
พุทธวจน

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการ 
จัดทำจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือ 
เผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษาความถูกตอง 
ของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวก
และประหยัด ติดตอไดที่ คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 
คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

เมื่อ “เธอ”  ไมมี !

พาหิยะ  !     เมื่อใด  เธอเห็นรูปแลว  สักวาเห็น,

ไดฟงเสียงแลว  สักวาฟง,

ไดกลิ่น,  ลิ้มรส,  สัมผัสทางผิวกาย,

ก็สักวา  ดม  ลิ้ม  สัมผัส,

ไดรูแจงธรรมารมณ  ก็สักวาไดรูแจง  แลว ;

เมื่อนั้น “เธอ”  จักไมมี.

เมื่อใด “เธอ”  ไมมี ;

เมื่อนั้นเธอก็ไมปรากฏในโลกนี้,  ไมปรากฏในโลกอื่น,

ไมปรากฏในระหวางโลกทั้งสอง :

นั่นแหละ  คือที่สุดแหงทุกข  ละ.

อุ.ขุ.  ๒๕/๘๓/๔๙.

พ
ุทธวจน

  
  กาวยาง อยางพ

ุท
ธะ

อานนท !   ธรรมก็ดี วินัยก็ดี
ที่เราแสดงแลว  บัญญัติแลว  แกพวกเธอทั้งหลาย

ธรรมวินัยนั้น  จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
โดยกาลลวงไปแหงเรา

มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘.

กาวยาง อยางพุทธะ

ฉบ
ับ

  ๓



อานนท์ !  พวกเธอทั้งหลาย

จงมีตนเป็นประทีป  มีตนเป็นสรณะ

อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย;

จงมีธรรมเป็นประทีป  มีธรรมเป็นสรณะ

อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย.

มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘.
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พุทธวจน 

ฉบับ ๓   ก้าวย่างอย่างพุทธะ



พุทธวจน  
ฉบบั ๓   กาวยางอยางพทุธะ 

 

ส่ือธรรมะนี้ จัดทําเพ่ือประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชน 
เปนธรรมทาน 

ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว   
ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ  โปรดใชความละเอียดรอบคอบ  

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 
ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดตอไดที่ คุณศรชา  โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 
หรือ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘ 

พิมพครั้งท่ี ๑ -  ๔  มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๒ 
จํานวน ๔๒,๕๐๐ เลม 

พิมพครั้งท่ี ๕  กรกฏาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม 

ศิลปกรรม  วิชชุ  เสริมสวัสดิ์ศรี 
ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จํานงค  ศรีนวล,  ธนา วาสิกศิริ 

จัดทําโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ                                                     
(เว็บไซต  www.buddhakos.org) 

ดําเนินการพิมพโดย  บริษทั คิว พร้ินท แมเนจเมนท จํากัด 
โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒  โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙ 



คําอนุโมทนา 
 

 ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาครั้งน้ี เปนอยางยิ่ง ท่ีได
สรางเหตุปจจัยอันเปนไปเพ่ือความเจริญ และความมีอายยุืนยาว
แหงพุทธวจน ดวยการสืบสายถายทอดคําสอนท่ีออกจาก
พระโอษฐของพระองคเอง ในสวนของเรือ่งกรรม กับความ
เขาใจท่ีถูกตอง สมดังพุทธประสงค ท่ีตองการใหมีผูนําคําสอน
ของพระองคไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ   เพงพิสูจนขออรรถ
ขอธรรม เพือ่ใหเห็นแจงเปนปจจัตตัง และขยนัในการถายทอด
บอกสอนกันรุนตอรุน สืบ ๆ กันไป 

 ดวยเหตุท่ีไดกระทํามาแลวนี้ ขอจงเปนพลวปจจัยให
ผูมีสวนรวมในการทําหนังสือและผูท่ีไดอานศึกษา พึงไดดวงตา
เห็นธรรม สําเร็จผลยังพระนิพพาน สมดังความปรารถนาท่ีได
สรางมาอยางดีแลวดวยเทอญ. 

ขออนุโมทนา 
พระคึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล 





คํานํา  
 

  หนังสือ  “พุทธวจน  ฉบับ กาวยางอยางพุทธะ” 
ไดจัดทําข้ึน  ดวยปรารภเหตุที่วา หลายคนยังเห็นคําสอน
ของพระผูมีพระภาคเจาวา  เปนสิ่งท่ียาก หรือเปนสิ่งท่ีไกลตัว
เกินไป ทําใหมีนอยคนนักท่ีจะหันมาใสใจศึกษาคําสอนของ
พระผูมีพระภาคเจาอยางจริงจัง   ท้ังๆท่ีพระองคไดตรัสไว
แลววา   คําสอนท่ีพระองคตรัสสอนท้ังหมดน้ัน  บริสุทธิ์  
บริบูรณแลวสิ้นเชิง   อีกท้ังคําสอนน้ัน   ยังเปนส่ิงท่ีเรียกวา 
“อกาลิโก” คือใชไดไปตลอด  ไมมีคําวาเกาหรือลาสมัย  
และใชไดกับบุคคลทุกคน อันจะเห็นไดจากในสมัยพุทธกาล   
ท่ีพุทธบริษัท ๔ ท้ังหลายนั้น  มีคนจากหลายชาติและวรรณะ   
นอกจากนี้พระองคยังไดตรัสอีกวา   บุคคลท่ีทานตรัสสอนน้ัน   
มีต้ังแต พรหม เทวดา  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปจนถึง
ปุถุชนคนธรรมดาท่ัวไป  และทุกคนน้ัน   เม่ือนําคําสอนของ
พระองคไปปฏิบัติแลว   ก็สามารถแกทุกขหรือดับทุกข
ใหกับตนเองไดท้ังส้ิน  

คณะงานธรรมวัดนาปาพง 
มิถุนายน  ๒๕๕๓ 



วิธีตรวจสอบวา เปนคําของพระผูมีพระภาคเจาหรือไม  

ภิกษุ ท.!   ถาภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะพึงกลาวอยางนี้วา 
ขาพเจาฟงมาแลว ไดรับมาแลวเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค 
วา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัยนี้ เปนคําสอนของพระศาสดา, ดังนี้, 
พวกเธออยาเพิ่งรับรอง, อยาเพิ่งคัดคาน.  
เธอกําหนดเนื้อความนั้นใหดี แลวนําไปสอบสวนในสูตร  นําไปเทียบเคียงในวินัย,  
ถาลงกันไมได เทียบเคียงกันไมได  
พึงแนใจวานั้นไมใชคําของพระผูมีพระภาคแนนอน  
ภิกษุรูปนั้นจํามาผิด, พวกเธอพึงทิ้งคําเหลานั้นเสีย;  
ถาลงกันได เทียบเคียงกันได  
พึงแนใจวา นั่นเปนคําของพระผูมีพระภาคเจาแนแลว  

ภิกษุรูปนั้นจํามาอยางดีแลว, พวกเธอพึงรับเอาไว...  

ตรัสที่อานันทเจดีย, โภคนคร : มหาปรินิพพานสูตร, มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๒. 



สารบัญ 
 

        คําอนุโมทนา 
        คํานํา 
        วิธีตรวจสอบวา เปนคําของพระผูมีพระภาคเจาหรือไม 

หนา 
(๑) 
(๓) 
(๔) 

๑. มนุษยเปนอันมาก ไดยึดถือเอาท่ีพึ่งผิดๆ 
๒. สัตวเกิดกลับมาเปนมนุษยมีนอย  เพราะไมรูอริยสัจ  
๓.  การรูอรยิสัจเปนของไมเหลือวิสัย  
        พระอริยบุคคล  จึงมีปริมาณมาก 
๔. ใหพึ่งตน  พึ่งธรรม 
๕. ผูไมหลงเอาสิ่งอื่นมาเปนแกน 
๖. จะเกิดในตระกูลสูงหรอืตํ่า ก็สามารถทํานิพพานใหแจงได 
๗. รายช่ือแหงธรรมเปนท่ีต้ังแหงการขูดเกลา 
๘. ความทุกขของเทวดาและมนุษยตามธรรมชาติ 
๙. เปนทุกขเพราะติดอยูในอายตนะ 
๑๐. ความรูสึก ท่ีถึงกับทําใหออกผนวช                             
๑๑. การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย          
 
 

๑ 
๓ 
๕ 
 
๘ 
๑๑ 
๑๓ 
๑๘ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๓๑ 

 
 



                      
๑๒. บทอธิษฐานจิตเพ่ือทําความเพียร 
๑๓. ลําดับการปฏิบัติเพื่อรูตามซ่ึงสจัธรรม 
๑๔. หลักเกณฑการเลือกสถานท่ีและบุคคล  

ท่ีควรเสพและไมควรเสพ 
๑๕.  ความเพลินเปนแดนเกิดแหงทุกข     
๑๖.  อาการเกิดแหงความทุกขโดยสังเขป 
๑๗. ความดับทุกขมี  เพราะความดับแหงนันทิ              
๑๘. ลักษณะแหงจิตท่ีหลุดพนดวยการละนันทิ (อีกนัยหนึ่ง) 

๑๙. วิธีท่ีสะดวกสบายเพ่ือการดับของกิเลส 
๒๐.  ท้ิงเสียนั่นแหละกลับจะเปนประโยชน 
๒๑.  อาการเกิดดับแหงเวทนา 
๒๒. ลักษณะหนทางแหงความหมดจด 
๒๓. ขยายความแหงอรยิมรรคมีองคแปด 
๒๔. สมาธิทุกข้ันตอนใชเปนบาทฐานในการเขาวิมุติไดท้ังหมด   

       ๒๕. อริยสัจสี่โดยสังเขป (ทรงแสดงดวยความยึดในขันธ ๕) 

๒๖. อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบาท     
๒๗. ความเปนโสดาบันประเสริฐกวาเปนพระเจาจักรพรรด ิ
 
 

หนา 
๓๗ 
๓๙ 
๔๑ 

 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๘ 
๕๓ 
๕๖ 
๕๘ 
๖๐ 
๖๕ 
๗๑ 
๗๕ 
๗๙ 

 
 



 
๒๘. คุณสมบัติของพระโสดาบัน 
๒๙. ปาฏิหาริย สาม 
๓๐. ผูอยูใกลนพิพาน 
๓๑. ลักษณะแหงอินทรียภาวนาช้ันเลิศ 

       ๓๒. สิ้นกิเลสก็แลวกัน  ไมตองรูวาสิ้นไปเทาไร 
       ๓๓. ตถาคตเปนเพียงผูบอกจะถึงท่ีหมายตองเดินเอาเอง 
       ๓๔. เหตุใหไมปรินิพพานในปจจุบัน 
       ๓๕. หมด “อาหาร” ก็นิพพาน                                       
       ๓๖. กฎอิทัปปจยตา  หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท 
       ๓๗. ปฎิจจสมุปบาท คือ ธรรมอันเปนธรรมชาติ  
               อาศัยกันแลวเกิดข้ึน 
       ๓๘. ปญญา สติ กับนามรูปดับ  เพราะวิญญาณดับ 
       ๓๙. นิพพานเพราะไมยึดถือธรรมท่ีไดบรรลุ 
       ๔๐. การปรินิพพาน 
       ๔๑. ผูหลุดพนได  เพราะไมยึดมั่นถือม่ัน 
       ๔๒. ธรรมเปนสวนแหงวชิชา 
       ๔๓. คําช้ีชวนวิงวอน 

หนา 
๘๒ 
๙๑ 
๙๘ 
๑๐๓ 
๑๐๕ 
๑๐๖ 
๑๐๙ 
๑๑๑ 
๑๑๔ 
๑๑๕ 

 
๑๑๘ 
๑๑๙ 
๑๒๐ 
๑๒๑ 
๑๒๒ 
๑๒๓ 

 



พุทธวจน
ฉบับ ๓     ก้าวย่างอย่างพุทธะ



พุทธวจน
ฉบับ ๓     ก้าวย่างอย่างพุทธะ

 1

๑
มนุษยเปนอันมาก  

ไดยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ 



   พทุธวจน 
 

 

๒ 

มนุษยทั้งหลายเปนอันมาก ถูกความกลัวคุกคาม
เอาแลว ยอมยึดถือเอาภูเขาบาง ปาไมที่ศักด์ิสิทธิ์บาง  
สวนศักด์ิสิทธิ์บาง  รุกขเจดียบาง  วาเปนท่ีพึ่งของตน ๆ :          
นั่นไมใชที่พึ่งอันทําความเกษมใหไดเลย, นั่นไมใชที่พึ่ง
อันสูงสุด; ผูใดถือเอาสิ่งนั้น  ๆเปนท่ีพึ่งแลว ยอมไมหลุดพน
ไปจากทุกขทั้งปวงได. 
 

 สวนผูใด  ท่ีถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  
เปนท่ีพ่ึงแลว  เห็นอริยสัจท้ังส่ี  ดวยปญญาอันถูกตอง  คือ  
เห็นทุกข,   เห็นเหตุเปนเครื่องใหเกิดข้ึนของทุกข,  เห็น
ความกาวลวงเสียไดซ่ึงทุกข, และเห็นมรรคประกอบดวย        
องคแปดอันประเสริฐ  ซ่ึงเปนเคร่ืองใหถึงความเขาไปสงบ
รํางับแหงทุกข : นั่นแหละคือ  ท่ีพ่ึงอันเกษม,   นั่นคือ ท่ีพ่ึง
อันสูงสุด;  ผูใดถือเอาท่ีพ่ึงนั้นแลว  ยอมหลุดพนไปจาก
ทุกขท้ังปวง  ไดแท.                   
               

ธ. ขุ. ๒๕/๔๐/๒๔. 
 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๓

บทท่ี ๒ 

สัตวเกิดกลับมาเปนมนุษยมีนอย   
เพราะไมรูอริยสัจ 

 

ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนี้
วาอยางไร : ฝุนนิดหนึ่งที่เราชอนขึ้นดวยปลายเล็บนี้     
กับมหาปฐพีนี้  ขางไหนจะมากกวากัน ?  

 “ขาแตพระองคผู เจริญ  !  มหาปฐพีนั่นแหละเปนดินที่
มากกวา.  ฝุนนิดหนึ่งเทาที่ทรงชอนข้ึนดวยปลายพระนขานี้  เปนของมี
ประมาณนอย.  ฝุนนั้น  เม่ือนําเขาไปเทียบกับมหาปฐพี  ยอมไมถึงซ่ึง
การคํานวณได  เปรียบเทียบได  ไมเขาถึงแมซ่ึงกะละภาค (สวนเส้ียว)” 

 
 ภิกษุ ท. ! อุปมานี้ ฉันใด  อุปไมยก็ฉันนั้น  :  
สัตวท่ีเกิดกลับมาสูหมูมนุษย  มีนอย;  สัตวที่เกิดกลับมา
เปนอยางอ่ืนจากหมูมนุษย มีมากกวาโดยแท. ขอนั้น
เพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ ท. !   ขอนั้น เพราะความท่ี
สัตวเหลานั้นไมเห็นอริยสัจท้ังส่ี.   
 



   พทุธวจน 
 

 

๔ 

อริยสัจส่ี  อยางไรเลา ?  ส่ีอยาง คือ :- 
อริยสัจคือทุกข   
อริยสัจคือเหตุใหเกิดข้ึนแหงทุกข   
อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข   
อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงทุกข. 

 
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น  ในเร่ืองนี้  เธอพึง

ประกอบโยคกรรม๑   อันเปนเคร่ืองกระทําใหรูวา “ทุกข  
เปนอยางน้ี,   เหตุเกิดข้ึนแหงทุกข เปนอยางนี้,   ความดับ
ไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้”  ดังนี้.  
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗. 

 
 

_____________________________ 

๑. โยคกรรม คือ การกระทาํอยางเปนระบบ 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๕

บทท่ี ๓ 
การรูอริยสัจเปนของไมเหลือวิสัย 
พระอริยบุคคล  จึงมีปรมิาณมาก 

วัจฉะ !   ภิกษุผูสาวกของเรา บรรลุเจโตวิมุตติ  
ปญญาวิมุตติ  อันไมมีอาสวะ เพราะความส้ินไปแหง       
อาสวะท้ังหลาย  ไดกระทําใหแจงแลว  ดวยปญญาอันยิ่ง
เอง  ในทิฏฐธรรมนี้  มีอยูไมใชรอยเดียว  ไมใชสองรอย  
ไมใชสามรอย  ไมใชส่ีรอย  ไมใชหารอย  มีอยูมากกวา
มาก  โดยแท. 

 
 วัจฉะ !  ภิกษุณีผูสาวิกาของเรา  บรรลุเจโตวิมุตติ  
ปญญาวิมุตติ  อันไมมีอาสวะ  เพราะความสิ้นไปแหง       
อาสวะท้ังหลาย  ไดกระทําใหแจงแลว  ดวยปญญาอันยิง่เอง  
ในทิฏฐธรรมนี้  มีอยูไมใชรอยเดียว  ไมใชสองรอย  ไมใช
สามรอย  ไมใชส่ีรอย  ไมใชหารอย  มีอยูมากกวามาก   
โดยแท. 



   พทุธวจน 
 

 

๖ 

 วัจฉะ !   อุบาสก ผูสาวกของเรา  พวกเปน
คฤหัสถนุงขาว  อยูประพฤติกับผูประพฤติพรหมจรรย,  
เปน  โอปปาติกสัตว (พระอนาคามี) มีปกติปรินิพพาน  
ในภพท่ีไปเกิดนั้น ไมเวียนกลับจากภพนั้นเปนธรรมดา,   
เพราะความส้ินไปแหงสัญโญชนมีสวนในเบื้องต่ําหาอยาง   
ก็ มีอยูไมใชรอยเดียว ฯลฯ ไมใชหารอย มีอยูมากกวามาก  
โดยแท. 
 

วัจฉะ !   อุบาสก  ผูสาวกของเรา พวกเปน
คฤหัสถนุงขาว  ยังบริโภคกาม เปนผู ทําตามคําสอน  
เปนผู สนองโอวาท  มีความสงสัยอันขามไดแลว ไมตอง
กลาวดวยความสงสัยวา  นี่อะไร ๆ  เปนผูปราศจากความ
คร่ันคราม    ไมใชผูตองเช่ือตามคําของผูอ่ืน  อยูประพฤติ
พรหมจรรยในศาสนาของพระศาสดา ก็ มีอยูไมใชรอยเดียว  
ฯลฯ  ไมใชหารอย  มีอยูมากกวามาก  โดยแท. 
 

วัจฉะ !    อุบาสิกา  ผูสาวิกาของเรา  พวกเปน
หญิงคฤหัสถนุงขาว อยูประพฤติกับผูประพฤติพรหมจรรย 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๗

เปน โอปปาติกสัตว (พระอนาคามี)  มีปกติปรินิพพานใน
ภพท่ีไปเกิดนั้น  ไมเวียนกลับจากภพนั้นเปนธรรมดา,  
เพราะความส้ินไปแหงสัญโญชน มีสวนในเบ้ืองตํ่าหาอยาง  
ก็  มีอยูไมใชรอยเดียว  ฯลฯ  ไมใชหารอย  มีอยูโดยมาก
กวามากเปนแท. 
 
 วัจฉะ !   อุบาสิกา ผูสาวิกาของเรา  พวกเปน
หญิงคฤหัสถนุงขาว  ยังบริโภคกาม  เปนผู ทําตามคําสอน 
เปนผู สนองโอวาท  มีความสงสัยอันขามไดแลว  ไมตอง
กลาวดวยความสงสัยวานี่อะไร ๆ  เปนผูปราศจากความ
คร่ันคราม ไมตองเ ช่ือตามคําของผู อ่ืน  อยูประพฤติ
พรหมจรรยในศาสนาของพระศาสดา  ก็มีอยูไมใชรอยเดียว 
ฯลฯ ไมใชหารอย  มีอยูโดยมากกวามากเปนแท. 
 

ม. ม. ๑๓/๒๕๑ - ๒๕๓/๒๕๕- ๒๕๖. 
   

 



   พทุธวจน 
 

 

๘ 

บทท่ี ๔ 
ใหพ่ึงตน พ่ึงธรรม 

อานนท !   เราไดกลาวเตือนไวกอนแลวมิใช
หรือวา  “ความเปนตาง ๆ  ความพลัดพราก  ความเปน
อยางอ่ืน  จากของรักของชอบใจท้ังส้ิน  ยอมมี;  อานนท !  
ขอนั้น  จักไดมาแตไหนเลา : สิ่งใดเกิดขึ้นแลว เปนแลว 
อันปจจัยปรุงแลว  มีความชํารุดไปเปนธรรมดา, ส่ิงนั้น
อยาชํารุดไปเลย  ดังนี้;   ขอนั้น ยอมเปนฐานะท่ีมีไมได”. 

อานนท ! เปรียบเหมือนเม่ือตนไมใหญ  มีแกน
เหลืออยู  สวนใดเกาครํ่ากวาสวนอ่ืน  สวนนั้นพึงยอยยับ
ไปกอน,  ขอนี้ ฉันใด;  อานนท !  เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญมี
ธรรมเปนแกนสารเหลืออยู,    สารีบุตรปรินิพพานไปแลว  
ฉันนั้นเหมือนกัน. อานนท !  ขอนั้น จักไดมาแตไหนเลา :
ส่ิงใดเกิดข้ึนแลว  เปนแลว  อันปจจัยปรุงแลว มีความ
ชํารุดไปเปนธรรมดา  ส่ิงนั้นอยาชํารุดไปเลย  ดังนี้;      
ขอนั้น  ยอมเปนฐานะท่ีมีไมได. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๙

อานนท ! เพราะฉะนั้น  ในเร่ืองนี้   
พวกเธอท้ังหลาย  จงมีตนเปนประทีป   
มีตนเปนสรณะ  ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ;   
จงมีธรรมเปนประทีป  มีธรรมเปนสรณะ    
ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ. 

 
 อานนท ! ภิกษุ มีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ  
ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ,  มีธรรมเปนประทีป   มีธรรมเปน
สรณะ ไมเอาสิ่งอ่ืนเปนสรณะนั้น   เปนอยางไรเลา ? 
 
  อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู,   
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายเนือง ๆ อยู,  
พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู,   
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายเนือง ๆ อยู;   
มีเพียรเผากิเลส  มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม   
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.   



   พทุธวจน 
 

 

๑๐ 

อานนท ! ภิกษุอยางนี้แล ช่ือวามีตนเปนประทีป  
มีตนเปนสรณะ ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ; มีธรรมเปน
ประทีป  มีธรรมเปนสรณะ ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ เปนอยู. 
 

 อานนท ! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลลวงไป
แหงเราก็ดี ใครก็ตามจักตองมีตนเปนประทีป มีตน
เปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ; มีธรรมเปนประทีป  
มีธรรมเปนสรณะ  ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ  เปนอยู. 
 

อานนท ! ภิกษุพวกใด เปนผูใครในสิกขา,   
ภิกษุพวกนั้น  จักเปนผูอยูในสถานะอันเลิศท่ีสุด. 

 
 

มหาวาร .สํ. ๑๙/๒๑๖/๗๓๖. 
 
 
 

_____________________________ 

ตรัสแกทานพระอานนท  ผูเศราสลดในขาวการปรินิพพานของทานพระสารีบุตร  
ซึ่งจุนทสามเณรนํามาบอกเลา  ที่พระอารามเชตวันใกลนครสาวัตถี. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๑

บทท่ี ๕ 
ผูไมหลงเอาสิ่งอื่นมาเปนแกน 

 

ภิกษุ ท ! พรหมจรรยนี้  มิใชมีลาภสักการะ
และเสียงเยินยอเปนอานิสงส,  พรหมจรรยนี้ มิใชมีความ
ถึงพรอมดวยศีลเปนอานิสงส,  พรหมจรรยนี้ มิใชมีความ
ถึงพรอมดวยสมาธิเปนอานิสงส,  พรหมจรรยนี้  มิใชมี
ความถึงพรอมดวยญาณทัสสนะเปนอานิสงส. 

 
ภิกษุ ท !  ก็เจโตวิมุตติ๑  ท่ีไมกําเริบอันใดมีอยู, 

พรหมจรรยนีมี้  ส่ิงนัน้ นั่นแหละเปนประโยชนท่ีมุงหมาย  
เปนแกนสาร  เปนผลสุดทายของพรหมจรรยแล. 

 
_____________________________ 

๑. เจโตวิมุตติ คือ หัตตผลโดยมีน้ําหนักของการทําสมาธิมากกวาการ 
กระทําดานอื่น ๆ  
     แบบของการหลุดพนยังมีอยางอื่นอีกเชน สัทธาวิมุตติ, ปญญาวิมุต 
เปนตน 



   พทุธวจน 
 

 

๑๒ 

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการดวย
แกนไม เสาะหาแกนไม  เท่ียวคนหาแกนไม  จนถึงตนไม
ใหญมีแกนแลว   ตัดเอาแกนถือไปดวยม่ันใจวา ‘นี่เปน
แกนแท’ ดังนี้.  บุรุษมีตาดี  เห็นคนน้ันเขาแลว  ก็กลาววา 
“ผูเจริญคนน้ี  ชางรูจักแกน,  รูจักกระพ้ี,  รูจักเปลือกสด,  
รูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,   รูจักใบออนท่ีปลายกิ่ง. 
จริงดังวา  ผูเจริญคนน้ี   ตองการแกนไม   เสาะหาแกนไม        
เท่ียวคนหาแกนไม  จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  ก็ตัดเอา
แกนแทถือไปดวยม่ันใจวา    ‘นี่ เปนแกนแท’  ดังนี้.   ส่ิง
ท่ีเขาจะตองทําดวยแกนไม  จักสําเร็จประโยชนเปนแท”  
ดังนี้. 

 
มู. ม.  ๑๒/๓๗๐/๓๕๑. 

 

 
 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๓

บทท่ี ๖ 
จะเกิดในตระกูลสูงหรือตํ่า 

ก็สามารถทํานิพพานใหแจงได 

อานนท ! ในกรณีแหง อภิชาติ ๖ นี้ คือ   
คนบางคนมีชาติดํา กอใหเกดิธรรมดํา ๑, บางคนมีชาติดาํ 
กอใหเกิดธรรมขาว ๑, บางคนมีชาติดํา กอใหเกดินิพพาน 
(ความสิ้นราคะโทสะโมหะ) อันเปนธรรมไมดําไมขาว ๑, 
บางคนมีชาติขาว  กอใหเกิดธรรมดํา ๑,  บางคนมีชาติขาว  
กอใหเกดิธรรมขาว ๑, บางคนมีชาติขาว กอใหเกดินพิพาน
อันเปนธรรมไมดําไมขาว ๑. 
 

 อานนท ! คนมีชาติดํา กอใหเกิดธรรมดํา  
เปนอยางไรเลา ?  อานนท !   คนบางคนในกรณนีี้  เกิดใน
ตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจณัฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจกัสาน  
ตระกูลทํารถ  หรือตระกูลเทหยากเยื่อ  ซ่ึงเปนคน ยากจน  
มีขาวและนํ้านอย เปนอยูฝดเคือง มีอาหารและเคร่ืองนุงหม
หาไดโดยยาก  เขาเปนผูมีผิวพรรณทราม ไมนาดู เต้ียคอม  



   พทุธวจน 
 

 

๑๔ 

ข้ีโรค  ตาบอด งอย กระจอก  มีตัวตะแคงขาง ไมคอยจะมี
ขาว น้ํา เคร่ืองนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม  
เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน ท่ีอยู และประทีปโคมไฟ  แตเขากย็ัง  
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  คร้ันประพฤติ
ทุจริตแลว เบ้ืองหนาแตการตายเพราะการทําลาย แหงกาย  
ยอมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก อยางนี้แล อานนท !  
เรียกวา  คนมีชาติดํา  กอใหเกิดธรรมดํา. 
 

อานนท ! คนมีชาติดาํ กอใหเกิดธรรมขาว  
เปนอยางไรเลา ?   อานนท !  คนบางคนในกรณนีี้  เกิดใน
ตระกูลต่ํา  คือ ตระกูลจัณฑาล  ตระกูลพราน  ... ฯลฯ ...  
มีอาหารและเคร่ืองนุงหมหาไดโดยยาก  มีผิวพรรณทราม 
ไมนาดู ...ฯลฯ ...   ไมคอยจะมีขาว  น้ํา  ...ฯลฯ ... ประทีป   
โคมไฟ แตเขา ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต    มโนสุจริต  
คร้ันประพฤติสุจริตแลว  เบือ้งหนาแตการตาย  เพราะการ
ทําลายแหงกาย  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.  อยางนี้แล  
อานนท !    เรียกวา  คนมีชาติดํา  กอใหเกดิธรรมขาว. 

 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๕

 อานนท ! คนมีชาติดาํ กอใหเกิดนิพพาน
อันเปนธรรมไมดําไมขาว เปนอยางไรเลา ?  อานนท ! 
คนบางคนในกรณีนี้  เกิดในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล  
ตระกูลพราน  ... ฯลฯ ...  มีผิวพรรณทราม  ไมนาดู  เต้ียคอม.  
เขาปลงผมและหนวด ครองผายอมฝาดออกจากเรือน  
บวชเปนผูไมมีประโยชนเกี่ยวของดวยเรือน. เขานั้น  
คร้ันบวชแลวอยางนี้  ละนวิรณท้ังหา อันเปนเคร่ืองเศรา
หมองจิตทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว มีจิตตั้งม่ันดีใน
สติปฏฐานท้ังส่ี ยังโพชฌงคเจ็ดใหเจริญแลวตามท่ีเปนจริง   
ช่ือวายอมกอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว.
อยางนี้แล  อานนท !   เรียกวา  คนมีชาติดํา กอใหเกิด
นิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว. 

 อานนท ! คนมีชาติขาว กอใหเกิดธรรมดํา  
เปนอยางไรเลา ?  อานนท !  คนบางคนในกรณีนี้  เกิดใน
สกุลสูง  คือ สกุลกษัตริยมหาศาล  สกุลพราหมณมหาศาล 
หรือ สกุลคหบดีมหาศาล อันม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก มีโภคะมาก  
มีทองและเงินพอตัว  มีอุปกรณแหงทรัพยพอตัว  มีทรัพย



   พทุธวจน 
 

 

๑๖ 

และขาวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส  
ประกอบดวยความเกล้ียงเกลาแหงผิวพรรณอยางยิ่ง รํ่ารวย
ดวยขาวดวยน้าํ  เคร่ืองนุงหม  ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม  
เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน ท่ีอยู  และประทีปโคมไฟ  แตเขา
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต คร้ัน
ประพฤติทุจริตแลว เบ้ืองหนาแตการตายเพราะการทําลาย
แหงกาย ยอมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก. อยางนี้แล 
อานนท ! เรียกวา คนมีชาติขาว  กอใหเกดิธรรมดํา. 
 

 อานนท ! คนมีชาติขาว กอใหเกิดธรรมขาว 
เปนอยางไรเลา?  อานนท ! คนบางคนในกรณีนี้  เกิดใน
สกุลสูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล  สกุลพราหมณมหาศาล  
... ฯลฯ ...   มีทรัพยและขาวเปลือกพอตัว  มีรูปงาม ... 
ฯลฯ ... รํ่ารวยดวยขาว  น้ํา ... ฯลฯ ...  ประทีปโคมไฟ;  
เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต คร้ันประพฤติ
สุจริตแลว เบ้ืองหนาแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย  
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. อยางนี้แล  อานนท !  เรียกวา  
คนมีชาติขาว กอใหเกิดธรรมขาว. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๗

 อานนท ! คนชาติขาว   กอใหเกิดนิพพาน
อันเปนธรรมไมดําไมขาว เปนอยางไรเลา ?  อานนท ! 
คนบางคนในกรณีนี้  เกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริย
มหาศาล  สกุลพราหมณมหาศาล  ... ฯลฯ ...   มีทรัพยและ
ขาวเปลือกพอตัว  มีรูปงาม ... ฯลฯ ... รํ่ารวยดวยขาวน้ํา ... 
ฯลฯ ...  ประทีปโคมไฟ.  เขาปลงผมและหนวด ครองผา
กาสายะ ออกจากเรือน บวชเปนผูไมมีประโยชนเกี่ยวของ
ดวยเรือน. เขานั้นคร้ันบวชแลวอยางนี้ ละนิวรณท้ังหา  
อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว
มีจิตตั้งม่ันดี   ในสติปฏฐานท้ังส่ี   ยังโพชฌงคเจ็ดให
เจริญแลวตามที่เปนจริง     ช่ือวายอมกอใหเกิดนิพพาน
อันเปนธรรมไมดําไมขาว.  อยางนี้แล  อานนท ! เรียกวา  
คนมีชาติขาว กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว. 
  

อานนท ! เหลานี้แล  อภชิาติ ๖ ชนิด. 
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๘/๓๒๘. 



   พทุธวจน 
 

 

๑๘ 

บทท่ี ๗ 
รายชื่อแหงธรรมเปนท่ีต้ังแหงการขูดเกลา 

 

 จุนทะ !     สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา)  เปนส่ิงท่ี
เธอท้ังหลายพึงกระทําในธรรมท้ังหลายเหลานี้ กลาวคือ :- 
 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู  เบียดเบียน       
เราจักเปนผู  ไมเบียดเบียน; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  กระทําปาณาติบาต   
เราจัก  เวนขาดจากปาณาติบาต; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน กระทําอทินนาทาน  
เราจัก  เวนขาดจากอทินนาทาน; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  ไมประพฤติพรหมจรรย  
เราจักเปนผู  ประพฤติพรหมจรรย; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน พูดเท็จ                 
เราจัก  เวนขาดจากการพูดเท็จ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน พูดสอเสียด          
เราจัก  เวนขาดจากการพูดสอเสียด; 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๙

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน พูดคําหยาบ          
เราจัก  เวนขาดจากการพูดคําหยาบ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน พูดเพอเจอ            
เราจัก  เวนขาดจากการพูดเพอเจอ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน มากดวยอภิชฌา   
เราจักเปนผู  ไมมากดวยอภิชฌา; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีจิตพยาบาท        
เราจักเปนผู  ไมมีจิตพยาบาท; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาทิฏฐิ         
เราจักเปนผู  มีสัมมาทิฏฐิ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาสังกัปปะ   
เราจักเปนผู  มีสัมมาสังกัปปะ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาวาจา          
เราจักเปนผู  มีสัมมาวาจา; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉากัมมันตะ   
เราจักเปนผู  มีสัมมากัมมันตะ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาอาชีวะ       
เราจักเปนผู  มีสัมมาอาชีวะ; 



   พทุธวจน 
 

 

๒๐ 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาวายามะ      
เราจักเปนผู  มีสัมมาวายามะ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาสติ        
เราจักเปนผู  มีสัมมาสติ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาสมาธิ      
เราจักเปนผู  มีสัมมาสมาธิ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาญาณะ     
เราจักเปนผู  มีสัมมาญาณะ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีมิจฉาวิมุตติ      
เราจักเปนผู  มีสัมมาวิมุตติ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน มีถีนมิทธะกลุมรุม     
เราจักเปนผู  ปราศจากถีนมิทธะ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน เปนผู  ฟุงซาน      
เราจักเปนผู  ไมฟุงซาน;  

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืน  มีวิจิกิจฉา           
เราจักเปนผู  ขามพนวิจิกิจฉา; 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๒๑

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   มักโกรธ     
เราจักเปนผู   ไมมักโกรธ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   ผูกโกรธ      
เราจักเปนผู   ไมผูกโกรธ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   ลบหลูคุณ    
เราจักเปนผู   ไมลบหลูคุณ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   แขงดี           
เราจักเปนผู   ไมแขงดี; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   ริษยา           
เราจักเปนผู   ไมริษยา; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   ตระหนี่       
เราจักเปนผู   ไมตระหนี่; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   โออวด         
เราจักเปนผู  ไมโออวด; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   มีมารยา       
เราจักเปนผู ไมมีมารยา; 



   พทุธวจน 
 

 

๒๒ 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   กระดาง       
เราจักเปนผู   ไมกระดาง; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   ดูหม่ินทาน      
เราจักเปนผู   ไมดูหม่ินทาน; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   วายาก         
เราจักเปนผู   วางาย; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   มีมิตรชั่ว     
เราจักเปนผู   มีมิตรดี; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   ประมาท      
เราจักเปนผู   ไมประมาท; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอื่นเปนผู   ไมมีสัทธา    
เราจักเปนผู   มีสัทธา; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   ไมมีหิริ         
เราจักเปนผู   มีหิริ; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู ไมมีโอตตัปปะ     
เราจักเปนผู   มีโอตตัปปะ; 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๒๓

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   มีสุตะนอย    
เราจักเปนผู   มีสุตะมาก; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   ขี้เกียจ         
เราจักเปนผู   ปรารภความเพียร; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   มีสติหลงลืม     
เราจักเปนผู   มีสติตั้งม่ัน; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู   มีปญญาทราม       
เราจักเปนผู   ถึงพรอมดวยปญญา; 

ทําสัลเลขะวา  เม่ือผูอ่ืนเปนผู ลูบคลําดวยทิฏฐิของตน, 
เปนผูยึดถืออยางเหนียวแนน,   แล ะ เ ป นผู ย า ก ที ่จ ะ
สลัดคืนซ่ึงอุปาทาน,  

เราจักเปนผู   ไมลูบคลําดวยทิฏฐิของตน,  
เปนผูไมยึดถืออยางเหนียวแนน, และเปนผูงายท่ีจะสลัดคนื
ซ่ึงอุปาทาน. 
 

มู. มู. ๑๒/๗๕-๘๓/๑๐๔. 



   พทุธวจน 
 

 

๒๔ 

บทท่ี ๘ 
ความทุกขของเทวดาและมนุษยตามธรรมชาติ 

 

             ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยท้ังหลาย   มีรูป
เปนที่มายินดี ยินดีแลวในรูป บันเทิงแลวในรูป ยอม   
อยูเปนทุกข  เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแหงรูป.  
(ในกรณีแหง เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  และ ธรรมารมณ  ก็ตรัส
อยางเดียวกัน). 

ภิกษุ ท. ! สวนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
รูแจงความเกิด  ความต้ังอยูไมได  รสอรอย  โทษ  และอุบาย
เคร่ืองสลัดออกแหงรูป   ตามเปนจริง  ไมมีรูปเปนท่ีมายินดี  
ไมยินดีในรูป  ไมบันเทิงในรูป  ยังคงอยูเปนสุขแมเพราะ
ความแปรปรวนจางคลายดับไปแหงรูป. 

  (ในกรณีแห ง  เ สี ยง   ก ล่ิน   รส   โผฏฐัพพะและ

ธรรมารมณ  ก็ตรัสอยางเดียวกัน). 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๙/๒๑๖. 

    



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๒๕

บทท่ี ๙ 
เปนทุกขเพราะติดอยูในอายตนะ 

 

 ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษย ท้ังหลาย  มี  รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  เปนท่ีร่ืนรมยใจ  ยินดีแลวใน  
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ บันเทิงดวย รูป เสียง กล่ิน 
รส  โผฏฐัพพะ.  
 ภิกษุ ท. !   เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมอยู
เปนทุกข เพราะความเปล่ียนแปลง เส่ือมสลาย  และความ
ดับไปของ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ. 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๘. 
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บทท่ี ๑๐ 
ความรูสึก  ที่ถึงกับทําใหออกผนวช 

 
ภิกษุ ท. ! ในโลกนี้  คร้ังกอนแตการตรัสรู  

เม่ือเรายังไมไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู   

ตนเองมี ความเกิด เปนธรรมดาอยูแลว ก็ยังมัวหลง

แสวงหาส่ิงท่ีมีความเกิด เปนธรรมดาอยูนั่นเอง,   

ตนเองมี ความแก  เปนธรรมดาอยูแลว ก็ยังมัวหลง

แสวงหาส่ิงท่ีมีความแก เปนธรรมดาอยูนั่นเอง,   

ตนเองมี ความเจ็บไข เปนธรรมดาอยูแลว ก็ยังมัวหลง

แสวงหาส่ิงท่ีมีความเจ็บไข เปนธรรมดาอยูนั่นเอง,   

ตนเองมี ความตาย เปนธรรมดาอยูแลว ก็ยังมัวหลง 

แสวงหาส่ิงท่ีมีความตาย เปนธรรมดาอยูนัน่เอง,   

ตนเองมี ความโศก เปนธรรมดาอยูแลว ก็ยังมัวหลง

แสวงหาส่ิงท่ีมีความโศก เปนธรรมดาอยูนั่นเอง,   
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ตนเองมี ความเศราหมอง โดยรอบดาน เปนธรรมดา

อยูแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาส่ิงท่ีมีความเศราหมองโดย  
รอบดาน  เปนธรรมดาอยูนั่นเอง อีก. 

ภิกษุ ท. ! ก็อะไรเลา   เป นสิ ่งที ่ม ีความเก ิด 
(เปนตน) ฯลฯ  มีความเศราหมองโดยรอบดาน (เปนที่สุด)  
เปนธรรมดา ? 

ภิกษุ ท. ! บุตรและภรรยา  มีความเกิดเปน
ธรรมดา ฯลฯ มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา. 
ทาสหญิงทาสชาย มีความเกิดเปนธรรมดา ฯลฯ  มีความเศรา
หมองโดยรอบดานเปนธรรมดา.   แพะ แกะ   มีความเกิดเปน
ธรรมดา ฯลฯ มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา.  
ไก สุกร  มีความเกิดเปน ธรรมดา ฯลฯ มีความเศราหมอง
โดยรอบดานเปนธรรมดา. ชาง โค มา ลา มีความเกิดเปน
ธรรมดา  ฯลฯ  มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา.  
ทองและเงิน เปนส่ิงท่ีมีความเกิดเปนธรรมดาฯลฯ มีความ
เศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา.  สิ่งที่มนุษยเขาไป
เทิดทูนเอาไว เหลานี้แลท่ีช่ือวาส่ิงท่ีมีความเกิดเปนธรรมดา 



   พทุธวจน 
 

 

๒๘ 

ฯลฯ   มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา ซึ่ง
คนในโลกน้ี พากันจมติดอยู พากันมัวเมาอยู พากันสยบอยู  
ในสิ่งเหลานี้   จึงทําใหตนทั้งที่มีความเกิดเปนธรรมดา 
ฯลฯ มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดาอยูเองแลว 
ก็ยังมัวหลงแสวงหา   ส่ิงท่ีมีความเกิดเปนธรรมดา  ฯลฯ 
ท่ีมีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา อยูอีก. 

ภิกษุ ท. ! ความคิดอันนี้   ไดเกิดข้ึนแกเราวา 
“ทําไมหนอ เราซ่ึงมีความเกิด ฯลฯ ความเศราหมอง
โดยรอบดาน เปนธรรมดาอยูเองแลว จะตองไปมัวแสวงหา
ส่ิงท่ีมีความเกดิ ฯลฯ ความเศราหมองโดยรอบดานเปน
ธรรมดาอยูอีก. ไฉนหนอ เราผูมีความเกิด ฯลฯ ความ
เศราหมองโดยรอบดาน เปนธรรมดาอยูเองแลว คร้ันได
รูสึกถึงโทษอันตํ่าทรามของการมีความเกิด ฯลฯ ความ
เศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดานี้แลว เราพึงแสวงหา
นิพพาน อันไมมีความเกิด อันเปนธรรมท่ีเกษมจาก
เคร่ืองรอยรัด  ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาเถิด.”  

ภิกษุ ท. ! เรานั้นโดยสมยัอ่ืนอีก  ยังหนุมเทียว  
เกสายังดําจัด บริบูรณดวยความหนุมท่ีกําลังเจริญ ยังอยู
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ในปฐมวัย,  เม่ือมารดาบิดาไมปรารถนาดวย  กําลัง
พากันรองไหน้ําตานองหนาอยู, เราไดปลงผมและหนวด  
ครองผายอมฝาด ออกจากเรือน บวชเปนผูไมมีเรือนแลว 
“...ภารท๎วาชะ !  ในโลกนี้ คร้ังกอนแตการตรัสรู เม่ือเรายงั
ไมไดตรัสรู ยงัเปนโพธิสัตวอยู, ความคิดนี้เกิดมแีกเราวา 
“ฆราวาสคับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี,  สวน บรรพชาเปน
โอกาสวาง; ผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยให
บริสุทธ์ิบริบูรณโดยสวนเดยีว เหมือนสังขท่ีเขาขัดดีแลว, 
โดยงาย นั้นไมได. ถาไฉนเราพึงปลงผมและหนวด  
ครองผายอมฝาดออกจากเรือน บวชเปนผูไมมีประโยชน
เก่ียวของดวยเรือน  เถิด  ดังนี้...” 

 
มู. ม. ๑๒/๓๑๖/๓๑๖. , ม. ม. ๑๓/๖๖๙/๗๓๘. 



พุทธวจน
ฉบับ ๓     ก้าวย่างอย่างพุทธะ
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บทท่ี ๑๑ 
การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย 

 ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคตเหลานี้ มีอยู ๕ ประการ 
ซ่ึงภิกษุผูมองเห็นอยู ควรแทท่ีจะเปนผูไมประมาท มี
เพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนัน้ อยูตลอดไป,   
เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. ภยัในอนาคต ๕ ประการ
นั้น คืออะไรบางเลา ?  ๕ ประการคือ :- 

 ๑. ภิกษใุนกรณีนี้  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี ้ 
เรายังหนุม ยังเยาววัย ยังรุนคะนอง มีผมยังดําสนิท  ตั้งอยู
ในวัยกําลังเจริญ คือปฐมวัย; แตจะมีสักคราวหนึ่งท่ี   
ความแก จะมาถึงรางกายนี้, กค็นแกถูกความชราครอบงําแลว 
จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูท้ังหลายนั้น ไมทําได
สะดวกเลย; และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซ่ึงเปนปาชัฏ 
ก็ไมทําไดงาย  ๆ เลย. กอนแตส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ 
ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ (คือความแก) นั้นจะมา  ถึงเรา 



   พทุธวจน 
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เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ี
ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลว  แมจะแกเฒา ก็จกัอยูเปนผาสุก”  
ดังนี้. 

 ๒. ภิกษุ ท. !      ขออ่ืนยังมีอีก :  ภิกษุพิจารณา
เห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เรามีอาพาธนอย  มีโรคนอย  มีไฟ
ธาตุใหความอบอุนสมํ่าเสมอ  ไมเย็นนัก  ไมรอนนัก  พอ
ปานกลาง ควรแกการทําความเพียร; แตจะมีสักคราว
หนึ่งท่ี ความเจ็บไข  จะมาถึงรางกายน้ี,  ก็คนท่ีเจ็บไข
ถูกพยาธิครอบงําแลว จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรู
ท้ังหลายน้ัน ไมทําไดสะดวกเลย; และจะเสพเสนาสนะ
อันเงียบสงัด ซ่ึงเปนปาชัฏก็ไมทําไดงาย ๆ เลย.  กอนแต
ส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ (คือความ-

เจ็บไข)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงส่ิง
ท่ียังไมถึง   เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ   เพื่อทําใหแจงส่ิง
ท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลว  
แมจะเจ็บไข  ก็จักอยูเปนผาสุก”  ดังนี้. 
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 ๓. ภิกษุ ท. !    ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพิจารณา
เห็นชัดแจงวา “บัดนี้ ขาวกลางามดี  บิณฑะ(กอนขาว)  
หาไดงาย  เปนการสะดวกท่ีจะยังชีวิตใหเปนไป  ดวย
ความพยายามแสวงหาบิณฑบาต;  แตจะมีสักคราวหนึ่งท่ี 
ภิกษาหายาก  ขาวกลาเสียหาย  บิณฑะหาไดยาก  ไมเปน
การสะดวกท่ีจะยังชีวิตใหเปนไปดวยความพยายาม
แสวงหาบิณฑบาต, เม่ือภิกษาหายาก ท่ีใดภิกษาหางาย   
คนทั้งหลายก็อพยพกันไป  ที่นั้น,   เมื่อเปนเชนนั้น   
ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีข้ึน  เม่ือมีการ
คลุกคลีปะปนกันในหมูคน  จะมนสิการถึงคําสอนของ
ทานผูรูท้ังหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย;  และจะเสพ
เสนาสนะอันเงียบสงัด ซ่ึงเปนปาชัฏก็ไมทําไดงาย ๆเลย.  
กอนแตส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ 
(คือภิกษาหายาก)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความเพียร  
เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ  เพื่อทําให
แจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูถึง
แลว จักอยูเปนผาสุก  แมในคราวท่ีเกิดทุพภิกขภัย”  ดังนี้. 
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 ๔. ภิกษุ ท. !  ขออ่ืนยังมีอีก : ภิกษุพิจารณา
เห็นชัดแจงวา  “บัดนี้ คนท้ังหลายสมัครสมานช่ืนบาน
ตอกัน ไมววิาทกัน เขากันไดดุจดั่งนมผสมกับน้าํ มองแล
กันดวยสายตาแหงคนท่ีรักใครกัน เปนอยู; แตจะมี       
สักคราวหนึ่งที่ ภัย คือ โจรปากําเริบ  ชาวชนบทผูข้ึนอยู
ในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกยายกนัไป, เม่ือมีภัย
เชนนี้  ท่ีใดปลอดภัย  คนท้ังหลายก็อพยพกนัไป ท่ีนัน้,  
เม่ือเปนเชนนั้น ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีข้ึน  
เม่ือมีการอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคน จะมนสิการถึง
คําสอนของทานผูรูทั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย;  
กอนแตส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ 
(คือโจรภัย)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึง
ส่ิงท่ียังไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจง
ส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลว  
จักอยูเปนผาสุก แมในคราวท่ีเกิดโจรภัย”  ดังนี้. 
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๕. ภิกษุ ท. !  ขออ่ืนยังมีอีก : ภิกษุพิจารณา
เห็นชัดแจงวา  “บัดนี้ สงฆสามัคคีปรองดองกัน ไมวิวาทกนั  
มีอุทเทสเดียวกัน อยูเปนผาสุก; แตจะมีสักคราวหนึ่งท่ี 
สงฆแตกกัน,  เม่ือสงฆแตกกนัแลว จะมนสิการถึงคําสอน
ของทานผูรูท้ังหลายน้ัน ไมทําไดสะดวกเลย; และจะเสพ
เสนาสนะอันเงียบสงัดซ่ึงเปนปาชัฏ  ก็ไมทําไดงาย ๆ เลย.  
กอนแตส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ 
(คือสงฆแตกกัน) นัน้จะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพยีรเพือ่
ถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ   เพื่อทําใหแจง 
ส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลว 
จักอยูเปนผาสุก แมในคราวเมื่อสงฆแตกกนั” ดังนี้. 

            ภิกษุ ท. !  ภัยในอนาคต ๕ ประการ เหลานี้แล  
ซ่ึงภิกษุผูมองเห็นอยู ควรแทท่ีจะเปนผูไมประมาท มีเพยีร  
เผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนัน้ อยูตลอดไป, 
เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 

ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๗/๗๘. 



พุทธวจน
ฉบับ ๓     ก้าวย่างอย่างพุทธะ



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๓๗

บทท่ี ๑๒ 
บทอธิษฐานจิตเพ่ือทําความเพียร 

  
ภิกษุ ท. ! เรายังรูสึกไดอยูซ่ึงธรรม ๒ อยาง คือ 

ความไมรูจักอ่ิมจักพอ (สันโดษ) ในกุศลธรรมท้ังหลาย และ 
ความเปนผูไมถอยกลับ (อัปปฏิวานี) ในการทําความเพียร.
  

ภิกษุ ท. ! เ รายอมตั้งไวซึ ่งความเพียรอัน 
ไมถอยกลับ (ดวยการอธิษฐานจิต) วา  

 
“หนัง  เอ็น  กระดูก จักเหลืออยู,  
เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแหงไปก็ตามที; 
ประโยชนใด  อันบุคคลจะบรรลุไดดวยกําลัง  
ดวยความเพียร ดวยความบากบั่น ของบุรุษ,  
ถายังไมบรรลุประโยชนนั้นแลว  
จักหยุดความเพียรเสีย เปนไมมี”  ดังนี้.    



   พทุธวจน 
 

 

๓๘ 

ภิกษุ ท. ! การตรัสรูเปนสิ่งที่เราถึงทับแลว
ดวยความไมประมาท  อนุตตรโยคักเขมธรรม  ก็เปนส่ิงท่ี
เราถึงทับแลวดวยความไมประมาท. 
 ภิกษุ ท. ! ถาแม พวกเธอ พึงตั้งไวซ่ึงความ 
เพียรอันไมถอยกลับ (ดวยการอธิษฐานจิต) วา “หนัง  เอ็น  
กระดูก จักเหลืออยู, เนื้อและเลือดในสรรีะจักเหือดแหง
ไปก็ตามที; ประโยชนใด  อันบุคคลจะบรรลุไดดวยกําลัง  
ดวยความเพยีร ดวยความบากบ่ัน ของบุรุษ, ถายังไมบรรลุ
ประโยชนนัน้แลว จักหยดุความเพียรเสีย เปนไมมี”  ดังนี้ 
แลวไซร;  ภิกษ ุท. !  พวกเธอ ก็จักกระทําใหแจงดวยปญญา
อันยิ่งเอง ซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย อันไมมีอะไรอ่ืนยิ่งกวา 
อันเปนประโยชนท่ีตองการของกุลบุตร ผูออกบวชจากเรือน
เปนผูไมมีเรือนโดยชอบ, ไดตอกาลไมนานในทิฏฐธรรม
เขาถึงแลวแลอยู  เปนแนนอน. 
 

ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๓๙

บทท่ี ๑๓ 
ลําดับการปฏิบัติเพ่ือรูตามซ่ึงสัจจธรรม 

 

 ภิกษุ ท. ! เรายอมไมกลาวการประสบความ 
พอใจในอรหัตตผล  ดวยการกระทําอันดับแรกเพียง
อันดับเดียว.  ภิกษุ ท. ! ก็แตวา  การประสบความพอใจ
ในอรหัตตผล   ยอมมีได เพราะการศึกษาโดยลําดับ         
เพราะการกระทําโดยลําดับ  เพราะการปฏิบัติโดยลําดับ. 

 ภิกษุ ท. ! ก็การประสบความพอใจในอรหัตตผล 
ยอมมีไดเพราะการศึกษาโดยลําดับ เพราะการกระทําโดย
ลําดับ  เพราะการปฏิบัติโดยลําดับนั้น  เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุ ท. ! บุรุษบุคคลในกรณีนี้ : 
เปนผูมีสัทธา เกิดข้ึนแลว ยอม เขาไปหาผูถึงอริยสัจ(สัปบุรุษ); 
เม่ือเขาไปหา    ยอม เขาไปน่ังใกล; 
เม่ือเขาไปนั่งใกล  ยอม เงี่ยโสตลงสดับ; 
ผูเง่ียโสตลงสดับ  ยอม ไดฟงธรรม; 



   พทุธวจน 
 

 

๔๐ 

คร้ันฟงแลว  ยอม ทรงจําธรรมไว,  
ยอม ใครครวญพิจารณาซ่ึงเนื้อความ
แหงธรรม ท้ังหลายท่ีตนทรงจําไว; 

เม่ือเขาใครครวญพิจารณา   ซ่ึงเนื้อความแหงธรรมนั้นอยู,  
              ธรรมท้ังหลายยอมทนตอการเพงพิสูจน;  

เม่ือธรรมทนตอการเพงพิสูจนมีอยู    
ฉันทะ (ความพอใจ) ยอมเกิด;  

ผูเกิดฉันทะแลว ยอม มีอุตสาหะ; คร้ันมีอุตสาหะแลว   
ยอม  พิจารณาหาความสมดุลแหงธรรม 

คร้ันพิจารณาหาความสมดุลแหงธรรมแลว      
ยอม  ตั้งตนไวในธรรม นั้น; 

 ผูมีตนสงไปแลวในธรรมนั้นอยู   
ยอม กระทําใหแจง  ซ่ึงบรมสัจจดวยนามกาย  ดวย,   
ยอม เห็นแจงแทงตลอด ซ่ึงบรมสัจจนั้นดวยปญญา ดวย. 
 

ม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘. 

   



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๔๑

บทท่ี ๑๔ 
หลักเกณฑการเลือกสถานที่และบุคคล 

ที่ควรเสพ  และไมควรเสพ 

ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนกรณีนี ้ เขาไปอาศัย วนปตถ 
(ปาทึบ) แหงใดแหงหนึ่งอยู,  สติท่ียังตั้งขึ้นไมได ก็
ไมตั้งขึ้นได, จิตท่ียังไมตั้งม่ัน ก็ไมตั้งม่ัน, อาสวะท่ียัง
ไมส้ิน ก็ไมถึงความสิ้น,  และอนุตตรโยคักเขมธรรม
ท่ียังไมบรรลุ ก็ไมบรรลุ, ท้ังจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
คิลานปจจยเภสัชชบริขาร อันบรรพชิตพึงแสวงหามา
เพื่อเปนบริขารของชีวิต  ก็หามาไดโดยยาก.  ภิกษุ ท. ! 
ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดยประจักษดังนี้แลว ไมวาจะเปน
เวลากลางวันหรือกลางคืน พึงหลีกไปเสียจากวนปตถนัน้,  
อยาอยูเลย. 

ภิกษุ ท. ! อนึ่ง   ภิกษุในกรณนีี้  เขาไปอาศัย 
วนปตถ  แหงใดแหงหนึ่งอยู,  สติท่ียังต้ังข้ึนไมได  ก็ไม
ตั้งข้ึนได,  จิตท่ียังไมตั้งม่ัน  ก็ไมตั้งม่ัน, อาสวะท่ียังไมส้ิน  



   พทุธวจน 
 

 

๔๒ 

ก็ไมถึงความส้ิน, และอนุตตรโยคักเขมธรรมท่ี ยังไมบรรลุ  
ก็ไมบรรลุ; แตวา จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจย-
เภสัชชบริขาร อันบรรพชติพึงแสวงหามาเพ่ือเปนบริขาร
ของชีวติหามาไดโดยไมยาก.  ภิกษุ ท. !  ภิกษุนัน้พิจารณา
เหน็โดยประจักษดังนีแ้ลว คิดวา  “เราเปนผูออกจากเรือนบวช 
เพราะเหตุแหงจีวรก็หามิได เพราะเหตุแหงบิณฑบาตก็
หามิได เพราะเหตุแหงเสนาสนะกห็ามิได เพราะเหตุแหง 
คิลานปจจยเภสัชชบริขารก็หามิได”; คร้ันพิจารณาเห็น
ดังนี้แลว  ภิกษุนั้น พงึหลีกไปจากวนปตถนั้น, อยาอยูเลย.   

 ภิกษุ ท. ! ภ ิก ษ ุใ น ก รณ ีนี ้ เ ข า ไ ป อ า ศ ัย 
วนปตถ แหงใดแหงหนึ่งอยู, สติท่ียังตั้งขึ้นไมได ก็ตั้ง          
ขึ้นได,  จิตท่ียังไมตั้งมั่น  ก็ตั้งม่ัน,  อาสวะท่ียังไมส้ิน ก็ถึง
ความส้ิน, และอนุตตรโยคักเขมธรรมท่ียังไมบรรลุ ก็บรรลุ;  
แตจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจยเภสัชชบริขาร 
อันบรรพชิตพึงแสวงหาเพื่อเปนบริขารของชีวิตนั้น  
หามาไดโดยยาก.   ภิกษุ ท. !  ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นโดย
ประจักษดังนี้แลว  คิดวา  “เรามิไดออกจากเรือนบวช



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๔๓

เพราะเหตุแหงจีวร  เพราะเหตุแหงบิณฑบาต  เพราะเหตุแหง
เสนาสนะ  เพราะเหตุแหงคิลานปจจยเภสัชชบริขาร”;  
คร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว  ภิกษุนั้น  พึงอยูในวนปตถนั้น  
อยาหลีกไปเสียเลย.   
 

 ภิกษุ ท. ! อนึ่ง ภิกษใุนกรณนีี้ เขาไปอาศัย 
วนปตถ แหงใดแหงหนึง่อยู, สติท่ียงัตัง้ขึ้นไมได ก็ตัง้ขึ้นได,  
จิตท่ียังไมตั้งมัน่ ก็ตั้งมั่น, อาสวะท่ียังไมส้ิน ก็ถึงความสิ้น, 
และอนุตตรโยคักเขมธรรมท่ียังไมบรรลุ ก็บรรลุ, ท้ังจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยเภสัชชบริขาร อัน
บรรพชิตจะแสวงหามาเพื่อเปนบริขารของชีวตินั้น ก็หา
ไดโดยไมยาก.  ภิกษุ ท. !  ภิกษนุั้น พิจารณาเห็นโดยประจักษ
ดังนี้แลว พึงอยูในวนปตถนั้น  จนตลอดชีวิต,  อยาหลีก
ไปเสียเลย.   
 (ในกรณีแหง การเลือกหมูบาน นิคม นคร ชนบท และ
บุคคล  ที่ควรเสพหรือไมควรเสพ  ก็ไดตรัสไวโดยหลักเกณฑ
อยางเดียวกัน). 

มู. ม. ๑๒ / ๒๑๒- ๒๑๘ / ๒๓๕- ๒๔๒. 



   พทุธวจน 
 

 

๔๔ 

บทท่ี ๑๕ 
ความเพลินเปนแดนเกิดแหงทุกข 

 

 ปุณณะ ! รูป ท่ีเห็นดวยตาก็ดี,  เสียง ท่ีฟงดวยหู
ก็ด,ี  กล่ิน ท่ีดมดวยจมูกกด็,ี รส ท่ีล้ิมดวยล้ินก็ด,ี โผฏฐัพพะ 
ท่ีสัมผัสดวยกายก็ด,ี และธรรมารมณ ท่ีรูแจงดวยใจกด็ี, 
อันเปนส่ิงท่ีนาปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ  ท่ียวนตา 
ยวนใจใหรัก เปนท่ีเขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนท่ีตั้ง
แหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู, ถาภิกษยุอมเพลิดเพลิน 
ยอมพรํ่าสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซ่ึงอารมณมีรูปเปนตน
นั้นไซร, เม่ือภิกษนุั้น เพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมก
อยู  ซ่ึงอารมณมีรูปเปนตนนั้นอยู, นันทิ (ความเพลิน) ยอม
บังเกิดข้ึน.  

เรากลาววา เพราะความเพลินเปนสมุทัย (เครื่อง 

กอขึ้น) จึงเกิดมีทุกขสมุทัย (ความกอขึ้นแหงทุกข),  ดังนี้ แล. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๑/๗๕๕. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๔๕

บทท่ี ๑๖ 
อาการเกิดแหงความทุกขโดยสังเขป 

 
 มิคชาละ !  รูป  ท้ังหลายที่เห็นดวยตา อันเปน
รูปท่ีนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ  เปนท่ียั่วยวนชวนใหรัก  
เปนท่ีเขาไปต้ังอาศัยอยูแหงความใคร  เปนท่ีตั้งแหงความ
กําหนดัยอมใจ มีอยู.  ถาภิกษุเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ  
สยบมัวเมา ในรูปนั้นไซร; เม่ือภิกษุนั้น เพลิดเพลิน  
พรํ่าสรรเสริญ สยบมัวเมา ในรูปนั้นอยู, นันทิ (ความเพลิน) 

ยอมเกิดข้ึน.   
มิคชาละ !  เรากลาววา “ความเกิดขึ้นแหงทุกข   

มีได  เพราะความเกิดขึ้นแหงนันทิ”  ดังน้ี. 
 (ในกรณีแหง เสียง ที่ไดยินดวยหู,  กล่ิน ที่ดมดวยจมูก,  
รส ที่ลิ้มดวยล้ิน,  โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสดวยผิวกาย และ ธรรมารมณ 
ที่รูแจงดวยใจ     ก็ไดตรัสไวโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหง
รูปที่เห็นดวยตา) 

สฬา. สํ. ๑๘/๔๕/๖๘. 



   พทุธวจน 
 

 

๔๖ 

บทท่ี ๑๗ 
ความดับทุกขมี  เพราะความดับแหงนันทิ 

 

ปุณณะ !  รูป ท่ีเห็นดวยตาก็ดี,  เสียง ท่ีฟงดวยหู
ก็ด,ี กล่ิน ท่ีดมดวยจมูกก็ด,ีรส ท่ีล้ิมดวยล้ินก็ด,ีโผฏฐัพพะ
ท่ีสัมผัสดวยกายก็ดี, ธรรมารมณ ท่ีรูแจงดวยใจก็ดี, 
อันเปนส่ิงท่ีนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ เปนท่ียวนตา 
ยวนใจใหรัก  เปนท่ีเขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนท่ีตั้ง
แหงความกําหนัด ยอมใจ มีอยู;  ภิกษยุอมไมเพลิดเพลิน 
ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไมเมาหมก ซ่ึงอารมณมีรูป เปนตนนัน้.    
เม่ือภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ ไมเมาหมก   
ซ่ึงอารมณมี รูป เปนตนนัน้อยู, นันทิ (ความเพลิน) ยอมดบัไป. 

 ปุณณะ ! เรากลาววา “ความดับไมมีเหลือของ
ทุกขมีได   เพราะความดับไมเหลือของความเพลิน” 
ดังนี้ แล. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๒/๗๕๖. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๔๗

บทท่ี ๑๘ 
ลักษณะแหงจิตท่ีหลุดพนดวยการละนันทิ  

(อีกนยัหนึ่ง) 
 

 ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงกระทําในใจซ่ึง รูปท้ังหลาย 
โดยแยบคาย และเห็นความไมเท่ียงแหงรูปท้ังหลาย 
ใหเห็นตามท่ีเปนจริง. ภิกษุ ท. !  ภิกษุ เม่ือกระทําในใจซ่ึงรูป
ท้ังหลายโดยแยบคายอยู เหน็ความไมเท่ียงแหงรูปท้ังหลาย  
ตามท่ีเปนจริงอยู  ยอมเบ่ือหนายแมในรูปท้ังหลาย.   

เพราะความส้ินไปแหงนันทิ  จึงมีความส้ินไปแหงราคะ; 
เพราะความส้ินราคะ จึงมีความสิ้นไปแหงนันทิ; 

เพราะความสิ้นไปแหงนนัทิและราคะ   
กลาวไดวา จิตหลุดพนแลวดวยดี  ดังนี้. 

          (ในกรณีแหง เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ และ ธรรมารมณ  
ก็มีขอความท่ีกลาวไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูป  ที่กลาวไว
ขางบนน้ี). 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๐/๒๔๘. 



   พทุธวจน 
 

 

๔๘ 

บทท่ี ๑๙ 
วิธีที่สะดวกสบายเพ่ือการดับของกิเลส 

 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ปฏิปทาเปนท่ีสบายแก
การบรรลุนิพพาน แกพวกเธอ. พวกเธอจงฟง จงทําในใจใหดี  
เราจักกลาว.  ภิกษุ ท. !   ปฏิปทา เปนท่ีสบายแกการบรรลุ
นิพพานนั้น  เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนกรณีนี ้   
ยอมเหน็ซ่ึง จักษุวา ไมเท่ียง;   
ยอมเหน็ซ่ึง รูป ท้ังหลายวา ไมเท่ียง;    
ยอมเหน็ซ่ึง จักขุวิญญาณ วา ไมเท่ียง;  
ยอมเหน็ซ่ึง จักขุสัมผัส วา ไมเท่ียง;  
ยอมเหน็ซ่ึง เวทนา อันเปนสุข เปนทุกข หรือเปนอทุกขมสุข  
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยัวา ไมเท่ียง. 
 (ในกรณีแหง โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  และ มนะ ก็ได
ตรัสตอไปดวยขอความอยางเดียวกัน ทุกตัวอักษร ตางกันแตช่ือ
เทาน้ัน) 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๔๙

 ภิกษุ ท. ! นี้แล คือปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการ
บรรลุนิพพาน นั้น. (อีก ๒ นัยยะไดตรัสโดยใชคําวาทุกขังและ

คําวาอนัตตาแทนคําวาไมเที่ยง  สวนตัวอักษรอื่น ๆ น้ันเหมือนเดิม
ทุกประการ) 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒. 
 

(อีกนัยหน่ึง) 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง    ปฏิปทาเปนที่สบาย
แกการบรรลุนิพพาน   แกเธอท้ังหลาย.  พวกเธอจงฟง   
จงทําในใจใหดี   เราจักกลาว.    

ภิกษุ ท. ! ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุ
นิพพานน้ัน  เปนอยางไรเลา ?    
 ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะสาํคัญความขอน้ีวาอยางไร 
จักษุ เท่ียงหรือไมเท่ียง ?  

“ไมเที่ยง พระเจาขา !”   



   พทุธวจน 
 

 

๕๐ 

สิ่งใดไมเท่ียง, สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?   
“เปนทุกข  พระเจาขา !”   

 สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกขมีความแปรปรวนไป
เปนธรรมดา,  ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  
“น่ันของเรา (เอตํมม),  น่ันเปนเรา (เอโสหมสฺมิ),  
น่ันเปนอัตตาของเรา (เอโส เม อตฺตา)”  ดังน้ี ?  

“ไมควรตามเห็นอยางนั้น  พระเจาขา !” 

(ตอไปไดตรัสถามและภิกษุทูลตอบ  เก่ียวกับ รูป ... จักขุ
วิญญาณ ... จักขุสัมผัส ... จักขุสัมผัสสชาเวทนา,  ซึ่งมีขอความ
อยางเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุน้ันทุกประการ   ตางกันแตช่ือ
เทาน้ัน). 

 ภิกษุ ท. !  
อริยสาวกผูมีการสดับ   เมื่อเห็นอยูอยางน้ี   
ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุ  
ยอมเบ่ือหนายแมในรูป   
ยอมเบ่ือหนายแมในจักขุวิญญาณ   
ยอมเบ่ือหนายแมในจักขุสัมผัส   



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๕๑

ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา   
อันเปนสุข  เปนทุกข หรือเปนอทุกขมสุข        
ท่ีเกิดเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย;  

เม่ือเบ่ือหนาย  ยอม คลายกําหนัด;   
เพราะคลายกําหนัด  ยอม หลุดพน;   
เม่ือหลุดพนแลว ยอม มีญาณ หยั่งรู วาหลุดพนแลว. 
อริยสาวกน้ัน  ยอม รูชัด วา  
“ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว   
กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว    
กิจอ่ืนท่ีจะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก”. 
 
 ภิกษุ ท. ! นี้แล คือปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการ
บรรลุนิพพาน  นั้น. 
(ในกรณีแหงอายตนิกธรรมหมวดโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ มนะ  
ก็ไดตรัสตอไปอีก  โดยนัยอยางเดียวกัน กับในกรณีแหงอายตนิกธรรม
หมวดจักษุน้ี) 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕. 





๒๐
ทิ้งเสียนั่นแหละ

กลับจะเปนประโยชน 



   พทุธวจน 
 

 

๕๔ 

ภิกษุ ท. !   
ส่ิงใด ไมใชของเธอ, ส่ิงนั้น จงละมันเสีย;  
ส่ิงนั้น อันเธอละเสียแลว  
จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเธอ.   
 
ภิกษุ ท. ! อะไรเลา ท่ีไมใชของเธอ ? 

 ภิกษุ ท. ! จักษุ ไมใชของเธอ เธอจงละมันเสีย;  
จักษนุั้น อันเธอละเสียแลว  จักเปนไปเพื่อประโยชนและ
ความสุขแกเธอ    

(ในกรณีแหง โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  และ มโน  ก็ได

ตรัสตอไปดวยขอความอยางเดียวกัน). 
 
 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน  อะไร ๆ ในแควนนี้  
ท่ีเปนหญา  เปนไม  เปนกิ่งไม  เปนใบไม  ท่ีคนเขา 
ขนไปท้ิง หรือ เผาเสีย หรือทําตามปจจัย; พวกเธอรูสึก
อยางนี้บางหรือไมวา  คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือ
ทําแกเราตามปจจยัของเขา ?   

“ไมรูสึกอยางนัน้เลย  พระเจาขา !”   



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๕๕

เพราะเหตุไรเลา ?   
“ขาแตพระองคผูเจริญ !    เพราะเหตุวา ความรูสึกวา

ตัวตน (อตฺตา) ของตน (อตฺตนิยา) ของขาพระองคไมมีในส่ิงเหลานั้น  
พระเจาขา !” 
 
 ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น :  
จักษุ...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา...กายะ...มโน  ไมใชของเธอ  
เธอจงละมันเสีย  
ส่ิงเหลานั้น  อันเธอละเสียแลว  
จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเธอ แล. 
 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๙. 

    
 



   พทุธวจน 
 

 

๕๖ 

บทท่ี ๒๑ 
อาการเกิดดับแหงเวทนา 

 

ภิกษุ ท. ! เวทนา ๓ อยางเหลานี้   
เกิดมาจากผัสสะ  มีผัสสะเปนมูล                                      
มีผัสสะเปนเหตุ   มีผัสสะเปนปจจัย.   
 
๓ อยางเหลาไหนเลา ?   ๓ อยางคือ :-   
สุขเวทนา,  ทุกขเวทนา,  อทุกขมสุขเวทนา. 

 
 ภิกษุ ท. ! เพราะ   อาศัยผัสสะอันเปนที ่ตั ้ง
แหงสุขเวทนา  สุขเวทนายอมเกิดขึ้น;  เพราะ ความดับ
แหงผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา นั้น  สุขเวทนา      
อัน เกิด ข้ึน เปน เพราะอาศัย ผัสสะอันเปน ท่ีตั้ งแหง           
สุขเวทนานั้น  ยอมดับไป ยอมระงับไป. 
 (ในกรณีแหง ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา  ก็ได

ตรัสไวดวยถอยคํามีนัยยะอยางเดียวกัน). 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๕๗

 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน เม่ือไมสีไฟสองอัน
สีกัน ก็เกิดความรอนและเกิดไฟ, เม่ือไมสีไฟสองอัน
แยกกัน  ความรอนก็ดับไปสงบไป.   
 

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น :   
เวทนาท้ังสามนี้  ซ่ึงเกิดจากผัสสะ   

มีผัสสะเปนมูล มีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนปจจัย  
อาศัยผัสสะแลวยอมเกิดขึ้น, ยอมดับไปเพราะผัสสะดับ, 
ดังนี้แล. 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๖/๓๘๙-๓๙๐. 

 



   พทุธวจน 
 

 

๕๘ 

บทท่ี ๒๒ 
ลักษณะหนทางแหงความหมดจด 

 
 ทางมีองคแปด   เปนทางอันประเสริฐกวาทาง
ท้ังหลาย.   บทแหงอริยสัจส่ี    ประเสริฐกวาบทท้ังหลาย.  
วิราคธรรม  ประเสริฐกวาธรรมท้ังหลาย.  ผูมีพุทธจักษุ  
ประเสริฐกวาสัตวสองเทาท้ังหลาย.  นี่แหละทางเพื่อความ
หมดจดแหงทัสสนะ  ทางอ่ืนมิไดมี. 
 เธอท้ังหลาย  จงเดินตามทางนั้น  อันเปนท่ีหลง
แหงมาร;  เธอท้ังหลาย  เดินตามทางนั้นแลว  จักกระทํา
ท่ีสุดแหงทุกขได. 
 ทาง  เราบอกแลวแกเธอท้ังหลาย  เพื่อการรูจัก
การถอนซ่ึงลูกศร; ความเพียรเปนกิจอันเธอท้ังหลาย    
พึงกระทํา  ตถาคตท้ังหลายเปนเพียงผูบอก  ผูมุงปฏิบตัิแลว
ยอมพนจากเคร่ืองผูกแหงมาร. 
 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๕๙

 เม่ือใด  บุคคลเห็นดวยปญญาวา “สังขารท้ังหลาย
ท้ังปวงไมเท่ียง”; เม่ือนั้น  เขายอมเบื่อหนายในส่ิงท่ีเปน
ทุกข : นั่นแหละเปนทางแหงความหมดจด. 
 เม่ือใด  บุคคลเห็นดวยปญญาวา “สังขารท้ังหลาย
ท้ังปวงเปนทุกข”; เม่ือนั้น  เขายอมเบื่อหนายในส่ิงท่ี   
เปนทุกข : นั่นแหละเปนทางแหงความหมดจด. 
 เม่ือใด  บุคคลเห็นดวยปญญาวา “ธรรมท้ังหลาย
ท้ังปวง เปนอนัตตา”; เม่ือนั้น  เขายอมเบ่ือหนายในส่ิงท่ี
เปนทุกข : นั่นแหละเปนทางแหงความหมดจด. 
 

ธ. ขุ. ๒๕/๕๑/๓๐. 



   พทุธวจน 
 

 

๖๐ 

บทท่ี ๒๓ 
ขยายความแหงอริยมรรคมีองคแปด 

ภิกษุ ท. ! ก็อริยสัจคือหนทางเปนเครื่องใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกขนั้น  เปนอยางไรเลา ? คือ
หนทางอันประกอบดวยองคแปด อันประเสริฐนี้เอง, 
องคแปดคือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  วาจาชอบ  
การงานชอบ  อาชีวะชอบ  ความเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  
ความต้ังใจม่ันชอบ. 

  ภิกษุ ท. ! ความเห็นชอบเปนอยางไร  ?   
 ภิกษุท้ังหลาย ! ความรูในทุกข,  ความรูใน เหตุให
เกิดทุกข,  ความรูใน  ความดบัไมเหลือแหงทุกข,  ความรูใน 
หนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข อันใด,          
นี้เราเรียกวา  สัมมาทิฏฐิ. 

        ภิกษุ ท. ! ความดําริชอบเปนอยางไร ?   
 ภิกษุ ท. ! การละท้ิงความคิดในทางกาม, การ
ละทิ้งความคิดใน ทางพยาบาท, การละทิ้งความคิดใน          
ทางเบียดเบียน,  นี้เราเรียกวา  สัมมาสังกัปปะ. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๖๑

 ภิกษุ ท. ! วาจาชอบเปนอยางไรเลา?     
 ภิกษุ ท. ! การเวนจากการ พูดเท็จ, การเวน
จากการ พูดยุใหแตกกัน, การเวนจากการ พูดหยาบ, 
การเวนจากการ  พูดเพอเจอ, นี้เราเรียกวา  สัมมาวาจา. 

 ภิกษุ ท. ! การงานชอบเปนอยางไร ?    
 ภิกษุ ท. ! การเวนจากการฆาสัตว, การเวนจาก 
การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให, การเวนจากการ 
ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย, นี้เราเรียกวา  สัมมากัมมันตะ. 

 ภิกษุ ท. ! อาชีวะชอบเปนอยางไร ?          
 ภิกษุ ท. ! อริยสาวกในศาสนาน้ี ละมิจฉาชีพเสีย  
สําเร็จความเปนอยูดวยสัมมาชีพ, นี้เราเรียกวา  สัมมาอาชีวะ. 

 ภิกษุ ท. ! ความเพียรชอบเปนอยางไร ? 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในศาสนานี้ ยอมปลูกความพอใจ 
ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต     
ยอมตั้งจิตไว เพื่อความไมบังเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม
ท้ังหลายอันลามก ท่ียังไมไดบังเกิด; ยอมปลูกความพอใจ 
ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต  
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ยอมต้ังจิตไว เพื่อการละเสียซ่ึงอกุศลธรรมทั้งหลายอัน
ลามก ท่ีบังเกิดขึ้นแลว; ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม 
ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ยอมต้ังจิตไว 
เพื่อการบังเกิดขึ้นแหงกุศลธรรมท้ังหลาย ท่ียังไมไดบงัเกิด;  
ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม  ยอมปรารภความเพยีร 
ยอมประคองจติ ยอมต้ังจติไว เพื่อความยั่งยืน ความไม
เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งข้ึน ความไพบูลย ความเจริญ   
ความเต็มรอบแหงกุศลธรรมท้ังหลาย ท่ีบังเกิดขึ้นแลว,  
นี้เราเรียกวา  สัมมาวายามะ 

 ภิกษุ ท. ! ความระลึกชอบเปนอยางไร ? 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนศาสนานี้ เปนผูมีปกตพิิจารณา  
เห็นกายในกาย อยู, มีความเพียรเคร่ืองเผาบาป มีความ
รูสึกตัวท่ัวพรอม มีสติ  นําความพอใจและความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได; เปนผูปกติพิจารณา เห็นเวทนาใน
เวทนาท้ังหลาย อยู, มีความเพียรเคร่ืองเผาบาป มีความ
รูสึกตัวท่ัวพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได;  เปนผูปกติพิจารณา  เห็นจิตในจิต อยู, 
มีความเพียรเคร่ืองเผาบาป มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๖๓

มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได;  
เปนผูปกติพิจารณา เห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย อยู,  
มีความเพยีรเคร่ืองเผาบาป มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม มีสติ 
นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได, นีเ้รา
เรียกวา สัมมาสติ. 

 ภิกษุ ท. ! ความตัง้ใจม่ันชอบเปนอยางไร ?  
 ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนศาสนานี้ เพราะสงัดจากกาม
ท้ังหลาย เพราะสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  ยอมเขาถึง 
ฌานท่ีหนึง่  อันมีวิตกวิจาร   มีปติและสุข  อันเกิดแตวเิวก 
แลวแลอยู; เพราะวิตกวิจารรํางับลง, เธอเขาถึง ฌานท่ีสอง 
อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน  ใหสมาธิเปนธรรม
อันเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตกไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกดิ
แตสมาธิแลวแลอยู; เพราะปติจางหายไป, เธอเปนผูเพง
เฉยอยูได มีสติ มีความรูสึกตัวท่ัวพรอมและไดเสวยสุข
ดวยนามกาย, ยอมเขาถึง ฌานท่ีสาม อันเปนฌานท่ี 
พระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา “เปนผู
เฉยอยูได มีสติ มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม” แลวแลอยู.  
เพราะละสุขและทุกขเสียได และเพราะความดับหายแหง
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โสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, เธอยอมเขาถึง  ฌานท่ีส่ี 
อันไมทุกขและไมสุข มีแตสติอันบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา  
แลวแลอยู,  นี้เราเรียกวา สัมมาสมาธิ. 

ภิกษุ ท. ! นี ้เราเร ียกวา   อริยสัจคือหนทาง
เปนเคร่ืองใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 

มหา. ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙. 
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บทท่ี ๒๔ 

สมาธิทุกขั้นตอนใชเปนบาทฐาน 
ในการเขาวิมตุติไดทั้งหมด 

 

 

        ภิกษุ ท. ! เรากลาวความส้ินอาสวะ  

 เพราะอาศัยปฐมฌานบาง;  

 เพราะอาศัยทุติยฌานบาง;     

 เพราะอาศัยตติยฌานบาง;   

 เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง;   

 เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบาง;  

 เพราะอาศัยวิญญาณัญจาตยนะบาง;  

 เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบาง;      

 เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบาง;  

 เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบาง. 
 



   พทุธวจน 
 

 

๖๖ 

ภิกษุ ท. ! คําท่ีเรากลาวแลววา    “ภิกษุ ท. !
เรากลาวความส้ินอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบาง” ดังนี้นัน้  
เราอาศัยอะไรกลาวเลา ?  ภิกษุ ท. !   ในกรณีนี้ ภิกษุ
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม  เขาถึงปฐมฌานอันมี
วิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู.   
ในปฐมฌานนัน้มีธรรมคือ รูป เวทนา  สัญญา สังขาร 
วิญญาณ; เธอน้ันตามเห็นซ่ึงธรรมเหลานั้น โดยความเปน
ของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร  
เปนความยากลําบาก เปนอาพาธ เปนดงัผูอ่ืน เปนของ
แตกสลาย  เปนของวาง   เปนของไมใชตน. เธอดํารงจติ
ดวยธรรมเหลานั้น  แลวจึงนอมจิตไปสูอมตธาตุดวยการ
กําหนดวา “นั่นสงบระงับ  นั่นประณีต : นั่นคือธรรมชาติ
เปนท่ีสงบระงับแหงสังขารท้ังปวง เปนท่ีสลัดคืนซ่ึงอุปธิ 
ท้ังปวง เปนท่ีส้ินไปแหงตัณหา เปนความจางคลาย เปน
ความดับ เปนนิพพาน”  ดังนี้. เธอดํารงอยูในวิปสสนาญาณ
มีปฐมฌานเปนบาทนั้น  ยอมถึง ความสิน้ไปแหงอาสวะ;  
ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ กเ็ปน โอปปาติกะ อนาคามี
ผูปรินิพพานในภพนั้น มีการไมเวียนกลับจากโลกน้ัน
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เปนธรรมดา  เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนมีในเบ้ืองตํ่า
หาประการและเพราะอํานาจแหง ธัมมราคะ ธัมมนันทิ 
นั้น ๆ  นั่นเอง.     

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือ
ของเขา ประกอบการฝกอยูกะรูปหุนคนท่ีทําดวยหญาบาง  
กะรูปหุนดินบาง; สมัยตอมา เขาก็เปนนายขมังธนูผูยิงไกล  
ยิงเร็ว  ทําลายหมูพลอันใหญได. ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น  
ที่ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌาน
อันมีวิตกวิจารมีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู ดังนี้.  
ภิกษุ ท. !   ขอท่ีเรากลาวแลววา  “ภิกษุ ท. ! เรากลาวความ
ส้ินอาสวะ   เพราะอาศัยปฐมฌานบาง”  ดังนี้นั้น  เราอาศยั
ความขอนี้กลาวแลว.  

  (ในกรณีแหงการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัย ทุติยฌาน  บาง  
เพราะอาศัย  ตติยฌาน บาง  เพราะอาศัย จตุตถฌาน บาง  ก็มี
คําอธิบายท่ีตรัสไวโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงปฐมฌาน
ขางบนน้ีทุกตัวอักษรท้ังในสวนอุปไมยและสวนอุปมา  ผิดกันแต
ช่ือแหงฌานเทาน้ัน) 
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ภิกษุ ท. ! คําท่ีเรากลาวแลววา   “ภิกษุ ท. !   
เรากลาวความส้ินอาสวะ เพราะอาศัย อากาสานัญจายตนะ 
บาง”  ดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวเลา ?  ภิกษุ ท. !  กรณีนี้  
ภิกษุ  เพราะกาวลวง  รูปสัญญาเสียไดโดยประการท้ังปวง 
เพราะความดับไป  แหงปฏิฆสัญญา เพราะการไมใสใจ
ซ่ึงนานัตตสัญญา จึงเขาถึง อากาสานัญจายตนะ อันมี
การทําในใจวา “อากาศไมมีท่ีสุด”ดังนี้ แลวแลอยู.    
ในอากาสานัญจายตนะนัน้ มีธรรมคือ เวทนา สัญญา  
สังขาร  วิญญาณ (ที่กําลังทําหนาที่อยู) ๑;  เธอนั้น  ตามเห็น
ซ่ึงธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความ
เปนทุกข เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความ
ยากลําบาก  เปนอาพาธ  เปนดังผูอ่ืน  เปนของแตกสลาย  
เปนของวาง  เปนของไมใชตน. เธอดํารงจิตดวยธรรม 
(คือขันธเพียงส่ี) เหลานั้น แลวจึงนอมจิตไปสูอมตธาตุ 

_____________________________ 

๑.  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  ในพวก รูปฌาน มีขันธครบหาสวน 

ใน อากาสานัญจายตนะ ถึง อากิญจัญญายตนะน้ัน มีขันธเพียงสี่ 
คือ ขาดรูปขันธไป. 
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ดวยการกําหนดวา “นั่นสงบระงับ  นั่นประณีต : นั่นคือ
ธรรมชาติเปนท่ีสงบระงับแหงสังขารท้ังปวง เปนท่ีสลัดคืน
ซ่ึงอุปธิท้ังปวง เปนท่ีส้ินไปแหงตณัหา เปนความจางคลาย 
เปนความดับ เปนนิพพาน” ดงันี้. เธอดํารงอยูในวิปสสนาญาณ 
มีอากาสานัญจายตะเปนบาทนั้น ยอมถึง ความส้ินไปแหง
อาสวะ; ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ ก็เปน   โอปปาติกะ 
อนาคามีผูปรินิพพานในภพนั้น มีการไมเวียนกลับจากโลกน้ัน
เปนธรรมดา  เพราะความส้ินไปแหงสังโยชน มีในเบ้ืองตํ่า
หาประการ  และเพราะอํานาจแหง ธัมมราคะ ธัมมนันทิ 

นั้น ๆ นั่นเอง.  
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนายขมังธนู หรือลูกมือ

ของเขา ประกอบการฝกอยูกะรูปหุนคนท่ีทําดวยหญาบาง  
กะรูปหุนดนิบาง; สมัยตอมา เขาก็เปนนายขมังธนูผูยงิไกล  
ยิงเร็ว  ทําลายหมูพลอันใหญได.    

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนัน้ ท่ีภิกษุ เพราะกาวลวง
ซ่ึงรูปสัญญาเสียไดโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไป
แหงปฏิฆสัญญา เพราะการไมทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญา  
จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทาํในใจวา “อากาศ
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ไมมีท่ีสุด”  ดังนี้  แลวแลอยู.  ภกิษ ุท. ! ขอท่ีเรากลาว
แลววา  “ภิกษ ุท. ! เรากลาวความส้ินอาสวะ เพราะอาศัย
อากาสานัญจายตนะบาง” ดงันี้ นั้น เราอาศัยความขอนี้
กลาวแลว. 

(ในกรณีแหงการส้ินอาสวะ เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะ
บาง  เพราะอาศยั อากิญจัญญายตนะบาง  ก็มีคําอธิบายที่ตรัสไวโดย
ทํานองเดียวกนักบัในกรณีแหงอากาสานัญจายตนะขางบนนี้ทกุตัวอกัษร
ทั้งในสวนอปุไมยและสวนอปุมา  ผดิกันแตชือ่แหงฌานเทานัน้).  

  ภิกษุ ท. ! ดวยเหตุดังกลาวมานี้แล เปนอัน
กลาวไดวาสัญญาสมาบัติมีประมาณเทาใด อัญญาปฏิเวธ 
(การแทงตลอดอรหัตตผล) ก็มีประมาณเทานั้น. 

ภิกษุ ท. ! สวนวา อายตนะอีก ๒ ประการ  กลาวคือ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ   
ซ่ึงอาศัยสัญญาสมาบัต ิ เหลานั้น นัน้เรากลาววา เปนส่ิงท่ี 
ฌายีภกิษุผูฉลาดในการเขาสมาบัติ ฉลาดในการออกจาก
สมาบัติ จะพงึเขาสมาบัติ ออกจากสมาบัติ แลวกลาววา
เปนอะไรไดเอง โดยชอบ  ดงันี้. 

นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘-๔๔๔/๒๔๐. 



พุทธวจน
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๒๕
อริยสัจสี่โดยสังเขป 

(ทรงแสดงดวยความยึดในขันธ ๕) 



   พทุธวจน 
 

 

๗๒ 

ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐมีส่ีอยางเหลานี้, 
ส่ีอยางเหลาไหนเลา ?  ส่ีอยาง คือ :-   

 ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข,  
 ความจริงอันประเสริฐ คือ เหตุใหเกิดทุกข,   
 ความจริงอันประเสริฐ คือ ความดับไมเหลือของทุกข,   
 และความจริงอันประเสริฐ คือ ทางดําเนินใหถึง
ความดับ ไมเหลือของทุกข. 

 ภิกษุ ท. ! ความจร ิงอ ันประเสร ิฐค ือท ุกข  
เปนอยางไรเลา ?    
 คําตอบ คือ   
ขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยึดม่ันถือม่ันหาอยาง.  
 หาอยางนั้นอะไรเลา ?   
หาอยาง คือ ขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยึดม่ันถือม่ัน ไดแก  
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ วิญญาณ.   
 ภิกษุ ท. !    อันนี้เรากลาววา  ความจริงอันประเสริฐ 
คือ ทุกข. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๗๓

 ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให
เกิดทุกข เปนอยางไรเลา ?   
 คือตัณหาอันใดน้ี  ท่ีเปนเคร่ืองนําใหมีการเกิดอีก           
อันประกอบดวยความกําหนัด  เพราะอํานาจความเพลิน  
มักทําใหเพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ ไดแก  ตัณหาในกาม, 
ตัณหาในความมีความเปน, ตัณหาในความไมมีไมเปน.   
 ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา  ความจริงอันประเสริฐ 
คือ เหตุใหเกิดทุกข. 

 ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐคือความดับ
ไมเหลือของทุกข  เปนอยางไรเลา ?   
 คือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดย
ไมเหลือของตัณหาน้ัน  ความสละลงเสีย ความสลัดท้ิงไป  
ความปลอยวาง   ความไมอาลัยถึงซ่ึงตัณหา นั้นเอง อันใด. 
 ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา ความจริงอันประเสริฐ 
คือ ความดับไมเหลือของทุกข. 



   พทุธวจน 
 

 

๗๔ 

         ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนิน
ใหถึงความดับไมเหลือของทุกข   เปนอยางไรเลา ? 
  คือหนทางอันประเสริฐประกอบดวยองค ๘
นั่นเอง, ไดแกส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ  ความดําริ
ชอบ; การพูดจาชอบ  การทํางานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ;  
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ. 
ภิกษุ ท. !  อันนี้เรากลาววา  ความจริงอันประเสริฐ คือ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
 ภิกษุ ท. ! เหลานี้แลคือความจริงอันประเสริฐ
ส่ีอยาง. 

 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้  พวกเธอพึง
ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริงวา  “นี้เปนทุกข,  นี้เปน
เหตุใหเกิดข้ึนแหงทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, 
นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,”  ดังนี้เถิด. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๔-๕/๑๖๗๘-๑๖๘๓. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๗๕

บทท่ี ๒๖ 
    อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบาท 

 

 ภิกษุ ท. ! ทุกขอริยสัจ  เปนอยางไรเลา ?  

 แมความเกิด  ก็เปนทุกข,  
 แมความแก  ก็เปนทุกข,   
 แมความตาย ก็เปนทุกข,  
 แมโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  
ก็เปนทุกข,   
 การประสบกับส่ิงไมเปนท่ีรัก  เปนทุกข,  
ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรัก เปนทุกข,  
 ปรารถนาส่ิงใดแลวไมไดส่ิงนั้น นั่นก็เปนทุกข :  

 กลาวโดยยอ ปญจุปาทานขันธท้ังหลาย เปนทุกข. 

 ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ทุกขอริยสัจ.  



   พทุธวจน 
 

 

๗๖ 

ภิกษุ ท. ! ทุกขสมุทยอริยสัจ  เปนอยางไรเลา ?     

เพราะมีอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขารท้ังหลาย;   
เพราะมีสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ;   
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จีงมีนามรูป;    
เพราะมีนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ;  
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ;   
เพราะมีผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา;  
เพราะมีเวทนาเปนปจจยั จึงมีตัณหา;   
เพราะมีตณัหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน;   
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ;   
เพราะมีภพเปนปจจยั  จึงมีชาติ;   
เพราะมีชาติเปนปจจยั,  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ         
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดข้ึนครบถวน :  

ความเกดิข้ึนพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 

 ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา  ทุกขสมุทยอริยสัจ. 
 

  



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๗๗

ภิกษุ ท. ! ทุกขนิโรธอริยสัจ    เปนอยางไรเลา?   

เพราะความจางคลายดับไป 

โดยไมเหลือแหงอวชิชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแหงสังขาร;  
เพราะมีความดับแหงสังขาร    จึงมีความดับแหงวิญญาณ; 
เพราะมีความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป;   
เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ;   
เพราะมีความดับแหงผัสสะ   จึงมีความดับแหงเวทนา;   
เพราะมีความดับแหงเวทนา   จึงมีความดับแหงตัณหา;  
เพราะมีความดับแหงตัณหา   จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ;  
เพราะมีความดับแหงภพ   จึงมีความดับแหงชาติ;  
เพราะมีความดับแหงชาติ นัน่แล    
ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับส้ิน  :   

ความดบัลงแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 

 ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา  ทุกขนิโรธอริยสัจ. 
 



   พทุธวจน 
 

 

๗๘ 

 ภิกษุ ท. ! ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอร ิยส ัจ
เปนอยางไรเลา ?   

 มรรคอันประเสริฐ  ประกอบดวยองค ๘ ประการ นี้
นั่นเอง, กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ. 
  

ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. 

 

 ภิกษุ ท. ! ธรรมอันเราแสดงแลววา “เหลานี้  
คืออริยสัจทั้งหลาย ๔ ประการ” ดังนี้  เปนธรรมอัน
สมณพราหมณผูรูท้ังหลายขมข่ีไมได ทําใหเศราหมองไมได   
ติเตียนไมได คัดงางไมได ดังนี้ อันใด อันเรากลาวแลว;  
ขอนั้น  เรากลาว หมายถึงขอความนี,้ ดังนี้ แล. 

ติก. อํ. ๒๐/๒๒๕/๕๐๑. 

 
    



พุทธวจน
ฉบับ ๓     ก้าวย่างอย่างพุทธะ

๒๗
ความเปนโสดาบัน   

ประเสริฐกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ



   พทุธวจน 
 

 

๘๐ 

ภิกษุ ท. ! แมพระเจาจักรพรรดิ  ไดครองความ
เปนใหญยิ่งแหงทวปีท้ังส่ี เบ้ืองหนาจากการตายเพราะรางกาย
แตกดบั อาจไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค เปนสหายอยูรวมกับ
เหลาเทวดาชั้นดาวดึงส  ถูกแวดลอมอยูดวยหมูนางอัปษร
ในสวนนันทวัน ทาวเธอเปนผูเอิบอ่ิมเพียบพรอมดวยกามคุณ
ท้ังหาอันเปนของทิพยอยางนี้ก็ตาม, แตกระน้ัน  ทาวเธอก็ยัง 
รอดพนไปไมได จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัย
แหงเปรต  และจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 

ภิกษุ ท. ! สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี ้ แมเปน
ผูยงัอัตตภาพใหพอเปนไปดวยคาํขาวท่ีไดมาจากบิณฑบาต
ดวยปลีแขงของตนเอง  พันกายดวยการนุงหมผาปอน ๆ 
ไมมีชาย, หากแตวาเปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยธรรม 

๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ รอดพนเสียได จากนรก  

จากกําเนดิเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต และจากอบาย ทุคติ  
วินิบาต. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๘๑

ภิกษุ ท. ! ธรรม ๔ ประการนั้นเปนไฉน ?  
๔ ประการคือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูประกอบ
พรอมแลว ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน  ไมหวัน่ไหว
ในองคพระพุทธเจา... ในองคพระธรรม... ในองคพระสงฆ... 
เปนผูประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลาย ชนิดเปนท่ีพอใจ
ของเหลาอริยเจา ฯลฯ ดังนี้. 

 
ภิกษุ ท. ! ระหวางการไดทวีปท้ังส่ี  กบัการได

ธรรม ๔ ประการนี้นั้น การไดทวีปท้ังส่ีมีคาไมถึงเส้ียว
ท่ีสิบหก  ของการไดธรรม ๔ ประการนี้ เลย. 
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๘ – ๔๒๙/ ๑๔๑๑-๑๔๑๓. 

 
 
 

 
 



   พทุธวจน 
 

 

๘๒ 

บทท่ี ๒๘ 

คุณสมบัติของพระโสดาบัน 
 

คหบดี !   

ในกาลใด ภัยเวรหาประการ อันอริยสาวก
ทําใหสงบรํางับไดแลว ดวย,  อริยสาวกประกอบ
พรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะสี่ ดวย, อริยญายธรรม
เปนธรรม ท่ีอริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี 
ดวยปญญา  ดวย;   

ในกาลนั้น  อริยสาวกนั้น  เม่ือหวังอยูก็พยากรณ
ตนดวยตน นั่นแหละ วา “เราเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิด
เดรัจฉานส้ินแลว มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติ 
วินิบาตส้ินแลว, เราเปนผูถึงแลวซ่ึงกระแส (แหงนิพพาน) 
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน  
มีการตรัสรูพรอมเปนเบื้องหนา” ดังนี้. 
 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๘๓

 คหบดี !  ภัยเวร ๕ ประการ  เหลาไหนเลา       
อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว ? 
 

 (๑) คหบดี !  บุคคลผู  ฆาสัตวอยู เปนปกติ  
ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม  (ปจจุบัน) บาง ,  
ยอมประสบภัยเวรใด  ในสัมปรายิก (ในเวลาถัดมา) บาง,  
ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง,  เพราะปาณาติบาตเปน
ปจจัย;  ภัยเวรนั้น ๆ  เปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาดแลว
จากปาณาติบาต  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 
 (๒) คหบดี !   บุคคลผู ถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมได 
ใหอยูเปนปกติ  ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบาง,  
ยอมประสบภัยเวรใด  ในสัมปรายิกบาง,  ยอมเสวยทุกข
โทมนัสแหงจิตบาง,  เพราะอทินนาทานเปนปจจัย;        
ภัยเวรนั้น ๆ  เปน ส่ิง ท่ีอริยสาวกผู เวนขาดแลวจาก
อทินนาทาน  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 
 (๓) คหบดี !   บุคคลผู  ประพฤติผิดในกาม
ท้ังหลายอยูเปนปกติ  ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม
บาง,  ยอมประสบภัยเวรใด  ในสัมปรายิกบาง,  ยอมเสวย



   พทุธวจน 
 

 

๘๔ 

ทุกขโทมนัสแหงจิตบาง,  เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปน
ปจจัย;  ภัยเวรนั้น ๆ เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผูเวนขาดแลวจาก
กาเมสุมิจฉาจาร  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 
 (๔) คหบดี !  บุคคลผู กลาวคําเท็จอยูเปนปกติ 
ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบาง, ยอมประสบภัย
เวรใด  ในสัมปรายิกบาง,  ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิต
บาง,  เพราะมุสาวาทเปนปจจัย;  ภัยเวรนั้น ๆ เปนส่ิงท่ี
อริยสาวกผูเวนขาดแลวจากมุสาวาท   ทําใหสงบรํางับ
ไดแลว. 
 (๕) คหบดี !  บุคคลผู ดื่มสุราและเมรัยเปน
ท่ีตั้งของความประมาทอยูเปนปกติ  ยอมประสบภัยเวรใด 
ในทิฏฐธรรมบาง,  ยอมประสบภัยเวรใด  ในสัมปรายิกบาง,  
ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง,  เพราะสุราเมรยปานะ
เปนปจจัย;  ภัยเวรนั้น ๆ เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผูเวนขาดแลว
จากสุราเมรยปานะ  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 
 คหบดี !   ภัยเวร ๕ ประการเหลานี้แล   อัน
อริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว. 

.... .... .... .... 
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คหบดี !  อริยสาวก  เปนผูประกอบพรอมแลว  
ดวยองคแหงโสดาบัน  ๔ ประการ เหลาไหนเลา ? 
 
 (๑) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปน        
ผูประกอบพรอมแลว ดวย ความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน   
ไมหว่ันไหว ในพระพุทธเจา  (พุทธอเวจจัปปสาท) วา 
“เพราะเหตุอยางนี้ ๆ  พระผูมีพระภาคเจานั้น   เปนผูไกล
จากกิเลส  ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง  เปนผูถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ   เปนผูไปแลวดวยดี  เปนผูรูโลก
อยางแจมแจง  เปนผูสามารถฝกคนท่ีควรฝกได  อยางไมมี
ใครยิ่งกวา     เปนครูของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย   เปน
ผู รู   ผู ต่ืน  ผู เบิกบาน  ดวยธรรม  เปนผู มีความจําเริญ  
จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว”  ดังนี้. 
 (๒) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปน       
ผูประกอบพรอมแลว   ดวย  ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  
ไมหว่ันไหว ในพระธรรม (ธัมมอเวจจัปปสาท) วา “พระธรรม  
เปนส่ิงท่ีพระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลว  เปนส่ิงท่ีผู
ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง  เปนส่ิงท่ีปฏิบัติได 
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และใหผลได ไมจํากัดกาล  เปนส่ิงท่ีควรกลาวกะผูอ่ืนวา
ทานจงมาดูเถิด  เปนส่ิงท่ีควรนอมเขามาใสตัว  เปนส่ิงท่ี
ผูรูก็รูไดเฉพาะตน”  ดังนี้. 
 (๓) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปน       
ผูประกอบพรอมแลว   ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงม่ัน  
ไมหว่ันไหว  ในพระสงฆ (สังฆอเวจจัปปสาท)   วา  “สงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติดีแลว  เปน      
ผูปฏิบัติตรงแลว  เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเคร่ืองออก
จากทุกข  เปนผูปฏิบัติสมควรแลว  ไดแกบุคคลเหลานี้คือ  
คูแหงบุรุษส่ีคู  นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ  นั่นแหละคือสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนสงฆควรแกสักการะท่ี
เขานํามาบูชา  เปนสงฆควรแกสักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ  
เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน  เปนสงฆท่ีบุคคลท่ัวไป    
จะพึงทําอัญชลี   เปนสงฆท่ีเปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญ
อ่ืนยิ่งกวา”  ดังนี้. 
 (๔) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปน       
ผูประกอบพรอมแลว ดวย ศีลท้ังหลายในลักษณะเปนท่ี
พอใจของพระอริยเจา  (อริยกันตศีล) :  เปนศีลท่ีไมขาด  ไม
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ทะลุ ไมดาง ไมพรอย  เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา  วิญูชน
สรรเสริญ  ไมถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลํา  เปนศีลท่ีเปนไป
พรอมเพ่ือสมาธิ ดังนี้.   

คหบดี !  อริยสาวก  เปนผูประกอบพรอมแลว  
ดวยองคแหงโสดาบัน ๔ ประการ เหลานี้แล. 
 

 
.... .... .... .... 

 
 
 

 คหบดี !  ก็ อริยญายธรรม เปนส่ิงท่ีอริยสาวก
เห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญา เปน
อยางไรเลา ? 
 

คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยอม ทําไว
ในใจโดยแยบคายเปนอยางดี  ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว  

ดังนี้วา  “เพราะสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี;  เพราะความเกิดขึ้น

แหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น.  เพราะส่ิงนี้ไมมี  ส่ิงนี้จึงไมมี;
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เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป :  ขอนี้ไดแกส่ิง
เหลานี้คือ  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารท้ังหลาย;  
เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;  ... ฯลฯ... ฯลฯ ... 
ฯลฯ ... เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดข้ึนครบถวน :  
ความเกิดข้ึนพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้   ยอมมี  ดวย
อาการอยางนี้. 

เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชา
นั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับแหงสังขาร;  เพราะมีความดับ
แหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  ... ฯลฯ ... ฯลฯ ... 
ฯลฯ ... เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ        
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสท้ังหลาย  จึงดับส้ิน :  
ความดับลงแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้    ยอมมี   ดวยอาการ  
อยางนี้”  

 
 คหบดี !   อริยญายธรรมนี้แล เปนส่ิงท่ีอริยสาวก
เห็นแลวดวยดี  แทงตลอดแลวดวยดี  ดวยปญญา. 
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คหบดี !   
ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการเหลานี้ เปนส่ิงท่ี

อริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว ดวย,  อริยสาวก เปน     
ผูประกอบพรอมแลวดวย โสตาปตติยังคะส่ีเหลานี้  ดวย,  
อริยญายธรรมนี้  เปนธรรมอันอริยสาวกเห็นแลวดวยดี  
แทงตลอดแลวดวยดี  ดวยปญญา  ดวย;   

ในกาลนั้น อริยสาวกน้ันปรารถนาอยู ก็พยากรณ
ตนดวยตนนั้นแหละวา   “เราเปนผูมีนรกส้ินแลว  มีกาํเนดิ
เดรัจฉานส้ินแลว   มีเปรตวิสัยส้ินแลว  มีอบาย  ทุคติ  
วินิบาตส้ินแลว,   เราเปนผูถึงแลวซ่ึงกระแส (แหงนิพพาน)  
มีธรรมอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน  
มีการตรัสรูพรอมเปนเบ้ืองหนา    ดังนี้ แล. 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๘๒/๑๕๑. 
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บทท่ี ๒๙ 
ปาฏิหาริย สาม 

  

 เกวัฏฏะ !  นี่ปาฏิหาริยสามอยาง  ท่ีเราไดทําให
แจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวประกาศใหผูอ่ืนรูได.   

๓  อยางอะไรเลา ?  ๓ อยาง คือ :-   
๑. อิทธิปาฏิหาริย    
๒. อาเทสนาปาฏิหาริย    
๓. อนุศาสนีปาฏิหาริย 

 
 (๑) เกวัฏฏะ!  อิทธิปาฏิหาริยนั้นเปนอยางไรเลา ?  
เกวัฏฏะ ! ภิกษุในกรณีนี้ กระทําอิทธิวิธีมีประการตาง ๆ :  
ผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน, หลายคนเปนคนเดยีว, ทําท่ี
กําบังใหเปนท่ีแจง ทําท่ีแจงใหเปนท่ีกําบัง, ไปไดไม
ขัดของ ผานทะลุฝา ทะลุกําแพง ทะลุภูเขา ดจุไปใน
อากาศวาง ๆ, ผุดข้ึนและดํารงอยูในแผนดินไดเหมือนในน้ํา,  
เดินไปไดเหนือน้ํา เหมือนเดินบนแผนดิน, ไปไดใน
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อากาศเหมือนนกมีปก ท้ังท่ียังนั่งสมาธิคูบัลลังก.  ลูบคลํา
ดวงจนัทรและดวงอาทิตยอันมีฤทธ์ิอานุภาพมาก ไดดวย
ฝามือ. และแสดงอํานาจทางกายเปนไปตลอดถึงพรหม
โลกได.  เกวัฏฏะ !  กุลบุตรผูมีศรัทธาเล่ือมใสไดเหน็การ
แสดงนั้นแลว เขาบอกเลาแกกุลบุตรอ่ืนบางคน ที่ไม
ศรัทธาเล่ือมใสวานาอัศจรรยนัก.  กุลบตุรผูไมมีศรัทธา
เล่ือมใสนั้น  ก็จะพึงตอบวา  วิชา  ช่ือ คันธารี๑  มีอยู  ภิกษุ
นั้นแสดงอิทธิวิธีดวยวิชานั่นเทานั้น. เกวัฏฏะ !   ทานจะ
เขาใจวาอยางไร :  ก็คนไมเช่ือ  ไมเล่ือมใส  ยอมกลาว
ตอบผูเช่ือผูเล่ือมใสไดอยางนั้น  มิใชหรือ ? 

“พึงตอบได  พระเจาขา !” 

เกวัฏฏะ!  
เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย  
ดังน้ีแล จึงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง ตอ

อิทธิปาฏิหาริย.   
_____________________________ 

๑. คันธารี  ชื่อมนต  แตงโดยฤษีมีนามคันธาระ,  อีกความหมายหนึ่ง
หมายถึงคําแปลวาในแควนคันธาระ. 
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 (๒) เกวัฏฏะ !  อาเทสนาปาฏิหาริยนั้น  เปน
อยางไรเลา?   
เกวัฏฏะ !  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมทายจิต ทายความรูสึก
ของจิต  ทายความตรึก ทายความตรอง ของสัตวเหลาอ่ืน 
ของบุคคลเหลาอ่ืนได วา ใจของทานเชนนี้ ใจของทาน 
มีประการนี้ ใจของทานมีดวยอาการอยางนี้. ... ฯลฯ ...  
กุลบุตรผูไมเช่ือ ไมเล่ือมใส ยอมคานกุลบุตรผูเช่ือผูเล่ือมใส  
วา วชิา ช่ือ มณิกา  มีอยู ภิกษุนั้น กลาวทายใจไดเชนนัน้ ๆ 
ก็ดวยวิชานั้น (หาใชมีปาฏิหาริยไม),  เกวฎัฎะ ! ทานจะ
เขาใจวาอยางไร : ก็คนไมเช่ือ ไมเล่ือมใส ยอมกลาวตอบ
ผูเช่ือผูเล่ือมใสไดอยางนั้น  มิใชหรือ? 
 “พึงตอบได   พระเจาขา !” 

เกวัฏฏะ !       

เราเห็นโทษในการแสดง  อาเทสนาปาฏิหาริย   
ดังนี้แล  จึงอึดอัด  ขยะแขยง  เกลียดชัง ตอ

อาเทสนาปาฏิหาริย. 
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 (๓) เกวัฏฏะ! อนุศาสนีปาฏิหาริย นั้นเปน
อยางไรเลา?   
เกวัฏฏะ !  ภกิษุในกรณนีี้  ยอมส่ังสอนวา  “ทานจงตรึก
อยางนี้ ๆ  อยาตรึกอยางนั้น  ๆ,  จงทําไวในใจอยางนี้  ๆ  
อยาทําไวในใจอยางนัน้ ๆ, จงละส่ิงนี ้ จงเขาถึงส่ิงนี้ ๆ แลว
แลอยู” ดังนี้. เกวัฏฏะ ! นี้เราเรียกวา อนุศาสนีปาฏิหาริย. 

เกวัฏฏะ ! ขออ่ืนยงัมีอีก : ตถาคตเกิดข้ึนในโลกนี ้ 
เปนพระอรหนัตตรัสรูชอบเอง สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ 
ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีฝกคนควรฝกไดอยางไมมี
ใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว  
จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว.  ตถาคตน้ัน  ทําใหแจงซ่ึงโลกนี ้ 
กับท้ังเทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ  
เทวดาพรอมท้ังมนุษย ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว  สอนผูอ่ืน
ใหรูแจงตาม. ตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน – 
ทามกลาง – ท่ีสุด,  ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะ
และพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง. คหบดีหรือบุตร
คหบดี หรือผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดี
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ไดฟงธรรมนั้นแลว  เกิดศรัทธาในตถาคต.  เขาผูประกอบ 
ดวยศรัทธา  ยอมพจิารณาเหน็วา  “ฆราวาสคับแคบ  เปนทาง
มาแหงธุลี,  บรรพชาเปนโอกาสวาง;  การท่ีคนอยูครองเรือน 
จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิบริบูรณโดยสวนเดียว 
หมือนสังขท่ีเขาขัดแลวนั้น ไมทําไดโดยงาย.  ถากระไร 
เราจะปลงผมและหนวด  ครองผากาสายะ  ออกจากเรือน 
บวชเปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนเถิด”,  ดังนี้.  โดยสมัยอ่ืน
ตอมา เขาละกองสมบัตินอยใหญและวงศญาตินอยใหญ   
ปลงผมและหนวด   ออกจากเรือน  บวชเปนผูไมเกีย่วของ 
ดวยเรือนแลว. ภิกษนุั้น ผูบวชแลวอยางน้ี สํารวมแลวดวย
ความสํารวมในปาติโมกข   ถึงพรอมดวยมรรยาทและ
โคจร, มีปกติเห็นเปนภยัในโทษท้ังหลาย แมวาเปนโทษ
เล็กนอย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย,  ประกอบ
แลวดวยกายกรรม วจีกรรมอันเปนกุศล,  มีอาชีวะบริสุทธ์ิ, 
ถึงพรอมดวยศลี, มีทวารอนัคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย,  
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ,   มีความสันโดษ.  
 



   พทุธวจน 
 

 

๙๖ 

เกวัฏฏะ ! ภิกษุถึงพรอมดวยศีล  เปนอยางไรเลา ?   
เกวัฏฏะ !    ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ละการทําสัตว

มีชีวิตใหตกลวงไป เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วาง
ทอนไมและศัสตราเสียแลว  มีความละอาย ถึงความเอ็นดู
กรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังหลายท้ังปวงอยู.   
เกวัฏฏะ !   นี้เราเรียกวา อนุศาสนีปาฏิหาริย. 

เกวัฏฏะ ! ภิกษุนั้น  คร้ันจิตตั้งม่ันบริสุทธ์ิผองใส 
ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยน
ควรแกการงาน ตั้งอยูไดอยางไมหวั่นไหว เชนนี้แลว,  
เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ. เธอยอมรูชัด
ตามท่ีเปนจริงวา “นี้ทุกข, นี้เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,        
นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ทางดําเนินใหถึงความดบั 
ไมเหลือแหงทุกข”; และรูชัดตามท่ีเปนจริงวา “เหลานี้       
อาสวะ, นี้เหตุเกิดขึ้นแหงอาสวะ,  นี้ความดับไมเหลือแหง
อาสวะ,  นี้ทางดําเนนิใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ”.  
เม่ือเธอรูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พนจากกามาสวะ  
ภวาสวะ อวิชชาสวะ.  คร้ันจิตหลุดพนแลวก็เกิด  ญาณหยั่งรู 
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วา “จิตพนแลว”. เธอรูชัดวา “ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอ่ืนท่ีจะตองทําเพือ่
ความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี.้ เกวัฏฏะ ! เปรียบเหมือน
หวงน้ําใสท่ีไหลเขาไมขุนมัว, คนมีจักษดุียืนอยูบนฝงใน
ท่ีนั้น, เขาเห็นหอยตาง ๆ บาง กรวดและหนิบาง ฝูงปลาบาง 
อันหยดุอยูและวายไปในหวงน้ํานั้น, เขาจะสําเหนียกใจ
อยางนี้วา “หวงน้ํานี้ใส  ไมขุนเลย  หอย  กอนกรวด  ปลา
ท้ังหลายเหลานี้หยุดอยูบาง วายไปบาง ในหวงน้ํานั้น”  ดังนี้;  
ฉันใดก็ฉันนัน้. เกวัฏฏะ ! นี้เราเรียกวา อนศุาสนีปาฏิหาริย.  

 
เกวัฏฏะ !  เหลานี้แล  ปาฏิหาริย  ๓ อยาง  ท่ีเรา

ไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวประกาศใหผูอ่ืนรู
ตามดวย. 

 
สี. ที. ๙/๒๗๓ – ๒๗๖/ ๓๓๙ – ๒๔๒. 



   พทุธวจน 
 

 

๙๘ 

บทท่ี ๓๐ 
ผูอยูใกลนิพพาน 

             ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เม่ือประกอบพรอมดวยธรรม
ส่ีอยางแลว  ไมอาจท่ีจะเส่ือมเสีย มีแตจะอยูใกลนิพพาน
อยางเดียว.  ธรรมส่ีอยางอะไรบางเลา ?   

 ธรรมส่ีอยางคือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
 เปนผูสมบูรณดวยศีล,   
 เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย,  
 เปนผูรูประมาณในโภชนะ,  
 เปนผูตามประกอบในชาคริยธรรมอยูเนืองนิจ. 

  ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูสมบูรณดวยศีล เปน
อยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล, 
มีการสํารวมดวยปาติโมกขสังวร, มีมรรยาทและโคจร
สมบูรณอยู, เปนผูเห็นภัยในโทษท้ังหลายแมเล็กนอย, 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.  ภิกษุ ท. !  ภิกษุ
อยางนี้  ช่ือวาเปนผูสมบูรณดวยศีล. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๙๙

ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ท้ังหลาย  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !  ภิกษุในธรรมวินยันี้ 
ไดเหน็รูปดวยตา, ไดฟงเสียงดวยหู, ไดดมกล่ินดวยจมูก, 
ไดล้ิมรสดวยล้ิน, ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย และไดรู
ธรรมารมณดวยใจแลว ก็ไมรวบถือเอาท้ังหมด  และไม
แยกถือเอาเปนสวน ๆ๑;  ส่ิงท่ีเปนอกุศลลามก คืออภิชฌา
และโทมนัส มักไหลไปตามภิกษุผูไมสํารวม  ตา  หู  จมูก  
ล้ิน  กาย  ใจ  เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ, 
เธอก็ปฏิบัติเพื่อปดกั้นอินทรียนั้นไว, เธอรักษา และถึง
ความสํารวม  ตา  ห ู  จมูก  ล้ิน  กาย และใจ.  ภกิษุ ท. !
ภิกษุอยางนี้ช่ือวา เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย. 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูรูประมาณในโภชนะ        
เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. ! ภกิษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดย
แยบคายแลวจงึฉันอาหาร,ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อมัวเมา 

_____________________________ 

๑.   คือไมถือเอาเปนอารมณสําหรับยินดียินราย  ทั้งโดยสวนรวม 

และสวนปลีกยอย  ของอารมณน้ัน ๆ. 



   พทุธวจน 
 

 

๑๐๐ 

ไมฉันเพื่อประดับ  ไมฉันเพือ่ตกแตง,  แตฉันเพียงเพื่อให
กายน้ีตัง้อยูได เพือ่ใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก  
เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย โดยกําหนดรูวา “เราจะกําจัด
เวทนาเกา (คอืหิว) เสียแลว ไมทําเวทนาใหม (คืออิม่จนอึดอัด) 

ใหเกิดข้ึน, ความท่ีอายุดําเนนิไปได  ความไมมีโทษเพราะ
อาหาร และความอยูผาสุกสําราญจะมีแกเรา”  ดังนี้.  ภิกษุ ท. ! 
ภิกษุอยางนี้  ช่ือวา  เปนผูรูประมาณในโภชนะ. 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เปนผูตามประกอบใน
ชาคริยธรรมอยูเนืองนิจ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจาก
กิเลสท่ีกั้นจิต  ดวยการเดนิจงกรม  ดวยการนั่ง  ตลอดวนั
ยันคํ่าไปจนส้ินยามแรกแหงราตรี, คร้ันยามกลางแหงราตรี  
ยอมสําเร็จการนอนอยางราชสีห (คือ) ตะแคงขางขวา  เทา
เหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะในการลุกข้ึน, คร้ันยามสุดทาย
แหงราตรี กลับลุกข้ึนแลว กชํ็าระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจาก
กิเลสที่กั้นจิต ดวยการเดินจงกรม และดวยการนั่งอีก.   
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้  ช่ือวา เปน  ผูตามประกอบใน
ชาคริยธรรมอยูเนืองนจิ 
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 ภิกษุ ท. ! ภิกษุ  เม่ือประกอบพรอมดวยธรรม
ส่ีอยางเหลานี้แลว ไมอาจท่ีจะเส่ือมเสีย  มีแตจะอยูใกล
นิพพานอยางเดียวแล. 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๐/๓๗. 

 
 

 
 
 



พุทธวจน
ฉบับ ๓     กาวยางอยางพุทธะ



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๐๓

บทท่ี ๓๑ 
ลักษณะแหงอินทรียภาวนาชั้นเลิศ 

 

 อานนท !   อินทรียภาวนาชั้นเลิศ (อนุตฺตรา  

อินฺทฺริยภาวนา)  ในอริยวินัย  เปนอยางไรเลา ? 
  

อานนท ! ในกรณีนี้  อารมณอันเปนท่ีชอบใจ – 
ไมเปนท่ีชอบใจ  – เปนท่ีชอบใจและไมเปนท่ีชอบใจ  
เกิดขึ้นแกภิกษุ  เพราะเห็นรูปดวยตา.   ภิกษุนั้นรูชัดอยาง
นี้วา  “อารมณท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรานี้  เปนส่ิงท่ีมีปจจัย  
ปรุงแตง (สงฺขต)  เปนของหยาบ ๆ (โอฬาริก)  เปนส่ิงท่ี
อาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึน (ปฏิจฺจ  สมุปฺปนฺน);  แตมีส่ิงโนน   
ซ่ึงรํางับและประณีต,  กลาวคือ  อุเบกขา”  ดังนี้.  (เมื่อรูชัด
อยางน้ี)   อารมณอันเปนท่ีชอบใจ – ไมเปนท่ีชอบใจ –    
เปนท่ีชอบใจและไมเปนท่ีชอบใจ   อันบังเกิดข้ึนแก    
ภิกษุนั้นยอมดับไป   อุเบกขายังคงดํารงอยู. 



   พทุธวจน 
 

 

๑๐๔ 

 อานนท ! อารมณอันเปนท่ีชอบใจ – ไมเปนท่ี
ชอบใจ – เปนท่ีชอบใจและไมเปนท่ีชอบใจ  อันบังเกิดขึ้น

แลวแกภิกษุนั้น  ยอมดับไปเร็วเหมือนการกะพริบตา
ของคน  สวนอุเบกขายังคงเหลืออยู. 

 

อานนท ! นี้แล  เราเรียกวา  อินทรียภาวนาช้ันเลิศ
ในอริยวินัย  ในกรณีแหง รูปท่ีรูแจงดวยจักษุ. 

 
(ในกรณีแหง เสียงท่ีรูแจงดวยโสตะ  กล่ินท่ีรูแจงดวยฆานะ   รสท่ี
รูแจงดวยชิวหา  โผฏฐัพพะท่ีรูแจงดวยผิวกาย  และ ธรรมารมณท่ี
รูแจงดวยใจ  ก็ไดตรัสไวโดยหลักเกณฑอยางเดียวกัน;  ตางกันแต
อุปมาแหงความเร็วในการดับแหงอารมณน้ัน ๆ,  คือในกรณีแหง
เสียงเปรียบดวยความเร็วแหง การดีดน้ิวมือ เปนตน). 
 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒-๕๔๕/๘๕๖-๘๖๑. 
    

_____________________________ 

(เร่ืองที่ควรดปูระกอบดวยกับบทนี้ อยูในบทที่ ๓๙ หนา ๑๑๙ 
เร่ือง นิพพานเพราะไมยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ). 
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บทท่ี ๓๒ 
สิ้นกิเลสก็แลวกัน  ไมตองรูวาส้ินไปเทาไร 

 

ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมือนรอยน้ิวมือหรือ
รอยน้ิวหัวแมมือ  ยอมปรากฏอยูท่ีดามเคร่ืองมือของพวก
ชางไม  หรือลูกมือของพวกชางไม  แตเขาก็ไมมีความรูวา  
ดามเคร่ืองมือของเรา  วันนี้สึกไปเทานี้  วานนี้สึกไปเทานี้  
วันอ่ืน ๆ สึกไปเทานี้ ๆ  คงรูแตวามันสึกไป ๆ เทานั้น,     
นี้ฉันใด;   ภิกษุ ท. ! เม่ือภิกษุตามประกอบภาวนาอยู ก็
ไมรูอยางนี้วา  วันนี้  อาสวะของเราสิ้นไปเทานี้  วานนี้ส้ิน
ไปเทานี้  วันอ่ืน ๆ ส้ินไปเทานี้ ๆ    รูแตเพียงวา  ส้ินไปใน
เม่ือมันสิ้นไป ๆ เทานั้น,    ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
 

สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๒๘/๖๘. 
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๑๐๖ 

บทท่ี ๓๓ 
ตถาคตเปนเพียงผูบอก  

จะถึงท่ีหมายตองเดินเอาเอง 
 

 “ก็สาวกของพระโคดมผูเจริญ  เม่ือพระโคดมกลาวสอน
พรํ่าสอนอยูอยางนี้  ทุก ๆ รูปไดบรรลุนิพพานอันเปนผลสําเร็จถึงที่สุด
อยางย่ิงหรือ ?  หรือวาไมไดบรรลุ ?”     พราหมณผูหนึ่งทูลถาม          
พระผูมีพระภาค. 

 
พราหมณ ! สาวกของเรา  แมเรากลาวสอน  

พรํ่าสอนอยูอยางนี้  นอยพวกท่ีไดบรรลุนิพพาน  อันเปน
ผลสําเร็จถึงท่ีสุดอยางยิ่ง,  บางพวกไมไดบรรลุ. 

 
 “พระโคดมผูเจริญ !  อะไรเลาเปนเหตุ  อะไรเลาเปน

ปจจัย,  ที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู,  หนทางที่ยังสัตวใหถึงนิพพาน  ก็ยัง
ตั้งอยู.  พระโคดมผูชักชวน (เพื่อดําเนินไป)  ก็ยังตั้งอยู,  ทําไมนอยพวก 
ที่บรรลุ  และบางพวกไมบรรลุ ?” 

 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๐๗

พราหมณ ! เราจักยอนถามทานในเร่ืองนี้ ,  
ทานจงตอบตามควร.  ทานเปนผูชํ่าชองในหนทางไปสูเมือง     
ราชคฤหมิใชหรือ ?   มีบุรษผูจะไปเมืองราชคฤห  เขามาหา
และกลาวกับทานวา  “ทานผูเจริญ !  ขาพเจาปรารถนาจะไป
เมืองราชคฤห   ขอทานจงช้ีบอกทางไปเมืองราชคฤห        
แกขาพเจาเถิด”   ดังนี้;    ทานก็จะกลาวกะบุรุษผูนั้นวา        
“มาซิทาน  ทางนี้ไปเมืองราชคฤห  ไปไดครูหนึ่งจักพบบาน
ช่ือโนน  แลวจักเห็นนิคมช่ือโนน  จักเห็นสวนและปาอัน 
นาร่ืนรมย  จักเห็นภูมิภาคอันนาร่ืนรมย  สระโบกขรณีอัน
นาร่ืนรมยของเมืองราชคฤห”  ดังนี้.   บุรุษนั้นอันทาน    
พรํ่าบอก  พรํ่าช้ีใหอยางนี้  ก็ยังถือเอาทางผิด กลับหลัง
ตรงกันขามไป,    สวนบุรุษอีกคนหนึ่ง  ไปถึงเมืองราชคฤห
ไดโดยสวัสดี.    พราหมณเอย !  อะไรเลาเปนเหตุ   อะไร
เลาเปนปจจัย    ท่ีเมืองราชคฤหก็ยังต้ังอยู   ทานผูช้ีบอก        
ก็ยังต้ังอยู  แตทําไมบุรุษผูหนึ่งกลับหลงผิดทาง สวนบุรุษ
อีกผูหนึ่งไปถึงเมืองราชคฤหไดโดยสวัสดี ? 

 
 



   พทุธวจน 
 

 

๑๐๘ 

“พระโคดมผูเจริญ !  ในเรื่องนี้  ขาพเจาจักทําอยางไรไดเลา,  
เพราะขาพเจาเปนแตเพียงผูบอกทางเทานั้น” 

 
 

พราหมณ !  ฉันใดก็ฉันนั้นแล,  ท่ีพระนิพพาน    
ก็ยังตั้งอยู  ทางเปนเคร่ืองถึงพระนิพพาน  ก็ยังตั้งอยู  เรา 
ผูชักชวนก็ยังต้ังอยู;  แตสาวกแมเรากลาวสอนพรํ่าสอน
อยูอยางนี้  นอยพวกที่ไดบรรลุนิพพานอันเปนผลสําเร็จ
ถึงท่ีสุดอยางยิ่ง,  บางพวกไมไดบรรลุ.   

 
พราหมณ !  ในเร่ืองนี้ เราจักทําอยางไรไดเลา,  

เพราะเราเปนแตเพียงผูบอกทางเทานั้น. 
 
 
 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๘๕-๘๗/๑๐๑-๑๐๓. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๐๙

บทท่ี ๓๔ 
เหตุใหไมปรนิิพพานในปจจุบัน 

 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   อะไรหนอเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย 
ที่ทําใหสัตวบางพวกในโลกนี้ ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน)?” 
 

ทานผูเปนจอมเทพ !  รูป ท้ังหลายที่จะพึงรูได
ดวยจักษุ มีอยู, เปนรูปท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ   
มีลักษณะนารัก   เปนท่ีเขาไปต้ังอาศัยแหงความใคร          
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด.  ถาวา ภิกษุยอมเพลิดเพลิน  
พรํ่าสรรเสริญ  เมาหมกอยู  ซ่ึงรูปนั้นแลวไซร; เม่ือภิกษุ
นั้นเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกซ่ึงรูปนั้นอยู,
วิญญาณน้ัน  เปนวิญญาณอันตัณหาในอารมณคือรูป  
อาศัยแลว  วิญญาณน้ันคืออุปาทาน.๑   

ทานผูเปนจอมเทพ ! ภิกษุผู มีอุปาทาน  ยอมไม
ปรินิพพาน. 
 

 [ในกรณีแหง เสียง ที่จะพึงรูสึกดวยโสตะ   กล่ิน ที่จะพึง

รูสึกดวยฆานะ  รส ที่จะพึงรูสึกดวยชิวหา  สัมผัสทางกาย  ที่จะพึง



   พทุธวจน 
 

 

๑๑๐ 

รูสึกดวยกายะ (ผิวกายทั่วไป)   และ  ธรรมารมณ  ที่จะพึงรูสึก
ดวยมนะ  ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหง

รูปที่จะพึงรูไดดวยจักษุ  ขางบนน้ัน]. 
 
 

ทานผูเปนจอมเทพ !  นี้แล  เปนเหตุ  นีเ้ปนปจจยั  
ท่ีทําใหสัตวบางพวกในโลกน้ี ไมปรินพิพานในทิฏฐธรรม
(ปจจุบัน). 

 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๘/๑๗๘. 

    
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

๑.  ในที่น้ีหมายถึงวิญญาณที่รูสึกตอความเพลิน  และความมัวเมา 

ในรูปน้ัน ไมใชจักขุวิญญาณที่เห็นรูปตามธรรมดา 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๑๑

บทท่ี ๓๕ 

หมด “อาหาร” ก็นิพพาน 
 

ภิกษุ ท. ! ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา  
ใน อาหารคือคําขาว ก็ดี ใน อาหารคือผัสสะ ก็ดี ใน อาหาร
คือมโนสัญเจตนา ก็ดี  ใน อาหารคือวิญญาณ  ก็ดี แลวไซร,   
วิญญาณก็เปนส่ิงท่ีตั้งอยูไมได   เจริญงอกงามอยูไมได
ในส่ิงนั้น ๆ.  วิญญาณต้ังอยูไมได   เจริญงอกงามอยูไมได 
ในท่ีใด,   การกาวลงแหงนามรูป   ยอมไมมี  ในท่ีนั้น;  
การกาวลงแหงนามรูปไมมีในท่ีใด, ความเจริญแหงสังขาร
ท้ังหลาย     ยอมไมมีในที่นัน้;    ความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย 
ไมมีในท่ีใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมีใน
ท่ีนั้น; การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีในท่ีใด,  ชาติชรา
และมรณะตอไป ยอมไมมีในท่ีนั้น; ชาติชราและมรณะ
ตอไป   ไมมีในท่ีใด,  ภิกษุ ท. ! เราเรียก  “ท่ี” นั้นวา
เปน  “ท่ีไมโศก  ไมมีธุลี  และไมมีความคบัแคน”  ดังน้ี. 

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลา
เรือนยอด ที่ตั้งอยูทางทิศเหนือหรือใตก็ตาม เปนเรือน



   พทุธวจน 
 

 

๑๑๒ 

มีหนาตางทางทิศตะวันออก.  ครั้นดวงอาทิตยขึ้นมา 
แสงสวางแหงดวงอาทิตยสองเขาไปทางชองหนาตางแลว 
จักตั้งอยูท่ีสวนไหนแหงเรือนนั้นเลา ? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตย           
จักปรากฏที่ฝาเรือนขางในดานทิศตะวันตก   พระเจาขา !” 

 

ภิกษุ ท. ! ถาฝาเรือนทางทิศตะวันตกไมมีเลา  
แสงแหงดวงอาทิตยนั้นจักปรากฏอยูท่ีไหน ?  

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น      
จักปรากฏที่พื้นดิน   พระเจาขา !” 

 

ภิกษุ ท. ! ถาพ้ืนดินไมมีเลา  แสงสวางแหง
ดวงอาทิตยนั้น  จักปรากฏท่ีไหน ? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น       
จักปรากฏในน้ําพระเจาขา !”  

 

ภิกษุ ท. ! ถาน้ําไมมีเลา  แสงสวางแหงดวง
อาทิตยนั้น  จักปรากฏท่ีไหนอีก ? 

 

“ขาแตพระองคผู เจริญ !   แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น    
ยอมเปนส่ิงที่ไมปรากฏแลว  พระเจาขา !” 

 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๑๓

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้นแล  :  ถาไมมีราคะ  
ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ในอาหารคือคําขาวก็ดี  ใน
อาหารคือผัสสะก็ดี ในอาหารคือมโนสัญเจตนาก็ดี  
ในอาหารคือวญิญาณก็ดี แลวไซร,  วญิญาณก็เปนส่ิงท่ี
ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในอาหารคือคําขาว 
เปนตนนัน้ ๆ.  วิญญาณต้ังอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได 
ในท่ีใด,  การกาวลงแหงนามรูป ยอมไมมีในท่ีนัน้; การ
กาวลงแหงนามรูปไมมีในทีใ่ด,  ความเจริญแหงสังขารท้ัง 
หลายยอมไมมีในท่ีนั้น; ความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย
ไมมีในท่ีใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมีในท่ีนัน้;   
การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีในท่ีใด, ชาติชราและ
มรณะตอไป  ยอมไมมีในท่ีนั้น;  ชาติชรามรณะตอไป 
ไมมีในทีใ่ด,  ภิกษุ ท. ! เราเรียก “ท่ี” นั้นวาเปน “ท่ีไม
โศก   ไมมีธุลี   และไมมีความคับแคน”  ดังนี้. 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๔-๑๒๕/๒๔๘-๒๔๙. 



   พทุธวจน 
 

 

๑๑๔ 

บทท่ี ๓๖ 

กฏอิทัปปจจยตา  หรือ  หวัใจปฏิจจสมุปบาท 
 

 

อิมสฺมึ  สติ   อิทํ  โหติ 
เม่ือส่ิงนี้  มี     ส่ิงนี้ ยอมมี 
 อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชติ 
เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น 
 อิมสฺมึ  อสติ   อิทํ  นโหติ 
เม่ือส่ิงนี้  ไมมี     ส่ิงนี้  ยอมไมมี 
 อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้ ส่ิงนี้  จึงดับไป 
 
 

ม. ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑.  
นิทาน.สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,...ฯลฯ... 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๑๕

บทท่ี ๓๗ 

ปฏิจจสมุปบาท  คือ ธรรมอันเปนธรรมชาติ   
อาศัยกันแลวเกิดขึ้น 

 

 “ภิกษุ ท. ! อะไรเลาท่ีเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ?” 

 ภิกษุ ท. ! : 
เพราะมีอวิชชา เปนปจจยั จึงมี สังขารท้ังหลาย; 

เพราะมีสังขาร เปนปจจยั จึงมี วิญญาณ; 

เพราะมีวิญญาณ เปนปจจยั จึงมี นามรูป; 

เพราะมีนามรูป เปนปจจยั จึงมี สฬายตนะ; 

เพราะมีสฬายตนะ เปนปจจยั จึงมี ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะ เปนปจจยั จึงมี เวทนา; 
เพราะมีเวทนา เปนปจจยั จึงมี ตัณหา; 
เพราะมีตณัหา เปนปจจยั จึงมี อุปาทาน; 

เพราะมีอุปาทาน เปนปจจยั จึงมี ภพ; 

เพราะมีภพ เปนปจจยั จึงมี ชาติ; 



   พทุธวจน 
 

 

๑๑๖ 

เพราะมีชาติ   เปนปจจัย,  ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงเกิดข้ึนครบถวน : 
 ความเกิดข้ึนพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้  ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้. 
 

 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท. 

เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานัน้ นัน่เทียว,   
 จึงมีความดับแหงสังขาร; 
เพราะมีความดับ แหง สังขาร  
 จึงมีความดับ แหง วิญญาณ; 
เพราะมีความดับ แหง วิญญาณ  
 จึงมีความดับ แหง นามรูป; 
เพราะมีความดับ แหง นามรูป  
 จึงมีความดับ แหง  สฬายตนะ; 
เพราะมีความดับ แหง สฬายตนะ  
 จึงมีความดับ แหง ผัสสะ; 
เพราะมีความดับ แหง ผัสสะ  
 จึงมีความดับ แหง เวทนา; 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๑๗

เพราะมีความดับ แหง เวทนา  
 จึงมีความดับ แหง ตณัหา; 
เพราะมีความดับ แหง ตัณหา  
 จึงมีความดับ แหง อุปาทาน; 
เพราะมีความดับ แหง อุปาทาน  
 จึงมีความดับ แหง ภพ; 
เพราะมีความดับ แหง ภพ  
 จึงมีความดับ แหง ชาติ; 
เพราะมีความดับ แหง ชาติ นั่นแล  
ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  
จึงดับส้ิน :   
 ความดับลงแหงกองทุกข ท้ั ง ส้ินนี้    ยอมมี         
ดวยอาการอยางนี้  ดังนี้. 

 
นิทาน. สํ. ๑๖/๑/๑.  



   พทุธวจน 
 

 

๑๑๘ 

บทท่ี ๓๘ 

ปญญา สติ กับนามรูปดับ  เพราะวิญญาณดับ 
 

  

 “ขาแตพระองคผูนิรทุกข !  ขาพระองคกราบทูลถามแลว  
ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมนั้น   คือปญญาและสติกับนามรูป           
แกขาพระองคเถิด;  ปญญาและสติกับนามรูปนั้นจะดับไปที่ไหน ? 

อชิตะ !     ทานถามปญหาน้ันขอใด เราจะแกปญหา 
ขอน้ันแกทาน  : 

นามและรูป ยอมดับไมเหลือในที่ใด, 
ปญญาและสติกับนามรูปน้ัน  ก็ยอมดับไปในที่น้ัน,  

เพราะความดับไปแหงวิญญาณ แล. 
 

 
สุตฺต. ขุ. ๒๕/๕๓๐/๔๒๕.    

จูฬนิ. ขุ. ๓๐/๒๐-๒๑/๘๐, ๗๕. 

     



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๑๙

บทท่ี ๓๙ 

นิพพานเพราะไมยึดถือธรรมท่ีไดบรรลุ 
 

 อานนท ! สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  
เปนผูปฏิบัติอยางนั้นแลว   ยอมไดเฉพาะซ่ึงอุเบกขา  วา       
“ถาไมควรมี    และไมพึงมีแกเรา,   ก็ตองไมมีแกเรา;      
ส่ิงใดมีอยู  ส่ิงใดมีแลว,  เราจะละสิ่งนั้นเสีย”  ดังนี้.    
ภิกษุ (บางรูป) นั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ไมพรํ่าสรรเสริญ 
ไม เมาหมกอยู   ซ่ึงอุเบกขานั้น ,   เ ม่ือไม เพลิดเพลิน         
ไมพรํ่าสรรเสริญ    ไม เมาหมกอยู    ซ่ึงอุเบกขานั้น , 
วิญญาณของเธอก็ไมเปนธรรมชาติอาศัยซ่ึงอุเบกขานั้น  
ไมมีอุเบกขานั้นเปนอุปาทาน.   

อานนท ! ภิกษุผูไมมีอุปาทาน  ยอมปรินิพพาน  
แล. 

 

อุปริ.  ม.  ๑๔/๗๙/๙๑. 



   พทุธวจน 
 

 

๑๒๐ 

บทท่ี ๔๐ 

การปรินิพพาน 

 สัตวท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนคนหนุม  คนแก,  ท้ังท่ีเปน
คนพาลและบัณฑิต, ท้ังท่ีม่ังมี และยากจน ลวนแตมีความ
ตายเปนท่ีไปถึงในเบ้ืองหนา. เปรียบเหมือนภาชนะดินท่ี
ชางหมอปนแลว ท้ังเล็กและใหญ ท้ังท่ีสุกแลว และยังดิบ 
ลวนแตมีการแตกทําลายเปนท่ีสุด ฉันใด; ชีวิตแหงสัตว
ท้ังหลายก็มีความตายเปนเบื้องหนา ฉันนัน้. 
 วัยของเรา  แกหงอมแลว  ชีวิตของเราริบหร่ีแลว,  
เราจักละพวกเธอไป. สรณะของตัวเองเราไดทําไวแลว. 

 ภิกษุ ท. !   พวกเธอจงเปนผูไมประมาท   มีสติ    
มีศีล  เปนอยางดี  มีความดําริอันต้ังไวแลวดวยดี   
ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด.  

ในธรรมวินัยน้ี, ภิกษุใดเปนผูไมประมาทแลว 
จักละชาติสงสาร ทําที่สุดแหงทุกขได. 

มหา. ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๖. 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๒๑

บทท่ี ๔๑ 
ผูหลุดพนไดเพราะไมยึดมั่นถือมั่น 

 

 ในกาลไหน ๆ ทานเหลาใด  
เห็นภัยในความยึดถือ   
อันเปนตัวเหตุใหเกิดและใหตายแลว 

เลิกยึดม่ัน ถือม่ัน หลุดพนไปได    
เพราะอาศัยนิพพาน   
อันเปนธรรมท่ีส้ินไปแหงความเกิดความตาย;   

เหลาทานผูเชนนั้น  
ยอมประสบความสุข  ลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษม   

เปนผูดับเย็นได  ในปจจุบันนี้เอง 
ลวงเวรลวงภัยทุกอยางเสียได   

และกาวลวงเสียได   ซ่ึงความทุกขท้ังปวง. 
 

 

อุปริ. ม. ๑๔/๓๔๖/๕๒๕.   



   พทุธวจน 
 

 

๑๒๒ 

บทท่ี ๔๒ 
ธรรมเปนสวนแหงวิชา 

 

ภิกษุ ท. ! ธรรม ๒ อยางเหลานี้  เปนสวนแหง
วิชชา มีอยู.   ๒ อยาง อะไรเลา ?  ๒ อยาง คือ        

สมถะและวิปสสนา.  
 

ภิกษุ ท. ! สมถะ  เม่ืออบรมแลว  จะได

ประโยชนอะไร ?  อบรมแลว จิตจะเจริญ.  จิตเจริญแลว 

จะไดประโยชนอะไร ?  เจริญแลวจะ ละราคะได.  
 

ภิกษุ ท. ! วิปสสนาเลา เม่ือเจริญแลว จะได

ประโยชนอะไร ? เจริญแลว ปญญาจะเจริญ. ปญญาเจริญ

แลวจะไดประโยชนอะไร ? เจริญแลวจะละอวิชชาไดแล.   

 
ทุก. อํ. ๒๐/๗๗/๒๗๕. 

 



                                                 ฉบบั ๓ กาวยางอยางพุทธะ ๑๒๓

บทท่ี ๔๓ 
คําชี้ชวนวิงวอน 

 

ภิกษุ ท. !   โยคกรรม   อันเธอพึงกระทํา  เพ่ือใหรูวา 
“นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับสนิทแหงทุกข 

นี้ทางใหถึงความดับสนิทแหงทุกข”. 
 

นิพพาน   เราไดแสดงแลว, 
ทางใหถึงนิพพาน   เราก็ไดแสดงแลว   แกเธอท้ังหลาย. 
กิจใด   ท่ีศาสดาผูเอ็นดู   แสวงหาประโยชนเกื้อกูล 
อาศัยความเอ็นดูแลว   จะพึงทําแกสาวกท้ังหลาย, 

กิจนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอ. 
 

นั่น   โคนไม;    นั่น   เรือนวาง. 
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส,    อยาไดประมาท, 
อยาเปนผูท่ีตองรอนใจ    ในภายหลังเลย. 

นี่แหละ  วาจาเคร่ืองพร่ําสอนของเรา  แกเธอทั้งหลาย. 
 

มหาวาร. สํ -สฬา. สํ.    





 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

มูลนิธิแหงมหาชนชาวพุทธ ผูซึ่งชัดเจน และม่ันคงในพุทธวจน 
 เร่ิมจากชาวพุทธกลุมเล็กๆกลุมหน่ึง ไดมีโอกาสมาฟงธรรมบรรยายจาก
ทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล ที่เนนการนําพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ ที่
พระพุทธองคทรงยืนยันวาทรงตรัสไวดีแลว  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง   ทั้งเนื้อความและพยัญชนะ) 
มาใชในการถายทอดบอกสอน ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงธรรมท่ีตรงตามพุทธบัญญัติ
ตามที่ทรงรับสั่งแกพระอรหันต ๖๐ รูปแรกท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในการประกาศ
พระสัทธรรม และเปนลักษณะเฉพาะท่ีภิกษุในคร้ังพุทธกาลใชเปนมาตรฐานเดียว 

 หลักพุทธวจนนี้   ไดเขามาตอบคําถาม   ตอความลังเลสงสัย   ไดเขามาสราง
ความชัดเจน  ตอความพราเลือนสับสน   ในขอธรรมตางๆ  ที่มีอยูในสังคมชาวพุทธ   ซึ่ง
ทั้งหมดน้ี    เปนผลจากสาเหตุเดียวคือ  การไมใชคําของพระพุทธเจาเปนตัวต้ังตนในการ
ศึกษาเลาเรียน   

ดวยศรัทธาอยางไมหวั่นไหวตอองคสัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา 
ทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ ไดประกาศอยางเปนทางการวา “อาตมาไมมคีําสอนของตัวเอง” 

และใชเวลาท่ีมอียู ไปกับการรับสนองพุทธประสงค ดวยการโฆษณาพุทธวจน 
เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม และความประสานเปนหนึ่งเดียวของชาวพุทธ 

 เมื่อกลับมาใชหลักพุทธวจน เหมือนที่เคยเปนในคร้ังพุทธกาล สิ่งท่ีเกิดขึ้น
คือ ความชัดเจนสอดคลองลงตัว  ในความรูความเขาใจ ไมวาในแงของหลักธรรม ตลอด
จนมรรควิธีที่ตรง และสามารถนําไปใชปฏิบัติใหเกิดผล รูเห็นประจักษไดจริงดวยตนเอง
ทันที  ดวยเหตุนี้   ชาวพุทธท่ีเห็นคุณคาในคําของพระพทุธเจา จึงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 
เกิดเปน  “กระแสพุทธวจน”  ซึ่งเปนพลังเงยีบที่กําลังจะกลายเปนคล่ืนลูกใหม   ในการกลับ
ไปใชระบบการเรียนรูพระสัทธรรม เหมือนดังคร้ังพุทธกาล 



 ดวยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เปนพุทธวจน    ไมวาจะเปน
หนังสือ  หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแกญาติโยมเร่ิมมีไมพอเพียงในการแจก ทั้งน้ี  เพราะจํานวน
ของผูที่สนใจเห็นความสําคัญของพุทธวจน ไดขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเร็วประกอบกับวา
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติตามแนวทางของทาน
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภฺทโท) ภายใตวินัยอันเปนพุทธบัญญัติ  การเผยแพรพุทธวจน
ที่ผานมา  จึงเปนไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได  เมื่อมีโยมมาปวารณาเปนเจาภาพ
ในการจัดพิมพ  ไดมาจํานวนเทาไหร  ก็ทยอยแจกไปตามท่ีมีเทาน้ัน เมื่อมีมา ก็แจกไป
เมื่อหมด ก็คือหมด 

 เนื่องจากวา หนาท่ีในการดํารงพระสัทธรรมใหต้ังม่ันสืบไป  ไมไดผูกจํากัด
อยูแตเพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆเทาน้ัน  ฆราวาสกลุมหนึ่งซ่ึงเห็นความสําคัญของ
พุทธวจน  จึงรวมตัวกันเขามาชวยขยายผลในส่ิงท่ีทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล
ทําอยูแลว  นั่นคือ  การนําพุทธวจนมาเผยแพรโฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน 
จัดต้ังเปนมูลนิธิอยางถูกตองตามกฏหมาย  เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ทั้งหมด อยูในรูป
แบบท่ีโปรงใส เปดเผย และเปดกวางตอสาธารณชนชาวพุทธท่ัวไป 

 สําหรับผูที่เห็นความสําคัญของพุทธวจน และมีความประสงคที่จะดํารง
พระสัทธรรมใหต้ังม่ัน ดวยวิธีของพระพุทธเจา สามารถสนับสนุนการดําเนินการตรงน้ีได
ดวยวิธีงายๆ นั่นคือ เขามาใสใจศึกษาพุทธวจน และนําไปใชปฏิบัติดวยตนเอง  เมื่อรู
ประจักษ เห็นไดดวยตนแลว วามรรควิธีที่ไดจากการทําความเขาใจ โดยใชคําของ
พระพุทธเจาเปนตัวต้ังตนนั้น นําไปสูความเห็นที่ถูกตอง ในหลักธรรมอันสอดคลอง
เปนเหตุเปนผล และเช่ือมโยงเปนหน่ึงเดียว กระท่ังไดผลตามจริง ทําใหเกิดมีจิต
ศรัทธา ในการชวยเผยแพรขยายส่ือพุทธวจน เพียงเทาน้ี  คุณก็คือหนึ่งหนวยในขบวน 
“พุทธโฆษณ“ แลว  

 นี่คือเจตนารมณของมูลนิธิพุทธโฆษณ    นั่นคือเปนมูลนิธิแหงมหาชน
ชาวพุทธ   ซึ่งชัดเจน  และมั่นคงในพุทธวจน 



ผูที่สนใจรับสื่อธรรมที่เปนพุทธวจน  เพื่อไปใชศึกษาสวนตัว  
หรือนําไปแจกเปนธรรมทาน  แกพอแมพี่นอง ญาติ หรือเพื่อน   

สามารถมารับไดฟรี  โดยไมมีเงื่อนไข  ที่วัดนาปาพง  
หรือตามท่ีพระอาจารยคึกฤทธ์ิไดรับนิมนตไปแสดงธรรมนอกสถานที่ 

สําหรับรายละเอียดกิจธรรมตางๆ  ภายใตเครือขายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง  
คนหาขอมูลไดจาก 

www.watnapp.com 

หากมีความจํานงท่ีจะรับไปแจกเปนธรรมทานในจํานวนหลายสิบชุด  
ขอความกรุณาแจงความจํานงไดที่ 

 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

สํานักงานใหญ : ๑๖/๘๘  ชั้น ๒  ซอยสุขุมวิท ๖๘   ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐ 

โทรศัพท  ๐๒-๗๔๔-๘๓๖๐ - ๑   โทรสาร  ๐๒-๓๙๘-๒๑๘๔ 
เวบไซด : www.buddhakos.org   อีเมล : info@buddhakos.org 

ประสานงานและเผยแผ : มูลนิธิพุทธโฆษณ  อาคารภคินท 
๙  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘, ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 

สนับสนุนการเผยแผพุทธวจนไดที ่
ช่ือบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ยอยตลาดไท 

ประเภท บัญชีออมทรัพย  เลขที่บัญชี ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘ 



บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐ

พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ์ 
(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก้ 
(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)

แผนที่วัดนาป่าพง

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ที่กรุณาให้คำปรึกษาในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน 

โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

•  media.watnapahpong.org , www.nap-tv.com , 

 www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำวันเสาร์) ทั้งภาพและเสียงตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. 

•  คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๖.๔๐ น. ,

 FM ๑๐๖.๐ MHz (คลื่นครอบครัวข่าว) จันทร์-ศุกร์  เวลา  ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.

•  ทีวีดาวเทียมช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา  ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. 

 และ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๐๒-๕๔๙-๒๑๗๔
๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
๐๘๔-๐๙๖-๘๔๓๐

ลงสะพานคลอง ๑๐ 
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

ลง สะพาน คลอง   ๑๐   ไป ยู เทิร์น แรก มา 
แล้ว เลี้ยว ซ้าย ก่อน ขึ้น สะพาน

ร่วมจัดทำโดย
กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพุทธโอษฐ์, 

กลุ่มธรรมะสีขาว, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนครื่องบินบริษัทการบินไทย,

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กลุ่มวิทยาเขต-หาดใหญ่, 

ชมรมพุทธบริษัทศากยบุตร,

คุณสุธี วชิระสมบูรณ์, คุณสายทิพย์ ยุวเทพากร, คุณอมฤต ชัยบุตร,

คุณพิมจันทร์ วิมุกตานนท์, คุณวิจิตรา คุปตัษเฐียร, คุณวงสิริ เอี่ยวเหล็ก

คุณมานพ พุ่มเข็ม และครอบครัว, คุณดนัย วงศาโรจน์ และครอบครัว, 

คุณสุเทพ กุลสิงห์ และครอบครัว, คุณวราภรณ์ ศักดี และครอบครัว

นายกเทศมนตรีบางคูวัด คุณพสิษฐ์ มะลิ, 

บริษัท ห้างพระจันทร์โอสถ จำกัด, บริษัท ไทยควอลิตี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, 
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- สูตรที่ ๔ อัตตทีปวรรค ขนฺธ.สํ.๑๗/๕๗/๙๓,

   ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน.

เพราะจิตหลุดพ้นแล้ว

จิตจึงดำรงอยู่;

เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่

จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดี;

เพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดี

จิตจึงไม่หวาดสะดุ้ง;

เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง

ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว.

เพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดี

จิตจึงไม่หวาดสะดุ้ง;

เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง

ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว.



พุทธวจน

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการ 
จัดทำจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือ 
เผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษาความถูกตอง 
ของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวก
และประหยัด ติดตอไดที่ คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 
คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

เมื่อ “เธอ”  ไมมี !

พาหิยะ  !     เมื่อใด  เธอเห็นรูปแลว  สักวาเห็น,

ไดฟงเสียงแลว  สักวาฟง,

ไดกลิ่น,  ลิ้มรส,  สัมผัสทางผิวกาย,

ก็สักวา  ดม  ลิ้ม  สัมผัส,

ไดรูแจงธรรมารมณ  ก็สักวาไดรูแจง  แลว ;

เมื่อนั้น “เธอ”  จักไมมี.

เมื่อใด “เธอ”  ไมมี ;

เมื่อนั้นเธอก็ไมปรากฏในโลกนี้,  ไมปรากฏในโลกอื่น,

ไมปรากฏในระหวางโลกทั้งสอง :

นั่นแหละ  คือที่สุดแหงทุกข  ละ.

อุ.ขุ.  ๒๕/๘๓/๔๙.

พ
ุทธวจน

  
  กาวยาง อยางพ

ุท
ธะ

อานนท !   ธรรมก็ดี วินัยก็ดี
ที่เราแสดงแลว  บัญญัติแลว  แกพวกเธอทั้งหลาย

ธรรมวินัยนั้น  จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
โดยกาลลวงไปแหงเรา

มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘.

กาวยาง อยางพุทธะ

ฉบ
ับ

  ๓
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