
สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธ์ิในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธ์ิในการจัดทำจากตนฉบับน้ี

เพ่ือเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อ

ความสะดวกและประหยัดติดตอไดที่คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 

คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

14.884310.1483 

ติดตามการเผยแผพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ media.watnapahpong.org |
www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำวันเสาร) ทั้งภาพและเสียง ตั้งแต 19.00 น. | คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ชอง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

พุทธวจน
ฆราวาสชั้นเลิศ
คหบดี   ...กามโภคี (ฆราวาส) ผูใด 

 (๑) แสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัด 

        (เกินไป จนทรมานตน) ....

 (๒) ทำตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนำ...,

 (๓) แบงปนโภคทรัพยบำเพ็ญบุญ..., 

 (๔) ไมกำหนัด ไมมัวเมา ไมลุมหลง 

มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก 

บริโภคโภคทรัพยเหลานั้นอยู...;

 คหบดี   กามโภคีจำพวกนี้ เปนกามโภคีชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ 

ชั้นหัวหนา ชั้นสูงสุด ชั้นบวร กวากามโภคีทั้งหลาย,  เปรียบเสมือน

นมสดเกิดจากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม 

เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏวาเลิศ

กวาบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหลานั้น..., ฉันนั้น 

ทสก. อํ. ๒๔/๑๘๘/๙๑.

ฆราวาสชั้นเลิศ
ภิกษุทั้งหลาย

ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา ผลวิบากแหงกรรม ๓ อยางนี้แล 

ที่ทำใหเรามีฤทธิ์มาก... มีอานุภาพมาก... คือ 

(๑) ทาน การให 

(๒) ทมะ การบีบบังคับใจ, 

(๓) สัญญมะ การสำรวมระวัง, ดังนี้

อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.

พ
ุทธวจน

  
  ฆ

ราวาสชั้น
เลิศ

ฉบ
ับ

  ๗



	 ภิกษุ	ท.	!	 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	“เราพึงเปนที่รัก	ที่เจริญใจ	

ที่เคารพ ที่ยกยอง	 ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย”	

ดังนี้ก็ดี,...	

	 ภิกษุ	ท.	!		 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	 “เราพึงเปนผูมีลาภ...		

	 ภิกษุ	ท.	!		 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	 “เราพึงอดทนไดซึ่งความ 

ไมยินดี และความยินดี...		

	 ภิกษุ	ท.	!		 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	 “เราพึงอดทนความขลาด 

กลัวได...	

	 ภิกษุ	ท.	!		 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	 “เราพึงไดตามตองการ	ได	

ไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งฌานทั้ง ๔...			

 ภิกษุ	ท.	!		 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	 “เราพึงเปนโสดาบัน	...		

	 ภิกษุ	ท.	!		 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	 “เราพึงเปนสกทาคามี	...	

	 ภิกษุ	ท.	!		 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	“ เ ร าพึ ง เ ป  น โ อ ป ป า ติ ก 

(อนาคามี)	ดังนี้ก็ดี,...		

																ภิกษุ	ท.	!		 ถาภิกษุหากจํานง	 วา	 “เราพึงทําใหแจงเจโตวิมุตติ

ปญญาวิมุตติ	 อันหาอาสวะมิได	 เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย	

ดวยปญญาอันยิ่งเอง	 ในทิฏฐธรรมเทียว	 เขาถึงแลวแลอยู”	 ดังนี้ก็ดี,	 เธอ

พึงทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย	 พึงตามประกอบในธรรมเปนเคร่ืองสงบ

แหงจิตในภายใน	 เปนผูไมเหินหางในฌาน	 ประกอบพรอมแลวดวย 

วิปสสนา	และใหวัตรแหงผูอยูสุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิด	

มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.



พุทธวจน 
ฉบับ ๗   ฆราวาสชั้นเลิศ



 

พุทธวจน  
ฉบบั ๗   ฆราวาสชั้นเลิศ 

 
ส่ือธรรมะนี้ จัดทําเพ่ือประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชน 

เปนธรรมทาน 
ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว   

ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ  โปรดใชความละเอียดรอบคอบ  

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 
ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 

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

 
พิมพครั้งที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม 

ศิลปกรรม  วิชชุ  เสริมสวัสดิ์ศรี 
ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จํานงค  ศรีนวล,  ธนา วาสิกศิริ 

จัดทําโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ                                                       
(เว็บไซต  www.buddhakos.org) 

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



สารบัญ 
หนา 

บทนํา 
วิธีตรวจสอบวาเปนคําของพระผูมีพระภาคเจาหรือไม 
คําอนุโมทนา 
ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี 
การดํารงชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส 
การตอบแทนคุณมารดาบิดาอยางสูงสุด 
ภัยท่ีแมลูกก็ชวยกันไมได  
ส่ิงที่ทุกคนปรารถนาจะได 
ความอยากเปนเหตุแหงความทุกข  
ทุกขท่ีเกิดจากหนี้ 
หลักดํารงชีพเพ่ือประโยชนสุขในวันนี้ 
เหตุเจริญและเหตุเส่ือม แหงทรัพย ๔ ประการ  
หลักดํารงชีพเพ่ือประโยชนสุขในเวลาถัดตอมา
ฆราวาสชั้นเลิศ  
นรกที่รายกาจของมนุษย 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๕ 
๗ 
๑๗ 
๑๙ 
๒๓ 
๒๙ 
๓๑ 
๓๗ 
๔๕ 
๕๐ 
๕๔ 
๕๖ 
 
 



 
วาจาของสัตบุรุษ 
วาจาของอสัตบุรุษ  
วิธีปฏิบัติทางจิต เม่ือถูกติเตียนหรือทํารายรางกาย  

การวางจิตเม่ือถูกกลาวหา 
วาจาของสะใภใหม  
วาจาท่ีไมมีโทษ  
คูบุพเพสันนิวาส  
ภรรยา ๗ จําพวก  
มนุษยผี  
เขาใจเร่ืองกรรม เร่ืองควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง ๖ แงมุม  

กรรมเปรียบดวยกอนเกลือ 
กรรมท่ีเปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม 
วิธีดับกรรม 
วิบากกรรมอยางเบาของหมูสัตว 
ฉลาดในเรื่องกรรม  
วินิจฉัยกรรม  
 
 

หนา 
๖๑ 
๖๔ 
๖๗ 
๗๐ 
๗๔ 
๗๗ 
๗๙ 
๘๑ 
๘๖ 
๙๑ 
๙๕ 
๙๙ 
๑๐๓ 

๑๐๔ 

๑๐๗ 
๑๑๐ 

 
 



 
การบวชที่ไรประโยชน 
สังฆทานดีกวา !  
หามผูอื่นใหทาน ชื่อวาไมใชมิตร 
ผลแหงทาน 
ทาน ท่ีจัดวาเปน มหาทาน 

ผูใหโภชนะ 
กัลยาณมิตร คือ อริยมรรค 
สังสารวัฏ ไมปรากฏที่สุดแกสัตวผูมีอวิชชา 
น้ําตาท่ีเราไดรองไหมาแลวทั้งหมด 

สุข ทุกข ท่ีเราไดประสบมาแลวทุก ๆ รูปแบบ  
ท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  
ทางแหงความส้ินทุกข  

 

หนา 
๑๑๔ 
๑๑๗ 
๑๒๑ 
๑๒๔ 
๑๓๐ 
๑๓๓ 
๑๓๔ 
๑๓๗ 
๑๓๙ 
๑๔๑ 
๑๔๓ 
๑๔๕ 

 
 

 





ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑ 

บทนํา  
 

  หนังสือ   “พุทธวจน    ฉบับ   ฆราวาสชั้นเลิศ” 
ไดจัดทําขึ้น  ดวยปรารภเหตุที่วา หลายคนยังเห็นคําสอน
ของพระผูมีพระภาคเจาวา  เปนสิ่งท่ียาก  หรือเปนส่ิงท่ีไกลตัว
เกินไป  ทําใหมีนอยคนนักท่ีจะหันมาใสใจศึกษาคําสอนของ
พระผูมีพระภาคเจาอยางจริงจัง   ท้ังๆท่ีพระองคไดตรัสไว
แลววา   คําสอนท่ีพระองคตรัสสอนท้ังหมดน้ัน  บริสุทธิ์  
บริบูรณแลวสิ้นเชิง   อีกท้ังคําสอนน้ัน   ยังเปนสิ่งท่ีเรียกวา 
“อกาลิโก”  คือใชไดไปตลอด   ไมมีคําวาเกาหรือลาสมัย  
และใชไดกับบุคคลทุกคน   อันจะเห็นไดจากในสมัยพุทธกาล   
ท่ีพุทธบริษัท ๔ ท้ังหลายน้ัน   มีคนจากหลายชาติและวรรณะ   
นอกจากนี้พระองคยังไดตรัสอีกวา   บุคคลท่ีทานตรัสสอนนั้น   
มีต้ังแต พรหม  เทวดา  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ไปจนถึง
ปุถุชนคนธรรมดาท่ัวไป  และทุกคนน้ัน   เมื่อนําคําสอนของ
พระองคไปปฏิบัติแลว    ก็สามารถแกทุกขหรือดับทุกข
ใหกับตนเองไดท้ังส้ิน  

คณะงานธรรมวัดนาปาพง 
พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 



 2 พุทธวจน
ฉบับ ๗     ฆราวาสชั้นเลิศ

วิธีตรวจสอบวา 
เปนคําของพระผูมีพระภาคเจาหรือไม  

ภิกษุ ท.!   ถาภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะพึงกลาวอยางนี้วา 

ขาพเจาฟงมาแลว ไดรับมาแลวเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค 

วา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัยนี้ เปนคําสอนของพระศาสดา, ดังนี้, 

พวกเธออยาพึงรับรอง, อยาพึงคัดคาน.  

เธอกําหนดเนื้อความนั้นใหดี แลวนําไปสอบสวนในสูตร  

นําไปเทียบเคียงในวินัย,  

ถาลงกันไมได เทียบเคียงกันไมได  

พึงแนใจวานั้นไมใชคําของพระผูมีพระภาคแนนอน  

ภิกษุรูปนั้นจํามาผิด, พวกเธอพึงทิ้งคําเหลานั้นเสีย;  

ถาลงกันได เทียบเคียงกันได  

พึงแนใจวา นั่นเปนคําของพระผูมีพระภาคเจาแนแลว  

ภิกษุรูปนั้นจํามาอยางดีแลว, พวกเธอพึงรับเอาไว...  

ตรัสที่อานันทเจดีย, โภคนคร : มหาปรินิพพานสูตร 

มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๒. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๓ 

คําอนุโมทนา 
 
  ขออนุโมทนา  กับคณะผูจัดทํา  หนังสือพุทธวจน  
ฉบับ “ฆราวาสช้ันเลิศ” ในเจตนาอันเปนกุศล ที่มีความต้ังใจ
เผยแผคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจาท่ีออกจากพระโอษฐ
ของพระองคเอง  ทั้งหมดท่ีทานตรัสรูในหลายแงมุมท่ีเก่ียวกับ
การใชชีวิต   วิธีแกทุกข ฯลฯ   ตามหลักพุทธวจนงาย ๆ  
เพื่อใหผูสนใจไดศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อใหถึงความพนทุกข
ดวยเหตุอันดีนี้  ขอจงเปนพลวปจจัย ใหผูมีสวนรวมในการ
ทําหนังสือเลมนี้และผูที่ไดอาน ไดศึกษา  พึงเกิดปญญา
ไดดวงตาเห็นธรรม  พนทุกขในชาตินี้เทอญ  
 

ขออนุโมทนา  
พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  



การมีธรรม 

ของตถาคตอยูในโลก  

คือความสุขของโลก 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๕ 

ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธลุี  
 

ภิกษุ ท. ! ตถาคตเกิดข้ึนในโลกนี้ เปนพระอรหันต
ผูตรัสรูชอบดวยตนเอง  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ 
ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถีฝกคนที่ควรฝกไมมี
ใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบาน 
แลวจําแนกธรรมออกส่ังสอนสัตว.  

ภิกษุ ท. ! ตถาคตนั้น ไดทําใหแจงซ่ึงโลกนี้ 
กับท้ังเทวดา มาร พรหม ซ่ึงหมูสัตว กับท้ังสมณพราหมณ 
พรอมทั้งเทวดาและมนุษย ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว 
ประกาศใหผูอ่ืนรูแจงตาม  

ตถาคตนั้น แสดงธรรมไพเราะ ในเบ้ืองตน 
ในทามกลาง และในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง
อรรถะ  พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง.  

คหบดีหรือบุตรคหบดี หรือคนท่ีเกิดในตระกูล
อ่ืนใดในภายหลัง ยอมฟงธรรมนั้น. คร้ันฟงแลว ยอมเกิด
ศรัทธาในตถาคต. กุลบุตรนั้นผูประกอบอยูดวยศรัทธา 
ยอมพิจารณาเห็นวา  



๖ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

           “ ฆราวาส คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี;  
สวน บรรพชา  เปนโอกาสวาง  

  มันไมเปนไปไดโดยงายท่ีเราผูอยูครองเรือนเชนนี้ 
จะประพฤติพรหมจรรยนั้น   ใหบริสุทธ์ิบริบูรณโดย   
สวนเดียว  เหมือนสังขท่ีเขาขัดสะอาดดีแลว.  ถากระไร  
เราพึงปลงผมและหนวด ครองผายอมฝาด ออกจากเรือนไป 
บวชเปนผูไมมีเรือนเถิด....” . 
 

มู. ม. ๑๒/๔๘๙/๔๕๔.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๗ 

การดํารงชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส  
 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ในอริยวินัย มีการนอบนอม
ทิศทั้งหกอยางไร พระเจาขา !   พระองคจงทรงแสดงธรรมท่ีเปน
การนอบนอมทิศทั้งหกในอริยวินัยเถิด”  
 คหบดีบุตร !  เม่ือใด อริยสาวกละเสียไดซ่ึง
กรรมกิเลส ๔ ประการ ไมกระทํากรรมอันเปนบาปโดย
ฐานะท้ังส่ี และไมเสพทางเส่ือม (อบายมุข) แหงโภคะ ๖ ทาง, 
เม่ือนั้น เขาชื่อวา เปนผูปราศจากกรรมอันเปนบาป
รวม ๑๔ อยาง เปนผูปดก้ันทิศท้ังหกโดยเฉพาะแลว; 
ดวยอาการอยางนี้ ช่ือวา เขาปฏิบัติแลวเพื่อชนะโลกท้ังสอง, 
ท้ังโลกนี้และโลกอ่ืน เปนอันเขาปรารภกระทําครบถวนแลว 
(อารทฺโธ),  เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ภายหลังแตการตาย
เพราะการทําลายแหงกาย, ดงันี้.  
  กรรมกิเลส ๔ ประการ อันอริยสาวกนั้น ละเสีย
ไดแลว เปนอยางไรเลา ?  
 คหบดีบุตร !  ปาณาติบาต เปนกรรมกิเลส. 
อทินนาทาน เปนกรรมกิเลส. กาเมสุมิจฉาจาร เปน



๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

กรรมกิเลส. มุสาวาท เปนกรรมกิเลส. กรรมกิเลส ๔ 
ประการเหลานี้ เปนกรรมอันอริยสาวกนัน้ ละขาดแลว.  

 อริยสาวก   ไมกระทํากรรมอันเปนบาปโดยฐานะ
ท้ัง ๔  เปนอยางไรเลา ?  

 ผูถึงซ่ึงฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรัก) ช่ือวากระทํากรรม
อันเปนบาป, ผูถึงซ่ึงโทสาคติ (ลําเอียงเพราะเกลียด) ช่ือวา
กระทํากรรมอันเปนบาป, ผูถึงซ่ึงโมหาคต ิ(ลําเอียงเพราะโงเขลา) 
ช่ือวากระทํากรรมอันเปนบาป, ผูถึงซ่ึงภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว) 

ช่ือวากระทําอันเปนบาป. 
 คหบดีบุตร !    เม่ือใดอริยสาวกไมถึงซ่ึงฉันทาคติ 
ไมถึงซ่ึงโทสาคติ ไมถึงซ่ึงโมหาคติ ไมถึงซ่ึงภยาคติ;   
เม่ือนั้น ช่ือวา ไมกระทํากรรมอันเปนบาปโดยฐานะท้ัง ๔ 
เหลานี,้  ดังน้ี.  
 อริยสาวก ไมเสพทางเส่ือมแหงโภคะ ๖ ทาง 
เปนอยางไรเลา ?  
 คหบดีบุตร !    การตามประกอบในธรรมเปนท่ีตั้ง
แหงความประมาทเนื่องดวยของเมา  คือสุราและเมรัย  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๙ 

เปนทางเส่ือมแหงโภคะ, การตามประกอบในการเท่ียว
ตามตรอกซอกในเวลาวิกาล เปนทางเสื่อมแหงโภคะ, 
การเท่ียวไปในท่ีชุมนุมแหงความเมา (สมชฺชาภิจรณ) เปน
ทางเส่ือมแหงโภคะ, การตามประกอบในธรรมเปนท่ีตั้ง
แหงความประมาทคือการพนัน เปนทางเส่ือมแหงโภคะ, 
การตามประกอบในบาปมิตร เปนทางเส่ือมแหงโภคะ, 
การตามประกอบในความเกียจคราน เปนทางเส่ือมแหง
โภคะ.  
 คหบดีบุตร !  อริยสาวกเปนผูปกปดทิศท้ังหก
โดยเฉพาะแลว เปนอยางไรเลา ?  
 คหบดีบุตร !  พึงทราบวา ทิศท้ังหกเหลานี้ มีอยู 
คือพึงทราบวา มารดาบิดา เปนปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา), 
พึงทราบวา อาจารย เปนทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา), 
พึงทราบวา บุตรภรรยา เปนปจฉิมทิศ (ทิศบื้องหลัง), 
พึงทราบวา มิตรสหาย เปนอุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย), 
พึงทราบวา ทาสกรรมกร เปนเหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องตํ่า), 
พึงทราบวา สมณพราหมณ  เปนอุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน). 
 



๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหนา 
 คหบดีบุตร !  ทิศเบื้องหนาคือมารดาบิดา 
อันบุตรพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ ดังนี้วา  
 ทานเล้ียงเราแลว  เราจักเล้ียงทาน ๑    
 เราจักทํากิจของทาน ๑    
 เราจักดํารงวงศสกุล ๑    
 เราจักปฏิบัติตนเปนทายาท ๑    
 เม่ือทานทํากาละลวงลับไปแลว   
 เราจกักระทําทักษิณาอุทิศทาน ๑  
 คหบดีบุตร !  ทิศเบื ้องหนาคือมารดาบิดา 
อันบุตรพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการเหลานี้แลว 
ยอมอนุเคราะหบุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ  
 หามเสียจากบาป ๑    
 ใหตั้งอยูในความดี ๑    
 ใหศึกษาศิลปะ ๑  
 ใหมีคูครองท่ีสมควร ๑    
 มอบมรดกใหตามเวลา ๑ 

 เม่ือเปนดังนี้ ทิศเบื้องหนานั้น เปนอันวากุลบุตรนั้น
ปดกั้นแลว เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๑ 

หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องขวา 

 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองขวา คือ อาจารย อันศิษย
พึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ  
 ดวยการลุกข้ึนยืนรับ ๑  
 ดวยการเขาไปยืนคอยรับใช ๑  
 ดวยการเช่ือฟงอยางยิ่ง ๑  
 ดวยการปรนนิบัติ ๑  
 ดวยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑  
 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองขวา คือ อาจารย อันศิษย
ปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะห
ศิษยโดยฐานะ ๕ ประการ คือ  
 แนะนําดี ๑     
 ใหศึกษาดี ๑   
 บอกศิลปวิทยาส้ินเชิง ๑   
 ทําใหเปนท่ีรูจกัในมิตรสหาย ๑   
 ทําการคุมครองใหในทิศท้ังปวง ๑  
 เม่ือเปนดังนี้ ทิศเบื้องขวานั้น เปนอันวากุลบุตรนั้น
ปดกั้นแลว เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



๑๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหลัง 

 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองหลงั คือ ภรรยา อันสามี
พึงปฏิบัตติอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ  
 ดวยการยกยอง ๑   
 ดวยการไมดหูม่ิน ๑  
 ดวยการไมประพฤตินอกใจ ๑  
 ดวยการมอบความเปนใหญในหนาท่ีให ๑  
 ดวยการใหเคร่ืองประดับ ๑  
 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองหลงั คือ ภรรยา อันสามี
ปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ เหลานีแ้ลว ยอมอนุเคราะห
สามีโดยฐานะ ๕ ประการ คือ 
 จัดแจงการงานดี ๑   
 สงเคราะหคนขางเคียงดี ๑   
 ไมประพฤตินอกใจ ๑   
 ตามรักษาทรัพยท่ีมีอยู ๑   
 ขยันขันแข็งในการงานท้ังปวง ๑  
 เม่ือเปนดังนี้ ทิศเบื้องหลังนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้น
ปดกั้นแลวเปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๓ 

หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องซาย 
 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองซาย คือ มิตรสหาย 
อันกุลบุตรพึงปฏิบตัิตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ  
 ดวยการใหปน ๑  
 ดวยการพูดจาไพเราะ ๑  
 ดวยการประพฤติประโยชน ๑   
 ดวยการวางตนเสมอกัน ๑   
 ดวยการไมกลาวคําอันเปนเคร่ืองใหแตกกนั ๑  

คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองซาย คือ มิตรสหาย 
อันกุลบุตรปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ เหลานีแ้ลว 
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ 

รักษามิตรผูประมาทแลว ๑  
รักษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว ๑  
เปนท่ีพึ่งแกมิตรเม่ือมีภัย ๑  
ไมทอดท้ิงในยามมีอันตราย ๑  
นับถือสมาชิกในวงศของมิตร ๑  

 เม่ือเปนดังนี้ ทิศเบ้ืองซายนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้น
ปดกั้นแลว เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



๑๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องตํ่า 

 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองต่ํา คือ ทาสกรรมกร 
อันนายพงึปฏบิัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ  
 ดวยใหทําการงานตามกําลัง ๑     
 ดวยการใหอาหารและรางวลั ๑  
 ดวยการรักษาพยาบาลยามเจบ็ไข ๑    
 ดวยการแบงของมีรสประหลาดให ๑    
 ดวยการปลอยใหอิสระตามสมัย ๑  
 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองต่ํา คือ ทาสกรรมกร 
อันนายปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการเหลานี้แลว 
ยอมอนุเคราะหนายโดยฐานะ ๕ ประการ คือ 
 เปนผูลุกข้ึนทํางานกอนนาย ๑  
 เลิกงานทีหลังนาย ๑  
 ถือเอาแตของที่นายให ๑   
 กระทําการงานใหดีท่ีสุด ๑   
 นําเกียรติคุณของนายไปร่าํลือ ๑  
 เม่ือเปนดังนี้ ทิศเบ้ืองตํ่านั้น เปนอันวากุลบุตรนั้น
ปดกั้นแลว เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๕ 

หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องบน 
 คหบดีบุตร !  ทิศเบื้องบน คอื สมณพราหมณ 
อันกุลบุตรพึงปฏิบตัิตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ  
 ดวยเมตตากายกรรม ๑  
 ดวยเมตตาวจีกรรม ๑  
 ดวยเมตตามโนกรรม ๑  
 ดวยการไมปดประตู (คือยนิดีตอนรับ) ๑  
 ดวยการคอยถวายอามิสทาน ๑  
 คหบดีบุตร !  ทิศเบื้องบน คือ สมณพราหมณ 
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรโดยฐานะ ๖ ประการ คือ 
 หามเสียจากบาป ๑  
 ใหตั้งอยูในความดี ๑  
 อนุเคราะหดวยใจอันงดงาม ๑  
 ใหฟงในส่ิงท่ีไมเคยฟง ๑  
 ทําส่ิงท่ีไดฟงแลวใหแจมแจงถึงท่ีสุด ๑   
 บอกทางสวรรคให ๑ 
 เม่ือเปนดังนี้ ทิศเบ้ืองบนนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้น
ปดกั้นแลว เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  

ปา. ที. ๑๑/๑๙๕ - ๒๐๖/๑๗๔ – ๒๐๕.  



ความไมมีโรค เปนลาภอยางยิ4ง   
ความสันโดษ เปนทรัพยอยางยิ4ง   
ความคุนเคยกัน เปนญาติอยางยิ4ง   
นิพพาน เปนสุขอยางยิ4ง  

ธ. ขุ. ๒๕/๔๒/๒๕. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๗ 

การตอบแทนคุณมารดาบิดาอยางสูงสุด 

 
 ภิกษุ ท. !  เรากลาวการกระทําตอบแทนไมไดงาย
แกทานท้ังสอง.  ทานทั้งสอง คือใคร ?  
 คือ มารดา ๑   บิดา ๑  
 ภิกษุ ท. !  บุตรพงึประคบัประคองมารดาดวย
บาขางหนึง่ พงึประคบัประคองบดิาดวยบาขางหนึง่ เขามี
อายุ มีชีวิตอยูตลอดรอยป และเขาพึงปฏิบัติทานทั้งสองนั้น
ดวยการอบกล่ิน การนวด การใหอาบน้ํา และการดัด และ
ทานท้ังสองนั้น พึงถายอุจจาระปสสาวะบนบาท้ังสองของเขา
นั่นแหละ.  ภิกษุ ท.!  การกระทําอยางนั้นยังไมชื่อวา
อันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย.  
 ภิกษุ ท. ! อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาใน
ราชสมบัติ อันเปนอิสราธิปตย ในแผนดินใหญอันมีรตนะ 
๗ ประการมากหลายน้ี การกระทํากิจอยางนั้น  ยังไมชื่อวา
อันบุตรทําแลว หรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย 
ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
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 เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเล้ียง  แสดง
โลกนี้แกบุตรท้ังหลาย  
 สวนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผูไมมีศรัทธา ให
สมาทานตั้งม่ันในสัทธาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศรัทธา)  
 ยังมารดาบิดาผู ทุ ศีล    ใหสมาทานตั้ง ม่ันใน        
สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล) 
 ยังมารดาบิดาผูมีความตระหนี่ ใหสมาทานตัง้ม่ัน
ในจาคสัมปทา (ความถึงพรอมดวยการบริจาค)  
 ยังมารดาบิดาทรามปญญา ใหสมาทานตั้งม่ันใน
ปญญาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยปญญา)  
 ภิกษุ ท. ! ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล การกระทํา
อยางนัน้ยอมชือ่วาอันบุตรนัน้ทําแลว และทําตอบแทนแลว 
แกมารดาบิดา.  
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ภัยที่แมลกูก็ชวยกันไมได  
 
 ภิกษุ ท. ! ปุถุชนผูไมมีการสดับ ยอมกลาวภยั
ท่ีมารดาและบุตรชวยกันไมได (อมาตาปุตฺติกภย) วามีอยู 
๓ อยาง.  ๓ อยางคือ :-  
 มีสมัยท่ีไฟไหมใหญตั้งข้ึน ไหมหมูบาน ไหมนิคม 
ไหมนคร. ในสมัยนัน้ มารดาไมไดบุตร (เปนผูชวยเหลืออะไรได), 
บุตรก็ไมไดมารดา (เปนผูชวยเหลืออะไรได).    
 ภิกษุ ท. ! ปุถุชนผูไมมีการสดับ ยอมเรียกภัยนี้
วาเปนอมาตาปุตติกภยั อยางท่ีหนึ่ง.  
 ภิกษุ ท. ! ขออ่ืนยังมีอีก คือมีสมัยท่ีมหาเมฆ
ตั้งข้ึน เกิดน้ําทวมใหญ พัดพาไปท้ังหมูบาน ท้ังนิคม ท้ังนคร. 
ในสมัยนั้น  มารดาไมไดบุตร (เปนผูชวยเหลืออะไรได), 
บุตรก็ไมไดมารดา (เปนผูชวยเหลืออะไรได).    
 ภิกษุ ท. ! ปุถุชนผูไมมีการสดับ ยอมเรียกภัยนี้
วาเปนอมาตาปุตติกภยั อยางท่ีสอง.  
 ภิกษุ ท. ! ขออ่ืนยังมีอีก คือมีสมัยท่ีมีภัย
คือการกําเริบ (กบฏ) มาจากปา ประชาชนข้ึนยานมีลอ 
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หนีกระจัดกระจายไป. เม่ือภัยอยางนี้เกิดข้ึน สมัยนั้น 
มารดาไมไดบุตร (เปนผูชวยเหลืออะไรได), บุตรก็ไมไดมารดา 
(เปนผูชวยเหลืออะไรได).    
 ภิกษุ ท. !  ปุถุชนผูไมมีการสดับ ยอมเรียกภัยนี้
วาเปนอมาตาปุตติกภยั อยางท่ีสาม.  
 ภิกษุ ท. !  ปุถุชนผูไมมีการสดับ ยอมกลาวภยั
ท่ีมารดาและบุตรชวยกนัไมได วามีอยู ๓ อยาง เหลานี้.  

 ภิกษุ ท. !  ปุ ถุชนผู ไม มี ก ารสดับ  กล าว  
สมาตาปุตติกภัย (ภัยท่ีมารดาและบุตรชวยกันได) แท ๆ 
๓ อยางนี้ วาเปน อมาตาปุตติกภัย (ภยัท่ีมารดาและบุตร

ชวยกันไมได) ไปเสีย. 

 ภิกษุท. !  ภัย ๓ อยาง ท่ีมารดาและบุตร
ชวยกันไดนั้น เปนอยางไรเลา ?  
 สามอยาง คือ สมัยท่ีไฟไหมใหญ เปนอยางหน่ึง, 
สมัยท่ีน้ําทวมใหญ เปนอยางท่ีสอง,  สมัยท่ีหนีโจรขบถ 
เปนอยางที่สาม;  เหลานี้บางคราวมารดาและบุตรก็
ชวยกันและกันได แตปุถุชนผูไมมีการสดับมากลาววา
เปนภัยท่ีมารดาและบุตรก็ชวยกันไมไดไปเสียท้ังหมด.  
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 ภิกษุ ท. ! ภัยท่ีมารดาและบุตรชวยกันไมได 
(โดยแทจริง) ๓ อยางเหลานี้ มีอยูสามอยาง คือ  
 ภัยเกิดจากความแก (ชราภยํ),  
 ภัยเกิดจากความเจ็บไข (พฺยาธิภยํ),  
 ภัยเกิดจากความตาย (มรณภยํ).    
 ภิกษุ ท. !  มารดาไมไดตามปรารถนากับบุตรผูแก
อยูอยางนี้วา เราแกเองเถิด บุตรของเราอยาแกเลย; หรือ 
บุตรก็ไมไดตามปรารถนากะมารดาผูแกอยูอยางนี้วา     
เราแกเองเถิด มารดาอยาแกเลย ดังนี้.  
 มารดาก็ไมไดตามปรารถนาวา เราเจ็บไขเองเถิด 
มารดาของเราอยาเจ็บไขเลย; หรือบุตรก็ไมไดตามปรารถนา
วา เราเจ็บไขเองเถิด มารดาของเราอยาเจ็บไขเลย ดังนี้. 
 มารดาก็ไมไดตามปรารถนาวา เราตายเองเถิด 
บุตรของเราอยาตายเลย; หรือบุตรก็ไมไดตามปรารถนา
วาเราตายเองเถิด  มารดาของเราอยาตายเลย  ดังนี้.    
 ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล เปนภัยท่ีมารดาและบุตร
ชวยกันไมได ๓ อยาง.   
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 ภิกษุ ท. ! หนทางมีอยู ปฏิปทามีอยู ยอมเปนไป
เพื่อเลิกละ  กาวลวงเสีย   ซ่ึงภัยท้ังท่ีเปนสมาตาปุตติกภัย
และอมาตาปุตติกภัยอยางละสาม ๆ เหลานั้น.  
 ภิกษุ ท. ! หนทางหรือปฏิปทานั้น เปนอยางไรเลา ?  
 นั่นคือ อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค ๘)

นั่นเอง ไดแก  
 สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)  สัมมาสังกัปปะ(ดําริชอบ) 
สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การทําการงานชอบ) 
สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) 
สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  สัมมาสมาธิ (ต้ังจิตม่ันชอบ).   
 ภิกษุ ท. ! นี้แหละหนทาง นี้แหละปฏิปทา 
เปนไปเพ่ือเลิกละ กาวลวงเสีย ซ่ึงภัยท้ังท่ีเปนสมาตาปตุติกภัย 
และอมาตาปตุติกภัยอยางละสาม ๆ เหลานั้น. 
 

ติก. อํ. ๒๐/๒๒๘ - ๒๓๑/๕๐๒.  
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สิ่งท่ีทุกคนปรารถนาจะได  

 คหบดี !  ธรรม ๔ ประการนี้ นาปรารถนา 
นารักใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก.  
 ธรรม ๔ ประการ เปนอยางไรเลา ?  คือ :-  
 ขอโภคะจงเกิดขึ้นแกเราโดยทางธรรม นี้เปนธรรม 
ประการท่ี ๑  อันนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ หาไดยาก
ในโลก.  
 เราไดโภคะท้ังหลายโดยทางธรรมแลว ขอยศจง
เฟองฟูแกเราพรอมดวยญาติและมิตรสหาย นี้เปนธรรม 
ประการที่ ๒   อันนาปรารถนา   นารักใคร   นาพอใจ     
หาไดยากในโลก.  
 เราไดโภคะท้ังหลายโดยทางธรรมแลว ไดยศ
พรอมดวยญาติและมิตรสหายแลว ขอเราจงเปนอยูนาน 
จงรักษาอายุใหยั่งยืน นี้เปนธรรม ประการท่ี ๓ อันนา
ปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ  หาไดยากในโลก.    
 เราไดโภคะท้ังหลายโดยทางธรรมแลว ไดยศ
พรอมดวยญาติและมิตรสหายแลว  เปนอยูนานรักษา อายุ



๒๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ใหยั่งยืนแลว เม่ือตายแลว ขอเราจงเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
นี้เปนธรรม ประการที่ ๔ อันนาปรารถนา นารักใคร 
นาพอใจ  หาไดยากในโลก.   
 คหบดี !  ธรรม ๔ ประการนี้แล นาปรารถนา 
นารักใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก.  

 คหบดี !  ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อใหได
ธรรม ๔ ประการนี้ อันนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ 
หาไดยากในโลก ธรรม ๔ ประการเปนอยางไรเลา ?  คือ :- 

 สัทธาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศรัทธา) ๑  
 สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล) ๑  
 จาคสัมปทา (ความถึงพรอมดวยการบริจาค ) ๑ 
  ปญญาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยปญญา) ๑ . 

 คหบดี !  ก็  สัทธาสัมปทาเปนอยางไรเลา ?  
 อริยสาวกในธรรมวินัย ยอมเปนผูมีศรัทธา เช่ือ
พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา “เพราะเหตุอยางนี้ๆ 
พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรู
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ชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ
จรณะ  เปนผูไปแลวดวยดี  เปนผูรูโลกอยางแจมแจง  เปน
ผูสามารถฝกบุรุษท่ีสมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา  
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูรู ผูตื่น 
ผูเบิกบานดวยธรรม     เปนผูมีความจําเริญจําแนกธรรม
ส่ังสอนสัตว”.   คหบดี !  นี้เรียกวา สัทธาสัมปทา. 

 ก็สีลสัมปทา เปนอยางไรเลา ?  
 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูเวนขาดจาก
ปาณาติบาต เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน เปนผูเวนขาด
จากกาเมสุมิจฉาจาร  เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท  เปนผู
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนท่ีตัง้
แหงความประมาท  นี้เรียกวา สีลสัมปทา. 

 ก็จาคสัมปทา เปนอยางไรเลา ?  
 อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้ มีใจปราศจากมลทิน 
คือ ความตระหน่ี  มีการบริจาคอันปลอยแลว มีฝามือ
อันชุม ยนิดใีนการสละ เปนผูควรแกการขอ ยินดีในการให
และการแบงปน  นี้เรียกวา จาคสัมปทา.  
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 ก็ปญญาสัมปทา เปนอยางไรเลา ?  
 บุคคลมีใจอันความโลภไมสมํ่าเสมอ คือ อภิชฌา
ครอบงําแลว ยอมทํากิจท่ีไมควรทํา ละเลยกิจท่ีควรทํา
เม่ือทํากิจท่ีไมควรทําและละเลยกิจท่ีควรทําเสีย ยอมเส่ือม
จากยศและความสุข บุคคลมีใจอันพยาบาท ถีนมิทธะ 
อุทธัจจกุกกุจจะ  อันวิจิกิจฉาครอบงําแลว  ยอมทํากิจท่ี
ไมควรทํา ละเลยกิจท่ีควรทํา เม่ือทํากิจท่ีไมควรทําและ
ละเลยกิจท่ีควรทําเสีย  ยอมเส่ือมจากยศและความสุข. 
 คหบดี !  อริยสาวกนัน้แลรูวา อภิชฌาวสิมโลภะ
(ความโลภอยางแรงกลา) เปนอุปกิเลส (โทษเครื่องเศราหมอง)

แหงจิต ยอมละอภิชฌาวิสมโลภะอันเปนอุปกิเลสแหงจิต
เสียได รูวา พยาบาท (คิดราย) ถีนมิทธะ (ความหดหูซึมเซา) 
อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุงซานรําคาญ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) 
เปนอุปกิเลสแหงจิต ยอมละเสียซ่ึงส่ิงท่ีเปนอุปกิเลส
แหงจิตเหลานัน้ . 
 คหบดี !  เม่ือใดอริยสาวกรูวาอภชิฌาวสิมโลภะ
เปนอุปกิเลสแหงจิตดังนี้แลว เม่ือนั้นยอมละเสียได 
เม่ือใดอริยสาวกรูวาพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ 
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วิจิกิจฉา เปนอุปกิเลสแหงจิตดังนี้แลว เม่ือนั้น ยอมละ
ส่ิงเหลานั้นเสียได อริยสาวกน้ีเราเรียกวา เปนผูมีปญญามาก 
มีปญญาหนาแนน เปนผูเห็นทาง เปนผูถึงพรอมดวย
ปญญา  นี้เรียกวา ปญญาสัมปทา.  
 คหบดี ! ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อให
ไดธรรม ๔ ประการนี้แล อันนาปรารถนา นารักใคร      
นาพอใจ  หาไดยากในโลก.  
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.  



“กามทั&งหลาย   
 ใหเกิดความยินดีนอย 
 มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก 
 โทษในเพราะกามนั&น   มีเปนอยางยิBง” 

 มู. ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๒๙ 

ความอยากเปนเหตุแหงความทุกข 
 

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงธรรม (สิ่ง) ท่ีมีตัณหา
เปนมูล ๙ อยาง.   

๙ อยาง อยางไรเลา ?  
๙ อยาง คือ :- 
เพราะอาศัยตณัหา จึงมี การแสวงหา (ปริเยสนา);  
เพราะอาศัยการแสวงหา จึงมี การได (ลาโภ);  
เพราะอาศัยการได จึงมี ความปลงใจรัก (วินิจฺฉโย);  
เพราะอาศัยความปลงใจรัก จึงมี ความกําหนัด

ดวยความพอใจ (ฉนฺทราโค);  
เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ จึงมี

ความสยบมัวเมา (อชฺโฌสานํ);  
เพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงมี ความจับอก

จับใจ (ปริคฺคโห);  
เพราะอาศัยความจับอกจับใจ จึงมี ความตระหนี่ 

(มจฺฉริยํ);  



๓๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

เพราะอาศัยความตระหน่ี จึงมี การหวงก้ัน
(อารกฺโข);  

เพราะอาศัยการหวงกัน้ จึงมี เร่ืองราวอันเกิดจาก
การหวงก้ัน (อารกฺขาธิกรณํ) ; กลาวคือ การใชอาวุธไมมีคม 
การใชอาวุธมีคม การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท 
การกลาวคําหยาบวา “มึง ! มึง !”  การพูดคําสอเสียด และ 
การพูดเท็จท้ังหลาย :  

ธรรมอันเปนบาปอกุศลเปนอเนก ยอมเกิดขึ้น
พรอม.  

ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล  ชื่อวาธรรม (สิ่ง) ท่ีมีตัณหา
เปนมูล ๙ อยาง.  
 

นวก. อํ. ๒๓/๔๑๓/๒๒๗. , (มหา. ที. ๑๐/๖๙/๕๙).  

 
 
 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๓๑ 

ทุกขที่เกดิจากหน้ี  

ภิกษุ ท. ! ความยากจน   เปนทุกขของคน
ผูบริโภคกามในโลก.  

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัต ิยอมกูหนี,้ 
การกูหนี้ นั้นเปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.  

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ กูหนี้แลว 
ตองใชดอกเบ้ีย, การตองใชดอกเบี้ย นั้นเปนทุกขของ
คนบริโภคกามในโลก.  

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ กูหนี้แลว 
ตองใชดอกเบ้ีย ไมอาจใชดอกเบ้ียตามเวลา เจาหนี้ก็ทวง, 
การถูกทวงหนี้ นั้นเปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.  

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ถูก
ทวงหนี้อยู ไมอาจจะใชให เจาหนี้ยอมติดตาม, การถูกตดิตาม 
นั้นเปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.  

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ถูก
ติดตามอยูไมอาจจะใชให เจาหนี้ยอมจับกมุ, การถูกจับกุม 
นั้นเปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.  



๓๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ภิกษุ ท. ! ความยากจน ก็ดี, การกูหนี้ ก็ดี,   
การตองใชดอกเบี้ย ก็ดี, การถูกทวงหนี้ ก็ดี, การถูกติดตาม 
ก็ดี,   การถูกจับกุม ก็ด,ี  

ท้ังหมดนี้ เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.   

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ความไมมีศรัทธา - 
หิริ - โอตตัปปะ - วิริยะ - ปญญา,  ในกุศลธรรม มีอยูแกผูใด;  

เรากลาวบุคคลผูนั้นวา  

เปนคนจนเขญ็ใจไรทรัพยสมบัติ ในอริยวินัย.  

ภิกษุ ท. ! คนจนชนดินัน้ เม่ือไมมีศรัทธา - 
หิริ - โอตตัปปะ - วิริยะ - ปญญา, ในกุศลธรรม เขายอม
ประพฤติ  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต,  

เรากลาว การประพฤติทุจริต ของเขานี้วาเปน 
การกูหนี้.  
  เพื่อจะปกปดกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตของเขา 
เขาต้ังความปรารถนาลามก ปรารถนาไมใหใครรูจกัเขา 
ดําริไมใหใครรูจักเขา พูดจาเพื่อไมใหใครรูจักเขา  ขวนขวาย
ทุกอยางเพื่อไมใหใครรูจกัเขา,  
  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๓๓ 

 เรากลาวการปกปดความทุจริตอยางนี้ของเขานี้
วาเปน ดอกเบี้ยท่ีเขาตองใช.  
  เพื่อนพรหมจารีผูมีศีลเปนท่ีรัก พากันกลาว
ปรารภ เขาอยางนี้วา “ทานผูมีอายุนี้ทําอะไร ๆ (ทุจริต) 
อยางนี้  มีปกติประพฤติกระทําอะไร ๆ  (ทุจริต) อยางนี้”, 
 เรากลาว การถูกกลาวอยางนี้  วาเปนการถูกทวงหนี้.  

เขาจะไปอยูปาก็ตาม อยูโคนไมก็ตาม อยูเรือนวาง
ก็ตาม อกุศลวิตก อันลามกประกอบอยูดวยความรอนใจ  
ยอม เกิดขึ้นกลุมรุมจิตใจเขา,  

เรากลาวอาการอยางนี้ วาเปน การถูกติดตาม  
เพื่อทวงหนี้.  

ภิกษุ ท. ! คนจนชนดินี ้ คร้ันประพฤติกาย – 
วจี – มโนทุจริตแลว ภายหลังแตการตาย เพราะการแตก 
ทําลายแหงกาย ยอม ถูกจองจําอยูในนรก บาง ในกําเนดิ
เดรัจฉาน บาง.   

ภิกษุ ท. ! เราไมมองเห็นการจองจําอื่นแม
อยางเดียวที่ทารุณอยางนี้เจ็บปวดอยางนี้  เปนอันตราย
อยางนี้  ตอการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไมมีธรรมอื่น



๓๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ยิ ่งกวาเหมือนการถูกจองจําในนรก   หรือในกําเนิด
เดรัจฉานอยางนี้.  

 
(คาถาผนวกทายพระสูตร) 

ความยากจนและการกูหนี้ ทานกลาววาเปน
ความทุกขในโลก.  

คนจนกูหนี้มาเล้ียงชีวิต ยอมเดือดรอน เพราะ
เจาหนี้ติดตามบาง เพราะถูกจับกุมบาง.  

การถูกจับกุมนั้น เปนความทุกขของคนบูชา
การไดกาม.  

ถึงแมในอริยวนิัยนี้ก็เหมือนกัน :  
ผูใดไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตตปัปะ  
ส่ังสมแตบาปกรรม กระทํากายทุจริต - วจีทุจริต 

- มโนทุจริต  
ปกปดอยูดวยการกระทําทางกาย ทางวาจา ทาง

จิต เพื่อไมใหผูใดรูจักเขา,  
ผูนั้น พอกพูนบาปกรรมอยูเนืองนติย ในท่ีนั้น ๆ.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๓๕ 

คนชั่วทําบาปกรรม  รูสึกแตกรรมชั่วของตน
เสมือนคนยากจน กูหนี้มาบริโภคอยู  ยอมเดือดรอน.  

ความตริตรึกท่ีเกิดจากวิปฏิสาร อันเปนเครื่อง
ทรมานใจ ยอมติดตามเขา ท้ังในบานและในปา.  

คนชั่วทําบาปกรรม  รูสึกแตกรรมชั่วของตน 
ไปสูกําเนิดเดรัจฉานบางอยางหรือวาถูกจองจําอยูในนรก. 
การถูกจองจํานั้นเปนทุกข ชนิดท่ีธีรชนไมเคยประสบเลย. 

 
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖.  



“ผูใดเห็นโทษ  โดยความเปนโทษ 

 แลวทําคืนตามธรรม  ถึงความสํารวมตอไป; 

 ขอนี้เปนความเจรFญในอรFยวFนัยของผูนัIน” 

 สี. ที. ๙/๑๑๒/๑๓๙.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๓๗ 

หลกัการดาํรงชีพ  
เพ่ือประโยชนสุขในวันนี้  

“ขาแตพระองคผูเจริญ !    พวกขาพระองคเปนคฤหัสถ 
บริโภคกาม แออัดอยูดวยบุตร ครองเรือน ใชสอยกระแจะจันทน
จากแควนกาสี ทัดทรงพวงดอกไมของหอมเครื่องลูบไล ยินดีทอง
และเงินอยู.  

ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดง
ธรรมที่เปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูล เพ่ือความสุข ทั้งในทิฏฐธรรม 
(ในปจจุบัน) และในสัมปรายะ (ในเวลาถัดตอมา) แกพวกขาพระองค
ผูอยูในสถานะเชนน้ี เถิด พระเจาขา !” 

พ๎ยัคฆปชชะ !       ธรรม  ๔  ประการเหลานี้  
เปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล เพื่อความสุข แกกุลบุตร 
ในทิฏฐธรรม (ในปจจุบัน)  ๔ ประการ อยางไรเลา ?  

๔ ประการ คือ :- 
อุฏฐานสัมปทา (ความขยันในอาชีพ)      
อารักขสัมปทา (การรักษาทรัพย)  
กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี)    
สมชีวิตา (การเล้ียงชีวิตอยางสมดุลยพอเพียงแกฐานะ).  



๓๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ความขยันในอาชีพ 

 พ๎ยัคฆปชชะ !  อุฏฐานสัมปทา เปนอยางไรเลา ? 
 พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ สําเร็จการ
เปนอยูดวยการลุกข้ึนกระทําการงาน คือดวยกสิกรรม หรือ
วานิชกรรม โครักขกรรม อาชีพผูถืออาวุธ อาชีพราชบุรุษ 
หรือดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง. ในอาชีพนั้น ๆ เขาเปน
ผูเช่ียวชาญ ไมเกียจคราน ประกอบดวยการสอดสอง
ในอุบายนั้น ๆ  สามารถกระทํา  สามารถจัดใหกระทํา.  
 พ๎ยัคฆปชชะ !  นี้ เ รียกวา  อุฏฐานสัมปทา       
(ความขยันในอาชีพ). 

การรักษาทรัพย 

 พ๎ยัคฆปชชะ !  อารักขสัมปทา เปนอยางไรเลา ? 
 พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุต ร ในกรณีนี ้ ,   โภคะ
อันกุลบุตรหาไดมาดวยความเพียรเปนเครื ่องลุกขึ้น
รวบรวมมาดวยกําลังแขน  มีตัวชุมดวยเหง่ือ เปนโภคทรัพย
ประกอบดวยธรรม   ไดมาโดยธรรม,   เขารักษาคุมครอง



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๓๙ 

อยางเต็มที่   ดวยหวังวา   “อยางไรเสียพระราชาจะไม
ริบทรัพยของเราไป  โจรจะไมปลนเอาไป ไฟจะไมไหม      
น้ําจะไมพัดพาไป  ทายาทอันไมรักใครเรา  จะไมยื้อแยง
เอาไป” ดังนี้.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  นี้ เ รี ย กว า   อา รั กข สัมปทา       
(การรักษาทรัพย).  

ความมีมิตรด ี

 พ๎ยัคฆปชชะ !  กัลยาณมิตตตา  เปนอยางไรเลา ? 
 พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ อยูอาศัยใน
บานหรือนิคมใด,  ถามีบุคคลใด ๆ ในบานหรือนิคมนั้น 
เปนคหบดหีรือบุตรคหบดีกด็ี เปนคนหนุมท่ีเจริญดวยศีล 
หรือเปนคนแกท่ีเจริญดวยศีลก็ดี ลวนแตถึงพรอมดวย
สัทธา ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยจาคะ ถึงพรอมดวย
ปญญาอยูแลวไซร, กุลบุตรนั้นก็ดํารงตนรวม พูดจารวม 
สากัจฉา (สนทนา) รวมกับชนเหลานั้น  
 เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยสัทธาโดย
อนุรูปแกบุคคลผูถึงพรอมดวยสัทธา  



๔๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

 เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยศีลโดยอนุรูป
แกบุคคลผูถึงพรอมดวยสัทธา  
 เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยศีลโดยอนุรูป
แกบุคคลผูถึงพรอมดวยศีล  
 เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยศีลโดยอนุรูป
แกบุคคลผูถึงพรอมดวยจาคะ  
 เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยศีลโดยอนุรูป
แกบุคคลผูถึงพรอมดวยปญญาอยูในท่ีนั้น ๆ.         
 พ๎ยัคฆปชชะ !  นี้ เ รี ยกว า   กั ลย าณมิตตตา         
(ความมีมิตรดี). 

การเล้ียงชีวิตอยางสมดุลยพอเพียงแกฐานะ 

พ๎ยัคฆปชชะ !  สมชีวิตา  เปนอยางไรเลา ?  
พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ รูจักความ

ไดมาแหงโภคทรัพย รูจักความส้ินไปแหงโภคทรัพยแลว 
ดํารงชีวิตอยูอยางสมํ่าเสมอ ไมฟุมเฟอยนกั ไมฝดเคืองนัก
โดยมีหลักวา “รายไดของเราจักทวมรายจาย และรายจาย
ของเราจักไมทวมรายรับ   ดวยอาการอยางนี”้ ดังนี้.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๔๑ 

พ๎ยัคฆปชชะ !  เปรียบเหมือนคนถือตาช่ังหรือ
ลูกมือของเขา ยกตาช่ังขึ้นแลว ก็รูวา “ยังขาดอยูเทานี้ 
หรือเกินไปแลวเทานี”้  ดังนี้ฉันใด;  กุลบุตรนี้  ก็ฉันนั้น : 
เขารูจักความไดมาแหงโภคทรัพย รูจกัความส้ินไปแหง
โภคทรัพย แลวดํารงชีวิตอยูอยางสมํ่าเสมอ ไมฟุมเฟอยนกั 
ไมฝดเคืองนัก โดยมีหลักวา “รายไดของเราจักทวมรายจาย 
และรายจายของเราจักไมทวมรายรับ ดวยอาการอยางนี้” 
ดังนี้.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  ถากุลบุตรนี ้ เปนผูมีรายไดนอย 
แตสําเร็จการเปนอยูอยางฟุมเฟอยแลวไซร ก็จะมีผูกลาววา 
กุลบุตรนี้ใชจายโภคทรัพย (อยางสุรุยสุราย) เหมือนคนกนิ
ผลมะเด่ือ ฉันใดก็ฉันนั้น.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  แตถากุลบุตร เปนผูมีรายได
มหาศาล แตสําเร็จการเปนอยูอยางแรนแคนแลวไซร ก็จะ
มีผูกลาววา  กลุบุตรนี้จักตายอดตายอยากอยางคนอนาถา.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  เม่ือใด กุลบุตรนี้ รูจักความไดมา
แหงโภคทรัพย รูจักความส้ินไปแหงโภคทรัพย แลว
ดํารงชีวิตอยู อยางสมํ่าเสมอ ไมฟุมเฟอยนกั ไมฝดเคืองนกั 



๔๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

โดยมีหลักวา “รายไดของเราจกัทวมรายจาย และรายจาย
ของเรา จักไมทวมรายรับ ดวยอาการอยางนี”้   ดังนี;้  

พ๎ยัคฆปชชะ !   นี้ เ ร า เ รี ยกว า    สมชี วิ ต า         
(การเล้ียงชีวิตอยางสมดุลยพอเพียงแกฐานะ).  

 
อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙/๑๔๘. 



ธรรม ๔ ประการนี้  

ยอมเปนไปเพื่อประโยชน   

เพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร

ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ  

อุฏฐานสัมปทา ๑ 

อารักขสัมปทา ๑  

กัลยาณมิตตตา ๑  

สมชีวิตา ๑

อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙/๑๔๘. 



ปากทางแหงความเจริญ ๔ ประการ  

ของโภคะที่เกิดขึน้พรอมแลวอยางนี้ มีอยู คือ  

ความไมเปนนักเลงหญิง   

ไมเปนนักเลงสุรา  

ไมเปนนักเลงการพนัน  

และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม  

อฏก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๑๔๔. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๔๕ 

เหตุเจริญและเหตุเส่ือม  
แหงทรัพย ๔ ประการ  

พ๎ยัคฆปชชะ !  ปากทางแหงความเส่ือม ๔ ประการ 
ของโภคะท่ีเกิดขึ้นพรอมแลวอยางนี้ มีอยู คือ ความเปน
นักเลงหญิง นักเลงสุรา นักเลงการพนัน และมีมิตรสหาย
เพื่อนฝูงเลวทราม.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  เปรียบเหมือนทางนํ้าเขา ๔ ทาง 
ทางน้ําออก ๔ ทาง ของบึงใหญมีอยู, บุรุษปดทางน้ําเขา
เหลานั้นเสีย  และเปดทางน้าํออกเหลานั้นดวย  ท้ังฝนก็
ไมตกลงมาตามท่ีควร. 

พ๎ยัคฆปชชะ !  เม่ือเปนอยางนัน้ ความเหือดแหง
เทานั้นท่ีหวังไดสําหรับบึงใหญนั้น ความเต็มเปยมไมมีทาง
ท่ีจะหวังได  นีฉั้นใด;  

พ๎ยัคฆปชชะ !  ผลท่ีจะเกิดข้ึนก็ ฉันนั้นสําหรับ
โภคะ ท่ีเกิดข้ึนพรอมแลวอยางนี้   ท่ีมีปากทางแหงความเส่ือม  



๔๖ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

๔ ประการ  คือ    ความเปนนักเลงหญิง  เปนนักเลงสุรา 
เปนนักเลงการพนัน    และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  ปากทางแหงความเจริญ ๔ ประการ 
ของโภคะท่ีเกิดขึ้นพรอมแลวอยางนี้ มีอยู คือ ความไมเปน
นักเลงหญิง ไมเปนนักเลงสุรา ไมเปนนักเลงการพนัน
และมีมิตรสหาย เพื่อนฝูงท่ีดีงาม.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  เปรียบเหมือนทางนํ้าเขา ๔ ทาง 
ทางน้าํออก ๔ ทาง ของบึงใหญ, บุรุษเปดทางนํ้าเขา
เหลานั้นดวย และปดทางน้ําออกเหลานัน้เสีย ท้ังฝนก็ตกลง
มาตามท่ีควรดวย.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  เม่ือเปนอยางนั้น ความเต็มเปยม
เทานั้นท่ีหวังไดสําหรับบึงใหญนั้น ความเหือดแหง 
เปนอันไมตองหวัง นี้ฉันใด;  

พ๎ยัคฆปชชะ !  ผลท่ีจะเกิดข้ึนก็ฉันนั้น สําหรับ
โภคะท่ีเกดิข้ึนพรอมแลวอยางนี้ ท่ีมีปากทางแหงความเจริญ 
๔ ประการ คือ ความไมเปนนักเลงหญิง ไมเปนนักเลงสุรา  
ไมเปนนกัเลงการพนัน  และมีมิตรสหาย เพื่อนฝูงท่ีดีงาม. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๔๗ 

พ๎ยัคฆปชชะ !  ธรรมท้ัง ๔ ประการ เหลานีแ้ล 
เปนธรรมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
ของกุลบุตร ในทิฏฐธรรม (ในปจจุบัน).  
 

อฏก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๑๔๔.  
 
 





ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ  

สัทธาสัมปทา ๑

สีลสัมปทา ๑

จาคสัมปทา ๑ 

ปญญาสัมปทา ๑

อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.  

ธรรม ๔ ประการนี้  

ยอมเปนไปเพื่อประโยชน   

เพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร 



๕๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

หลกัดํารงชีพเพ่ือประโยชนสุข 

ในเวลาถัดตอมา  

พ๎ยัคฆปชชะ !  ธรรม ๔ ประการเหลานี้ เปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบุตร ในสัมปรายะ 
(ในเวลาถัดตอมา)  ๔  ประการ  อยางไรเลา ?  

๔ ประการคือ :-  
สัทธาสัมปทา (ถึงพรอมดวยศรัทธา)  
สีลสัมปทา (ถึงพรอมดวยศีล)  
จาคสัมปทา (ถึงพรอมดวยการบริจาค)  

ปญญาสัมปทา (ถึงพรอมดวยปญญา)  

พ๎ยัคฆปชชะ !  สัทธาสัมปทา เปนอยางไรเลา ? 
พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ เปนผูมีสัทธา 

เช่ือในการตรัสรูของตถาคตวา  “เพราะเหตุอยางนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรู
ชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ
ขอปฏิบัติใหถึงวิชชา เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลก



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๕๑ 

อยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกคนท่ีควรฝกไดอยางไมมี
ใครยิ่งกวา เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ 
จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว” ดงันี้. 

พ๎ยัคฆปชชะ !  นี้เรียกวา สัทธาสัมปทา.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  สีลสัมปทา เปนอยางไรเลา ? 
พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ เปนผูเวนขาด

จากปาณาติบาต เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน เปนผูเวนขาด
จากกาเมสุมิจฉาจาร เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท เปนผูเวนขาด
จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. 

พ๎ยัคฆปชชะ !  นี้เราเรียกวา สีลสัมปทา.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  จาคสัมปทา เปนอยางไรเลา ? 
พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ มีใจปราศจาก 

ความตระหน่ีอันเปนมลทิน อยูครองเรือน มีจาคะอัน
ปลอยอยูเปนประจํา มีฝามืออันชุมเปนปกติ ยินดีแลว
ในการสละ ควรแกการขอ ยนิดีแลวในการจําแนกทาน. 

พ๎ยัคฆปชชะ !  นี้เรียกวา จาคสัมปทา.  



๕๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

พยัคฆปชชะ !  ปญญาสัมปทา เปนอยางไรเลา ? 
พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้  เปนผูมีปญญา  

ประกอบดวยปญญาเครื่องใหถึงสัจจะแหงการเกิดดับ
เปนเคร่ืองไปจากขาศึก เปนเคร่ืองเจาะแทงกิเลส เปนเคร่ือง
ถึงซ่ึงความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ. 

พ๎ยัคฆปชชะ !  นี้เราเรียกวา ปญญาสัมปทา.  

พ๎ยัคฆปชชะ !  ธรรม ๔ ประการเหลานี้แล      
เปนธรรมเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล เพื่อความสุขของ
กุลบุตร ในสัมปรายะ (ในเวลาถัดตอมา).  
 

อฏก. อํ.  ๒๓/๒๘๙ - ๒๙๓/๑๔๔.  



พุทธวจน
ฉบับ ๗     ฆราวาสชั้นเลิศ

 53

กามโภคีบุคคลผูแสวงหา 

โภคทรัพยโดยชอบธรรม  

โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว  

ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข  

ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ  

และเปนผูไมกําหนัด ไมหมกมุน  

ไมจดจอ เห็นโทษ  

มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก  

บริโภคโภคทรัพยนั้น  

นี้เปนผูเลิศประเสริฐ เปนใหญสูงสุด 

 ทสก. อํ.  ๒๔/๑๙๔/๙๑.  



๕๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ฆราวาสช้ันเลิศ  

คหบดี !   ในบรรดากามโภคีเหลานัน้ กามโภคี
ผูใด แสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัดดวย, 
คร้ันแสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัดแลว 
ทําตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนําดวย, แบงปนโภคทรัพย
บําเพ็ญบุญดวย, ไมกําหนัด ไมมัวเมา ไมลุมหลง มีปกติ
เห็นโทษ มีปญญา เปนเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพย
เหลานั้นอยูดวย;  

คหบดี !   กามโภคีผูนี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะ
ท้ังส่ี คือ :-  

ควรสรรเสริญโดยฐานะท่ีหนึ่ง ในขอท่ีเขา 
แสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัด,  

ควรสรรเสริญโดยฐานะท่ีสอง   ในขอท่ีเขา   
ทําตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา,  

ควรสรรเสริญโดยฐานะท่ีสาม ในขอท่ีเขา 
แบงปนโภคทรัพย บําเพ็ญบุญ,  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๕๕ 

ควรสรรเสริญโดยฐานะท่ีส่ี ในขอที่เขา ไมกําหนดั
ไมมัวเมา ไมลุมหลง มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปน
เคร่ืองสลัดออก  บริโภคโภคทรัพยเหลานั้น. 

คหบดี !  กามโภคีผูนี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะ
ท้ังส่ีเหลานี้.  

คหบดี !  กามโภคีจําพวกนี้ เปนกามโภคีชั้นเลิศ 
ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหนา ชัน้สูงสุด ชั้นบวรกวากามโภคี
ท้ังหลาย, เปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด  เนยขนเกิดจากนมสม  เนยใสเกิดจากเนยขน 
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏวาเลิศกวาบรรดา
รสอันเกิดจากโคท้ังหลาย เหลานั้น, ขอนีฉั้นใด; กามโภคี
จําพวกนี้ ก็ปรากฏวาเลิศกวาบรรดากามโภคีท้ังหลาย
เหลานั้น ฉันนัน้ แล.  
 

ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑.  
 
 



๕๖ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

นรกท่ีรายกาจของมนุษย  
ภิกษุ ท. ! นรกช่ือวามหาปริฬาหะ มีอยู.  
ในนรกนั้น, บุคคลยังเห็นรูปอยางใดอยางหน่ึงได

ดวยจักษุ (ตา)  
แตไดเห็นรูปท่ีไมนาปรารถนาอยางเดยีว ไมเห็น

รูปท่ีนาปรารถนาเลย;  
เห็นรูปท่ีไมนาใครอยางเดียว ไมเห็นรูปท่ีนาใครเลย;  

 เห็นรูปท่ีไมนาพอใจอยางเดียว ไมเห็นรูปท่ีนา
พอใจเลย.  

ในนรกนั้น, บุคคลยังฟงเสียงอยางใดอยางหน่ึง
ไดดวยโสตะ (หู).....  

ในนรกนั้น, บุคคลยังรูสึกกล่ินอยางใดอยางหนึ่ง
ไดดวยฆานะ (จมูก).....  

ในนรกนั้น, บุคคลยังล้ิมรสอยางใดอยางหนึ่งได
ดวยชิวหา (ลิ้น).....  

ในนรกนั้น, บุคคลยังถูกตองโผฏฐัพพะอยางใด
อยางหนึ่งไดดวยกาย.....  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๕๗ 

ในนรกนั้น, บุคคลยังรูสึกธรรมารมณอยางใด
อยางหนึ่งไดดวยมโน (ใจ)  

แตไดรูสึกธรรมารมณ ท่ีไมนาปรารถนาอยางเดียว 
ไมไดรูสึกธรรมารมณท่ีนาปรารถนาเลย;  

ไดรูสึกธรรมารมณท่ีไมนาใครอยางเดียว ไมได
รูสึกธรรมารมณท่ีนาใครเลย;  

ไดรูสึกธรรมารมณท่ีไมนาพอใจอยางเดียว ไมได
รูสึกธรรมารมณท่ีนาพอใจ เลย.  

เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุ
รูปหนึ่งไดทูลถาม พระผูมีพระภาคเจาวา  

“ขาแตพระองคผูเจริญ  !         ความเรารอนน้ันใหญหลวงหนอ.   
ขาแตพระองคผูเจริญ !     ความเรารอนนั้น   ใหญหลวงนักหนอ. 
ขาแตพระองคผูเจริญ !    มีไหม  พระเจาขา  ความรอนอื่นที่
ใหญหลวงกวา นากลัวกวา  กวาความรอนน้ี ?”  

  ภิกษุ ท. ! มีอยู  ความเรารอนอ่ืน ท่ีใหญหลวง
กวา  นากลัวกวา  กวาความรอนนี้.  

“ขาแตพระองคผูเจริญ !    ก็ความรอนอื่นที่ใหญหลวงกวา 
นากลัวกวา กวาความรอนน้ีเปนอยางไรเลา ?”  



๕๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ภิกษุ ท. ! ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด  เหลาหนึ่ง  
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริง :-    

วา “ทุกข เปนอยางนี้ ๆ ”;       
วา “เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้ ๆ ”;   
วา “ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้ ๆ”; 
วา “ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ

ไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้”;  
สมณพราหมณเหลานั้นยอม  ยินดียิ่ง  ในสังขาร

ท้ังหลาย  อันเปนไปพรอมเพ่ือชาติ  ชรา   มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกขะ โทมนัส อุปายาส;   

สมณพราหมณเหลานั้น  คร้ันยินดียิ่งในสังขาร
ท้ังหลาย เชนนั้นแลว, ยอมปรุงแตง ซ่ึงสังขารท้ังหลายอัน
เปนไปพรอมเพื่อชาติ  ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนัส อุปายาส;   

สมณพราหมณ ท้ังหลายเหลานั้น คร้ันปรุงแตง
ซ่ึงสังขารท้ังหลายเชนนั้นแลว, ยอมเรารอนเพราะความ
เรารอนแหงชาติ (ความเกิด) บาง; ยอมเรารอนเพราะความ
เรารอนแหงชราบาง, ยอมเรารอนเพราะความเรารอนแหง



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๕๙ 

มรณะบาง, ยอมเรารอนเพราะความเรารอนแหงโสกะ
ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาสบาง:   

เรากลาววา  “สมณพราหมณเหลานั้น  ยอมไมพน
จากชาติ  ชรา  มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส        
อุปายาสทั้งหลาย คือไมพนจากทุกข” ดังนี้.  
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๒/๑๗๓๑.  
 
 



แมมีใครถามถึงความไมดีของบุคคลอื่น 

ก็ไมเปดเผยใหปรากฏ   

จะกลาวทําไมถึงเมื่อไมถูกใครถาม;   

ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไมดีของบุคคลอื่น  

ก็นําเอาปญหาไปทําใหหลีกเลี้ยวลดหยอนลง 

กลาวความไมดีของผูอื่นอยางไมพิสดารเต็มที่ 

ภิกษุ ท. !  ขอนี้พึงรูกันเถิดวา  

คนคนนี้  เปน สัตบุรุษ.  

จตุกฺก. อํ.  ๒๑/๑๐๐/๗๓.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๖๑ 

วาจาของสัตบุรุษ  
 

ภิกษุ ท. ! บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เปนท่ีรูกันวาเปน สัตบุรุษ.   

๔ ประการ อยางไรเลา ?  ๔ ประการ คือ :-  
ภิกษุ ท. ! สัตบุรุษในกรณีนี้ แมมีใครถามถึง

ความไมดีของบุคคลอ่ืน ก็ไมเปดเผยใหปรากฏ จะกลาว
ทําไมถึงเม่ือไมถูกใครถาม; ก็เม่ือถูกใครถามถึงความไมดี
ของบคุคลอ่ืน ก็นําเอาปญหาไปทําใหหลีกเล้ียวลดหยอนลง  
กลาวความไมดีของผูอ่ืนอยางไมพิสดารเต็มท่ี. ภิกษุ ท. !
ขอนี้พึงรูกันเถิดวา  คนคนนี้ เปน สัตบุรุษ.  

ภิกษุ ท. ! สัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือ แมไม
ถูกใครถามอยูถึงความดีของบุคคลอ่ืน  ก็ยังนาํมาเปดเผย
ใหปรากฏ จะตองกลาวทําไมถึงเมื่อถูกใครถาม;  ก็เม่ือ
ถูกใครถามถึงความดขีองบคุคลอ่ืน ก็นาํเอาปญหาไปทําให 
ไมหลีกเล้ียวลดหยอน กลาวความดีของผูอ่ืนโดยพิสดาร
บริบูรณ.  ภิกษุ ท. !  ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน 
สัตบุรุษ.  



๖๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

 ภิกษุ ท. ! สัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือแมไมมี
ใครถามถึงความไมดีของตน ก็ยังนําเปดเผย ทําใหปรากฏ 
ทําไมจะตองกลาวถึงเมื่อถูกถามเลา; ก็เมื่อถูกใครถามถึง
ความไมดขีองตน ก็ไมนาํเอาปญหาไปหาทางทําใหลดหยอน
บิดพล้ิว แตกลาวความไมดีของตนโดยพิสดารเต็มท่ี.  
ภิกษุ ท. !  ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน สัตบุรุษ.  
 ภิกษุ ท. ! สัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก  คือแมมี
ใครถามถึงความดีของตน ก็ไมเปดเผยใหปรากฏ ทําไม
จะตองกลาวถึงเม่ือไมถูกใครถามเลา;  ก็เม่ือถูกใครถามถึง
ความดีของตน  ก็นําเอาปญหาไปกระทําใหลดหยอน
หลีกเลี้ยวเสีย กลาวความดีของตนโดยไมพิสดารเต็มท่ี. 
ภิกษุ ท. !  ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน สัตบุรุษ  
 ภิกษุ ท. ! บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เหลานี้แล  เปนท่ีรูกันวาเปนสัตบุรุษ.  
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.  
 



พุทธวจน
ฉบับ ๗     ฆราวาสชั้นเลิศ

 63

แมไมมีใครถามถึงความไมดีของบุคคลอื่น  

ก็นํามาเปดเผยใหปรากฏ 

ไมตองกลาวถึงเมื่อถูกใครถาม;  

ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไมดีของบุคคลอื่น  

ก็นําเอาปญหาไปทําใหไมมีทางหลีกเลี้ยวลดหยอน 

แลวกลาวความไมดีของผูอื่นอยางเต็มที่โดยพิสดาร 

ภิกษุ ท. !  ขอนี้พึงรูกันเถิดวาคนคนนี้ เปน อสัตบุรุษ.

  จตุกฺก. อํ.  ๒๑/๑๐๐/๗๓.  



๖๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

วาจาของอสัตบุรุษ  

 ภิกษุ ท !  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เปนท่ีรูกันวาเปน อสัตบุรุษ.  
 ๔ ประการ อยางไรเลา ?  ๔ ประการ คือ :-  

ภิกษุ ท. ! อสัตบุรุษในกรณีนี้ แมไมมีใคร
ถามถึงความไมดีของบุคคลอื่น ก็นาํมาเปดเผยใหปรากฏ 
ไมตองกลาวถึงเมื่อถูกใครถาม; ก็เม่ือถูกใครถามถึง
ความไมดีของบุคคลอ่ืน ก็นําเอาปญหาไปทําใหไมมีทาง
หลีกเล้ียวลดหยอน แลวกลาวความไมดีของผูอ่ืนอยาง
เต็มท่ีโดยพิสดาร. ภกิษ ุท. ! ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ 
เปน อสัตบุรุษ.  

ภิกษุ ท. ! อสัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือ แมถูก
ใครถามอยูถึงความดีของบคุคลอ่ืน ก็ไมเปดเผยใหปรากฏ   
ไมตองกลาวถึงเม่ือไมถูกใครถาม; ก็เม่ือถูกใครถามถึงความดี
ของบุคคลอ่ืน ก็นําเอาปญหาไปทําใหลดหยอนไขวเขว 
แลวกลาวความดีของผูอ่ืนอยางไมพิสดารเต็มท่ี. ภิกษุ ท. !   
ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน อสัตบุรุษ.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๖๕ 

ภิกษุ ท. ! อสัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือแมถูก
ใครถามถึงความไมดีของตน ก็ปกปดไมเปดเผยใหปรากฏ 
ไมตองกลาวถึงเม่ือไมถูกใครถาม;  ก็เมื่อถูกใครถามถึง
ความไมดขีองตน ก็นาํเอาปญหาไปทําใหลดหยอนไขวเขว 
แลวกลาวความไมดีของตนอยางไมพิสดารเตม็ท่ี. ภิกษุ ท. ! 
ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน อสัตบุรุษ.  

ภิกษุ ท. ! อสัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือแม
ไมมีใครถามถึงความดีของตน ก็นํามาโออวด เปดเผย 
จะกลาวทําไมถึงเม่ือถูกใครถาม; ก็เม่ือถูกใครถามถึงความดี
ของตน ก็นาํเอาปญหาไปทําใหไมลดหยอนหลีกเล้ียว 
กลาวความดีของตนอยางเต็มท่ีโดยพิสดาร. ภิกษุ ท. !   ขอนี้
พึงรูกันเถิดวา คนคนน้ี เปน อสัตบุรุษ.  

ภิกษุ ท. ! บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เหลานี้แล  เปนท่ีรูกันวาเปนอสัตบุรุษ.  

 
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.  

 

 



“ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม 

 ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงจิตก็ตาม 

 ยอมมีไมไดเพราะการเจริญ  

 ทําใหมากซึ่งอานาปานสติสมาธิ”

	 มหาวาร.	สํ.	๑๙/๓๙๙/๑๓๒๒.	



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๖๗ 

วิธีปฏิบัติทางจิต 
เมื่อถูกติเตียนหรือถูกทํารายรางกาย 

ผัดคุนะ ! ถามีใครกลาวติเตียนเธอตอหนา; 
ผัดคุนะ !      ในกรณีเชนนัน้  
เธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดท่ีเปนวิสัยแหง

ชาวบานเสีย.    
ผัดคุนะ !  ในกรณีเชนนัน้  
เธอพึงทําความสําเหนียกอยางนี้วา  
“จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมกลาววาจา

อันเปนบาป เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเก้ือกูล มีจิตประกอบดวย
เมตตา ไมมีโทสะในภายใน” ดังนี้. 

ผัดคุนะ !  เธอพึงสําเหนียกอยางนี้.  
ผัดคุนะ ! ถามีใครประหารเธอดวยฝามือ

ดวยกอนหิน ดวยทอนไม หรือดวยศัสตรา;   
ผัดคุนะ ! ในกรณีแมเชนนั้น  



๖๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

เธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดท่ีเปนวิสัยแหง
ชาวบานเสีย.  

ผัดคุนะ ! ในกรณีเชนนัน้  
เธอพึงทําความสําเหนียกอยางนี้วา   
 “จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมกลาววาจา

อันเปนบาป เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเก้ือกูล มีจิตประกอบดวย
เมตตา ไมมีโทสะในภายใน” ดังนี้. 

ผัดคุนะ !  เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้ แล.  
 

มู. ม. ๑๒/๒๕๐/๒๖๔.  
 

 
 
 
 
 
 

 



ในยุคไหนก็ตาม  เวรทั้งหลาย 

ไมเคยระงับไดดวยการผูกเวรเลย     

แตระงับไดดวยการไมมีการผูกเวร   

ธรรมนี้เปนของเกา  ใชไดตลอด 

อุปริ. ม. ๑๔/๒๙๕/๔๔๐.



๗๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

การวางจิตเมื่อถูกกลาวหา 
ภิกษุ ท. ! ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึง

กลาวหาเธอ ๕ อยาง เหลานี้ มีอยู คือ:- 
๑.  กลาวโดยกาลหรือโดยมิใชกาล  
๒. กลาวโดยเร่ืองจริงหรือโดยเร่ืองไมจริง  
๓. กลาวโดยออนหวานหรือโดยหยาบคาย  
๔. กลาวดวยเรื่องมีประโยชนหรือไมมีประโยชน  
๕. กลาวดวยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายใน  

 ภิกษุ ท. ! เม่ือเขากลาวอยูอยางนั้น  ในกรณีนั้น ๆ  
เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา 

“จิตของเรา จักไมแปรปรวน เราจักไมกลาว
วาจาอันเปนบาป เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเก้ือกูล มีจิต
ประกอบดวยเมตตา ไมมีโทสะในภายใน อยู, จักมี
จิตสหรคตดวยเมตตาแผไปยังบุคคลนั้น อยู และจักมี
จิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูลย ใหญหลวง ไมมี
ประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท  แผไปสูโลกถึงท่ีสุด
ทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้.     



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๗๑ 

ภิกษุ ท. ! เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้ แล.  
ภิกษุ ท. ! ถาโจรผูคอยชอง พึงเล่ือยอวัยวะ

นอยใหญของใครดวยเล่ือยมีดามสองขาง ผูใดมีใจประทุษราย
ในโจรนั้น ผูนัน้ช่ือวาไมทําตามคําสอนของเรา  เพราะเหตุท่ี
มีใจประทุษรายตอโจรนั้น. 

ภิกษุ ท. ! ในกรณีนั้น  
เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา  
“จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมกลาววาจา

อันเปนบาป เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเก้ือกูล มีจิต
ประกอบดวยเมตตา ไมมีโทสะในภายใน อยู, จักมี
จิตสหรคตดวยเมตตาแผไปยังบุคคลนั้น อยู และจักมี
จิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูลย ใหญหลวง 
ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงท่ีสุด
ทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเปนอารมณ  แลวแลอยู” ดังนี้.    

ภิกษุ ท. ! เธอพึงทําการสําเนียกอยางนี้แล.     
ภิกษุ ท. !  เธอพึงกระทําในใจถึงโอวาทอัน

เปรียบดวยเล่ือยนี้  อยูเนือง  ๆ   เถิด. 



๗๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ภิกษุ ท. ! เมื่อเธอทําในใจถึงโอวาทนั้นอยู 
เธอจะไดเห็นทางแหงการกลาวหาเล็กหรือใหญ   ที่เธอ
อดกล้ัน ไมได อยูอีกหรือ ?  

“ขอน้ันหามิไดพระเจาขา !”  
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้ พวกเธอ

ท้ังหลาย  จงกระทําในใจถึงโอวาทอันเปรียบดวยเลื่อยนี้
อยูเปนประจําเถิด นั่นจักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลและ
ความสุขแกเธอท้ังหลายตลอดกาลนาน. 
 

ม. ม. ๑๒/๒๕๕-๒๘๐/๒๖๗-๒๗๓.  
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“พึงศึกษาวา ‘เราจักไมพูดถอยคํา 

ซึ่งจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน’ 

เมื่อมีถอยคําซึ่งจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน   

ก็จําตองหวังการพูดมาก,  

เมื่อมีการพูดมากยอมคิดฟุงซาน,  

เมื่อคิดฟุงซาน ยอมไมสํารวม, 

เมื่อไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ”

สตฺตก. อํ. ๒๓/๘๙/๕๘.



๗๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

วาจาของสะใภใหม  

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนหญิงสะใภใหม อันเขา
เพิ่งนาํมาช่ัวคืนช่ัววัน ตลอดเวลาเทานั้น ก็ยังมีความละอาย
และความกลัวที่ดํารงไวไดอยางเขมแข็ง ในแมผัวบาง 
ในพอผัวบาง ในสามีบาง แมท่ีสุดแตในทาสกรรมกรคนใช.  

คร้ันลวงไปโดยสมัยอ่ืน เพราะอาศัยความคุนเคยกนั
หญิงสะใภนั้น ก็ตวาดแมผัวบาง  พอผัวบาง  แมแตกะสามี 
วา  “หลีกไป ๆ พวกแกจะรูอะไร”  นี้ฉันใด; 

ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น : ภิกษุบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ออกบวชจากเรือน เปนผูไมมีเรือนไดช่ัวคืนช่ัววนั 
ตลอดเวลาเพียงเทานั้น หิริและโอตตัปปะของเธอนั้น
ยังดํารงอยูอยางเขมแข็ง ในภิกษุ ในภิกษุณี ในอุบาสก 
ในอุบาสิกา  แมท่ีสุดแตในคนวัดและสามเณร.  

คร้ันลวงไปโดยสมัยอ่ืน เพราะอาศัยความคุนเคยกัน
เธอก็กลาว ตวาดอาจารยบาง อุปชฌายบางวา  “หลีกไป ๆ  
พวกทานจะรูอะไร”  ดังน้ี.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๗๕ 

ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้  
เธอท้ังหลายพึงทําการฝกหัดศึกษาอยางนี้วา 
“เราจักอยูอยางมีจิตเสมอกันกับหญิงสะใภใหม

ผูมาแลวไมนาน” ดังนี้.  
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.  
 
 



ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท  

ประกอบดวยประโยชน 

แตไมเปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น 

ตถาคตยอมเลือกใหเหมาะกาล 

เพื่อกลาววาจานั้น

ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔.



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๗๗ 

วาจาท่ีไมมีโทษ  
 

ภิกษุ ท. !  วาจาอันประกอบดวยองค ๕ ประการ 
เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ
และวิญูชนไมติเตียน.  

องค ๕ ประการอยางไรเลา ?  
๕ ประการ คือ :- 
กลาวแลวควรแกเวลา (กาเลน ภาสิตา โหติ).  
กลาวแลวตามสัจจจริง (สจฺจ ภาสิตา โหติ).  
กลาวแลวอยางออนหวาน (สณฺหา ภาสิตา โหติ).  
กลาวแลวอยางประกอบดวยประโยชน  
(อตฺถสฺหิตา  ภาสิตา โหติ).  
กลาวแลวดวยเมตตาจิต (เมตตฺตจตฺเตน ภาสิตา โหติ).  
ภิกษุ ท !  วาจาอันประกอบดวยองค ๕ ประการ

เหลานี้แล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต 
เปนวาจาไมมโีทษและวิญูชนไมติเตียน.  
 

ปฺจก. อํ.  ๒๒/๒๗๑/๑๙๘.  



อนึ$ง คนเราเมื่อมีการอยูรวมกัน 
กับคนที่สะอาด หร:อคนที่ไมสะอาดก็ตาม  
ตองมีสติกํากับอยูดวยเสมอ,  
แตนัBนพึงสามัคคีตอกัน  
มีปญญาทําที่สุดทุกขแหงตนเถิด.

อก. อํ. ๒๓/๑๗๐/๑๐๐.



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๗๙ 

คูบุพเพสันนิวาส  
 

ภิกษุ ท. !    ถาภรรยาและสามีท้ังสองพึงหวัง
พบกันและกันท้ังในปจจุบัน และในสัมปรายภพ  ท้ังสองเทียว  
พึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน 
มีปญญาเสมอกัน  ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ยอมได
พบกันและกันท้ังในปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ. 

ภรรยาและสามีท้ังสอง เปนผูมีศรัทธา รูความ
ประสงคของผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม 
เจรจาคําท่ีนารักแกกันและกัน ยอมมีความเจริญรุงเรืองมาก 
มีความผาสุกท้ังสองฝาย มีศีลเสมอกัน รักใครกันมาก 
ไมมีใจรายตอกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว ท้ังสอง
เปนผูมีศีลและวัตรเสมอกัน ยอมเปนผูเสวยกามารมณ 
เพลิดเพลินบันเทิงใจอยูในเทวโลก. 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๑/๕๖.  



รักษาตน ดวยการเสพธรรมะ 

ดวยการเจริญธรรมะ ดวยการทําใหมากซึ่งธรรมะ 

รักษาผูอื่น ดวยการอดทน 

ดวยการไมเบียดเบียน 

ดวยเมตตาจิต ดวยความรักใครเอ็นดู 

มหา. สํ. ๑๙/๒๒๔/๗๕๘.



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๘๑ 

ภรรยา ๗ จําพวก 

คร้ังนั้น เม่ือเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว 
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดแลว 
ก็สมัยนั้น มนษุยท้ังหลายในนิเวศนของทานอนาถบิณฑิก-
เศรษฐีสงเสียงอ้ืออึง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม แลวนั่ง ณ ท่ีควร
สวนขางหนึ่ง.  

คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา คหบดี 
เหตุไรหนอ มนุษยท้ังหลายในนิเวศนของทาน จึงสงเสียง
อ้ืออึงเหมือนชาวประมงแยงปลากัน.  

อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา  

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  นางสุชาดาคนน้ี ขาพระองคนํามา

จากตระกูลมั่งคั่งมาเปนสะใภในเรือน นางไมเช่ือถือ แมผัว พอผัว 
สามี  แมแตพระผูมีพระภาค  นางก็ไมสักการะเคารพนับถือบูชา”  

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกนางสุชาดา
หญิงสะใภในเรือนวา “มานีแ่นะ! นางสุชาดา” นางสุชาดา 



๘๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

หญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา  

นางสุชาดาภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกนี้ ๗ จําพวก
เปนไฉน คือ :- 

ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต ๑  
เสมอดวยโจร ๑  
เสมอดวยนาย ๑  
เสมอดวยแม ๑ 
เสมอดวยพี่สาวนองสาว ๑  
เสมอดวยเพื่อน ๑  
เสมอดวยทาสี ๑  

นางสุชาดา !  ภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกนีแ้ล 
เธอเปนจําพวกไหนใน ๗ จาํพวกนั้น. 

นางสุชาดากราบทูลวา  
“ขาแตพระองคผูเจริญ !    หมอมฉันยังไมรูทั่วถึงความ

แหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอน้ีไดโดยพิสดาร.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๘๓ 

ขาแตพระองคผูเจริญ !    ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระภาค 
โปรดทรงแสดงธรรมแกหมอมฉัน   โดยที ่หมอมฉันจะพึงรู
ทั ่วถึงเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอน้ี 
โดยพิสดารเถิด” 

นางสุชาดา !    ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี 
เราจักกลาว  

นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือน ทูลรับพระผูมีพระภาค
แลว  พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา :-  

 (๑) ภริยาผูมีจิตประทุษราย ไมอนุเคราะหดวย
ประโยชนเกื้อกูล ยินดีในชายอ่ืน ดูหม่ินสามี  เปนผูอัน
เขาซ้ือมาดวยทรัพย พยายามจะฆาผัว ภริยาของบุรุษ
เห็นปานนี้เรียกวา วธกาภริยา ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต.  

(๒) สามีของหญิงประกอบดวยศิลปกรรม
พาณิชยกรรม และกสิกรรม ไดทรัพยใดมา ภริยาปรารถนา
จะยักยอกทรัพย   แมมีอยูนอยนั้นเสีย  ภริยาของบุรุษ
เห็นปานนี้เรียกวา โจรภริยา ภริยาเสมอดวยโจร.  

(๓)  ภริยาท่ีไมสนใจการงาน เกยีจคราน กนิมาก 
ปากราย  ปากกลา รายกาจ  กลาวคําหยาบ  ขมข่ีผัว



๘๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ผูขยันขันแข็ง ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา อัยยาภริยา 
ภริยาเสมอดวยนาย.  

(๔)  ภริยาใดอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล
ทุกเม่ือ    ตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตร    รักษา
ทรัพยท่ีสามีหามาไดไว   ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา 
มาตาภริยา ภริยาเสมอดวยมารดา.  

(๕)  ภริยาท่ีเปนเหมือนพี่สาวนองสาว มีความ
เคารพในสามีของตน เปนคนละอายบาป เปนไปตาม 
อํานาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา ภคินีภริยา 
ภริยาเสมอดวยพี่สาว นองสาว.  

(๖)  ภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแลวชื่นชมยินดี 
เหมือนเพื่อนผูจากไปนานแลวกลับมา  เปนหญิงมีศีล  
มีวัตร  ปฏิบัติสามี  ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา 
สขีภริยา ภริยาเสมอดวยเพื่อน.  

(๗)  ภริยาใดสามีเฆ่ียนตี ขูตะคอก ก็ไมโกรธ 
ไมคิดพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได เปนไปตามอํานาจ
สามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา ทาสีภริยา 
ภริยาเสมอดวยทาสี.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๘๕ 

ภริยาท่ีเรียกวา 
วธกาภริยา ๑, โจรีภริยา ๑, อัยยาภริยา ๑   
ภริยาท้ัง ๓ จําพวกนั้น ลวนแตเปนคนทุศีล

หยาบชา  ไมเอ้ือเฟอ  เม่ือตายไป  ยอมเขาถึงนรก.  
สวนภริยาท่ีเรียกวา  

มาตาภริยา ๑,  ภคินีภริยา ๑ 
 สขีภริยา ๑,  ทาสีภริยา ๑   

ภริยาท้ัง ๔ จําพวกนั้น เพราะตั้งอยูในศีล 
ถนอมรักไวยั่งยืน เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติ.  

นางสุชาดา !  ภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกนีแ้ล 
เธอเปนภริยาจาํพวกไหน ใน ๗ จําพวกน้ัน. 

ขาแตพระองคผูเจริญ !    ต้ังแตวันน้ีเปนตนไป ขอ
พระผูมีพระภาคโปรดทรงจําหมอมฉันวา เปนภริยาของสามี
ผูเสมอดวยทาสี.  

 
สตฺตก. อํ. ๒๓/๙๒/๖๐. 

 
 



๘๖ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

มนุษยผ ี 

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย การอยูรวม ๔ 
ประการนี้  

๔ ประการเปนอยางไรเลา ?   คือ :- 
(๑) ชายผีอยูรวมกบัหญิงผี  
(๒) ชายผีอยูรวมกบัหญิงเทวดา  
(๓) ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผี  
(๔) ชายเทวดา อยูรวมกับหญิงเทวดา  

คหบดแีละคหปตานีท้ังหลาย !    ก็ชายผีอยูรวมกับ
หญิงผีอยางไร ?  

สามีในโลกนีเ้ปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ
ผิดในกาม  พดูเท็จ  ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้ง
แหงความประมาท เปนคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทิน
คือความตระหนี่ครอบงํา ดาและบริภาษสมณพราหมณ 
อยูครองเรือน  แมภรรยาของเขาก็เปนผูมักฆาสัตว  ลักทรัพย  
ประพฤติผิดในกาม ฯลฯ  เปนคนทุศีล   มีบาปธรรม  มีใจ



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๘๗ 

อันมลทินคือความตระหนี่ครอบงํา ดาและบริภาษ
สมณพราหมณ  อยูครองเรือน.  

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ! ชายผีอยูรวมกับ
หญิงผี อยางนี้แล. 

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย !   ก็ชายผีอยูรวมกับ
หญิงเทวดาอยางไร ? 

สามีในโลกนี้เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ ดาและบริภาษ
สมณพราหมณ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผู 
งดเวน จากการฆาสัตว  จากการลักทรัพย  จากการประพฤติ
ผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ําเมาคือสุราเมรัย
อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท มีศีล มีกลัยาณธรรม มีใจ
ปราศจากมลทินคือความตระหนี่ ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ 
อยูครองเรือน.  

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย !  ชายผีอยูรวมกับ
หญิงเทวดา อยางนี้แล. 

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย !  ก็ชายเทวดาอยู
รวมกับหญิงผีอยางไร ? 



๘๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

สามีในโลกนี้เปนผูงดเวน จากการฆาสัตว ฯลฯ
อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ 
ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน. 

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย !  ชายเทวดาอยูรวม 
กับหญิงผี อยางนี้แล.  

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย !  ก็ชายเทวดาอยูรวม 
กับหญิงเทวดาอยางไร ?  

สามีในโลกนี้เปนผูงดเวน จากการฆาสัตว ฯลฯ 
ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน แมภรรยา
ของเขาก็เปนผูงดเวน  จากการฆาสัตว ฯลฯ  ไมดา
ไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน 

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย !  ชายเทวดาอยูรวม 
กับหญิงเทวดา อยางนี้แล.  

คหบดีและคหปตานีท้ังหลาย !  การอยู ร วม  ๔ 
ประการนี้แล. 

ภรรยาและสามีท้ังสองเปนผูทุศีล เปนคนตระหน่ี 
มักดาวาสมณพราหมณ ชื่อวาเปนผีมาอยูรวมกัน. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๘๙ 

สามีเปนผูทุศีล มีความตระหนี่ มักดาวา 
สมณพราหมณ สวนภรรยาเปนผูมีศีล รูความประสงค
ของผูขอ ปราศจากความตระหน่ี ภรรยาน้ันชื่อวาเทวดา
อยูรวมกับสามีผี.  

สามี เปนผู มี ศีล    รูความประสงคของผูขอ 
ปราศจากความตระหน่ี  สวนภรรยาเปนผูทุศีล  มีความ
ตระหนี่  มักดาวาสมณพราหมณ  ชื่อวาหญิงผีอยูรวมกับ
สามีเทวดา.  

ท้ังสองเปนผูมีศรัทธา   รูความประสงค  ของ
ผูขอมีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม ภรรยาและสามี
ท้ังสองนัน้ เจรจาถอยคําท่ีนารักแกกันและกัน ยอมมีความ
เจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ท้ังสองฝายมีศีลเสมอกัน 
รักใครกันมาก ไมมีใจรายตอกัน คร้ันประพฤติธรรม 
ในโลกนี้แลว เปนผูมีศีลและวัตรเสมอกัน ยอมเปนผูเสวย
กามารมณเพลิดเพลินบันเทิงใจอยูในเทวโลก.  
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๗๔/๕๓.  



สิ่งใดมีความเกิด  เปนธรรมดา  

สิ่งนั้นทั้งหมด  

มีความดับไป  เปนธรรมดา 

มหา. ที. ๑๐/๔๙/๔๙. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๙๑ 

เขาใจเร่ืองกรรม  
เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรม ทั้ง ๖ แงมุม 

ภิกษุ ท. ! กรรม เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ, 
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิดพรอม) แหงกรรม เปนส่ิงท่ี
บุคคลควรทราบ, เวมัตตตา (ความมีประมาณตาง ๆ) แหงกรรม 
เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ, วิบาก (ผลแหงการกระทํา) แหงกรรม
เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธ (ความดับไมเหลือแหงกรรม) 

เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับไมเหลือแหงกรรม) เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ ...  
คําท่ีเรากลาวแลวดังนี้นัน้ เราอาศัยอะไรกลาวเลา ?  

ภิกษุ ท. ! เรากลาวซ่ึงเจตนา วาเปนกรรม 
เพราะวาบุคคลเจตนาแลว ยอมกระทําซ่ึงกรรม ดวยกาย 
ดวยวาจา  ดวยใจ.  

ภิกษุ ท. ! นิทานสัมภวะแหงกรรมท้ังหลาย 
เปนอยางไรเลา ?   



๙๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ภิกษุ ท. ! นิทานสัมภวะ(เหตุเปนแดนเกิดพรอม) 
แหงกรรมท้ังหลาย คือ ผัสสะ.  

ภิกษุ ท. ! เวมัตตตาแหงกรรมท้ังหลาย  เปน
อยางไรเลา ?  

ภิกษุ ท. ! กรรมที่ทําใหเสวยในนรก มีอยู, 
กรรมท่ีทําใหสัตวเสวยเวทนาในกําเนิดเดรัจฉาน มีอยู, 
กรรมท่ีทําสัตวใหเสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู, กรรมท่ี
ทําสัตวเสวยในมนุษยโลก มีอยู,  กรรมท่ีทําสัตวเสวยใน
เทวโลก มีอยู,  

ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา  เวมัตตตา (ความมี

ประมาณตาง ๆ)  แหงกรรมท้ังหลาย.  

ภิกษุ ท. ! วิบากแหงกรรมท้ังหลาย    เปน
อยางไรเลา ?  

ภิกษุ ท. ! เรากลาววิบากแหงกรรมท้ังหลาย 
วามีอยู ๓ อยาง คือ วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือ
วา วิบากในอุปะปชชะ (คือในเวลาตอมา) หรือวา วิบากใน
อปรปริยายะ (คือในเวลาตอมาอีก). 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๙๓ 

 ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา วบิากแหงกรรมท้ังหลาย.  
ภิกษุ ท. ! กัมมนิโรธ เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ ท. ! ความดับแหงกรรมยอมมี  เพราะ

ความดับแหงผัสสะ.  
อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองคแปด) นี้นั่นเอง 

เปนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงกรรม); ไดแก  ส่ิงเหลานีคื้อ :-    

สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)   
สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ)  
สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)   
สัมมากัมมันตะ (การทําการงานชอบ)   
สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ)   
สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)  

สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)   
สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจม่ันชอบ).  
ภิกษุ ท. ! เม่ือใด อริยสาวก ยอมรูชัดซ่ึงกรรม 

อยางนี,้ รูชัดซ่ึงนิทานสัมภวะแหงกรรม อยางนี,้ รูชัดซ่ึง
เวมัตตตาแหงกรรม อยางนี้, รูชัดซ่ึงวิบากแหงกรรม อยางนี้,   



๙๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

รูชัดซ่ึงกัมมนโิรธ อยางนี้, รูชัดซ่ึงกัมมนโิรธคามินีปฏิปทา  
อยางนี;้  

อริยสาวกน้ัน ยอมรูชดัซ่ึงพรหมจรรยนี้วาเปน
เคร่ืองเจาะแทงกิเลส  เปนท่ีดับไมเหลือแหงกรรม.  

ภิกษุ ท. ! ขอท่ีเรากลาวแลววา  
“กรรม เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,  
นิทานสัมภวะแหงกรรม  เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

 เวมัตตตาแหงกรรม  เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ, 
 วิบากแหงกรรม  เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,  
 กัมมนิโรธ  เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,  
 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ” 
ดังนี้ (รวมส่ิงที่บุคคลควรทราบเก่ียวกับกรรมทั้ง ๖ แงมุม) นั้น  
เราอาศัยความขอนี้กลาวแลว.  
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔/๓๓๔.  
 

  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๙๕ 

กรรมเปรยีบดวยกอนเกลือ  
 

ภิกษุ ท. ! ใครพงึกลาววา คนทํากรรมอยางใด ๆ 
ยอมเสวย กรรมนั้น อยางนั้น  ๆ ดังนี้ เม่ือเปนอยางนั้น 
การอยูประพฤติพรหมจรรยก็มีไมได ชองทางที่จะทํา
ท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบก็ไมปรากฏ  

สวนใครกลาววา คนทํากรรมอันจะพึงใหผล
อยางใด ๆ  ยอมเสวย ผลของกรรมนั้น อยางนั้น ๆ ดงันี้  
เม่ือเปนอยางนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรยยอมมีได   
ชองทางท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบก็ยอมปรากฏ.  

ภิกษุ ท. ! บาปกรรมแมประมาณนอย  ท่ี
บุคคลบางคนทําแลว บาปกรรมนั้นยอมนาํเขาไปนรกได
บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น บางคนทําแลว 
กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (ใหผลในภพปจจุบัน) 
ไมปรากฏผลมากตอไปเลย.  

บาปกรรม แมประมาณนอย บุคคลชนิดไร 
ทําแลว  บาปกรรมน้ันจึงนาํเขาไปนรกได ?  



๙๖ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

บุคคลบางคน ในโลกน้ีเปนผูมีกายมิไดอบรม 
มีศีลมิไดอบรม  มีจิตมิไดอบรม  มีปญญามิไดอบรม 
มีคุณความดีนอย เปนอัปปาตุมะ (ผูมีใจคับแคบใจหยาบใจตํ่าทราม) 
เปนอัปปทุกขวิหารี (มีปกติอยูเปนทุกขดวยเหตุเล็กนอย คือ

เปนคนเจาทุกข) บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคลชนิดนี้
ทําแลว บาปกรรมนั้นยอมนาํเขาไปนรกได. 

บาปกรรม ประมาณนอยอยางเดียวกัน บุคคล
ชนิดไร ทําแลว  กรรมนั้นจึงเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 
ไมปรากฏผลมากตอไปเลย ?  

บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูมีกาย... มีศีล... มีจิต...  
มีปญญาไดอบรมแลว มีคุณความดีมาก เปนมหาตมะ 
(ผูมีใจกวางขวาง ใจบุญ ใจสูง)  เปนอัปปมาณวิหารี (มีปกติอยู
ดวยธรรมอันหาประมาณมิได  คือเปนคนไมมีหรือไมแสดงกิเลส  

ซึ่งจะเปนเหตุใหเขาประมาณไดวา  เปนคนดีแคไหน) บาปกรรม
ประมาณนอยอยางเดยีวกันนั้น บุคคลชนดินี้ทําแลวกรรม
นั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนยีกรรม ไมปรากฏผลมากตอไปเลย.  

ภิกษุ ท. ! ตางวาคนใสเกลือลงไปในถวยน้ํา
เล็ก ๆ  หนึ่งกอน   ทานท้ังหลายจะสําคัญวากระไร  น้ําอันนอย



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๙๗ 

ในถวยน้ํานั้นจะกลายเปนน้ําเค็ม  ไมนาดื่มไป  เพราะเกลือ
กอนนั้นใชไหม ?  

“เปนเชนน้ัน พระเจาขา !”  
เพราะเหตุไร ? 
“เพราะเหตุวา  นํ้าในถวยนํ้าน้ันมีนอย  มันจึงเค็มได...

เพราะเกลือกอนน้ัน” 
ตางวาคนใสเกลือกอนขนาดเดียวกันนั้น ลงไปใน

แมน้ําคงคาทานท้ังหลายจะสําคัญวากระไร น้ําในแมน้ําคงคา
นั้นจะกลายเปนน้ําเค็ม ดื่มไมได เพราะเกลือกอนนั้นหรือ ?  

“หามิได พระเจาขา !”   

เพราะเหตุอะไร ? 
“เพราะเหตุวา นํ้าในแมนํ้าคงคามีมาก นํ้าน้ันจึงไมเค็ม...

เพราะเกลือกอนน้ัน”   

ฉันนัน้นัน่แหละ. ภกิษุ ท. !  บาปกรรมแมประมาณ
นอย บุคคลบางคนทําแลว บาปกรรมนัน้ ยอมนําไปนรกได 
สวนบาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น   บางคน
ทําแลว กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไมปรากฏผล
มากตอไปเลย...  



๙๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ภิกษุ ท. ! คนบางคนยอมผูกพันเพราะทรัพย 
แมกึ่งกหาปณะ... แม ๑ กหาปณะ... แม ๑๐๐ กหาปณะ 
สวนบางคนไมผูกพันเพราะทรัพยเพียงเทานั้น.  

คนอยางไร จึงผูกพนัเพราะทรัพย แมก่ึงกหาปณะ 
ฯลฯ คนบางคนในโลกนีเ้ปนคนจน มีสมบัตนิอย มีโภคะนอย 
คนอยางนี้ยอมผูกพันเพราะทรัพย  แมกึ่งกหาปณะ ฯลฯ. 

คนอยางไร ไมผูกพันเพราะทรัพยเพียงเทานั้น ? 
คนบางคนในโลกน้ีเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก 
คนอยางนี้ ยอมไมผูกพันเพราะทรัพยเพยีงเทานั้น ฉันนัน้
นั่นแหละ.  

ภิกษุ ท. ! บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคล
บางคนทําแลว บาปกรรมน้ันยอมนําเขาไปนรกได 
สวนบาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น  บุคคล
บางคนทําแลว กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 
ไมปรากฏผลมากตอไปเลย...   

 
 ติก. อํ. ๒๐/๓๒๐/๕๔๐.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๙๙ 

กรรมที่เปนไปเพ่ือความส้ินกรรม  

ภิกษุ ท. ! กรรม ๔ อยางเหลานี้ เรากระทําให
แจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศใหรูท่ัวกัน.  

กรรม ๔ อยาง อยางไรเลา ?  
ภิกษุ ท. !      กรรมดํา มีวิบากดํา ก็มีอยู  
ภิกษุ ท. ! กรรมขาว มีวิบากขาว ก็มีอยู  
ภิกษุ ท. ! กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดํา

ท้ังขาว ก็มีอยู.  
ภิกษุ ท. ! กรรมไมดาํไมขาว   มีวิบากไมดาํ

ไมขาว  เปนไปเพื่อความส้ินกรรม ก็มีอยู.  
ภิกษุ ท. ! กรรมดํา  มีวิบากดํา  เปนอยางไรเลา ?   
ภิกษุ ท. !   บุคคลบางคนในกรณนีี้ ยอมปรุงแตง 

กายสังขารอันเปนไปกับดวยความเบยีดเบยีน, ยอมปรุงแตง 
วจีสังขาร อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ยอมปรุงแตง 
มโนสังขาร อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน. คร้ันเขา
ปรุงแตงสังขาร (ทั้งสาม) ดังนี้แลว ยอม เขาถึงโลก อันเปนไป
กับดวยความเบียดเบียน; ผัสสะท้ังหลาย อันเปนไปกับ



๑๐๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองเขาซ่ึงเปนผูเขาถึงโลก
อันเปนไปดวยความเบียดเบียน; เขาอันผัสสะท่ีเปนไป
กับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนา 
ท่ีเปนไปกับดวยความเบียดเบียน อันเปนทุกขโดยสวนเดียว, 
ดังเชนพวกสัตวนรก.  

ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา กรรมดํา มีวิบากดาํ.  
ภิกษุ ท. ! กรรมขาว  มีวิบากขาว  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้   ยอมปรุงแตง 

กายสังขารอันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ยอมปรุงแตง 
วจีสังขารอันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ยอมปรุงแตง 
มโนสังขารอันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน,  คร้ันเขา
ปรุงแตง สังขาร (ทั้งสาม) ดังนี้แลว  ยอมเขาถึงโลกอันไม
เปนไปกับดวยความเบียดเบียน;  ผัสสะทั้งหลายที่ไม
เปนไปกับดวยความเบียดเบียน   ยอมถูกตองเขาผูเขาถึง
โลกอันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน;  เขาอันผัสสะ
ที่ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอม
เสวยเวทนาท่ีไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน อันเปนสุข
โดยสวนเดียว, ดังเชนพวกเทพสุภกิณหา.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๐๑ 

ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา  กรรมขาว มีวิบากขาว.  
ภิกษุ ท. ! กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ัง

ขาว เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้   ยอมปรุงแตง 

กายสังขารอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไป
ดวยความเบียดเบียนบาง,  ยอมปรุงแตง วจีสังขารอันเปนไป
กับดวยความเบียดเบียนบาง  ไมเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียนบาง, ยอมปรุงแตง มโนสังขาร อันเปนไปกับดวย
ความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง,  
คร้ันเขาปรุงแตงสังขาร (ทั้งสาม) ดังนี้แลว ยอมเขาถึงโลก
อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปดวย
ความเบียดเบียนบาง;  ผัสสะทั้งหลาย  ที่เปนไปกับดวย
ความเบียดเบียนบาง  ไมเปนไปดวยความเบียดเบียนบาง  
ยอมถูกตองเขาผู เขาถึงโลกอันเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียนบาง   ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง;  
เขาอันผัสสะท่ีเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง   ไมเปนไป
ดวยความเบียดเบียนบาง ถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนา 
ที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง   ไมเปนไปดวย



๑๐๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ความเบียดเบียนบาง  อันเปนเวทนาท่ีเปนสุขและทุกขเจือกัน, 
ดังเชนพวกมนุษย  พวกเทพบางพวก  พวกวินิบาตบางพวก.  

ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบาก
ท้ังดําท้ังขาว.  

ภิกษุ ท. ! กรรมไมดาํไมขาว มีวิบากไมดาํ
ไมขาว เปนไปเพื่อความส้ินกรรม นั้นเปน อยางไรเลา ?  

คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ. 

 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา กรรมไมดําไมขาว มีวิบาก
ไมดําไมขาว  เปนไปเพื่อความส้ินกรรม.  

ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล  กรรม ๔ อยาง ท่ีเรา
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหรูท่ัวกัน.  

 
 จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๐-๓๒๑/๒๓๗. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๐๓ 

วิธีดับกรรม 

ภิกษ ุท. ! ...อริยมรรคมีองคแปด นี้นั่นเอง 
เปนกัมมนิโรธคามินีปฏปิทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ

แหงกรรม) ; ไดแก ส่ิงเหลานีคื้อ :-    
สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)  
สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) 
สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)  

สัมมากัมมันตะ (การทําการงานชอบ)    
สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ)    
สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)     
สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)  
สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจมั่นชอบ). 

 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๕/๓๓๔. 
 
รายละเอียดเก่ียวกับอริยมรรคมีองคแปด สามารถอานเพ่ิมเติมไดที่
หนา ๑๔๕ 
 



๑๐๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

วิบากกรรมอยางเบาของหมูสตัว 

ภิกษุ ท. ! ปาณาติบาต (ฆาสัตว)  ท่ีเสพท่ัวแลว  
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อ
กําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแหงปาณาติบาตของผูเปนมนุษยท่ีเบากวา
วิบากท้ังปวง คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อ มีอายุส้ัน.  

ภิกษุ ท. ! อทินนาทาน (ลักทรัพย) ท่ีเสพทัว่แลว  
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่นรก เปนไปเพือ่
กําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแหงอทินนาทานของผูเปนมนุษยท่ีเบากวา
วิบากท้ังปวง  คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อ  ความเสื่อมแหงโภคะ.  

ภิกษุ ท. ! กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม) 
ท่ีเสพท่ัวแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่นรก  
เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจารของผูเปนมนุษยท่ีเบากวา
วิบากท้ังปวง  คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อ   กอเวรดวยศัตรู.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๐๕ 

ภิกษุ ท. ! มุสาวาท (คําเท็จ)  ท่ีเสพท่ัวแลว  
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก  เปนไปเพือ่
กําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.   

วิบากแหงมุสาวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวา
วิบากท้ังปวง  คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อ   การถูกกลาวตูดวย
คําไมจริง.  

ภิกษุ ท. ! ปสุณวาท (คํายุยงใหแตกกัน) ท่ีเสพ
ท่ัวแลว  เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อนรก 
เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแหงปสุณวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวา
วิบากท้ังปวง  คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อ  การแตกจากมิตร.  

ภิกษุ ท. ! ผรุสวาท (คําหยาบ)  ท่ีเสพท่ัวแลว 
เจริญแลว  ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก  เปนไปเพื่อ
กําเนิดดิรัจฉาน   เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.   

วิบากแหงผรุสวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวา
วิบากทั้งปวง  คือวิบากที่เปนไปเพื่อ  การไดฟงเสียงท่ี
ไมนาพอใจ.  



๑๐๖ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ภิกษุ ท. ! สัมผัปปลาวาทิ (คําเพอเจอ) ที่เสพ
ท่ัวแลว  เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อนรก 
เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแหงผรุสวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวา
วิบากท้ังปวง  คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อวาจาท่ีไมมีใคร
เชื่อถือ.  

ภิกษุ ท. ! การดืม่น้าํเมาคอืสุราและเมรัย ท่ีเสพ
ท่ัวแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อนรก 
เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแหงการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ของ
ผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง   คือวิบากท่ีเปนไปเพือ่
ความเปนบา (อุมฺมตฺก).  
 

อฏก. อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐.  
 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๐๗ 

ฉลาดในเร่ืองกรรม  

บุคคลเปนพราหมณเพราะชาติ (กําเนิด) ก็หามิได;  
จะมิใชพราหมณเพราะชาติ (กําเนิด) ก็หามิได :  

บุคคลเปนพราหมณเพราะกรรม;  
ไมเปนพราหมณ  ก็เพราะกรรม.  

บุคคลเปนชาวนา ก็เพราะกรรม;  
เปนศิลปน ก็เพราะกรรม,  

บุคคลเปนพอคา ก็เพราะกรรม;   
เปนคนรับใช ก็เพราะกรรม,  

บุคคลแมเปนโจร ก็เพราะกรรม;   
เปนนักรบ ก็เพราะกรรม,  

บุคคลเปนปุโรหิต ก็เพราะกรรม;  
แมเปนพระราชา ก็เพราะกรรม,  

บัณฑิตท้ังหลายยอมเห็นซึ่งกรรมนั้น   
ตามท่ีเปนจริงอยางนี้.  

ชื่อวาเปนผูเห็นซ่ึงปฏิจจสมุปบาท  
เปนผูฉลาดในเรื่องวิบากแหงกรรม.  



๑๐๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

โลกยอมเปนไปตามกรรม  
หมูสัตวยอมเปนไปตามกรรม.  
 
สัตวท้ังหลาย มีกรรมเปนเคร่ืองรึงรัด  
เหมือนล่ิมสลักขันยึดรถที่กําลังแลนไปอยู.  
 
สัตวท้ังหลาย    เปนผูมีกรรมเปนของตน     
เปนทายาทแหงกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด   
มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย   
กระทํากรรมใดไว  ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม  
จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น. 
 

สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒.  
 



ราธะ !  ความพอใจอันใด 

ราคะอันใด  นันทิอันใด  ตัณหาอันใด    

มีอยูในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา   

ในสังขาร และในวิญญาณ  

เพราะการติดแลว  ของแลวในสิ่งนั้น ๆ  

เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา “สัตว” ดังนี้ 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗๘.



๑๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

วินิจฉัยกรรม 
เมื่อจะกระทาํ 

 
ราหุล !  เธอใครจะทํากรรมใดดวยกาย พึง

พิจารณากรรมน้ันเสียกอนวา “กายกรรมที่เราใครจะกระทํานี้ 
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง เบียดเบียนผูอ่ืนบาง 
เบียดเบียนท้ังสองฝายบาง เปนกายกรรมท่ีเปนอกุศล 
มีทุกขเปนกําไร  มีทุกขเปนวบิาก  หรือไมหนอ ?”  ดังนี้.    

ราหุล !     ถาเธอพิจารณา    รูสึกอยูดังนี้ไซร, 
เธอ ไมพึงกระทํากายกรรมชนิดนั้นโดยถายเดียว.  

ราหุล !     ถาเธอพิจารณา    รูสึกอยูดังนี้วา 
“กายกรรมท่ีเราใครจะกระทํานี้  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ไมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝายบาง เปนกายกรรมที่เปนกุศล  
มีสุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก  ดังนี้ไซร.  

ราหุล !    เธอพึงกระทํากายกรรมชนิดน้ัน.  
 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๑๑ 

เมื่อกระทําอยู 
 

ราหุล !  เม่ือเธอกระทํากรรมใดดวยกายอยู 
พึงพิจารณากรรมนั้นวา  “กายกรรมท่ีเรากําลังกระทําอยูนี้ 
เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง   เบียดเบียนผูอ่ืนบาง 
เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง   เปนกายกรรมที่เปนอกุศล   
มีทุกขเปนกําไร  มีทุกขเปนวิบาก  หรือไมหนอ ?”  ดังนี้. 

ราหุล !  ถาเธอพิจารณา  รูสึกอยูดังนี้ไซร, 
เธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสีย.  

ราหุล !  ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้วา 
“กายกรรมท่ีเรากําลังกระทําอยูนี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน 
ตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ไมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝายบาง เปนกายกรรมที่เปนกุศล 
มีสุขเปนกําไร   มีสุขเปนวิบาก ”  ดังนี้ ไซร.  

ราหุล !    เธอพึงเรงเพิ่มการกระทํากายกรรม
ชนิดนั้น. 

 



๑๑๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

เมื่อกระทําแลว 
 

ราหุล !     เม่ือเธอกระทํากรรมใดดวยวาจาแลว 
พึงพิจารณากรรมน้ัน วา “กายกรรมท่ีเรากระทําแลวนี้ 
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง เบียดเบียนผูอ่ืนบาง 
เบียดเบียนท้ังสองฝายบาง เปนกายกรรมท่ีเปนอกุศล 
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ ?”  ดังนี้, 

ราหุล !  ถาเธอพิจารณา  รูสึกอยูดังนี้ไซร, 
เธอพึงแสดง พึงเปดเผย พึงกระทําใหเปนของหงาย 
ซ่ึงกายกรรมนัน้ ในพระศาสนาหรือในเพือ่นสพรหมจารี 
ผูเปนวิญูชนท้ังหลาย, คร้ันแสดง คร้ันเปดเผย คร้ันกระทํา
ใหเปนของหงายแลว  พึงถึงซ่ึงความระวังสังวรตอไป.  

ราหุล !  ถาเธอพิจารณา    รูสึกอยูดังนี้วา 
“กายกรรมท่ีเรากระทําแลวนี้  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบาง  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  ไมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝายบาง เปนกายกรรมที่เปนกุศล 
มีสุขเปนกําไร   มีสุขเปนวิบาก”  ดังนี้ ไซร.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๑๓ 

ราหุล !  เธอพึงอยู ดวยปติและปราโมทย 
ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู    ทั้งกลางวันและ
กลางคืนเถิด.  
 

ม. ม. ๑๓/๑๒๘/๑๓๐.  



๑๑๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

การบวชท่ีไรประโยชน  

ภิกษุ ท. ! อาชีพตํ่าท่ีสุด  ในบรรดาอาชีพท้ังหลาย  
คือการขอทาน.    

ภิกษุ ท. ! คําสาปแชงอยางยิ่ง ในโลกน้ี คือ 
คําสาปแชงวา  “แกถือกระเบื้องในมือเท่ียวขอทานเถอะ” 
ดังนี้.  

ภิกษุ ท. ! กุลบุตรท้ังหลาย เขาถึงอาชีพนี้ 
เปนผูเปนไปในอํานาจแหงประโยชน เพราะอาศัยอํานาจ
แหงประโยชน, ไมใชเปนคนหนีราชทัณฑ  ไมใช
เปนคนขอใหโจรปลอยตัวไปบวช ไมใชเปนคนหนีหนี้  
ไมใชเปนคนหนีภัย   ไมใชเปนคนไรอาชีพ,  จึงบวช 

อีกอยางหนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแลว โดยท่ีคิดเชนนี้วา  
เราท้ังหลายเปนผูถูกหยั่งเอาแลว โดยชาติ ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสท้ังหลาย เปนผู
อันความทุกขหยั่งเอาแลว  มีความทุกขเปนเบ้ืองหนาแลว 
ทําไฉน  การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้  จะพึงปรากฏ
แกเรา  ดังน้ี.   



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๑๕ 

ภิกษุ ท. !  แตว าก ุลบุตรผู บวชแลวอย างนี้ 
กลับเปนผูมากไปดวยอภิชฌา มีราคะแกกลาในกามท้ังหลาย 
มีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจเปนไปในทางประทุษราย 
มีสติอันลืมหลงแลว  ไมมีสัมปชัญญะ  มีจิตไมตั้งม่ันแลว 
มีจิตหมุนไปผิดแลว  มีอินทรียอันตนไมสํารวมแลว. 

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน ดุนฟนจากเชงิตะกอน 
ท่ีเผาศพ ยังมีไฟติดอยูท้ังสอง ตรงกลางก็เปอนอุจจาระ  
ยอมใชประโยชนเปนไมในบานเรือนก็ไมได ยอมใช
ประโยชนเปนไมในปาก็ไมได,  ขอนี้ฉันใด;  

ภิกษุ ท. ! เรากลาวบุคคลนี้วามีอุปมาเชนนั้น; 
คือ  เปนผูเสื่อมจากโภคะแหงคฤหัสถดวย , ไมทํา
ประโยชนแหงสมณะใหบริบูรณ ดวย.  
 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๑๓/๑๖๗.  
 



ทานจงถวายทานในสงฆเถิด 

เมื่อทานถวายทานในสงฆอยู,  

จิตจักเลื่อมใส;  

ทานเปนผูมีจิตอันเลื่อมใสแลว  

ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย  

จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๓๘/๓๓๐. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๑๗ 

สังฆทานดีกวา !  
 

“ ขาแตพระองคผูเจริญ !  ทานประจําสกุลวงศ  ขาพระองค
ยังใหอยู แตวาทานน้ันขาพระองคใหเฉพาะหมูภิกษุผูเปนอรหันต 
หรือผูปฏิบัติอรหัตตมรรค ที่อยูปา ที่ถือบิณฑบาต ที่ถือผาสุกุล 
เปนวัตร ” 

คหบดี !  ขอ ท่ีจะรู ว าคนเหล านี้ เปนพระ
อรหันตหรือปฏิบัติอรหัตตมรรคนั้น  เปนส่ิงท่ีรูไดยาก
สําหรับทานผูเปนคฤหัสถผูบริโภคกาม  ผูยังมีการนอน
เบียดบุตร   บริโภคใชสอยกระแจะจันทนและผาจาก
เมืองกาสี  ทัดทรงมาลาและเคร่ืองกล่ินและเคร่ืองผัดทา  
ยินดีอยูดวยทองและเงิน.  

คหบดี !  ถึงแมภิกษุจะเปน ผูอยูปาเปนวัตร 
ถาเปน ผูฟุงซาน ถือตัว กลับกลอกพูดมาก มีวาจาไม
แนนอน  มีสติลืมหลง  ปราศจากสัมปชัญญะ  ไมมีสมาธิ 
มีจิตหมุนไปผิด  มีอินทรียอันปลอยแลว :  ดวยอาการ
อยางนี้  ภกิษนุัน้  ควรถูกติเตยีนดวยองคนัน้ ๆ.  



๑๑๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

  คหบดี !  ถึงแมภิกษุจะเปน ผูอยูปาเปนวัตร 
ถาเปน ผูไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมกลับกลอก ไมพูดมาก 
มีวาจาแนนอน  มีสติตั้งมั่น  มีสัมปชัญญะ  มีสมาธิ  
มีเอกัคคตาจิต สํารวมอินทรีย : ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุนั้น
อันใคร ๆ  ควรสรรเสริญดวยองคนั้น ๆ. 

คหบดี !  ถึงแมภิกษุจะเปน ผูอยูใกลบาน ก็ดี
.... บิณฑบาตเปนวัตร กด็ี... ฉันในท่ีนิมนต กด็ี... ถือผา
บังสุกุลเปนวัตร ก็ดี... นุงหมคหบดีจีวร ก็ดี ถาเปนผู
ฟุงซาน ถือตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจาไมแนนอน มีสติ
ลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะ ไมมีสมาธิ  มีจิตหมุนไป
ผิด มีอินทรียอันปลอยแลว :  ดวยอาการอยางนี้  ภกิษุนัน้ 
ควรถูกติเตียนดวยองคนั้น ๆ. 

คหบดี !  ถึงแมภิกษุจะเปน ผูอยูใกลบาน ก็ดี
.... บิณฑบาตเปนวัตร ก็ดี... ฉันในท่ีนิมนต กด็ี... ถือผา
บังสกุลเปนวัตร ก็ดี... นุงหมคหบดีจีวร ก็ดี ถาเปนผู
ไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมกลับกลอก ไมพูดมาก มีวาจา
แนนอน  มีสติตั้งม่ัน  มีสัมปชัญญะ  มีสมาธิ   มีเอกัคคตาจิต



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๑๙ 

สํารวมอินทรีย : ดวยอาการอยางนี้  ภิกษุนั้นอันใคร ๆ
ควรสรรเสริญดวยองคนั้น ๆ.  

เอาละ คหบดี !   ทานจงถวายทานในสงฆเถิด  
เม่ือทานถวายทานในสงฆอยู, จิตจักเล่ือมใส;  ทานเปนผูมี
จิตอันเล่ือมใสแลว  ภายหลังแตการตายเพราะการทําลาย
แหงกาย  จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.  

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  จําเดิมแตวันน้ีไป  ขาพระองค
จะถวายทานในสงฆ ”  
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๓๖ - ๔๓๘/๓๓๐.  
 



“	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสิกาใด	

	 ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม		

	 ปฏิบัติชอบยิ่ง,	ปฏิบัติตามธรรมอยู;	

	 ผูนั้นชื่อวา	ยอมสักการะ	เคารพนับถือ		

	 บูชาตถาคต	ดวยการบูชาอันสูงสุด”

	 มหา.	ที.	๑๐/๑๕๙/๑๒๘.	



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๒๑ 

หามผูอื่นใหทาน ชื่อวาไมใชมติร 

วัจฉะ !   ผูใดหามผูอ่ืนซ่ึงใหทาน ผูนั้นช่ือวา
เปนอมิตร ผูทําอันตรายส่ิง ๓ ส่ิง คือ :- 

ทําอันตรายตอบุญของทายก (ผูใหทาน),  
ทําอันตรายตอลาภของปฏิคาหก (ผูรับทาน),  
และตัวเองก็ขุดรากตัวเองกําจัดตัวเองเสียต้ังแต

แรกแลว.  
วัจฉะ !   ผูท่ีหามผูอ่ืนซ่ึงใหทาน ชื่อวาเปน

อมิตร ผูทําอันตรายส่ิง ๓ ส่ิง ดังนี้แล.  
วัจฉะ !   เราเองยอมกลาวอยางนี้วา “ผูใด

เทน้ําลางหมอ หรือน้ําลางชามก็ตาม ลงในหลุมน้ําครํา 
หรือทางน้ําโสโครก ซ่ึงมีสัตวมีชีวิตเกิดอยูในนั้นดวยคิดวา 
สัตวในนั้นจะไดอาศัยเล้ียงชีวิต ดังนีแ้ลว เราก็ยังกลาววา 
นั่นเปนทางมาแหงบุญ เพราะการทําแมเชนนั้น ไมตอง
กลาวถึงการใหทานแกมนษุยดวยกนั” ดังนี้.  

อีกอยางหนึ่ง  เรากลาววาทานท่ีใหแกผูมีศีล 
เปนทานมีผลมาก. ทานท่ีใหแกผูทุศีล หาเปนอยางนัน้ไม. 



๑๒๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

และผูมีศีลนั้นเปนผูละเสียซ่ึงองค ๕ และประกอบอยูดวย
องค ๕.     

ละองค ๕ คือ :-    
ละกามฉันทะ   
ละพยาบาท   
ละถีนมิทธะ (หดหูซึมเซา) 
ละอุทธัจจกุกกุจจะ (ฟุงซานรําคาญ) 
ละวิจกิิจฉา (ลังเลสงสัย) 

ประกอบดวยองค ๕ คือ :-  
ประกอบดวยกองศีลช้ันอเสขะ(คือช้ันพระอรหันต)  
ประกอบดวยกองสมาธิช้ันอเสขะ  
ประกอบดวยกองปญญาช้ันอเสขะ  
ประกอบดวยกองวิมุตติช้ันอเสขะ   
ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะช้ันอเสขะ. 
เรากลาววาทานท่ีใหในบุคคลผูละองคหา และ

ประกอบดวยองคหา ดวยอาการอยางนี้  มีผลมาก  ดังนี้.  

ติก. อํ. ๒๐/๒๐๕/๔๙๗.  



มีลาภ   เสื่อมลาภ  มียศ   เสื่อมยศ  

นินทา  สรรเสริญ  สุข  ทุกข  

แปดอยางนี้  เปนสิ่งที่ไมเที่ยงในหมูมนุษย  

ไมยั่งยืน  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 

อฎก. อํ. ๒๓/๑๕๙/๙๖. 

มีลาภ  เสื่อมลาภ  มียศ  เสื่อมยศ  

นินทา  สรรเสริญ  สุข  ทุกข 

 แปดอยางนี้ เปนสิ่งที่ไมเที่ยงในหมูมนุษย 

 ไมยั่งยืน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 

	 อฎก.	อํ.	๒๓/๑๕๙/๙๖.	



๑๒๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ผลแหงทาน  

คหบดี !   คน ใหทานอันเศราหมองหรือประณีต
ก็ตาม แตใหทานนั้นโดยไมเคารพ ไมทําความนอบนอมให 
ไมใหดวยมือตนเอง ใหของท่ีเหลือ ไมเชื่อกรรมและผล
ของกรรม  ใหทาน 

ทานนั้น  ๆ  ยอมบังเกิดผลในตระกูลใด  ๆ  ใน
ตระกูลนัน้ ๆ  จิตของผูใหทานยอมไมนอมไปเพื่อบริโภค
อาหารอยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี 
ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อ
บริโภคกามคุณ ๕ อยางดี  แมบริวารชนของผูใหทาน
นั้นคือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช คนทํางาน ก็ไมเชื่อฟง 
ไมเงี่ยหูฟง สงจิตไปท่ีอ่ืนเสีย.  

ขอนั้นเพราะเหตุไร ? 
ทั้งนี้เปนเพราะผลแหงกรรมที่ตนกระทําโดย

ไมเคารพ. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๒๕ 

คหบดี !  บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีต
ก็ตาม  แตใหทานนั้นโดยเคารพทําความนอบนอมให 
ใหดวยมือตนเอง  ใหของที่ไมเหลือ  เชื่อกรรมและผล
ของกรรม  ใหทาน  

ทานนั้น ๆ บังเกิดผลในตระกูลใด  ๆ ในตระกูล
นั้น  ๆ จิตของผูใหทานยอมนอมไปเพื่อบริโภคอาหาร
อยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมนอมไป
เพื่อบริโภคยานอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ 
อยางด ี  แมบริวารชนของผูใหทานนั้น คือ บุตร ภรรยา 
ทาส คนใช คนทํางาน ก็เชื่อฟงด ีเงีย่หูฟง ไมสงจิตไปท่ีอ่ืน.   

ขอนั้นเพราะเหตุไร ? 
ท้ังนี้ เปนเพราะผลของกรรมท่ีตนกระทําโดย

เคารพ. 
คหบดี !  เร่ืองเคยมีมาแลว มีพราหมณช่ือเวลามะ 

พราหมณผูนัน้ไดใหทานเปนมหาทานอยางนี้ คือ ไดให
ถาดทองเต็มดวยรูปยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปยะเต็มดวย
ทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด  ถาดสําริดเต็มดวยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด 
ใหชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเคร่ืองประดับลวนเปนทอง มีธง



๑๒๖ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ทองคลุมดวยขายทอง ใหรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุมดวยหนัง
ราชสีห  หนังเสือโครง  หนงัเสือเหลือง  ผากัมพลเหลือง 
มีเคร่ืองประดับลวนเปนทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง 
ใหแมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีน้ํานมไหลสะดวก ใชภาชนะ
เงินรองน้ํานม ใหหญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับดวยแกว
มณีและแกวกณุฑล ใหบัลลังก ๘๔,๐๐๐ ท่ี ลาดดวยผา
โกเชาว  ลาดดวยขนแกะสีขาว  เคร่ืองลาดมีสัณฐานเปน
ชอดอกไม มีเคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชมด มีเคร่ือง
ลาดเพดาน  มีหมอนขางแดงท้ังสอง ใหผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิ 
เปนผาเปลือกไม ผาแพร ผาฝาย เนื้อละเอียด จะปวยกลาว
ไปไยถึงขาว น้ํา ของเค้ียว ของบริโภค เคร่ืองลูบไล 
ท่ีนอน ไหลไปเหมือนแมน้ํา.  

คหบดี !  ทานพึงมีความคิดอยางนี้วา สมัยนั้น 
ผูอ่ืนไมใชเวลามพราหมณผูท่ีใหทานเปนมหาทานน้ัน.  

คหบดี !  แตทานไมควรเห็นอยางนี้ สมัยนั้น 
เราเปนเวลามพราหมณ  เราไดใหทานน้ันเปนมหาทาน 
ก็ในทานนั้น  ไม มีใครเปนพระทักขิ เณยยบุคคล  
ใคร ๆ ไมชําระทักขิณานั้นใหหมดจด. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๒๗ 

คหบดี !  ทานท่ีบุคคลถวายใหทานผูถึงพรอม
ดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)  ผูเดียวบริโภค   มีผลมากกวา 
ทานท่ีเวลามพราหมณใหแลว.  
 ทานท่ีบุคคลถวายใหพระสกทาคามีผู เดียว
บริโภค  มีผลมากกวา ทานท่ีบุคคลถวายใหทานผู ถึง
พรอมดวยทิฏฐิ ๑๐๐ ทานบริโภค.  

ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอนาคามีผูเดียวบริโภค 
มีผลมากกวา ทานท่ีบุคคลถวายใหพระสกทาคามี ๑๐๐ 
ทานบริโภค.  

ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตผูเดียวบริโภค 
มีผลมากกวา  ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอนาคามี ๑๐๐ 
ทานบริโภค.  

ทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียว
บริโภค มีผลมากกวาทาน ท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันต 
๑๐๐ รูปบริโภค.  

ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
บริโภค มีผลมากกวา ทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจา 
๑๐๐ รูปบริโภค.  



๑๒๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ทานที่บุคคลถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขบริโภค มีผลมากกวา ทานท่ีบุคคลถวายให
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค.  

การที่บุคคล สรางวิหารถวายสงฆผูมาจากจาตุรทิศ  
มีผลมากกวาทาน ท่ีบคุคลถวายใหภกิษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขบริโภค.  

การท่ีบุคคล มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรม 
และพระสงฆเปนสรณะ มีผลมากกวา ทานท่ีบุคคลสราง
วิหารถวายสงฆ อันมาจากจาตุรทิศ.  

การท่ีบุคคล มีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ 
งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ จากการดื่มน้ําเมา คือสุรา
และเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท มีผลมากกวา
การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและ
พระสงฆเปนสรณะ.  

การท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิตโดยท่ีสุดแมเพยีงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกวา การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๒๙ 

และการท่ีบุคคลเจริญอนิจจสัญญาแมเพียงเวลา
ลัดนิ้วมือ  มีผลมากกวา  การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต 
โดยท่ีสุดแมเพียงเวลาสูดดมของหอม. 

 
นวก. อํ. ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ทาน ที่จัดวาเปน มหาทาน 

 ภิกษุ ท. ! อริยสาวก ในกรณีนี ้ละปาณาติบาต 
เวนขาดจาก ปาณาติบาต.  ภิกษุ ท. !    อริยสาวกเวนขาด
จากปาณาติบาตแลว   ยอมช่ือวา  ใหอภัยทาน  อเวรทาน 
อัพยาปชฌทาน แกสัตวท้ังหลายมากไมมีประมาณ; คร้ัน
ใหอภยัทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวท้ังหลาย
มากไมมีประมาณแลว ยอมเปนผู มีสวนแหงความไมมีภัย 
ไมมีเวร ไมมีความเบยีดเบียน อันไมมีประมาณ.  ภกิษ ุท. !   นี้
เปนทานชั้นปฐม เปนมหาทาน รูจักกันวาเปนของเลิศ 
เปนของมีมานาน เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณ 
ไมถูกทอดท้ิงเลย ไมเคยถูกทอดท้ิงในอดีต ไมถูกทอดท้ิงอยู
ในปจจุบัน และจักไมถูกทอดท้ิงในอนาคต  อันสมณพราหมณ
ผูรูไมคัดคาน.  ภิกษ ุท. !     ขอนี้เปนทอธารแหงบุญ เปน
ท่ีไหลออกแหงกุศล  นํามาซ่ึงสุข  เปนไปเพ่ือยอดสุดอันดี 
มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนา   นารักใคร   นาพอใจ. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๓๑ 

                (ในกรณีศีล ๕ อีกส่ีขอที่เหลือ คือ การเวนขาดจาก
อทินนาทาน, การเวนขาดจากกาเมสุมิฉาจาร, การเวนขาดจากมุสาวาท 
และการเวนขาดจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท  กไ็ดตรัสโดยมีนัยอยางเดียวกัน) 
 
            ภิกษุ ท. !  ทาน ๕ ประการนี้แล เปนมหาทาน
รูจักกันวาเปนของเลิศ เปนของมีมานาน เปนของ
ประพฤติสืบกันมาแตโบราณ ไมถูกทอดท้ิงเลย ไมเคยถูก
ทอดท้ิงในอดตี ไมถูกทอดท้ิงอยูในปจจบัุน และจักไมถูก
ทอดท้ิงในอนาคต  อันสมณพราหมณผูรูไมคัดคาน. 
 

  อฏก. อํ. ๒๓/๒๕๐/๑๒๙.  

 
 
 
 
 
 



“ความชรา   มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาว, 

 ความเจ็บไข มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรค, 

 ความตาย   มีซ่อนอยู่ในชีวิต” 

	 มหาวาร.	สํ.	๑๙/๒๘๗/๙๖๔.	



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๓๓ 

ผูใหโภชนะ 

ภิกษุ ท. ! ทายกผูใหโภชนะ   ช่ือวายอมให
ฐานะ  ๔  ประการแกปฏิคาหก (ผูรับทาน,  ผูรับของถวาย).  

๔ ประการเปนอยางไรเลา ?  คือ :- 
ใหอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  
คร้ันใหอายแุลว ยอมเปนผูมีสวนแหงอายุอันเปน

ทิพยหรือเปนของมนุษย คร้ันใหวรรณะแลว ... คร้ันให
สุขะแลว ... คร้ันใหพละแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงพละ
อันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย 

 ภิกษุ ท.! ทายกผูใหโภชนะ   ช่ือวายอมให
ฐานะ ๔ ประการนี้แกปฏิคาหก. 

ผูใดยอมใหโภชนะ ตามกาลอันควร โดยเคารพแก
ปฏิคาหกผูสํารวมแลว ผูบริโภคโภชนะท่ีผูอ่ืนใหเปนอยู 
ผูนั้นช่ือวา ยอมใหฐานะ ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ 
สุขะและพละ นรชนผูมีปกติใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ  
ยอมเปนผูมีอายุยืน มีบริวารยศ ในท่ีท่ีตนเกิดแลว. 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๐-๓๒๑/๒๓๗.  



๑๓๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

กัลยณมิตร คือ อริยมรรค  
 

อานนท ! ภิกษุผูช่ือวา  มีมิตรดี   มีสหายดี 
มีเพื่อนดี ยอมเจริญทําใหมาก ซ่ึงอริยมรรคมีองคแปด 
โดยอาการอยางไรเลา ?  

อานนท ! ภิกษใุนศาสนาน้ี ยอมเจริญทําใหมาก
ซ่ึงสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
ชนิดท่ีวิเวกอาศัยแลว ชนิดท่ีวิราคะอาศัยแลว ชนิดท่ี
นิโรธอาศัยแลว  ชนิดท่ีนอมไปรอบเพื่อการสลัดคืน.  

อานนท ! อยางนี้แล ช่ือวาภิกษุผูมีมิตรดี 
สหายดี เพื่อนดี  เจริญทําใหมาก ซ่ึงอริยมรรคมีองคแปด. 

อานนท ! ขอนั ้น เธอพึงทราบดวยปริยาย
อันนี้เถิด คือวา  

พรหมจรรยนี้ท้ังหมดนั่นเทียว  ไดแก  
ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี, ดังนี้.  



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๓๕ 

อานนท ! จริงทีเทียว, สัตวท้ังหลาย ผูมีความเกิด
เปนธรรมดา ไดอาศัยกัลยาณมิตรของเราแลว ยอมพน
หมดจากชาติ, ผูมีความแกชรา ความเจบ็ปวย ความตาย 
ความโศก ความครํ่าครวญ ความทุกขกาย ความทุกขใจ 
ความแหงผากใจ เปนธรรมดา 

คร้ันไดอาศัย กัลยาณมิตรของเรา แลว ยอม
หลุดพนหมดจากชาติ ความแกชรา ความเจ็บปวย 
ความตาย ความโศก ความครํ่าครวญ ทุกขกาย ทุกขใจ 
ความแหงผากใจ.  

อานนท ! ขอนั้น เธอพึงทราบโดยปริยาย
อันนี้เถิด คือวา  

พรหมจรรยนี้ท้ังหมดนั่นเทียว ไดแก  
ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี, ดงันี้.  

 
 สคา. สํ. ๑๕/๑๒๗/๓๘๓.  

 
 



“ในธรรมวินัยนี้, 

 เธอผูใดเปนผูไมประมาทแลว 

 จักละชาติสงสาร  

 ทําที่สุดแหงทุกขได... 

 พวกเธอจงเปนผูไมประมาท 

 มีสติ มีศีลเปนอยางดี 

 มีความดําริอันตั้งไวแลวดวยดี 

 ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด”  

	 มหา.	ที.	๑๐/๑๓๙/๑๐๖.	



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๓๗ 

สังสารวัฏ ไมปรากฏที่สุดแก 
สัตวผูมีอวิชชา  

ภิกษุ ท. ! กัปหนึ่งนานแล มิใชงายท่ีจะนับกัป
นั้นวา เทานี้ป เทานี้รอยป เทานี้พันป หรือวาเทานีแ้สนปฯ  

ภิกษุ ท. ! เหมือนอยางวา ภูเขาหินลูกใหญ
ยาวโยชนหนึ่ง กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่ง ไมมีชอง 
ไมมีโพรง เปนแทงทึบ บุรุษพึงเอาผาแควนกาสีมาแลว 
ปดภูเขานั้น ๑๐๐ ปตอคร้ัง ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงถึง
การหมดไปส้ินไป เพราะความพยายามน้ี ยังเร็วกวาแล 
สวนกัปหนึง่ยงัไมถึงการหมดไปส้ินไป กัปนานอยางนี้ แล. 

บรรดากัปท่ีนานอยางนี้พวกเธอทองเท่ียวไปแลว 
มิใชหนึ่งกัป  มิใชรอยกัป   มิใชพันกัป   มิใชแสนกัป. 

ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  
เพราะวา สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบื้องตนเบ้ืองปลาย

ไมได  เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหา
เปนเคร่ืองประกอบไว   ทองเท่ียวไปมาอยูท่ีสุดเบ้ืองตน
ยอมไมปรากฏ.    



๑๓๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ภิกษุ ท. !  ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียว เพื่อจะ
เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง  พอเพื่อจะคลายกําหนัด 
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้. 

 
นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๕/๔๒๙-๓๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๓๙ 

น้ําตาท่ีเราไดรองไหมาแลวท้ังหมด 

ภิกษุ ท. ! ถูกละ ๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเรา
แสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว น้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของ
พวกเธอ ผูทองเท่ียวไปมา ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะ
ประสบส่ิงท่ีไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ 
โดยกาลนาน นี้แหละ มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ 
ไมมากกวาเลย.  

พวกเธอไดประสบมรณกรรมของมารดาตลอด
กาลนาน น้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของเธอเหลานั้น  ผูประสบ
มรณกรรมของมารดา  ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะประสบ
ส่ิงท่ีไมพอใจ  เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ นั่นแหละ 
มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย.  

พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา... ของ
พี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว... ของบุตร... ของธิดา... 
ไดประสบความเส่ือมแหงญาติ...ไดประสบความเส่ือม
แหงโภคะ... ไดประสบความเสื่อมเพราะโรค  ตลอด
กาลนานน้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของเธอเหลานั้น   ผูประสบ



๑๔๐ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ความเส่ือม เพราะโรค ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะประสบ
ส่ิงท่ีไมพอใจ  เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ นั่นแหละ
มากกวา  สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย.  

ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  
เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบื้องตนเบ้ืองปลาย

ไมได  เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหา
เปนเครื่องประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยูท่ีสุดเบื้องตน
ยอมไมปรากฏ.  

ภิกษุ ท. !  ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียว เพื่อจะ
เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง  พอเพื่อจะคลายกําหนัด 
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้. 
 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๔/๔๒๖. 

 
 
 
 
 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๔๑ 

สุข ทุกข ที่เราไดประสบมาแลว 
ทุก ๆ รูปแบบ 

 
ภิกษุ ท. ! สงสารนี้กําหนดท่ีสุด เบ้ืองตน

เบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น 
มีตัณหาเปนเคร่ืองผูกพัน ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตน
ยอมไมปรากฏ  

เธอท้ังหลายเห็นทุคตบุรุษ   ผูมีมือและเทาไม
สมประกอบ หรือ เห็นบุคคลผูเพียบพรอมดวยความสุข  
มีบริวารคอยรับใช พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้วา  เรา
ท้ังหลายก็เคยเสวยทุกขหรือเสวยสุข เห็นปานนี้มาแลว 
โดยกาลนานน้ี.  

.....สัตวท่ีไมเคยเกิดเปนมารดา, สัตวท่ีไมเคยเกิด
เปนบิดา, สัตวท่ีไมเคยเกิดเปนพี่ชายนองชาย, สัตวท่ีไม
เคยเกิดเปนพี่สาวนองสาว, สัตวที่ไมเคยเกิดเปนบุตร, 
สัตวท่ีไมเคยเกิดเปนธิดา โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย. 



๑๔๒ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?  
เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบื้องตนเบ้ืองปลาย 

ไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหา
เปนเครื่องประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยูท่ีสุดเบื้องตน
ยอมไมปรากฏ.  

ภิกษุ ท. !  ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียว เพื่อจะ
เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง  พอเพื่อจะคลายกําหนัด 
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้. 

 
นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๑, ๒๒๓-๔/๔๔๓-๔, ๔๕๐-๕. 

 
 
 
 
 
 
 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๔๓ 

ที่รักท่ีเจริญใจในโลก 
 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  เปนที่รักที่เจริญใจ
ในโลก. 

ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดท่ีนี้ เม่ือจะตั้งอยู
ยอมตั้งอยูในท่ีนี่. 

ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้ 
เม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีนี่. 

รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
ส่ิงท่ีทําหนาท่ีรู (วิญญาณ) ทางตา ส่ิงท่ีทําหนาท่ีรูทางหู...
ทางจมูก...ทางล้ิน...ทางกาย...ทางใจ.   

ผัสสะทางตา ผัสสะทางหู ผัสสะทางจมูก 
ผัสสะทางล้ิน  ผัสสะทางกาย  ผัสสะทางใจ. 

เวทนาจากผัสสะทางตา เวทนาจากผัสสะทางหู...
ทางจมูก...ทางล้ิน...ทางกาย...ทางใจ. 

การหมายรู (สัญญา) เกี่ยวกับรูป การหมายรู
เกี่ยวกับเสียง...กล่ิน...รส...กายสัมผัส...ธรรมารมณ. 



๑๔๔ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

เจตนาในการหมายรู (สัญเจตนา) เกี่ยวกับรูป...
เกี่ยวกับเสียง...กล่ิน...รส...กายสัมผัส...ธรรมารมณ. 

การตรึก (วิตก) ท่ีเปนไปทางรูป การตรึกท่ี
เปนไปทางเสียง...กล่ิน...รส...กายสัมผัส...ธรรมารมณ. 

การตรอง (วิจาร) ท่ีเปนไปทางรูป การตรองท่ี
เปนไปทางเสียง...กล่ิน...รส...กายสัมผัส...ธรรมารมณ. 

ตัณหาในรูป ตัณหาในเสียง ตัณหาในกล่ิน 
ตัณหาในรส ตัณหาในกายสัมผัส ตัณหาในธรรมารมณ. 

 
(แตละอยาง ๆ เหลาน้ี)  
เปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก. 
ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีนี้  
เม่ือจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในท่ีนี่. 
 
ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้  
เม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีนี่. 
 

มหา. ที. ๑๐/ ๒๙๗ – ๒๙๘. 

 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๔๕ 

 ทางแหงความส้ินทุกข 
ภิกษุ ท. ! ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

(ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข) เปนไฉน ?  
นี้คือมรรคมีองค ๘ อันประเสริฐ คือสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 

ก็สัมมาทิฏฐ ิ เปนไฉน ? 
ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูใน

ทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา.  

สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ? 
ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในความ

ไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน.  

สัมมาวาจา เปนไฉน ? 
การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพดูสอเสียด 

(พูดใหคนแตกแยกกัน) งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจาก
การพูดเพอเจอ. 



๑๔๖ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

สัมมากัมมันตะ เปนไฉน ? 
การงดเวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการถือเอา

ส่ิงของท่ีเขามิไดให งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม.  

สัมมาอาชีวะ เปนไฉน ? 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการเล้ียงชีพท่ีผิดเสีย 

สําเร็จการเล้ียงชีพดวยการเล้ียงชีพท่ีชอบ. 

สัมมาวายามะ เปนไฉน ? 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดฉันทะ พยายาม ปรารภ

ความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว 
เพื่อ มิให อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิด

บังเกิดข้ึน 
เพื่อ ละ อกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดข้ึนแลว 
เพื่อ ให กุศลธรรมท่ียังไมเกิด บังเกิดข้ึน 
เพื่อ ความตัง้อยู ไมเลือนหาย เจริญยิ่งไพบูลย 

มีข้ึน เต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีบังเกิดขึ้นแลว. 



ฆราวาสช้ันเลิศ  ๑๔๗ 

สัมมาสต ิเปนไฉน ? 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู 

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได. 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียได. 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และ
โทมนัสในโลกเสียได. 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได. 

สัมมาสมาธิ เปนไฉน ? 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก

อกุศลธรรม  บรรลุ ปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร มีปติและ
สุขเกิดแตวิเวกอยู 



๑๔๘ พุทธวจน ฉบับ ๗ 

เธอบรรลุ  ทุติยฌาน  มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะวิตกวิจารสงบไป 
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู 

เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยกาย เพราะปติส้ินไปบรรลุ ตตยิฌาน ท่ีพระอริยะ
ท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี ้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข 

เธอบรรลุ จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข  
เพราะละสุขละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอน  ๆ ได 
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. 

 
มหา. ที. ๑๐/๒๙๙/๓๔๓. 

 



 
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.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, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,

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, 



บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐ

พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ์ 
(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก้ 
(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)

แผนที่วัดนาป่าพง

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ที่กรุณาให้คำปรึกษาในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน 

โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

•  media.watnapahpong.org
 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, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,

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, 





	 	ภิกษุ					ท	.	!													ถ		า	ภิกษุเจริญอานาปานสติแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ

	ภิกษุ	นี้	เรา	กล		าวว		า		 	อยูไมเหินหางจากฌาน	 	ทํา	ตาม	คํา	สอน	ของ	พระ	ศาสดา		

ปฏิบัติ	ตาม	โอวาท		 	ไม		ฉัน	บิณฑบาต	ของ	ชาว	แว		น	แคว		น	เปล		า		 	ก็	จะป		ว	ยกล		าว	ไป	ไย	

ถึง	ผู		กระ	ทําให		มาก			ซึ่ง	อา	นา	ปาน	สติ			นั้น	เล		า					

เอก.อํ.๒๐/๕๔-๕๕/๒๒๔.

ศีล๕

   (ปาณาติปาตา  เวรมณี)	 	เธอ	นั้น		 	ละปาณาติ บาต		 	เว		นขา	ด	จาก							

ปาณาติบาต		 	(	ฆ		า	สัตว		)		 	วาง	ท		อนไม		และ	ศัสตรา	เสีย	แล		ว		 	มี	ความ	ละอาย		 	ถึง			

ความ	เอ็นดู			กรุณา			หวัง	ประโยชน		เกื้อกูล	ใน	บรรดา	สัตว		ทั้ง	หลาย			อยู				

  (อทินนาทานา เวรมณี)	 	เธอ	นั้น		 	ละอทินนาทาน	 	เว		นขา	ด	จาก			

อทินนาทาน		 	(	ลัก	ทรัพย		)		 	ถือ	เอาแต		ของ	ที่	เขา	ให		แล		ว		 	หวัง	อ	ยู		แต		ของ	ที่	เขา	ให				

ไม		เป		นข	โมย			มี	ตนเป		น	คน	สะ	อาด	เป		นอ	ยู				


 (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) 	 	เธอ	นั้น		 ละการประพฤติผิดในกาม

เว		นขา	ด	จาก	การ	ประพฤติ		 	ผิด	ใน	กาม		 	(	คือ	เว		นขา	ด	จาก	การ	ประพฤติ	ผิด	)		 	ใน	หญิง				

ซึ่ง		 	มารดา	รักษา		 	บิดา	รักษา		 	พี่	น		อง	ชาย		 	พี่	น		อง	หญิง		 	หรือ	ญาติ	รักษา		 		 	อัน	ธรรม	

รักษา		 	เป		น	หญิง	มี	สามี		 	หญิง	อ	ยู		ใน	สินไหม		 	โดย	ท่ี	สุด	แม		หญิง	อัน	เขา	หม้ัน	ไว			 	(	ด		ว	ย	

การคล		อง	พวง	มาลัย	)			ไม		เป		นผู		ประพฤติ	ผิด	จารีต	ใน	รูป	แบบ	เหล		า	นั้น			

  (มุสาวาทาเวรมณี)	 		 	เธอ	นั้น			ละมุสาวาท	 	เว		นขา	ด	จาก	มุสา	วาท			พูด	

แต		ความ	จริง		 	รักษา	ความ	สัตย			 	มั่ง	คง	ในคํา	พูด		 	มีคํา	พูด	ควร	เชื่อ	ถือ	ได			 	ไม		แกล		ง	

กล		าวให		ผิด	ตอ	โลก			

  (สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี)	 	เธอ	นั้น		 เวนขาดจากการ

ดื่มนําเมา			คือ	สุรา	และ	เม	รัย	อัน	เป		นที่	ตั้ง	ของ	ความ	ประมาท			

สี.ที.๙/๘๓/๑๐๓.



สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธ์ิในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธ์ิในการจัดทำจากตนฉบับน้ี

เพ่ือเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อ

ความสะดวกและประหยัดติดตอไดที่คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 

คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

14.884310.1483 

ติดตามการเผยแผพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ media.watnapahpong.org |
www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำวันเสาร) ทั้งภาพและเสียง ตั้งแต 19.00 น. | คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ชอง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

พุทธวจน
ฆราวาสชั้นเลิศ
คหบดี   ...กามโภคี (ฆราวาส) ผูใด 

 (๑) แสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัด 

        (เกินไป จนทรมานตน) ....

 (๒) ทำตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนำ...,

 (๓) แบงปนโภคทรัพยบำเพ็ญบุญ..., 

 (๔) ไมกำหนัด ไมมัวเมา ไมลุมหลง 

มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก 

บริโภคโภคทรัพยเหลานั้นอยู...;

 คหบดี   กามโภคีจำพวกนี้ เปนกามโภคีชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ 

ชั้นหัวหนา ชั้นสูงสุด ชั้นบวร กวากามโภคีทั้งหลาย,  เปรียบเสมือน

นมสดเกิดจากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม 

เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏวาเลิศ

กวาบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหลานั้น..., ฉันนั้น 

ทสก. อํ. ๒๔/๑๘๘/๙๑.

ฆราวาสชั้นเลิศ
ภิกษุทั้งหลาย

ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา ผลวิบากแหงกรรม ๓ อยางนี้แล 

ที่ทำใหเรามีฤทธิ์มาก... มีอานุภาพมาก... คือ 

(๑) ทาน การให 

(๒) ทมะ การบีบบังคับใจ, 

(๓) สัญญมะ การสำรวมระวัง, ดังนี้

อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.

พ
ุทธวจน

  
  ฆ

ราวาสชั้น
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ฉบ
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  ๗
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