต้ังม่ัน ละอุปกเิลสไดเธอยอมสําเหนียกนิมิตน้ัน ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู 
มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู จิตยอมต้ังม่ัน ละอุปกิเลสได เธอยอมสําเหนียกในนิมิตน้ัน ภิกษุนั้นยอมไดธรรมเปนเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบัน และไดสติสัมปชัญญะ 
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗๐/๗๐๔-๗๐๗ 

 

กิจของชาวนา 
ภิกษ ุท.! กิจของคฤหบดีชาวนาท่ีเจาจะตองทํากอน (แหงการไดมาซ่ึงขาวเปลือก) มีสามอยางเหลานี้. สาม

อยางอะไรบางเลา ? สามอยางคือ 
คฤหบดีชาวนาในโลกนี ้ไถ คราด พื้นท่ีนาใหดีเสียกอน, คร้ันแลวปลูกพืชลงในเวลาอันควร, คร้ันแลว ไข

น้ําเขาบาง ไขน้ําออกบาง ตามคราวท่ีสมควร. 
ภิกษ ุท.! กิจของคฤหบดีชาวนาท่ีเขาจะตองทํากอน (แหงการไดมาซ่ึงขาวเปลือก) มีสามอยางเหลานี้แล ; 
ภิกษ ุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : กิจท่ีภกิษจุะตองทํากอน (แหงการไดมาซ่ึงมรรคผล) มีสามอยางเหลานี้. สาม

อยางอะไรกนัเลา ? สามอยางคือ 
การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง, การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง, และการสมาทานการปฏิบัติใน

ปญญาอันยิ่ง.  
ภิกษ ุท.! กิจท่ีภิกษจุะตองทํากอน (แหงการไดมาซ่ึงมรรคผล) มีสามอยางเหลานี้แล. 
ภิกษ ุ ท.! เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี ้ พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนยีกใจไววา “ความพอใจของเราจักตอง

เขมงวดพอ ในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง, ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิง่ และในการสมาทานการ
ปฏิบัติปญญาอันยิ่ง” ดังนี ้ 
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ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลาย พงึสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 
ติก. อํ. ๒๐/๒๙๕/๕๒๓. 

ต้ังหนาทําก็แลวกัน 
 ภิกษุ ท. ! กิจของคฤหบดีชาวนา ท่ีเขาจะตองรีบทํา มีสามอยางเหลานี้. สามอยางอะไรบางเลา ? 
สามอยางคือ คฤหบดีชาวนา รีบๆไถคราด พื้นท่ีนาใหดีเสียกอน,  คร้ันแลว ก็รีบๆปลูกพืช,  คร้ันแลว ก็รีบๆไขน้ํา
เขาบาง ไขน้ําออกบาง. ภิกษ ุท. ! กิจของคฤหบดีชาวนา  ท่ีเขาจะตองรีบทํา  มีสามอยางเหลานี้แล;   แตวา  
คฤหบดีชาวนานั้น  ไมมีฤทธ์ิหรืออานุภาพ ท่ีจะบันดาลวา  “ขาวของเรา  จงงอกในวันนี,้    ต้ังทองพรุงนี้,   สุก
มะรืนนี”้  ดังนี้ไดเลย,  ท่ีแท  ยอมมีเวลาท่ีขาวนั้น  เปล่ียนแปรสภาพไปตามฤดูกาล  ยอมจะงอกบาง  ต้ังทองบาง  
สุกบาง; 
 ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น: กิจของภิกษ ุ ท่ีเธอจะตองรีบทํา มีสามอยางเหลานี.้   สามอยางอะไรบาง
เลา ? สามอยางคือ  การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง, การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง, และการสมาทานการ
ปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง.  ภิกษุ ท. !  กิจของภกิษุ ท่ีเธอจะตองรีบทํา มีสามอยางเหลานี้แล ;   
 แตวาภิกษนุั้น    ก็ไมมีฤทธ์ิหรืออานุภาพ   ท่ีจะบันดาลวา   “จิตของเรา  จงหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย    
เพราะไมมีอุปาทานในวันนี้  หรือพรุงนี ้  หรือมะรืนนี้” ดังนี้ไดเลย,  ท่ีแท  ยอมมีเวลาท่ีเหมาะสม  เม่ือภิกษุนัน้ 
ปฏิบัติไปแมในศีลอันยิ่ง,ปฏิบัติไปแมในจิตอันยิ่ง,    และปฏิบัติไปแมในปญญาอันยิ่งจิตก็จะหลุดพนจากอาสวะ
ท้ังหลาย เพราะไมมีอุปาทานไดเอง. 

ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๙/๕๓๒ 

สิ้นกิเลสก็แลวกัน  ไมตองรูวาสิ้นไปเทาไร 
ภิกษุท้ังหลาย ! เปรียบเหมือนรอยนิว้มือ  หรือรอยนิ้วหวัแมมือ  ยอมปรากฏอยูท่ีดามเคร่ืองมือของพวกชาง

ไม  หรือลูกมือของพวกชางไม  แตเขากไ็มมีความรูวา  ดามเคร่ืองมือของเรา  วันนีสึ้กไปเทานี้  วานน้ีสึกไปเทานี้  
วันอ่ืนๆ สึกไปเทานี้ๆ  คงรูแตวามันสึกไปๆเทานั้น,  นีฉั้นใด;    

ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือภกิษุตามประกอบภาวนาอยู กไ็มรูอยางนีว้า  วันนี้  อาสวะของเราส้ินไปเทานี้  วานนี้
ส้ินไปเทานี้  วนัอ่ืนๆ ส้ินไปเทานี้ๆ    รูแตเพียงวา  ส้ินไปในเม่ือมันส้ินไปๆ เทานั้น,    ฉันใดก็ฉันนัน้. 

-  สตฺตก. อํ. ๒๓ / ๑๒๘ / ๖๘. 

ฟองไขออกเปนตัว มิใชโดยเจตนาของแมไก 
(เหมือนอาสวะสิ้นเอง เมื่อปฏิบัติชอบ) 
 

ภิกษ ุท.! เม่ือภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู, โดยแนนอน เธอไมตองปรารถนา วา "โอหนอ ! จิต
ของเราถึงหลุดพนจากอาสวะเพราะไมมีอุปาทานเถิด" ดังนี.้ จิตของเธอนั้นก็ยอมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมมี
อุปาทานไดเปนแน. ขอนั้นเพราะเหตไุรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวา เธอมีการเจริญสติปฏฐานส่ี สัมมัปปธานส่ี อิทธิ
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บาทส่ี อินทรียหา พละหา โพชฌงคเจ็ด อริยมรรคมีองคแปด. ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือน ฟองไข ๘ ฟอง ๑๐ ฟองหรือ 
๑๒ ฟอง อันแมไกกกดีแลว พลิกใหท่ัวดีแลว คือฟกดีแลว, โดยแนนอน แ มไกไมตองปรารถนา วา  

"โอหนอ ! ลูกไกของเรา จงทํา ลายกระเปาะฟองดวยปลายเล็บเทา หรือจะงอยปาก ออกมาโดยสวสัดีเถิด" 
ดังนี,้ ลูกไกเหลานั้นก็สามารถทําลายกระเปาะดวยปลายเล็บเทา หรือจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดไีดโดยแท, ฉันใด
ก็ฉันนั้น. 

- สตตก.อํ. ๒๓/๑๒๗/๖๘. 
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อุปมาแหงกัปป 
สังสารวัฏน้ีแลไมมีประมาณ 

ภิกษุ ท. ! กัปหนึ่งนานแล มิใชงายท่ีจะนับกัปนั้นวา เทานี้ป เทานี ้๑๐๐ ป เทานี ้๑,๐๐๐ ป หรือ วา
เทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ  

ภิกษุ ท. ! เหมือนอยางวา ภูเขาหนิลูกใหญยาวโยชนหนึ่ง กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่ง ไมมีชอง 
ไมมีโพรง เปนแทงทึบ บุรุษพึงเอาผาแควนกาสีมาแลว ปดภูเขานั้น๑๐๐ ปตอคร้ัง ภูเขาหนิลูกใหญนั้น พึงถึงการ
หมดไป ส้ินไป เพราะความพยายามน้ี ยงัเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่งยังไมถึงการหมดไป ส้ินไป กปันานอยางนี้แล 
บรรดากัปท่ีนานอยางนี้ พวกเธอทองเท่ียวไปแลว มิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป มิใช พันกัป มิใชแสนกัป ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะวา สงสารนี้กาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลา สัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหาเปน
เคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ.   ภิกษุ ท. ! ก็เหตุเพยีงเทานี้พอทีเดยีวเพื่อจะเบ่ือ
หนาย ในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพ่ือจะหลุดพน ดังนี้ ฯ  

ภิกษุ ท. ! สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น มี 
ตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฎ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น เปน
ไฉน น้ําตาท่ีหล่ังไหลของพวกเธอผูทองเท่ียวไปมา ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะประสบส่ิงท่ีไมพอใจ เพราะพลัด
พรากจากส่ิงท่ีพอใจ โดยกาลนานน้ี กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ส่ิงไหนจะมากกวากัน ฯ  

ภิกษเุหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ! น้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของพวกขาพระองค ผูทองเท่ียวไปมา ครํ่า
ครวญรองไหอยู เพราะการประสบส่ิงท่ีไมพอใจเพราะการพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ โดยกาลนานนี้แหละ มากกวา 
สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ฯ  

ภิกษุ ท. ! ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว น้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของพวก 
เธอ ผูทองเท่ียวไปมา ฯลฯ โดยกาลนานน้ีแหละ มากกวาสวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอได
ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน น้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของเธอเหลานั้น ผูประสบมรณกรรมของ มารดา 
ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะประสบส่ิงท่ีไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ นั่นแหละ มากกวา สวนน้าํใน
มหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา... ของพี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว... ของ
บุตร... ของธิดา... ความเส่ือมแหงญาติ...ความเส่ือมแหงโภคะ... ไดประสบความเส่ือมเพราะโรค ตลอดกาลนาน 
น้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของเธอเหลานั้น ผูประสบความเส่ือม เพราะโรค ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะประสบส่ิงท่ีไม
พอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ นัน่แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะวาสงสารนี้กําหนดที่สุดเบ้ืองตน เบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหาเปน
เคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฎ  
 ภิกษุ ท. ! ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพื่อ จะคลายกําหนดั พอ
เพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ  
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ติงสมัตตาสูตร  
ภิกษุ ท. ! สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูยังมีอวชิชาเปนท่ีกางกั้น มี

ตัณหาเปนเคร่ืองผูกพัน ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ พวกเธอจะสําคัญความขอนี้เปนอยางไร ? 
โลหิตท่ีหล่ังไหลออกของพวกเธอผูทองเที่ยวไปมาซ่ึงถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ กบัน้ําใน มหาสมุทรท้ัง ๔ ส่ิง
ไหนจะมากกวากัน  

ขาแตพระองคผูเจริญ ! โลหิตท่ีหล่ังไหลออกของพวกขาพระองคผูทองเท่ียวไปมา ซ่ึงถูกตัดศีรษะ โดยกาล
นานนีแ้หละมากกวา สวนน้าํในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย พระเจาขา ! 

ภิกษุ ท. ! ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี ้ถูกแลว โลหิตท่ีหล่ังไหลออกของพวก 
เธอ ผูทองเท่ียวไปมาซ่ึงถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ นี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวา เลย เม่ือ
เธอท้ังหลายเกดิเปนโค ซ่ึงถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหล่ังไหลออกนั่นแหละมากกวา สวนน้ําใน
มหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย เม่ือเธอทั้งหลายเกดิเปนกระบือ ซ่ึงถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหล่ังไหล 
ออกนั่นแหละมากกวา... เม่ือเธอท้ังหลายเกิดเปนแกะ... เกิดเปนแพะ... เกิดเปนเนื้อ... เกิด เปนสุกร... เกิดเปนไก... 
เม่ือพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวาเปนโจรฆาชาวบานตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหล่ังไหลออกนั่นแหละมากกวา
... ถูกจับตัดศีรษะ โดยขอหาวาเปนโจรคิดปลน... ถูกจับตัดศีรษะ โดยขอหาวาเปนโจรประพฤติผิดในภรรยาของ
ผูอ่ืน ตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหล่ังไหลออกนั่นแหละมากกวา น้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย  

ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? 
  เพราะเหตุวา สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ือง ปลายไมได... ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบ่ือ
หนายในสังขารท้ังปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด พอแลวเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.  
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อื่นๆ ที่ไมสามารถสงเคราะหเขาในหมวดได 
ความเร็วแหงอายุสังขาร 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นายขมังธนู ๔ คน ถือธนูอันม่ันคง ไดศึกษามาดีแลว เปนผูมีความชํานาญ เปนผูมีศิลป
อันไดแสดงแลว ยืนอยูแลวในทิศท้ัง ๔ ถาบุรุษพึงมากลาววาเราจักจับลูกธนูท้ังหลายท่ีนายขมังธนูท้ัง ๔ เหลานี้ยิง
มาจากทิศท้ัง ๔ ไมใหตกถึงแผนดิน เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ควรจะกลาวไดวาบุรุษผูมีความเร็ว 
ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม ดังนี้หรือ ฯ 
 “ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาแมบุรุษจะพึงจับลูกธนูที่นายขมังธนูเพียงคนเดียวยิง ไมใหตกถึง
แผนดิน ก็ควรจะกลาวไดวา บุรุษผูมีความเร็ว ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม จะกลาวไปไยถึงการจับลูกธนูทั้ง ๔ ลูกที่นาย
ขมังธนู ๔ คนยิงมาจาก ๔ ทิศ แมฉันใด ฯ” 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหมือนอยางวา ความเร็วของพระจันทรและพระอาทิตย เร็วกวาความเร็วของบุรุษนั้น 
ความเร็วของเทวดาท่ีไปขางหนาพระจันทรพระอาทิตย  เร็วกวาความเร็วของบุรุษและความเร็วของพระจันทรและ
พระอาทิตย  อายุสังขารส้ินไปเร็วกวาความเร็วนั้นๆ เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลาย
จักเปนผูไมประมาทอยู 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 

นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๐/๖๗๐ 

แงมุมที่เกี่ยวกับอกุศลมูล 
ภิกษ ุท.! บุคคลชนิดนี ้ถูกอกุศลธรรมอันลามกซ่ึงเกิดมาจากความโลภครอบงาํแลว มีจิตอันอกุศลธรรมอัน

ลามกท่ีเกิดจากโลภะกลุมรุมแลวยอมอยูเปนทุกข มีความลําบาก มีความคับแคน มีความเรารอน ในทิฏฐธรรมนั่น
เทียว, ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย ยอมหวังไดแตทุคต.ิ (ในกรณีแหงความโกรธและความ
หลง ก็ตรัสไวโดยขอความทํานองเดียวกัน อยางท่ีกลาวไดวาทุกตัวอักษร ผิดกันแตชื่อเทาน้ัน).  

ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือนตนไมใหญๆเชนตนสาละ ตันธวะ หรือตนผันทนะก็ด ี ถูกเครือเถามาลุวาสามชนิด
ข้ึนคลุมแลว รัดรึงแลว ยอมถึงความพินาศฉิบหาย, ฉันใดก็ฉันนัน้.  

ภิกษ ุท.! เหลานี้แล อกุศลมูล ๓ อยาง. 
- ติก. อํ. ๒๐/๒๕๘/๕๐๙. 

อุปมาการฝกชางศึก ดวยการฝกตนของอริยสาวก 
ภิกษ ุ ท.! ชางตนประกอบดวยคุณ สมบัติส่ี สมควรแกพระราชาจะใชสอย จัดไดวาเปนองคาพยพ 

(สวนประกอบแหงองค) ของพระราชา. ส่ีอยาง  อยางไรเลา ? ในกรณนีี ้ ส่ีอยางคือ ชางตน เปนชางรูฟง รู
ประหาร รูอดทน รูไป. 
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ภิกษ ุท.! ชางตน ท่ีรูฟง เปนอยางไรเลา ? ภิกษ ุท.! ชางตนในกรณีนี,้ ควาญชางส่ังใหทําการอันใดที่เคยทํา
หรือไมเคยทําก็ตาม, ยอมทําในใจอยางท่ัวถึง รวบรวมจติท้ังหมดมาเง่ียโสตคอยสดบั. อยางนี้แล เรียกวาชางตนท่ีรู
ฟง. 

ภิกษ ุท.! ชางตนท่ีรูประหาร เปนอยางไรเลา ? ภิกษ ุท.! ชางตนในกรณีนี ้ เขาสูสงครามแลว ยอมประหาร
ชางบาง ผูอยูบนหลังชางบาง ประหารมาบาง ประหารผูอยูบนหลังมาบาง ยอมประหารรถบาง คนประจํารถบาง 
ยอมประหารพลเดินเทาบาง, อยางนี้แล เรียกวา ชางตนท่ีรูประหาร. 

ภิกษ ุท.! ชางตนท่ีรูอดทน เปนอยางไรเลา ? ภิกษ ุท.! ชางตนในกรณีนี ้ เขาสูสงครามแลว อดทนตอการ
ประหารดวยหอก ดวยดาบ ดวยลูกศร อดทนตอเสียงกกึกองแหงกลอง บัณเทาะว สังข และมโหรทึก. อยางนี้แล 
เรียกวา ชางตนท่ีรูอดทน. 

ภิกษ ุท.! ชางตน ท่ีรูไป เปนอยางไรเลา? ภิกษ ุท.! ชางตนในกรณีนี,้ ควาญ ชางจะสงไปสูทิศใดท่ีเคยไป
หรือไมเคยไปก็ตาม, ยอมไปสูทิศนั้นไดโดยพลัน. อยางนีแ้ล เรียกวา ชางตนท่ีรูไป. 

ภิกษ ุท.! ชางตนประกอบดวยคุณ สมบัติ ๔ อยาง เหลานี้แล  สมควรแกพระราชาจะใชสอย จัดไดวาเปน
องคาพยพของพระราชา. 

- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๕๖-๑๕๘/๑๑๔. 

การเพงแบบมากระจอก หรือ แบบมาอาชาไนย 
สันธะ ! เธอจงเพงอยางการเพงของสัตวอาชาไนย; อยาเพงอยางการเพงของสัตวกระจอก. 
สันธะ ! อยางไรเลา เปนการเพงอยางของสัตวกระจอก ? สันธะ ! มากระจอก ถูกผูกไวท่ีรางเล้ียงอาหาร ใจ

ของมันก็จะเพงอยูแตวา "ขาวเปลือก ๆ "เพราะเหตุไรเลา? สันธะ! เพราะเหตุวามันไมมีแกใจท่ีจะคิดวา "วันนี ้สารถี
ของเราตองการใหเราทําอะไรหนอ  เราจะตอบสนองเขาอยางไรหนอ" ; มันมัวเพงอยูในใจวา "ขาวเปลือก ๆ" ดังนี.้ 

สันธะ ! ฉันใดก็ฉันนัน้ ท่ีภิกษุกระจอกบางรูปในกรณนีี ้ ไปแลว สูปาก็ตาม สูโคนไมก็ตาม สูเรือนวางก็
ตาม มีจิตถูกามราคานิวรณกลุมรุมหอหุม อยู. เขาไมรูตามเปนจิรงซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองออกจากกามราคะท่ีเกดิข้ึน
แลว; เขากระทํา กามราคะนั้น ๆ ใหเนื่องกันไมขาดสายเพงอยู เพงท่ัวอยูเพงโดยไมเหลืออยู เพงลงอยู. (ในกรณี
แหง พยาบาท-ถิ่นมิทธะ-อุทธัจจกุกกุจจะ -และวิจิกิจฉานิวรณ ก็ไดเปนไปในลักษณะอยางเดียวกันกับ
กรณีแหงกามราคะนิวรณ). ภิกษุนัน้ยอมเพงอาศัยความสําคัญวาดินบาง ยอมเพงอาศัยความสําคัญวาน้าํบาง 
อาศัยความสําคัญวาไฟบาง อาศัยความสําคัญวาลมบาง วาอากาสานัญจายตนะบางวาวิญญาณัญจายตนะบางวา อา
กิญจัญญายตนะบาง วาเนวสัญญานาสัญญายตนะบาง วาโลกนี้บาง วาโลกอ่ืนบาง อาศัยความสํา คัญวา "ส่ิงท่ีเรา
เห็นแลว". "ส่ิงท่ีเราฟงแลว", "ส่ิงท่ีเรารูสึกแลว", "ส่ิงท่ีเรารูแจงแลว", "ส่ิงท่ีเราบ รรลุแลว", "ส่ิงท่ีเราแสวงหาแลว", 
"ส่ิงท่ีใจของเราติดตามแลว" แตละอยาง ๆเปนตน ดังนี้บ าง, เพ งอยู. สันธะ !อยางนีแ้ล เปนการเพ งอยางของสัตว
กระจอก. 

สันธะ ! อยางไรเลา เปนการเพงอยางของสัตวอาชาไนย ? สันธะ ! มาอาชาไนยตัวเจริญ ถูกผูกไวท่ีรางเล้ียง
อาหาร ใจของมันจะไมเพงอยูแตวา "ขาวเปลือก ๆ" เพ ราะเหตุไรเลา ? สันธะ ! เพ ราะเหตุวา แมถูกผูกอยูท่ีรางเล้ียง
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อาหาร แตใจของมันมัวไปคิดอยูวา "วันนี้ สารถีของเราตองการใหเราทําอะไรหนอ เราจะตอบสนองเขาอยางไร
หนอ" ดังนี้; มันไมมัวแตเพงอยู ในใจวา "ขาวเปลือก ๆ" ดังนี.้ สันธะ ! ก็มาอาชาไนยนั้น รูสึกอยูวา การถูกลงปะฏัก
นั้นเปนเหมือนการใชหนี ้การถูกจองจํา ความเส่ือมเสีย เปนเหมือนเสนียดจัญไร. 
 (ขอใหสังเกตวา แมอยูในท่ีเดียวกัน ตอหนาสถานการณอยางเดียวกัน มาสองตัวนี้ก็มีความรูสึก
อยูใจใจคนละอยางตามความตางของมัน คือตัวหน่ึงเพงแตจะกิน ตัวหนึ่งเพงแตในหนาท่ี ที่จะไมทําให
บกพรองจนถูกลงโทษ; ดังน้ีเรียกวา มีความเพงตางกันเปนคนละอยาง). 

สันธะ ! ภิกษอุาชาไนยผูเจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ไปแลวสูปาก็ตาม ไปแลวสูโคนไมก็ตาม ไปแลวสู
เรือนวางก็ตาม, มีจิตไมถูกกามราค-นิวรณกลุมรุม หอหุม อยู, เขาเหน็ตามเปนจริงซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองออกกาม- 

คร้ันเม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว วัปปศากยะผูเปนสาวกแหงนิครนถ ไดกราบทูลวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ! เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการกําไร พึงเล้ียงลูกมาไวขาย เขาไมไดกําไรดวยเปนผูมีสวนแหงความ
ลําบากเดือดรอนอยางยิ่งดวย, นี้ฉันใด; ขาแตพระองคผูเจริญ! ขอนี้กฉั็นนั้น คือขาพระองคผูตองการดวยประโยชน 
ไดเขาไปคบหาซ่ึงนิครนถท้ังหลายผูออนดวยปญญา. ขาพระองคนั้นไมไดกําไรดวยเปนผูมีสวนแหงความลําบาก
เดือดรอนอยางยิ่งดวย. ขาแตพระองคผูเจริญ! ต้ังแตวันนีเ้ปนตนไป ขาพระองคขอโปรยเสียซ่ึงความเล่ือมใสใน
นิครนถท้ังหลายผูออนดวยปญญา ในกระแสลมอันพัดจดั หรือวาลอยเสียซ่ึงความเล่ือมใสนั้น ในกระแสอันเช่ียว
แหงแมน้ํา. ขาแตพระองคผูเจริญ!วิเศษนักพระเจาขา! วิเศษนัก พระเจาขา! ขาแตพระองคผูเจริญ! เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของท่ีคว่ําอยูหรือวาเปดของท่ีปดอยู หรือวาบอกหนทางใหแกบุคคลผูหลงทางหรือวาจุดประทีปอัน
โพลงข้ึน ดวยน้ํามัน ไวในท่ีมืด ดวยความหวังวา ผูมีจักษุท้ังหลายจักไดเห็นรูปท้ังหลาย ฉันใด; ธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจาประกาศแลว โดยปริยายเปนอเนก ก็ฉันนั้น. ขาแตพระองคผูเจริญ! ขาพระองคขอถึงซ่ึงพระผูมีพระภาค
ดวย ซ่ึงพระธรรมดวย ซ่ึงพระสงฆดวย วาเปนสรณะ. ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงถือวา ขาพระองคเปนอุบาสกผู
ถึงสรณะแลว จําเดิมแตวนันีเ้ปนตนไป จนตลอดชีวิต", ดังนี้ แล. 

เสียขวัญต้ังแตเห็นยอดธงชัยของขาศึก 
ภิกษ ุ ท.! นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลีได, แตพอสักวาเห็นยอดธงชัยของขาศึกเขาแลว ก็ขวัญหนี 

คร่ันคราม หวัน่หวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม. นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้ เปนเชนนี้ 
เปนนักรบอาชีพประเภทที่สอง มีอยูในโลก หาไดในโลก. 
 ภิกษ ุท.! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี ้ก็มีอยูในหมูภิกษุ หาไดในหมูภกิษุเหมือนกนั. ในกรณีนี้คือ 
ภิกษุทนตอ “ผงคลี” ได, แตพอสักวาเห็น “ยอดธงชัยของขาศึก” เขาแลว ก็ระยอทอถอย ระทมระทด หวั่นหวาดจน
สะกดใจไมอยู ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา บอกเลิกสิกขา หมุน
กลับคือไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. ขอวา “ยอดธงชัยของขาศึก” สําหรับภิกษนุั้นไดแกอะไรเลา ?  
 ภิกษ ุ ท.! ในกรณีนี้คือ ภิกษุ ไมเพยีงแตไดยนิขาวดังกลาวแลว, แตวาเธอไดเหน็เองซ่ึงสตรีหรือกุมารี รูป
สวย เปนขวญัตาเปนขวัญใจ มีผิวพรรณและทรวดทรงงามยิ่งนัก. ภิกษนุั้น คร้ันไดเหน็หญิงงามน้ันแลว ก็ระยอ
ทอถอย ระทมระทด หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได เปดเผยถึงความเปนผูหมด
กําลังใจตอสิกขา บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. ความท่ีไดเห็นหญิงงามนี ้ไดในขอวา  “ยอด
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ธงชัยของขาศึก” สําหรับภิกษุนั้น. ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทท่ีทนตอผงคลีได แตพอสักวา เห็น
ยอดธงชัยของขาศึกเขาแลวก็ขวัญหน ีคร่ันคราม หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะเขาตอตานสงครามฉันใด;  
 ภิกษ ุท.! เรากลาวนักบวชนีว้า มีนักรบอาชีพชนิดนัน้เปนคูเปรียบฉันนั้น ภิกษ ุท.! นักบวชบางคนในกรณี
นี้เปนเชนนี ้เปนนักบวชท่ีเปรียบดวยนกัรบอาชีพประเภทท่ีสอง มีอยูในหมูภกิษ ุหาไดในหมูภกิษ.ุ 

ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๐๐,๑๐๒/๗๕. 

สันดานกา 
ภิกษ ุท.! กา เปนสัตวท่ีประกอบดวยความเลวสิบประการ. สิบประการอะไรกันเลา ? สิบประการคือ :- 
 (๑) กา เปนสัตวทําลายความดี, 
 (๒) กา เปนสัตวคะนอง, 
 (๓) กา เปนสัตวทะเยอทะยาน, 
 (๔) กา เปนสัตวกินจ,ุ 
 (๕) กา เปนสัตวหยาบคาย, 
  (๖) กา เปนสัตวไมกรุณาปราณี, 
 (๗) กา เปนสัตวทุรพล, 
 (๘) กา เปนสัตวรองเสียงอึง, 
 (๙) กา เปนสัตวปลอยสต,ิ 
 (๑๐) กา เปนสัตวสะสมของกิน. 
ภิกษ ุท.! กา เปนสัตวท่ีประกอบดวยความเลวสิบประการ เหลานี้. 
ภิกษ ุท.! ภิกษุลามก ก็เชนเดียวกับกานั้นแหละ เปนคนประกอบดวย อสัทธรรมสิบประการ. สิบประการ
อะไรกันเลา ? สิบประการคือ :- 
 (๑) ภิกษุลามก เปนคนทําลายความด,ี 
 (๒) ภิกษุลามก เปนคนคะนอง, 
 (๓) ภิกษุลามก เปนคนทะเยอทะยาน, 
 (๔) ภิกษุลามก เปนคนกินจ,ุ 
 (๕) ภิกษุลามก เปนคนหยาบคาย, 
 (๖) ภิกษุลามก เปนคนไมกรุณาปราณ,ี 
 (๗) ภิกษุลามก เปนคนทุรพล, 
 (๘) ภิกษลุามก เปนคนรองเสียงอึง, 
 (๙) ภิกษุลามก เปนคนปลอยสติ, 
 (๑๐) ภิกษุลามก เปนคนสะสมของกิน. 
ภิกษ ุท.! ภิกษลุามก เปนคนประกอบดวยอสัทธรรมสิบประการเหลานี้แล. 

ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๙/๗๗ 
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ทิ้งเสียน่ันแหละกลับจะเปนประโยชน 
ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือน  อะไรๆ ในแควนนี้  ท่ีเปนหญาเปนไม เปนกิ่งไม เปนใบไมท่ีคนเขาขนไป

ท้ิง  หรือ เผาเสีย  หรือทําตามปจจัย ;  พวกเธอรูสึกอยางนี้บางหรือไมวา  คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา  หรือทําแกเรา
ตามปจจัยของเขา?  “ไมรูสึกอยางนั้นเลย  พระเจาขา !”  เพราะเหตุไรเลา?  “ขาแตพระองคผูเจริญ !     เพราะเหตุวา 
ความรูสึกวาตัวตน (อตฺตา)  ของตน (อตฺตนิยา)  ของขาพระองคไมมีในส่ิงเหลานั้น  พระเจาขา !” 
 ภิกษุท้ังหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น : จักษุ ... โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหา ... กายะ ... มโน  ไมใชของเธอ  เธอจงละ
มันเสีย ส่ิงเหลานั้น อันเธอละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเธอ แล. 

- สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๙. 

ความเปนโสดาบัน  ประเสริฐกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ 
ภิกษุท้ังหลาย !   แมพระเจาจักรพรรดิ  ไดครองความเปนใหญยิ่งแหงทวีปท้ังส่ี  เบ้ืองหนาจากการตาย

เพราะรางกายแตกดับ   อาจไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เปนสหายอยูรวมกับเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส  ถูกแวดลอมอยู
ดวยหมูนางอัปษรในสวนนนัทวัน  ทาวเธอเปนผูเอิบอ่ิมเพียบพรอมดวยกามคุณท้ังหาอันเปนของทิพยอยางนี้ก็ตาม,  
แตกระนั้น  ทาวเธอก็ยัง รอดพนไปไมได  จากนรก  จากกําเนดิเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  และจากอบาย  ทุคติ  
วินิบาต. 
 

ภิกษุท้ังหลาย !    สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้  แมเปนผูยงัอัตตภาพใหพอเปนไปดวยคําขาวท่ีไดมาจาก
บิณฑบาตดวยปลีแขงของตนเอง  พนักายดวยการนุงหมผาปอนๆไมมีชาย,  หากแตวาเปนผูประกอบพรอมแลว    
ดวยธรรม ๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ รอดพนเสียได  จากนรก  จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  และจาก
อบาย  ทุคติ  วนิิบาต. 

ภิกษุท้ังหลาย !   ธรรม ๔ ประการนั้นเปนไฉน ?  ส่ีประการคือ อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้  เปนผูประกอบ
พรอมแลว ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน  ไมหวัน่ไหวในองคพระพุทธเจา... ในองคพระธรรม... ในองคพระสงฆ
...เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยศีลท้ังหลาย ชนิดเปนท่ีพอใจของเหลาอริยเจา ฯลฯ ดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย !     ระหวางการไดทวีปท้ังส่ี กับการไดธรรม ๔ ประการนี้นั้น   การไดทวีปท้ังส่ีมีคาไมถึง
เส้ียวท่ีสิบหก  ของการไดธรรม ๔ ประการนี้ เลย. 

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

ปาฏิหาริย สาม 
 เกวัฏฏะ !  นีป่าฏิหาริยสามอยาง  ท่ีเราไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวประกาศใหผูอ่ืนรูได.  สาม
อยางอะไรเลา ?  สามอยางคือ  อิทธิปาฏิหาริย   อาเทสนาปาฏิหาริย   และ อนุศาสนีปาฏิหาริย 
 (๑) เกวัฏฏะ!  อิทธิปาฏิหาริยนั้นเปนอยางไรเลา?  เกวัฏฏะ ! ภิกษใุนกรณีนี้ กระทําอิทธิวิธีมีประการตางๆ :  
ผูเดยีวแปลงรูปเปนหลายคน, หลายคนเปนคนเดยีว, ทําท่ีกําบังใหเปนท่ีแจง  ทําท่ีแจงใหเปนท่ีกําบัง,  ไปไดไม
ขัดของ  ผานทะลุฝา  ทะลุกาํแพง  ทะลุภูเขา     ดุจไปในอากาศวางๆ, ผุดข้ึนและดํารงอยูในแผนดนิไดเหมือนในน้ํา
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,  เดินไปไดเหนือน้ํา เหมือนเดินบนแผนดิน,  ไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก ท้ังท่ียังนั่งสมาธิคูบัลลังก.  ลูบคลํา
ดวงจนัทรและดวงอาทิตยอันมีฤทธ์ิอานุภาพมาก ไดดวยฝามือ.  และแสดงอํานาจทางกายเปนไปตลอดถึงพรหม
โลกได.  เกวฏัฏะ !  กุลบุตรผูมีศรัทธาเล่ือมใสไดเห็นการแสดงนั้นแลว เขาบอกเลาแกกุลบุตรอ่ืนบางคน  ท่ีไม
ศรัทธาเล่ือมใสวานาอัศจรรยนัก.  กุลบุตรผูไมมีศรัทธาเล่ือมใสนั้น  กจ็ะพึงตอบวา  วิชา  ช่ือ คันธารี  (คันธารี  ชื่อ
มนต  แตงโดยฤษีมีนามคันธาระ,  อีกความหมายหนึ่งหมายถึงคําแปลวาในแควนคันธาระ.) มีอยู  ภิกษุ
นั้นแสดงอิทธิวิธีดวยวิชานั่นเทานั้น. เกวัฏฏะ !   ทานจะเขาใจวาอยางไร :  ก็คนไมเช่ือ  ไมเล่ือมใส  ยอมกลาวตอบ
ผูเช่ือผูเล่ือมใสไดอยางนัน้  มิใชหรือ ? 

“พึงตอบได,  พระองค!” 
เกวัฏฏะ! เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิ ปาฏิหาริยดงันีแ้ล  จึงอึดอัด  ขยะแขยง  เกลียดชัง  ตอ

อิทธิปาฏิหาริย. 
 (๒) เกวัฏฏะ !  อาเทสนาปาฏิหาริยนัน้  เปนอยางไรเลา?  เกวัฏฏะ !  ภิกษใุนกรณีนี ้  ยอมทายจิต    ทาย

ความรูสึกของจิต  ทายความตรึก  ทายความตรอง  ของสัตวเหลาอ่ืน  ของบุคคลเหลาอ่ืนได  วา ใจของทานเชนนี ้ 
ใจของทานมีประการนี้  ใจของทานมีดวยอาการอยางนี้.  ... ฯลฯ ...  กุลบุตรผูไมเช่ือ ไมเล่ือมใส  ยอมคานกุลบุตรผู
เช่ือผูเล่ือมใส  วา  วิชา  ช่ือ  มณิกา    มีอยู  ภิกษุนั้น   กลาวทายใจไดเชนนั้นๆก็ดวยวชิานั้น,      เกวฎัฎะ !  ทานจะ
เขาใจวาอยางไร : ก็คนไมเช่ือ   ไมเล่ือมใส  ยอมกลาวตอบผูเช่ือผูเล่ือมใสไดอยางนั้น    มิใชหรือ? 
 “พึงตอบได,  พระองค!” 

เกวัฏฏะ !  เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนาปาฏิหาริยดงันี้แล  จึงอึดอัด  ขยะแขยง  เกลียดชัง   ตออาเทส
นาปาฏิหาริย. 
  (๓) เกวัฏฏะ! อนุศาสนีปาฏหิาริย  นั้นเปนอยางไรเลา?  เกวัฏฏะ !  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมส่ังสอนวา “ทานจง
ตรึกอยางนี้ๆ  อยาตรึกอยางนั้นๆ,   จงทําไวในใจอยางนี้ๆ   อยาทําไวในใจอยางนั้นๆ,  จงละส่ิงนี้ๆเสีย,   จงเขาถึงส่ิง
นี้ๆแลวแลอยู”  ดังนี้. เกวัฏฏะ ! นี้เราเรียกวา  อนุศาสนีปาฏิหาริย.  เกวัฏฏะ !  ขออ่ืนยังมีอีก : ตถาคตเกิดข้ึนในโลก
นี้  เปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปด ี รูแจงโลก  เปนสารถีฝกคนควรฝกได
อยางไมมีใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว  จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว.  ตถาคตนั้น  ทํา
ใหแจงซ่ึงโลกนี้  กับท้ังเทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาพรอมท้ังมนุษย ดวยปญญาอัน
ยิ่งเองแลว  สอนผูอ่ืนใหรูแจงตาม. ตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน –ทามกลาง – ท่ีสุด,  ประกาศ
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถะและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง. คหบดีหรือบุตรคหบดี หรือผูเกิดในตระกลูใด
ตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ด ีไดฟงธรรมนัน้แลว  เกดิศรัทธาในตถาคต.     เขาผูประกอบดวยศรัทธา  ยอมพิจารณา
เห็นวา  “ฆราวาสคับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี,  บรรพชาเปนโอกาสวาง; การที่คนอยูครองเรือน จะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธ์ิบริบูรณโดยสวนเดยีวเหมือนสังขท่ีเขาขัดแลวนัน้  ไมทําไดโดยงาย. ถากระไร  เราจะปลงผม
และหนวด  ครองผากาสายะ  ออกจากเรือน บวช  เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนเถิด”, ดังนี.้ 

โดยสมัยอ่ืนตอมา  เขาละกองสมบัตินอยใหญและวงศญาตินอยใหญ  ปลงผมและหนวด  ออกจากเรือน
บวชเปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนแลว.  ภิกษุนั้น ผูบวชแลวอยางนี้  สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกข  ถึง
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พรอมดวยมรรยาทและโคจร,  มีปกติเห็นเปนภยัในโทษท้ังหลาย แมวาเปนโทษเล็กนอย  สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบทท้ังหลาย,  ประกอบแลว ดวยกายกรรมวจีกรรมอันเปนกุศล, มีอาชีวะบริสุทธ์ิ, ถึงพรอมดวยศีล, มีทวารอัน
คุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย,  ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ,  มีความสันโดษ.  

เกวัฏฏะ ! ภิกษุถึงพรอมดวยศีล เปนอยางไรเลา ?  เกวัฏฏะ !    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการทําสัตวมีชีวิตให
ตกลวงไป  เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  วางทอนไมและศาสตราเสียแลว   มีความละอาย   ถึงความเอ็นดกูรุณา  
หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังหลายท้ังปวงอยู. เกวัฏฏะ!  นี้เราเรียกวา อนุศาสนีปาฏิหาริย. 

เกวัฏฏะ !  ภกิษุนัน้  คร้ันจิตต้ังม่ันบริสุทธ์ิผองใส ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส   เปนธรรมชาติออนโยน
ควรแกการงาน  ต้ังอยูไดอยางไมหวั่นไหว เชนนีแ้ลว,  เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ.  เธอยอมรูชัด
ตามท่ีเปนจริงวา “นี้ทุกข, นี้เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ,  นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ทางดําเนินใหถึงความดับ ไม
เหลือแหงทุกข”;  และรูชัดตามท่ีเปนจริงวา “เหลานี้       อาสวะ, นี้เหตุเกิดขึ้นแหงอาสวะ,  นี้ความดับไมเหลือแหง
อาสวะ,  นี้ทางดําเนนิใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ”.  เม่ือเธอรูอยูอยางนีเ้ห็นอยูอยางนี ้  จิตกพ็นจากกามาสวะ  
ภวาสวะ  อวิชชาสวะ.  คร้ันจิตหลุดพนแลวก็เกิดญาณหยั่งรูวา “จิตพนแลว”.   เธอรูชัดวา “ชาติส้ินแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว   กจิท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กจิอ่ืนท่ีจะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก”  ดังนี.้ 

เกวัฏฏะ !  เปรียบเหมือนหวงน้ําใสที่ไหลเขาไมขุนมัว,  คนมีจักษุดียนือยูบนฝงในท่ีนัน้,  เขาเห็นหอยตางๆ
บาง  กรวดและหินบาง  ฝูงปลาบาง อันหยุดอยูและวายไปในหวงน้าํนั้น,  เขาจะสําเหนยีกใจอยางนี้วา “หวงน้ํานี้ใส  
ไมขุนเลย  หอย  กอนกรวด  ปลาท้ังหลายเหลานี้หยดุอยูบาง  วายไปบาง  ในหวงน้ํานั้น”  ดังนี้;  ฉันใดก็ฉันนั้น.  เก
วัฏฏะ !    นี้เราเรียกวา  อนุศาสนีปาฏิหาริย.  

เกวัฏฏะ !  เหลานี้แล  ปาฏิหาริย  ๓ อยาง  ท่ีเราไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวประกาศใหผูอ่ืนรู
ตามดวย 

- สี. ท.ี ๙/๒๗๓ – ๒๗๖/ ๓๓๙ – ๒๔๒. 

ทรงเปนลูกไกตัวพ่ีที่สุด  
พราหมณ ! เปรียบเหมือนฟองไขของแมไกอันมีอยู ๘ ฟอง หรือ๑๐ ฟอง หรือ๑๒ ฟอง, เม่ือไมไกนอนทับ 

กก ฟกดวยดแีลว, บรรดาลูกไกในไขเหลานั้น ตัวใดเจาะแทงทําลายเปลือกไขดวยจะงอยเล็บเทา หรือจะงอยปาก
ออกมาไดกอนตัวอ่ืนโดยปลอดภัย เราควรเรียกลูกไกตัวนั้นวาอยางไร คือจะเรียกวาตัวพี่ผูแกท่ีสุด หรือตัวนอง
ผูนอยท่ีสุด ? 

“พระโคดมผูเจริญ! ใคร ๆ ก็ควรเรียกมันวา ตัวพี่ผูเจริญท่ีสุด เพราะมันเปนตัวท่ีแกท่ีสุดในบรรดาลูกไก
เหลานั้น" พราหมณทูลตอบ.พราหมณ ! ฉันใดก็ฉันนั้น : เรานี,้ ขณะเม่ือหมูสัตวกาํลังถูกอวิชชาซ่ึงเปนประดุจ
เปลือกฟองไขหอหุมอยูแลว, ก็ทําลายเปลือกหุม คืออวิชชาออกมาไดกอนใคร ๆ เปนบุคคลแตผูเดียวในโลกไดรู
พรอมเฉพาะแลวซ่ึงสัมมาสัมโพธิญาณ อันไมมีญาณอะไรยิ่งไปกวา. พราหมณ ! เรานั้น, เปนผูเจริญท่ีสุดประเสริฐ
ท่ีสุดของโลก. ความเพียรเราไดปรารภแลว ไมยอหยอน, สติเราไดกําหนดม่ันแลวไมลืมหลง, กายก็รํางับแลวไม
กระสับกระสาย, จิตต้ังม่ันแลวเปนหนึ่ง, เราไดบรรลุปฐมฌาน ฯลฯ๑ ทุติยฌาน ฯลฯตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานแลว 
ก็นอมจิตไปเฉพาะตอปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ เปนการทําลายเปลือกฟองไขของลูกไกออกจากฟองไข คร้ัง
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แรก, ก็นอมจิตไปเฉพาะตอจุตูปปาตญาณ ฯลฯ เปนการทําลายเปลือกฟองไขของลูกไกออกจากฟองไขคร้ังท่ีสอง, 
ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวกัขยญาณ ฯลฯเปนการทําลายเปลือกฟองไขของลูกไกออกจากฟองไขคร้ังท่ีสาม, ดังนี้. 
 

มหาวิภังค วินัยปฎก ๑/๕/๓  
 

หมด “อาหาร” ก็นิพพาน 
ภิกษุท้ังหลาย !  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ใน อาหารคือคําขาว กด็ี ใน อาหารคือผัสสะ กด็ี  ใน 

อาหารคือมโนสัญเจตนา กด็ี  ใน อาหารคือวิญญาณ  กด็ี แลวไซร,  วิญญาณก็เปนส่ิงท่ีต้ังอยูไมได เจริญงอกงามอยู
ไมไดในส่ิงนัน้ๆ.  วิญญาณตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในท่ีใด, การกาวลงแหงนามรูป ยอมไมมี  ในท่ีนัน้;  
การกาวลงแหงนามรูปไมมีในท่ีใด, ความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย  ยอมไมมีในท่ีนั้น;  ความเจริญแหงสังขาร
ท้ังหลาย ไมมีในท่ีใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมีในท่ีนัน้; การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีในท่ีใด,  
ชาติชราและมรณะตอไป ยอมไมมีในท่ีนัน้;  ชาติชราและมรณะตอไป ไมมีในท่ีใด, ภิกษุท้ังหลาย !  เราเรียก  “ท่ี” 
นั้นวาเปน  “ท่ีไมโศก  ไมมีธุลี  และไมมีความคับแคน”  ดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย ! เปรียบเหมือนเรือนยอด        หรือศาลาเรือนยอด ท่ีต้ังอยูทางทิศเหนือหรือใตกต็าม เปน
เรือนมีหนาตางทางทิศตะวนัออก.  คร้ันดวงอาทิตยข้ึนมา แสงสวางแหงดวงอาทิตยสองเขาไปทางชองหนาตางแลว 
จักต้ังอยูท่ีสวนไหนแหงเรือนนั้นเลา ? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตย  จกัปรากฏท่ีฝาเรือนขางในดานทิศตะวนัตก   พระเจา
ขา !” 

ภิกษุท้ังหลาย !  ถาฝาเรือนทางทิศตะวนัตกไมมีเลา  แสงแหงดวงอาทิตยนั้นจักปรากฏอยูท่ีไหน?  
“ขาแตพระองคผูเจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น  จกัปรากฏท่ีพื้นดิน   พระเจาขา !” 
ภิกษุท้ังหลาย !  ถาพื้นดินไมมีเลา  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น  จักปรากฏท่ีไหน ? 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น  จกัปรากฏในน้ําพระเจาขา !” 
ภิกษุท้ังหลาย !    ถาน้ําไมมีเลา  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น  จักปรากฏท่ีไหนอีก ? 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น ยอมเปนส่ิงท่ีไมปรากฏแลว  พระเจาขา !” 
ภิกษุท้ังหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้นแล  :  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ในอาหารคือคําขาวก็ดี    ใน

อาหารคือผัสสะก็ดี  ในอาหารคือมโนสัญเจตนากด็ี  ในอาหารคือวิญญาณก็ดี แลวไซร,  วิญญาณก็เปนส่ิงท่ีต้ังอยู
ไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในอาหารคือคําขาว เปนตนนั้นๆ.  วิญญาณต้ังอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได ในท่ี
ใด,  การกาวลงแหงนามรูป ยอมไมมีในท่ีนั้น ; การกาวลงแหงนามรูปไมมีในท่ีใด,  ความเจริญแหงสังขารท้ัง 
หลายยอมไมมีในท่ีนั้น; ความเจริญแหงสังขารท้ังหลายไมมีในท่ีใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมีในท่ีนั้น;   
การบังเกิดในภพใหมตอไป  ไมมีในท่ีใด,  ชาติชราและมรณะตอไป  ยอมไมมีในท่ีนั้น;  ชาติชรามรณะตอไป  ไมมี
ในท่ีใด,  ภิกษท้ัุงหลาย !  เราเรียก “ท่ี” นั้นวาเปน  “ท่ีไมโศก   ไมมีธุลี   และไมมีความคับแคน”  ดังนี้. 

- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๔-๑๒๕/๒๔๘-๒๔๙. 
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มรณกาล 
 สัตวท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนคนหนุม  คนแก,  ท้ังท่ีเปนคนพาลและบัณฑิต, ท้ังท่ีม่ังมี และยากจน ลวนแตมีความ
ตายเปนท่ีไปถึงในเบ้ืองหนา. เปรียบเหมือนภาชนะดนิท่ีชางหมอปนแลว ท้ังเล็กและใหญ ท้ังท่ีสุกแลว และยังดิบ 
ลวนแตมีการแตกทําลายเปนท่ีสุด ฉันใด ; ชีวิตแหงสัตวท้ังหลายก็มีความตายเปนเบ้ืองหนา ฉันนัน้. 
 วยัของเรา  แกหงอมแลว  ชีวิตของเราริบหร่ีแลว,  เราจักละพวกเธอไป. สรณะของตัวเองเราไดทําไวแลว.   
ภิกษุท้ังหลาย  !  พวกเธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีศีล เปนอยางดี  มีความดําริอันต้ังไวแลวดวยดี  ตามรักษาซ่ึง
จิตของตนเถิด. ในธรรมวินยันี้, ภิกษุใดเปนผูไมประมาทแลว จักละชาตสิงสาร ทําท่ีสุดแหงทุกขได. 

- มหาปรินิพพานสูตร  มหา.ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๖ 

สมณะแกลบ 
ภิกษ ุท.! พวกเธอท้ังหลาย จงขับบุคคลนี้ออกไปเสีย. ภิกษุ ท.! พวกเธอท้ังหลาย จงขับบุคคลนี้ออกไปเสีย. 

จงนําบุคคลนีไ้ปใหพน. ลูกนอกคอก ชางทําใหลําบากใจกระไร. 
ภิกษ ุท.! พวกนักบวชบางคน มีการเดิน การถอยกลับ การแลดู การเหลียวด ูการคูแขนคูขา การเหยยีดมือ

เหยยีดเทา การทรงสังฆาฏิ ถือบาตรครองจีวร เหมือน ๆ พวกภิกษุท่ีดรูีปอ่ืน ๆ ท้ังหลาย ช่ัวเวลาท่ีภิกษุท้ังหลายยัง
ไมเห็นอาบัติของเธอ. เม่ือใดภิกษุท้ังหลายเห็นอาบัติของเธอเขา เม่ือนั้นเขาท้ังหลายก็รูจักเธอไดวา  

“นี่เปนสมณะอันตราย, เปนสมณะแกลบ, เปนสมณะขยะมูลฝอย” ดงันี้ คร้ันคนท้ังหลายรูจักเธอ วาเปน
เชนนั้นแลวเขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู. ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะคนท้ังหลายมีความประสงควา “อยาใหคน
ชั่วทําลายพวกภิกษุท่ีดีอ่ืน ๆ ท้ังหลายเลย” ดังนี.้ 

ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือน ตนขาวผ๑ี ซ่ึงออกรวงมีแตแกลบ ไมมีเนื้อในท่ีบริโภคได เกิดข้ึนในนาขาว เต็มไป
หมดในฤดูทํานา. รากของมันลําตนของมัน ใบของมัน ก็ดูเหมือน ๆ ตนขาวยวะ ๒ท้ังหลาย ช่ัวเวลาท่ีรวงยังไมออก, 
เม่ือใด มันออกรวง เม่ือนั้น จึงทราบไดวา “นี่ เปนตนขาวผีซ่ึงมีแตแกลบ ไมมีเนื้อในท่ีบริโภคได” ดังนี.้ 

คร้ันคนท้ังหลายทราบเชนนีแ้ลวเขาก็ชวยกันท้ิงถอนพรอมท้ังรากท้ิงไปใหพนนาขาว. ขอนั้นเพราะอะไร ? 
เพราะคนท้ังหลาย มีความประสงควา “อยาใหตนขาวผีทําลายตนขาวยวะท่ีดีอ่ืน ๆ เลย” ดังนี ้; 

ภิกษ ุท.! ฉันใดก็ฉันนัน้ : นักบวชบางคนในกรณนีี ้มีการเดินการถอยกลับ การแลด ูการเหลียวด ูการคูแขน
คูขา การเหยยีดมือเหยียดเทา การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร เหมือน ๆ พวกภกิษุท่ีดีรูปอ่ืน ๆ ท้ังหลาย 
ช่ัวเวลาทีภ่ิกษท้ัุงหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ. เม่ือใด ภิกษุท้ังหลายเห็นอาบัติของเธอเขา เม่ือนัน้ เขาท้ังหลายก็
รูจักเธอไดวา “นี่เปนสมณะอันตราย, เปนสมณะแกลบ, เปนสมณะขยะมูลฝอย” ดังนี้ คร้ันคนท้ังหลายรูจักเธอวา 
เปนเชนนัน้แลว เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู. ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะคนท้ังหลาย มีความประสงควา “อยา
ใหคนช่ัวทําลายพวกภกิษุท่ีดอ่ืีน ๆ ท้ังหลายเลย” ดังนี.้ 

ภิกษ ุ ท.! เปรียบเหมือน กองขาวเปลือกกองใหญ ท่ีคนท้ังหลายกําลังโรยกันอยูกลางลม, ในขาวเปลือก
เหลานั้น ขาวท่ีเปนเมล็ดแท แข็งแกรงกต็กไปรวมกันอยูกองหนึ่ง, สวนขาวลีบท่ีเปนแกลบ ลมก็พัดปลิวพาไป 
รวมเขาเปนอีกกองหน่ึง, เจาของจึงเอาไมกวาด ๆ ขาวท่ีลีบนั้นไปท้ิงเสีย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเจาของมี
ความประสงควา “อยาใหขาวลีบท่ีเปนแกลบมาปนกับขาวอ่ืน ๆ เลย” ดังนี้ ; 
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ภิกษ ุท.! ฉันใดก็ฉันนัน้ : นักบวชบางคนในกรณนีี ้มีการเดินการถอยกลับ การแลด ูการเหลียวด ูการคูแขน
คูขา การเหยียดมือเหยียดเทา การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร เหมือนพวกภกิษุท่ีดีรูปอ่ืน ๆ ท้ังหลายช่ัวเวลาท่ี
ภิกษุท้ังหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ. เม่ือใด ภิกษุท้ังหลายเหน็อาบัติของเธอเขา เม่ือนั้น เขาท้ังหลายก็รูจกัเธอไดวา 
“นี่เปนสมณะอันตราย, เปนสมณะแกลบ, เปนสมณะขยะมูลฝอย” ดังนี้. คร้ันคนท้ังหลายรูจักเธอวาเปนเชนนั้นแลว 
เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู. ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะคนท้ังหลาย มีความประสงควา “อยาใหคนช่ัวทําลาย
พวกภิกษุท่ีดีอ่ืน ๆ ท้ังหลายเลย” ดังนี.้ 

ภิกษ ุ ท.! อนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษท่ีตองการ ถังไมสําหรับใสน้ําถือขวานท่ีคมเขาไปในปา. เขาเคาะตนไม
ตาง ๆ ดวยขวาน. บรรดาตนไมตาง ๆ เหลานั้น ตนไหนเปนไมเนื้อแข็ง มีแกนตัน ถูกเคาะดวยขวาน ยอมสงเสียง
หนัก ๆ , สวนตนไมท่ีผุไน น้ําซึมเขาไปแชอยูได จนเกิดเปอยผุข้ึนในตัวเองถูกเคาะดวยขวานเขา ก็สงเสียงดังกอง, 
บุรุษผูนั้น จึงตัดตนไมเนื้อผุในชนิดนั้นท่ีโคน แลวตัดปลายออก ควานในทําใหเกล้ียงเกลาอยางด ีคร้ันแลวก็ใชเปน
ถังสําหรับใสน้ําไดสําเร็จ ; 

ภิกษ ุท.! ฉันใดก็ฉันนัน้ : นักบวชบางคนในกรณนีี ้มีการเดินการถอยกลับ การแลด ูการเหลียวด ูการคูแขน
คูขา การเหยียดมือเหยียดเทา การทรงสังฆาฏิ ถือบาตร ครองจีวร เหมือนพวกภกิษุท่ีดีรูปอ่ืน ๆ ท้ังหลายช่ัวเวลาท่ี
ภิกษุท้ังหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ. เม่ือใด ภิกษุท้ังหลายเหน็อาบัติของเธอเขา เม่ือนั้น เขาท้ังหลายก็รูจกัเธอไดวา 
“นี่เปนสมณะอันตราย, เปนสมณะแกลบ, เปนสมณะขยะมูลฝอย” ดังนี้ คร้ันคนท้ังหลายรูจักเธอ วาเปนเชนนั้นแลว 
เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู. ขอนั้นเพราะอะไร ? เพราะคนท้ังหลายมีความประสงควา “อยาใหคนช่ัวทําลาย
พวกภิกษุท่ีดีอ่ืน ๆ ท้ังหลายเลย” ดังนี.้ 

“เพราะอยูรวมกัน จึงรูจักกนัไดวา คนนี้มีความปรารถนาลามก มักโกรธ มักลบหลูคุณทาน หัวดือ้ ตีตน
เสมอทานมี ค ว า ม ริ ษ ย า มี ค ว า ม ตระหนี ่และโออวด.ในทามกลางชน เขาเปนคนมีวาจาหวาน ปานสมณะ 
ท่ีดีพูด; แตในท่ีลับคน ยอมทําส่ิงท่ีคนช่ัว ซ่ึงมีความเห็นตํ่าทราม ไมเอ้ือเฟอระเบียบ พูดจาปล้ินปลอน โปปด เขาทํา
กัน ทุกอยาง.ทุกคน พึงรวมมือกันกําจดัเขาออกไปเสีย, ทุกคนพึงชวยกันท้ึงถอนบุคคลท่ีเปนดุจตนขาวผีนั้นท้ิง, พึง
ชวยกันขับคนกลวงเปนโพรงไปใหพน, พึงชวยกันคัดเอาคนท่ีมิใชสมณะ แตยังอวดอางตนวาเปนสมณะออกท้ิงเสีย 
ดุจชาวนาโรยขาวเปลือกกลางลม เพื่อตัดเอาขาวลีบออกท้ิงเสีย ฉะนัน้. 

อนึ่ง คนเรา เม่ือมีการอยูรวมกันกับคนท่ีสะอาดหรือคนท่ีไมสะอาดก็ตาม ตองมีสติกํากับอยูดวยเสมอ, แต
นั้นพึงสามัคคีตอกัน มีปญญาทําท่ีสุดทุกขแหงตนเถิด”. 

อฏฐก. อ.ํ ๒๓/๑๗๐/๑๐๐ 
๑ คําวา ขาวผี ในที่นี้ ความหมายเพียงขาวท่ีมิใชขาวท่ีประสงค แตมันมีลําตนคลายขาวเทาน้ัน. 
๒ ศัพทวา ยวะ เปนชื่อขาวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีในอินเดีย ไมมีชื่อเรียกในภาษาไทย จึงตองเรียกทับศัพท, นักศึกษาตะวันตก บางคนแปลวา corn บางคน
แปลวา barley ลวนแตยังเปนปญหาท้ังน้ัน. 

ผูละความทุศีลเสียได 
ภิกษ ุท.! ความสงัด (คือหางไกลจากบาปธรรม) อันยิ่งสําหรับภิกษุในธรรมวินัยนี้มีสามอยางเหลานีเ้ทานั้น. 

สามอยางอะไรบางเลา ? สามอยางคือ :- 
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(๑) ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้เปนผูมีศีล ละความทุศีลเสียได และสงัดจากความทุศีลดวย. 
(๒) เปนผูมีความเห็นชอบ ละความเห็นผิดเสียได และสงัดจากความเหน็ผิดนั้นดวย 
(๓) เปนผูมีอาสวะส้ินแลว ละอาสวะท้ังหลายเสียได และเปนผูสงัดจากอาสวะท้ังหลายน้ันดวย, 
ภิกษ ุท.! เม่ือใดแล ภิกษุมีคุณธรรมสามอยางดังกลาวนีแ้ลว เม่ือนั้นภกิษุนี ้เราเรียกวา เปนผูถึงยอด ถึงแกน 

บริสุทธ์ิ ต้ังอยูในสาระแลว. 
ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือนนาขาวสาลีของคฤหบดีชาวนา มีผลไดท่ีแลว, คฤหบดีชาวนาก็รีบ ๆ ใหเกีย่วขาว

นั้น, คร้ันแลวก็รีบ ๆ ใหเก็บขน, คร้ันแลวก็รีบ ๆใหนําข้ึนไปไวในลาน, คร้ันแลวกรี็บ ๆ ใหทําเปนกอง, คร้ันแลวก็
รีบ ๆ ใหนวด, คร้ันแลวก็รีบ ๆ ใหสงฟาง, คร้ันแลวก็รีบ ๆ ใหสาด, คร้ันแลวก็รีบ ๆ ใหสี, คร้ันแลวก็รีบ ๆ ใหซอม, 
คร้ันแลวก็รีบ ๆ ใหฝดแกลบ, เม่ือเปนเชนนี้ ขาวเปลือกของคฤหบดีชาวนานัน้ก็เปนอันถึงท่ีสุด ถึงแกน สะอาด 
ต้ังอยูในความเปนขาวสารได ฉันใดก็ด ี; ภิกษ ุท.! ภิกษุเปนผูมีศีล ละความทุศีลเสียได และสงัดจากความทุศีลนัน้
ดวย, เปนผูมีความเหน็ชอบ ละความเหน็ผิดเสียได และสงัดจากความเห็นผิดนัน้ดวย, เปนผูมีอาสวะส้ินแลว 

ติก. อํ. ๒๐/๓๑๑/๕๓๓. 

 

ทรงแกขอที่เขาหาวาเกียดกันทาน 
“พระโคดมผูเจริญ! ขาพเจาไดฟงมาวา พระสมณโคดมไดกลาวแลววา `ใคร ๆพึงทําทานกะเราเทานั้น ไม

ควรทําทานกบัคนพวกอ่ืน, ใคร ๆ พึงทําทานกะสาวกท้ังหลายของเราเทานั้น ไมควรทําทานกบัสาวกของคนพวก
อ่ืน, ทานท่ีทํากะเราเทานั้นมีผลมาก ทํากับคนอ่ืนไมมีผลมาก, ทานท่ีทํากับสาวกของเราเทานั้นมีผลมาก ทํากับ
สาวกของคนพวกอ่ืนไมมีผลมาก”ดังนี.้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ! ใคร ๆท่ีกลาวเชนนี้ ช่ือวากลาวตรงตามท่ีพระโค
ดมกลาวหรือไมไดกลาวตูพระโคดมดวยคําไมจริงดอกหรือ เขากลาวถูกตามยุติธรรมอยูหรือ เพื่อน ๆ ของเขาท่ี
กลาวตามเขายอมพนจากการถูกติเตียนหรือ? พวกขาพเจาไมอยากจะกลาวตูพระโคดมเลย.”...คําถามของปริพพา
ชกวัจฉโคตร. 

วัจฉะ! ผูใดกลาววาเรากลาวเชนนี ้ไมช่ือวากลาวตรงตามท่ีเรากลาวเขากลาวตูเราดวยเร่ืองไมเปนจริง. 
วัจฉะ! ผูใดหามผูอ่ืนซ่ึงใหทาน ผูนั้นช่ือวาเปนอมิตร ผูทําอันตรายส่ิง ๓ ส่ิง คือ ทําอันตรายตอบุญของทายก, ทํา
อันตรายตอลาภของปฏิคาหก, และตัวเองก็ขุดรากตัวเองกําจัดตัวเองเสียต้ังแตแรกแลว. 

วัจฉะเอย! ผูท่ีหามผูอ่ืนซ่ึงใหทาน ช่ือวาเปนอมิตร ผูทําอันตรายส่ิง ๓ ส่ิงดังนี้แล. 
วัจฉะ! เราเองยอมกลาวอยางนี้วา “ผูใดเทน้ําลางหมอ หรือน้ําลางชามก็ตาม ลงในหลุมน้ําครําหรือทางน้ํา

โสโครก ซ่ึงมีสัตวมีชีวิตเกิดอยูในนั้นดวยคิดวา สัตวในนั้นจะไดอาศัยเล้ียงชีวิต ดังนี้แลว เราก็ยังกลาววานั่นเปน
ทางมาแหงบุญเพราะการทาํแมเชนนัน้ ไมตองกลาวถึงการใหทานแกมนุษยดวยกนั” ดังนี.้ อีกอยางหนึ่ง เรากลาววา
ทานท่ีใหแกผูมีศีล เปนทานมีผลมาก. ทานท่ีใหแกผูทุศีล หาเปนอยางนั้นไม. และผูมีศีลนั้น เปนผูละเสียซ่ึงองค ๕ 
และประกอบอยูดวยองค ๕. ละองคหาคือ ละกามฉันทะ ละพยาบาท ละถ่ินมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิจิฉา. 
ประกอบดวยองคหาคือ ประกอบดวยกองศีลช้ันอเสขะ (คือช้ันพระอรหันต) ประกอบดวยกองสมาธิช้ันอเสขะ 



 พุทธวจน ๔๙ 

 

ประกอบดวยกองปญญาช้ันอเสขะ ประกอบดวยกองวมุิตติช้ันอเสขะ ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะชั้น
อเสขะ. เรากลาววาทานท่ีใหในบุคคลผูละองคหาและประกอบดวยองคหาดวยอาการอยางนี ้มีผลมากดังนี.้ 

มู.ม. ๑๒/๓๗๓/๓๕๒.,ติก. อ.ํ ๒๐/๒๐๕/๔๙๗.  

เน้ือแทอันตรธาน 
ภิกษ ุท.! เร่ืองนี้เคยมีมาแลว : กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะเรียกวา อานกะ มีอยู. เม่ือกลองอานกะนี ้มี

แผลแตก หรือลิ, พวกกษตัริยทสารหะไดหาเนื้อไมอ่ืนทําเปนล่ิม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น (ทุกคราวไป) 
ภิกษ ุ ท.! เม่ือเช่ือมปะเขาหลายคร้ังหลายคราวเชนนัน้นานเขาก็ถึงสมัยหนึ่ง ซ่ึงเนื้อไมเดิมของตัวกลองหมดส้ินไป 
เหลืออยูแตเนือ้ไมท่ีทําเสริมเขาใหมเทานัน้ ; ภิกษ ุท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : ในกาลยดืยาวฝายอนาคต จักมีภกิษุท้ังหลาย, 
สุตตันตะ (ตัวสูตรสวนท่ีลึกซ้ึง) เหลาใด ท่ีเปนคําของตถาคต เปนขอความลึกมีความหมายซ่ึงเปนช้ันโลกุตตระ วา
เฉพาะดวยเร่ืองสุญญตา, เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลานัน้มากลาวอยู. เธอจักไมฟงดวยด ี จักไมเง่ียหฟูง จักไมต้ังจิตเพื่อ
จะรูท่ัวถึง และจักไมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน. สวนสุตตันตะเหลาใด มีนักกวีแตงข้ึนใหม เปนคํารอย
กรองประเภทกาพย กลอน มีอักษรสละสรวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเร่ืองนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก, เม่ือมี
ผูนําสูตรท่ีนักกวีแตงข้ึนใหมเหลานั้นมากลาวอยู, เธอจักฟงดวยด ี จักเง่ียหูฟง จักต้ังจิตเพื่อจะรูท่ัวถึง และจักสําคัญ
วาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียนไป. 

ภิกษ ุท.! ความอันตรธานของสุตตันตะเหลานั้น ท่ีเปนคําของตถาคตเปนขอความลึก มีความหมายซ้ึง เปน
ช้ันโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตาจักมีไดดวยอาการอยางนี ้แล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓ 

เร่ืองที่เปนไปไดยาก 
 ภิกษุ ท.! สมมติวามหาปฐพีอันใหญหลวงนี้ มีน้าํท่ัวถึงเปนอันเดียวกันท้ังหมด; บุรุษคนหนึ่งท้ิง
แอก(ไมไผ !)  ซ่ึงมีรูเจาะไดเพียงรูเดียว ลงไปในน้ํานัน้;  ลมตะวันออกพัดใหลอยไป   ทางทิศตะวนัตก,   ลม
ตะวนัตกพัดใหลอยไปทางทิศตะวนัออก,    ลมทิศเหนือพัดใหลอยไปทางทิศใต, ลมทิศใตพัดใหลอยไปทางทิศ
เหนือ อยูดังนี้.    ในน้ํานัน้มีเตาตัวหนึ่งตาบอด   ลวงไปรอยๆปมันจะผุดข้ึนมาคร้ังหนึ่งๆ. ภิกษุ ท.!    เธอ
ท้ังหลายจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร :  จะเปนไปไดไหมท่ีเตาตาบอด รอยปจึงจะผุดข้ึนมาสักคร้ังหนึ่ง จะพึงยื่น
คอเขาไปในรู ซ่ึงมีอยูเพียงรูเดียวในแอกน้ัน ? 
     “ขอนี้   ยากท่ีจะเปนไปได   พระเจาขา !   ท่ีเตาตาบอดนั้น รอยปผุดข้ึนเพียงคร้ังเดยีว   จะพึงยื่นคอเขาไป
ในรู    ซ่ึงมีอยูเพียงรูเดยีวในแอกน้ัน”. 
 ภิกษุ ท.  !   ยากท่ีจะเปนไปได              ฉันเดียวกัน   ท่ีใครๆจะพึงไดความเปนมนุษย;   ยากท่ีจะเปนไปได
ฉันเดียวกัน   ท่ีตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  จะเกิดขึ้นในโลก;   ยากท่ีจะเปนไปไดฉนัเดียวกัน     ท่ีธรรมวินยั
อันตถาคตประกาศแลวจะรุงเรืองไปท่ัวโลก. 
 ภิกษุ ท. !    แตวาบัดนี ้   ความเปนมนุษยก็ไดแลว;  ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ   ก็บังเกิดข้ึนในโลก
แลว;     และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว   ก็รุงเรืองไปท่ัวโลกแลว. 



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๕๐ 

 

       ภิกษุ ท. !     เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้     พวกเธอพึงกระทําโยคกรรมเพื่อใหรูวา   “นี้  ทุกข;   นี้  เหตุใหเกิด
ทุกข;  นี้  ความดับแหงทุกข;     นี้  หนทางใหถึงความดบัแหงทุกข”   ดงันี้เถิด. 

มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔  

ทรงเปนผูเอ็นดูเกื้อกูลแกสรรพสัตวทั้งปวง 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  พระผูมีพระภาค ทรงเปนผูเอ็นดูเก้ือกูลแกสัตวทั้งปวง อยูมิใชหรือ พระเจาขา ?”  
      คามณิ !  ถูกแลว,ตถาคตเปนผูเอ็นดู เกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ถาอยางน้ัน ทําไมพระองค จึงทรงแสดงธรรมแกคนบางพวก โดยเอื้อเฟอ,   และแกคนบางพวก 
โดยไมเอื้อเฟอเลา พระเจาขา ?” 
 คามณิ ! ถาอยางนั้น   เราขอยอนถามทานในขอนี้  ทานจงตอบเราตามท่ีควร.   คามณิ !  ทานจะสําคัญความ
ขอนี้เปนไฉน :   ในถ่ินแหงเรานี้   ชาวนาผูคหบดีคนหนึ่ง    มีนาอยู  ๓  แปลง    แปลงหน่ึงเปนนาช้ันเลิศ, แปลง
หนึ่งเปนนาปานกลาง, แปลงหนึ่งเปนนาเลว  มีดนิเปนกอนแข็ง มีรสเค็ม พื้นท่ีเลว.   คามณิ !   ทานจะสําคัญความ
ขอนี้วาอยางไร :   ชาวนาผูคหบดีนั้น   เม่ือประสงคจะหวานพชื     เขาจะหวานในนาแปลงไหนกอน    คือวาแปลง
ท่ีเปนนาเลิศ,     นาปานกลาง,    หรือวานาเลว   มีดินเปนกอนแข็ง  มีรสเค็ม  พื้นท่ีเลว  เลา ? 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !    ชาวนาคหบดผูีประสงคจะหวานพืชคนน้ัน ยอมหวานในนาเลิศกอน, แลวจึง
หวานในนาปานกลาง, สําหรับนาเลว   ซ่ึงดินเปนกอนแข็ง  มีรสเค็ม  พื้นท่ีเลวน้ัน   เขาก็หวานบาง   ไมหวานบาง   
เพราะเหตุวา  อยางมากท่ีสุด  ก็หวานไวใหโคกิน  พระเจาขา !” 
 คามณิ !    นาเลิศนั้น   เปรียบเหมือนภิกษุภิกษุณีของเรา  เรายอมแสดงธรรม งดงามในเบ้ืองตน งดงามใน
ทามกลาง งดงามในท่ีสุด    ประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง    พรอมท้ังอรรถะ   พรอมท้ังพยัญชนะ   แก
ภิกษภุิกษุณเีหลานั้น. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?    คามณ ิ ! เพราะเหตุวา ภิกษภุิกษณุท้ัีงหลาย   เหลานั้น   มีเราเปน
ประทีป   มีเราเปนท่ีซอนเรน   มีเราเปนท่ีตานทาน   มีเราเปนท่ีพิงอาศัยอยู. 
 คามณิ !  นาปานกลางนั้น  เปรียบเหมือนอุบาสกอุบาสิกาของเรา   เรายอมแสดงธรรม   งดงามในเบื้องตน  
งดงามในทามกลาง  งดงามในท่ีสุด  ประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง พรอมท้ังอรรถะ พรอมท้ัง
พยัญชนะ   แกอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย   เหลานั้น.    ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?   คามณิ !  เพราะเหตุวา ชนท้ังหลาย
เหลานั้น   มีเราเปนประทีป   มีเราเปนท่ีซอนเรน   มีเราเปนท่ีตานทาน   มีเราเปนท่ีพิงอาศัยอยู. 
 คามณิ !  นาเลว มีดินเปนกอนแข็ง มีรสเค็ม พื้นท่ีเลวนั้นเปรียบเหมือนสมณพราหมณ  ปริพพาชกท้ังหลาย  
ผูเปนเดียรถียอ่ืนตอเรา   เราก็ยอมแสดงธรรม งดงามในเบ้ืองตน งดงามในทามกลาง  งดงามในท่ีสุด  ประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง   พรอมท้ังอรรถะ  พรอมท้ังพยัญชนะ  แกชนท้ังหลายเหลานัน้.    ขอนั้นเพราะ
เหตุไรเลา ?  เพราะเหตุวา ถึงแมวาเขาจะเขาใจธรรมท่ีเราแสดง  สักบทเดียว   นั่นก็ยังเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล  
และความสุข  แกชนท้ังหลายเหลานั้น  ตลอดกาลนาน.    
 

สฬา.  ส�.  ๑๘/๓๘๗/๖๐๓ 



 พุทธวจน ๕๑ 

 

อานิสงส ของการถึงพรอมดวยทัสสนทิฏฐิ 
สูตรท่ีสอง 
 (สูตรที่สองและสูตรตอ ๆ ไป เปนสูตรที่ตรัสถึงประโยชนของความสมบูรณดวยทัสสนทิฏฐิแหงความเปนพระโสดาบัน 
เหมือนกันทุกตัวอักษรในสวนที่เปนอุปไมย; ตางกันแตอุปมา ซึ่งทรงนํามาใชเปนเครื่องเปรียบเทียบแตละอุปมาเปนลําดับไป ในทุก 
ๆ สูตร ดังตอไปน้ี :-) 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนสระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน กวาง ๕๐โยชน ลึก ๕๐ โยชน มีน้ําเต็ม
เสมอขอบ กาดื่มไดสะดวก มีอยู. ลําดับนั้น บุรุษพึงจุมแลวยกข้ึนมาซ่ึงน้ําดวยปลายแหงใบหญาคา. ดูกอนภกิษุ
ท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? น้ําท่ีบุรุษจุมแลวยกข้ึนมาดวยปลายแหงใบหญาคา เปน
น้ําท่ีมากกวา หรือวาน้ําในสระโบกขรณีนีม้ากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! น้ําในสะโบกขรณนีั่นแหละ เปนน้ําท่ีมากกวา.น้ําท่ีบุรุษจุมแลวยกข้ึนมาดวยปลาย
แหงใบหญาคา มีประมาณนอย. น้ํานี ้เม่ือนําเขาไปเทียบกับน้ําในสระโบกขรณ ียอมไมเขาถึงสวนหน่ึงในรอย สวน
หนึ่งในพัน สวนหนึ่งในแสน แหงน้ํานั้น". ...ฯลฯ... 
 
สูตรท่ีสาม 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลานี้คือ แมน้ําคงคาแมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวด ี แมน้ําสรภ ู
แมน้ํามห ีไหลมาบรรจบกันในท่ีใด ลําดับนั้น บุรุษพึงนําน้ําข้ึนมาสองหรือสามหยด. ดูกอนภกิษุท้ังหลาย! พวกเธอ
ท้ังหลาย จะสําคัญความขอนี้ วาอยางไร? น้ําสองหรือสามหยดท่ีบุรุษนําข้ึนมา เปนน้ําท่ีมากกวา หรือวาน้ําตรงท่ี
แมน้ําบรรจบกัน มากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! น้ําตรงท่ีแมน้ําบรรจบกันนั่นแหละ เปนน้ําท่ีมากกวา.น้ําสองหรือสามหยดท่ีบุรุษ
นําข้ึนมา มีประมาณนอย. น้ํานี้ เม่ือนําเขาไปเทียบกับน้ําตรงท่ีแมน้ําบรรจบกัน ยอมไมเขาถึงสวนหน่ึงในรอย สวน
หนึ่งในพัน สวนหนึ่งในแสนแหงน้ํานั้น". ...ฯลฯ... 

 
สูตรท่ีสี่ 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนแมน้าํเหลานี้คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวด ี แมน้ําสรภู
แมน้ํามห ี ไหลมาบรรจบกันในท่ีใด น้ํานั้น พึงถึงความส้ินไป หมดไป ยังเหลืออยูสองหรือสามหยด. ดูกอนภิกษุ
ท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลาย จะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? คือน้ําตรงท่ีแมน้ําบรรจบกัน ซ่ึงส้ินไปแลวหมดไป
แลว เปนน้ําท่ีมากกวา หรือวาน้ําท่ียังเหลืออยูสองหรือสามหยด มากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! น้ําตรงท่ีแมน้ําบรรจบกันซ่ึงส้ินไปแลวหมดไปแลวนั่นแหละ เปนน้ําท่ีมากกวา. น้ํา
ท่ียังเหลืออยูสองหรือสามหยด มีประมาณหนอย. น้ํานี้ เม่ือนําเขาไปเทียบกับน้ําตรงท่ีแมน้ําบรรจบกันซ่ึงส้ินไป
แลวหมดไปแลว ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย สวนหนึ่งในพัน สวนหนึ่งในแสน แหงน้ํานั้น". ...ฯลฯ... 

 
สูตรท่ีหา 
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ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเทียบบุรุษพึงโยนกอนดินมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนลงไปบนมหา
ปฐพี. ดูกอนภกิษุท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? กอนดนิมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ด
กอนท่ีบุรุษโยนลงไปแลวนัน้ เปนดนิมากกา หรือมหาปฐพีมากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! มหาปฐพีนั่นแหละ เปนดนิท่ีมากกวา. กอนดนิมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจด็กอนท่ี
บุรุษโยนลงไปแลวนั้น มีประมาณนอย. ดินนี้เม่ือน้ําเขาไปเทียบกบัมหาปฐพ ี ยอมไมเขาถึงสวนหน่ึงในรอย สวน
หนึ่งในพัน สวนหนึ่งในแสน แหงมหาปฐพีนั้น". ...ฯลฯ... 

 
สูตรท่ีหก 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเทียบเหมือนมหาปฐพีถึงความส้ินไปหมดไปเหลือกอนดินมีประมาณเทาเม็ด
กระเบาเจ็ดกอน. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? มหาปฐพีท่ีส้ินไปแลว
หมดไปแลว เปนดินท่ีมากกวาหรือวากอนดินมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนท่ียังเหลืออยูมากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! มหาปฐพีท่ีส้ินไปแลวหมดไปแลวนั่นแหละ เปนดินท่ีมากกวา. กอนดนิมีประมาณ
เทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนท่ียังเหลืออยู มีประมาณนอย.ดินนี้เม่ือนําเขาไปเทียบกับมหาปฐพีท่ีส้ินไปแลวหมดไปแลว 
ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอยสวนหน่ึงในพัน สวนหนึง่ในแสน แหงมหาปฐพีนัน้". ...ฯลฯ... 

 
สูตรท่ีเจ็ด 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนบุรุษพึงนําน้ําสองหรือสามหยดข้ึนจากมหาสมุทร. ดูกอนภกิษุ
ท้ังหลาย! พวกเธอทั้งหลาย จะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? น้ําสองหรือสามหยดท่ีบุรุษนาํข้ึนแลว เปนน้าํท่ี
มากกวา หรือวาน้ําในมหาสมุทรมากกวา? ความขอนั้นวาอยางไร? กอนดินมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนท่ีบุรุษ
โยนลงไปแลวนั้น เปนดินมากกา หรือมหาปฐพีมากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! มหาปฐพีนั่นแหละ เปนดนิท่ีมากกวา. กอนดนิมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจด็กอนท่ี
บุรุษโยนลงไปแลวนั้น มีประมาณนอย. ดินนี้เม่ือน้ําเขาไปเทียบกบัมหาปฐพ ี ยอมไมเขาถึงสวนหน่ึงในรอย สวน
หนึ่งในพัน สวนหนึ่งในแสน แหงมหาปฐพีนั้น". ...ฯลฯ... 

 
สูตรท่ีหก 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเทียบเหมือนมหาปฐพีถึงความส้ินไปหมดไปเหลือกอนดินมีประมาณเทาเม็ด
กระเบาเจ็ดกอน. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? มหาปฐพีท่ีส้ินไปแลว
หมดไปแลว เปนดินท่ีมากกวาหรือวากอนดินมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนท่ียังเหลืออยูมากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! มหาปฐพีท่ีส้ินไปแลวหมดไปแลวนั่นแหละ เปนดินท่ีมากกวา. กอนดนิมีประมาณ
เทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนท่ียังเหลืออยู มีประมาณนอย.ดินนี้เม่ือนําเขาไปเทียบกับมหาปฐพีท่ีส้ินไปแลวหมดไปแลว 
ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอยสวนหน่ึงในพัน สวนหนึง่ในแสน แหงมหาปฐพีนัน้". ...ฯลฯ... 
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สูตรท่ีเจ็ด 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนบุรุษพึงนําน้ําสองหรือสามหยดข้ึนจากมหาสมุทร. ดูกอนภกิษุ

ท้ังหลาย! พวกเธอทั้งหลาย จะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? น้ําสองหรือสามหยดท่ีบุรุษนาํข้ึนแลว เปนน้าํท่ี
มากกวา หรือวาน้ําในมหาสมุทรมากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! น้ําในมหาสมุทรนัน่แหละ เปนน้ําท่ีมากกวา.น้ําสองหรือสามหยดท่ีบุรุษนาํข้ึนแลว 
มีประมาณนอย. น้ํานี ้ เม่ือนําเขาไปเทียบกบัน้ําในมหาสมุทร ยอมไมเขาถึงสวนหนึง่ในรอย สวนหนึ่งในพัน สวน
หนึ่งในแสนแหงน้ํานัน้". ...ฯลฯ... 

 
สูตรท่ีแปด 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงความส้ินไปหมดไปยังเหลือน้าํอยูสองหรือสามหยด. 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลาย จะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? คือน้ําในมหาสมุทรซ่ึงส้ินไปแลวหมดไป
แลว เปนน้ําท่ีมากกวาหรือวาน้ําท่ียังเหลืออยูสองหรือสามหยด มากกวา? 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! น้ําในมหาสมุทรซ่ึงส้ินไปแลวหมดไปแลวนัน่แหละเปนน้ําท่ีมากกวา.น้ําท่ียัง
เหลืออยูสองหรือสามหยด มีประมาณนอย. น้ํานี ้ เม่ือนําเขาไปเทียบกับน้ําในมหาสมุทรซ่ึงส้ินไปแลวหมดไปแลว 
ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย สวนหน่ึงในพัน สวนหนึง่ในแสนแหงน้ํานั้น"....ฯลฯ... 

 
สูตรท่ีเกา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาดเจด็เม็ดเขาไปท่ี
เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานต. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลาย จะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? กรวดหินมี
ประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาดเจ็ดเม็ดท่ีบุรุษโยนเขาไปน้ัน เปนของมากกวา หรือวาเทือกเขาหลวงช่ือหิมพานต 
มากกวา 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! เทือกเขาหลวงช่ือหิมพานตนัน่แหละ เปนส่ิงท่ีมากกวา. กรวดหินมีประมาณเทา
เม็ดพันธุผักกาดเจ็ดเม็ดท่ียังเหลืออยู มีประมาณนอย. กรวดหนินี ้ เม่ือนําเขาไปเทียบกับเทือกเขาหลวงช่ือหิมพานต 
ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย สวนหน่ึงในพัน สวนหนึง่ในแสน แหงเทือกเขานั้น". …ฯลฯ… 

 
สูตรท่ีสิบ 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนเทือกเขาหลวงช่ือหิมพานต. พึงถึงความส้ินไปหมดไป เหลือกรวดหนิมี
ประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาดเจ็ดเม็ด. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? 
เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานตซ่ึงส้ินไปแลวหมดไปแลว เปนส่ิงท่ีมากวา หรือวากรวดหนิมีประมาณเทาเม็ดพันธุ
ผักกาดเจด็เม็ดท่ียังเหลืออยู มากกวา 

"ขาแตพระองคผูเจริญ! เทือกเขาหลวงช่ือหิมพานตซ่ึงส้ินไปแลวหมดไปแลวนัน่แหละ เปนส่ิงท่ีมากกวา. 
กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาดเจด็เม็ดท่ียังเหลืออยู มีประมาณนอย. กรวดหนินี ้ เม่ือนําเขาไปเทียบกับ
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เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานตซ้ึงส้ินไปแลวหมดแลว ยอมไมเขาถึงสวนหน่ึงในรอย สวนหนึ่งในพนั สวนหนึ่งใน
แสน แหงเทือกเขานั้น". 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น : สําหรับอริยสาวกผูถึงพรอมดวย (สัมมา) ทิฏฐิ เปน
บุคคลผูรูพรอมเฉพาะแลว, ความทุกขของทานสวนท่ีส้ินไปแลว หมดไปแลวยอมมากกวา; ความทุกขท่ียังเหลืออยู 
มีประมาณนอย : เม่ือนําเขาไปเทียบกับกองทุกขท่ีส้ินไปแลว หมดไปแลว ในกาลกอน ยอมไมเขาถึงสวนหนึง่ใน
รอย สวนหนึ่งในพัน สวนหนึ่งในแสน; กลาวคือความส้ินไปแหงกองทุกข (ของพระโสดาบัน) ผูเปนสัตตักขัตตปุร
มะ. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! การรูพรอมเฉพาะซ่ึงธรรม เปนไปเพื่อประโยชนอันใหญหลวงอยางนี้ การไดเฉพาะซ่ึง
ธรรมจักษุ เปนไปเพื่อประโยชนอันใหญหลวงอยางนี ้ดังนี้ แล. 

การวางจิตเมื่อถูกกลาวหา 
ภิกษุ ท. ! ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึงกลาวหาเธอ ๕ อยาง เหลานี้ มีอยู คือ  
๑. กลาวโดยกาลหรือโดยมิใชกาล  
๒. กลาวโดยเร่ืองจริงหรือโดยเร่ืองไมจริง  
๓. กลาวโดยออนหวานหรือโดยหยาบคาย  
๔. กลาวดวยเรื่องมีประโยชนหรือไมมีประโยชน  
๕. กลาวดวยมีจิตเมตตาหรือมิโทสะในภายใน  
ภิกษุ ท. ! เม่ือเขากลาวอยูอยางนัน้  ในกรณนีั้น ๆ เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา“จิตของเรา จัก

ไมแปรปรวน, เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดเูกื้อกูลมีจิตประกอบ และจกัมีจิตสหรคตดวย
เมตตา อันเปนจิตไพบูลย ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงท่ีสุดทุกทิศทาง มีบุคคล
นั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้.    ภกิษุ ท.! เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้แล  

ภิกษุ ท. ! ถาโจรผูคอยชอง พึงเล่ือยอวยัวะนอยใหญของใครดวยเล่ือยมีดามสองขาง ผูใดมีใจ
ประทุษรายในโจรนั้น ผูนั้นช่ือวาไมทําตามคําสอนของเรา เพราะเหตุท่ีมีใจประทุษรายตอโจรนั้น  

ภิกษุ ท. ! ในกรณีนั้น เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา “จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมกลาว 
วาจาอันเปนบาป เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเกือ้กูล มีจิตประกอบดวยเมตตาไมมีโทสะ ในภายในอยู ดวยเมตตา ไมมี
โทสะในภายใน อยู , จักมีจติสหรคตดวยเมตตาแผไปยังบุคคลนั้น อยู และ จักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจติ
ไพบูลย ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงท่ีสุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเปนอารมณ 
แลวแลอยู” ดั้งนี้.   ภิกษุ ท.!         เธอพึงทําการ สําเนียกอยางนี้     ภกิษุ ท. ! เธอพึงกระทําในใจถึงโอวาทอัน
เปรียบดวยเล่ือยนี้ อยูเนืองๆ เถิด  

ภิกษุ ท! เม่ือเธอทําในใจถึงโอวาทนั้นอยู เธอจะไดเห็นทางแหงการกลาวหาเล็กหรือใหญท่ีเธออดกล้ัน 
ไมได อยูอีกหรือ ?  

“ขอนั้นหามิไดพระเจาขา”  
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี ้พวกเธอท้ังหลายจงกระทําในใจถึงโอวาทอันเปรียบดวยเล่ือยนี้อยู

เปนประจําเถิด นั่นจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกเธอ ท้ังหลายตลอดกาลนาน  



 พุทธวจน ๕๕ 

 

ม.ม. ๑๒/๒๕๕-๒๘๐/๒๖๗-๒๗๓  

มนุษยผี 
คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย การอยูรวม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนอยางไรเลา ? คือ  
(๑) ชายผีอยูรวมกับหญิงผี (๒) ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดา (๓) ชายเทวดาอยูรวมกบัหญิงผี (๔) ชายเทวดา 

อยูรวมกับหญิงเทวดา 
 คหบดีและคหปตานีท้ังหลายก็ชายผีอยูรวมกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกน้ีเปน ผูมักฆาสัตว ลักทรัพย 

ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหง ความประมาท เปนคน ทุศีลมีบาปธรรม มีใจ
อันมลทินคือความตระหน่ีครอบงํา ดาและบริภาษ สมณพราหมณ อยูครองเรือน แมภรรยา ของเขาก็เปนผูมักฆา
สัตว ลักทรัพยประพฤติผิดในกาม พดูเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหง ความประมาท เปนคนทุศีล มี
บาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนีค่รอบงํา ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน คหบดีและคหปตานี
ท้ังหลายชายผีอยูรวมกับหญิงผีอยางนี้แล ฯ  

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกน้ีเปนผูมัก ฆาสัตวฯลฯ ดา
และบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือนสวนภรรยาของเขาเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการ
ประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ําเมาคือสุราเมรัยอันเปนท่ีต้ัง แหงความประมาท มีศีล มีกัลยาณ
ธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน คหบดีและคหปตานี
ท้ังหลายชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนีแ้ล ฯ  

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีอยางไรสามีในโลกน้ีเปนผูงดเวนจากการ ฆา
สัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน 
คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีอยางนี้แล  

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกน้ีเปน ผูงดเวนจากการ
ฆาสัตว ฯลฯ ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน แมภรรยาของเขาก็เปนผูงดเวน จากการฆาสัตว ฯลฯไม
ดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน คหบดีและคหปตานีท้ังหลายชายเทวดา อยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนี้แล  

คหบดีและปตานีท้ังหลาย การอยูรวม ๔ ประการนี้แล ฯ  
ภรรยาและสามีท้ังสองเปนผูทุศีล เปนคนตระหน่ี มักดาวา สมณพราหมณ ช่ือวาเปนผีมาอยู รวมกันสามี

เปนผูทุศีล มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ สวนภรรยาเปนผูมีศีล รูความประสงคของผูขอปราศจากความ
ตระหนี่ ภรรยานั้นช่ือวาเทวดาอยูรวมกับสามีผี สามีเปนผูมีศีล รูความประสงคของผูขอปราศจากความตระหน่ี 
สวนภรรยาเปนผูทุศีล มีความตระหนี ่ มักดาวาสมณพราหมณ ช่ือวาหญิงผี อยูรวมกับสามีเทวดา ท้ังสองเปนผูมี
ศรัทธา รูความประสงค ของผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม ภรรยาและสามีท้ังสองนั้น เจรจาถอยคําท่ีนารัก
แกกนัและกัน ยอมมีความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ท้ังสองฝายมีศีลเสมอกัน รักใครกันมาก ไมมีใจรายตอกัน 
คร้ันประพฤติธรรม ในโลกน้ีแลว เปนผูมีศีลและวัตร เสมอกันยอมเปนผูเสวยกามารมณเพลิดเพลินบันเทิงใจอยูใน
เทวโลก.  

จตุกฺก.อํ.๒๑/๗๔/๕๓  



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๕๖ 

 

นํ้าติดกนกะลา 
“ราหุล! เธอเหน็น้ําท่ีเหลืออยูนิดหนึ่งท่ีกนภาชนะนีห้รือ ? ” 
“เห็นแลว พระเจาขา!” 
“ราหุล! นักบวชท่ีไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ท้ังท่ีรูอยูวาเปนเท็จ ก็ มีความเปนสมณะนิดเดยีว 

เหมือนน้ําท่ีเหลืออยูท่ีกนภาชนะนี้ฉันนั้น”. 
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสาดน้ํานั้นเทไป (ดวยอาการที่น้าํจะเหลือติดอยูไดนอยท่ีสุดเปนธรรมดา)แลวตรัส

วา : 
“ราหุล! เธอเหน็น้ําท่ีถูกสาดเทไปแลว มิใชหรือ ?” 
“เห็นแลว พระเจาขา!” 
ขณะท่ีทรงลางพระบาทดวยพระองคเอง แลวทรงเหลือน้ําติดกนกะลาเพื่อเปนอุปมา, ท่ีเวฬุวนัใกลนครรา

ชคฤห. 
“ราหุล! นักบวช ท่ีไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ท้ังท่ีรูอยูวาเปนเท็จ ก็มีความเปนสมณะ เหลืออยู

นอย เหมือนน้าํ ท่ีสักวาเหลือติดอยูตามภาชนะ (หลังจากท่ีสาดเทออกไปแลวโดยแรง) นี ้ฉันนั้น”. 
พระผูมีพระภาคเจา ทรงคว่ําภาชนะน้ํานัน้แลว ตรัสวา : 
“ราหุล! เธอเหน็ภาชนะท่ีคว่าํอยูแลวนี ้มิใชหรือ ? ” 
“เห็นแลว พระเจาขา!” 
“ราหุล! นักบวชท่ี ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ท้ังท่ีรูอยูวาเปนเท็จ ก็ มีความเปนสมณะ เทากับ

น้ําท่ีเขาคว่ําภาชนะเสียแลวอยางนี ้ฉันนั้น”. 
พระผูมีพระภาคเจา ทรงหงายภาชนะน้ันข้ึนมาดูแลว ตรัสวา : 
“ราหุล! เธอเหน็ภาชนะอันวางจากน้ํานี้แลว มิใชหรือ ? ” 
“เห็นแลว พระเจาขา!” 
“ราหุล! นักบวช ท่ีไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ท้ังท่ีรูอยูวาเปนเท็จ ก็ มีความเปนสมณะ เทากับ

ความวางเปลาของน้ําในภาชนะนี้ฉันนั้นเหมือนกัน ..ฯลฯ..” 
“ราหุล! เรากลาววา กรรมอันลามกหนอยหนึ่ง ซ่ึงนักบวชท่ีไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ท้ังท่ี

รูอยูวาเปนเท็จ จะทําไมไดหามีไม. เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี้ เธอท้ังหลาย พึงสําเหนยีกใจไววา “เราท้ังหลายจักไม
กลาวมุสา แมแตเพื่อหัวเราะกันเลน” ดังนี.้  

ราหุล! เธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้”. 
“ราหุล! กระจกเงา๑มีไวสําหรับทําอะไร ? 
“ขาแตพระองคผูเจริญ! กระจกเงามีไวสําหรับสองดู พระเจาขา!” 
 “ราหุล! กรรมท้ังหลาย ก็เปนส่ิงท่ีบุคคลควรสอดสองพิจารณาดแูลว ๆ เลา ๆ เสียกอน จึงทําลงไปทางกาย, 

ทางวาจา, หรือทางใจฉันเดยีวกับกระจกเงานั้นเหมือนกนั.” 
ม.ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖ 



 พุทธวจน ๕๗ 

 

งูเปอนคูถ 
ภิกษ ุท.! นักบวชชนิดไร ท่ีทุก ๆ คนควรขยะแขยง ไมควรสมาคมไมควรคบ ไมควรเขาใกล ? 
ภิกษ ุท.! นักบวชบางคนในกรณีนี ้ เปนคนทุศีล มีความเปนอยูเลวทราม ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดท่ี

ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําท่ีตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะกป็ฏิญญาวาเปนสมณะไมใชคน
ประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบอท่ีเท
ขยะมูลฝอย. ภกิษ ุท.! นักบวชชนิดนีแ้ลท่ีทุก ๆ คนควรขยะแขยง ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล. ขอนั้น
เพราะอะไร ? ภิกษ ุท.! เพราะเหตุวา ถึงแมผูท่ีเขาใกลชิด จะไมถือเอานกับวชชนดินี ้เปนตัวอยางก็ตาม, แตวา เสียง
ลํ่าลืออันเส่ือมเสียจะระบือไปวา “คน ๆ นี ้มีมิตรเลว มีเพือ่นทราม มีเกลอลามก” ดังนี้. 

ภิกษ ุท.! เปรียบเหมือน งูท่ีตกลงไปจมอยูในหลุมคูถ กัดไมไดกจ็ริงแล, แตมันอาจทําคนท่ีเขาไปชวยยกมัน
ข้ึนจากหลุมคูถใหเปอนดวยคูถได (ดวยการดิ้นของมัน) นี้ฉันใด.  ภิกษุ ท.! แมผูเขาใกลชิดจะไมถือเอานักบวชชนิด
นี้ เปนตัวอยางก็จริงแล, แตวา เสียงลํ่าลืออันเส่ือมเสียจะระบือไปวา “คน ๆ นี้ มีมิตรเลว มีเพื่อนทราม มีเกลอลามก” 
ดังนี้ฉันนัน้ เหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น นักบวชชนิดนี ้จึงเปนคนท่ีทุก ๆ คนควรขยะแขยง ไมควรสมาคม ไมควรคบ 
ไมควรเขาใกล. 

ติก. อํ. ๒๐/๑๕๘/๔๖๖ 

เหตุเจริญและเหตุเสื่อม แหงทรัพย ๔ ประการ 
พยัคฆปชชะ ! ปากทางแหงความเส่ือม ๔ ประการ ของโภคะที่เกิดขึน้ พรอมแลวอยางนี ้ มีอยู คือ ความ

เปนนักเลงหญิง นักเลงสุรา นักเลงการพนนั และมีมิตรสหายเพื่อนฝงูเลวทราม  
พยัคฆปชชะ ! เปรียบเหมือนทางน้ําเขา ๔ ทาง ทางน้ําออก ๔ ทาง ของบึงใหญมีอยู, บุรุษปดทางน้ําเขา

เหลานั้นเสีย และเปดทางน้ําออกเหลานั้นดวย ท้ังฝนก็ไมตกลงมาตามท่ีควร  
พยัคฆปชชะ ! เม่ือเปนอยางนั้น ความเหอืดแหงเทานั้นท่ีหวังไดสําหรับบึงใหญนั้น ความเต็มเปยม ไมมี

ทางท่ีจะหวังได นี้ฉันใด;  
พยัคฆปชชะ ! ผลท่ีจะเกิดข้ึนก็ฉันนัน้ สําหรับโภคะท่ีเกดิข้ึนพรอมแลวอยางนี้ ท่ีมีปากทางแหงความ เส่ือม 

๔ ประการ คือ ความเปนนกัเลงหญิง เปนนกัเลงสุรา เปนนักเลงการพนนั และมีมิตรสหายเพ่ือนฝูง เลวทราม.  
พยัคฆปชชะ ! ปากแหงความเจริญ ๔ ประการ ของโภคะท่ีเกิดขึ้น พรอมแลวอยางนี ้มีอยู คือ ความไมเปน

นักเลงหญิง ไมเปนนักเลงสุรา ไมเปนนักเลงการพนนัและมีมิตรสหาย เพื่อนฝงูท่ีดงีาม.  
พยัคฆปชชะ ! เปรียบเหมือนทางน้ําเขา ๔ ทาง ทางน้ําออก ๔ ทาง ของบึงใหญ, บุรุษเปดทางนํ้าเขา

เหลานั้นดวย และปดทางน้ําออกเหลานั้นเสีย ท้ังฝนก็ตกลงมาตามท่ีควรดวย พยัคฆปชชะ ! เม่ือเปนอยางนัน้ ความ
เต็มเปยมเทานัน้ท่ีหวังไดสําหรับบึงใหญนัน้ ความเหือดแหง เปนอันไมตองหวัง นี้ฉันใด;  

พยัคฆปชชะ ! ผลท่ีจะเกิดข้ึนก็ฉันนัน้ สําหรับโภคะท่ีเกดิข้ึนพรอมแลวอยางนี้ ท่ีมีปากทางแหงความเจริญ 
๔ ประการ คือ ความไมเปนนักเลงหญิง เปนไมนกัเลงสุรา ไมเปนนักเลงการพนัน และมีมิตร สหายเพื่อนฝูงท่ีดี
งาม.  



 วาดวย บทอุปมา อุปไมย ๕๘ 

 

พยัคฆปชชะ ! ธรรม ๔ ประการ (ดังท่ีกลาวแลวขางตน อันเวนเสีย จากอบายมุขส่ี และประกอบดวย 
อบายมุขส่ี) เหลานี้แล เปนธรรมเปนไปเพือ่ประโยชนเกือ้กูลเพื่อความสุข ของกุลบุตร ในทิฏฐธรรม.  

อฏ ธกฺ อํ. ๒๓/๓๙๓/๑๔๔.  

เร่ืองสัตว ๓ สหาย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีตนไทรใหญตนหนึ่งอยูแถบหิมพานต สัตว ๓ สหายคือ 
นกกระทา,  ลิง, ชาง, อาศัยตนไทรใหญนั้นอยู ทัง้สามสัตวนั้นมิไดเคารพ   มิไดยําเกรงกัน มีความ
ประพฤติไมกลมเกลียวกนัอยู จึงสัตว ๓ สหายน้ันปรึกษา กันวา โอ พวกเราทําอยางไรจึงจะรูไดแนวา
บรรดาพวกเราผูใดเปนใหญโดยกําเนดิ    พวกเราจะไดสักการะ เคารพ นับถือบูชาผูนั้น แลจะไดต้ังอยู
ในโอวาทของผูนั้นจึงนกกระทาและลิงถามชางวา สหายทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง 
  ชางตอบวา สหายท้ังหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันเดินครอมตนไทรน้ีไว ในหวางขาหนีบได 
ยอดไทรพอระทองฉัน ฉันจําเรื่องเกาได ดังน้ี 
  นกกระทากบัชางถามลิงวา สหาย ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง 
  ลงิตอบวา สหายท้ังหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันนั่งบนพ้ืนดินเค้ียวกินยอดไทรน้ี ฉันจํา 
เรื่องเกาได ดังน้ี 
  ลิงและชางถามนกกระทาวา สหาย ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง 
  นกกระทาตอบวา สหายทั้งหลาย ในสถานท่ีโนนมีตนไทรใหญ ฉันกินผล    จากตนไทร 
ใหญนั้น แลวไดถายมูลไว ณ สถานท่ีนี้ ตนไทรตนนี้เกิดจากตนไทรใหญ  นั้น เพราะฉะนั้น 
ฉันจึงเปนใหญกวาโดยกําเนิด ลิงกับชางไดกลาวกับนกกระทาวา    บรรดาพวกเรา ทานเปนผูใหญกวา 
โดยกําเนิด พวกเราจักสักการะ เคารพ นับถือ    บูชาทานและจะต้ังอยูในโอวาทของทาน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นกกระทาไดใหลิงกับชาง สมาทานศีลหาและตนเอง   ก็ประพฤติ 
สมาทานในศีลหา สัตวทั้งสามมีความเคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู 
เบื้องหนาแตการตายเพราะการทําลายแหงกายไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลายวัตรจริยาน้ี
แลไดชื่อวาติตติริยพรหมจรรย ฯ 
 คนเหลาใด ฉลาดในธรรม ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญ  ยอมเปนผูอันมหาชนสรรเสริญ
ในปจจุบันนี้ ทั้งสัมปรายภพของ  คนเหลาน้ันเปนสุคติแล 
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย แทจริงสัตวเหลาน้ันเปนดิรัจฉาน ยังมีความเคารพ    ยําเกรงกัน มีความ
ประพฤติกลมเกลียวกันอยู การท่ีพวกเธอเปนบรรพชิตในธรรม วินัยท่ีเรากลาวดีแลวอยางน้ี มีความ
เคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียว กันอยู นั่นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท ดูกรภิกษุ



 พุทธวจน ๕๙ 

 

ทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม การทําสามีจิกรรม อาสนะที่เลิศ น้ํา
อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ตามลําดับผูแกกวา  

จุลฺล. วิ. ๗/๗๔/๒๖๒ 

 
 


