
สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน  ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ 

ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทำจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 

ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคำปรีกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวกและประหยัด 

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

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. 

“ปฐมธรรม”
เขาใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

คามณิ ! ...เพราะเหตุวา ถึงแมเขาจะเขาใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียว 

นั่นก็ยังจะเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกชนทั้งหลายเหลานั้น 

ตลอดกาลนาน

สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓. 

“ป
ฐม

ธรรม
”

เมื่อ ผู อื่น เปน ผูเบียดเบียน   
 เราจัก เปน ผู ไม เบียดเบียน   

 เมื่อ ผู อื่น กระทำ ปาณาติบาต   
 เรา จัก เวน ขาด จาก ปาณาติบาต   

 เมื่อ ผู อื่น   กระทำ อทินนาทาน   
 เรา จัก เวน ขาด จาก อทินนาทาน   

 เมื่อ ผู อื่น พูด เท็จ   พูด สอ เสียด   
 พูด คำ หยาบ  พูด เพอ เจอ 
 เรา จัก เวน ขาด จาก กา รพูดท็จ   พูด สอ เสียด   
 พูด คำ หยาบ   พูด เพอ เจอ 

 เมื่อ ผู อื่น มาก ดวย อภิ ชฌา   
 เรา จัก เปน ผู ไม มาก ดวย อภิ ชฌา   

 เมื่อ ผู อื่น มี จิต พยาบาท   
 เรา จัก เปน ผู ไมมี จิต พยาบาท   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ฟุงซาน   
 เรา จัก เปน ผู ไม ฟุงซาน   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู   มัก โกรธ   ผูก โกรธ     
 เรา จัก เปน ผู   ไม มัก โกรธ   ผูก โกรธ   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ลบหลู คุณ   
 เรา จัก เปน ผู   ไม ลบหลู คุณ   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู แขง ดี   เรา จัก เปน ผู   ไม แขง ดี 

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ริษยา   เรา จัก เปน ผู ไม ริษยา   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ตระหนี่ 
 เรา จัก เปน ผู ไม ตระหนี่ 

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู โออวด   
 เรา จัก เปน ผู ไม โออวด   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู มี มารยา   
 เรา จัก เปน ผู ไมมี มารยา   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู กระดาง   
 เรา จัก เปน ผู ไม กระดาง     

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ดู หมิ่น ทาน   
 เรา จัก เปน ผู ไม ดู หมิ่น ทาน 

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู วายาก   เรา จัก เปน ผู วา งาย   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู มี มิตร ชั่ว   เรา จัก เปน ผู มี มิตร ดี   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ประมาท   
 เรา จัก เปน ผู ไม ประมาท   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ไมมี หิริ   และ โอตตัปปะ   
 เรา จัก เปน ผู มี หิริ   และ โอตตัปปะ   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู มี สุ ตะ นอย   
 เรา จัก เปน ผู มี สุ ตะ มาก   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ขี้ เกียจ   
 เรา จัก เปน ผู ปรารภ ความ เพียร  

จุนทะ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) 
เปนสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำในธรรมทั้งหลายเหลานี้ กลาวคือ: -

ม. มู. ๑๒/๗๕/๑๐๔.

ฉบ
ับ

  ๙



“ให้เป็นผู้หนักแน่น และไม่กล่าวมุสา”
ราหุล ! เรากล่าวว่า กรรมอันเป็นบาปหน่อยหนึ่ง 

ซึ่งบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ 

ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่ 

เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไว้ว่า 

“เราทั้งหลายจักไม่กล่าวมุสา แม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่น” 
ราหุล ! เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้

ราหุล ! เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดิน (ปฐวี) เถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่

ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่

ราหุล ! เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง  

ทิ้งคูถบ้าง ทิ้งมูตรบ้าง ทิ้งน้ำลายบ้าง หนองบ้าง โลหิตบ้าง ลงบนแผ่นดิน  

แผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจ ด้วยสิ่งเหล่านั้น, นี้ฉันใด

“ราหุล ! เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิด

เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่, ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจ

และไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน”

ราหุล ! เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำ (อาโป) เถิด เมื่อเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ 

ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่

ราหุล ! เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาล้างของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง 

ล้างคูถบ้าง ล้างมูตรบ้าง น้ำลายบ้าง หนองบ้าง โลหิตบ้าง ลงในน้ำ 

น้ำก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจ ด้วยสิ่งเหล่านั้น, นี้ฉันใด 

“ราหุล ! เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิด 

เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่, ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจ 

และไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน”

(ในกรณีแห่งไฟ ลม และอากาศ ก็ได้ตรัสไว้ในลักษณะคล้ายคลึงกัน)

ม. ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖. ,  ม. ม.๑๓/๑๓๘-๑๔๐/๑๔๐-๑๔๔.



“ปฐมธรรม”



พุทธวจน 
ปฐมธรรม

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน

เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้  

ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี

ในการจัดทำหรือเผยแผ่  โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ขอคำปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา  โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑

หรือ คุณอารีวรรณ โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

พิมพ์ครั้งที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำนวน  ๑๕,๐๐๐ เล่ม

ออกแบบปก  คณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ศิลปกรรม  วิชชุ  เสริมสวัสดิ์ศรี

ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จำนงค์  ศรีนวล,  ธนา วาสิกศิริ

จัดทำโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์                 

 (เว็บไซต์  www.buddhakos.org)

ดำเนินการพิมพ์โดย  บริษัท คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โทรศัพท์ ๐๒-๘๐๐-๒๒๙๒ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙



คําอนุโมทนา  
 

 
 ขออนุโมทนา   กับคณะผู จัดทํา   หนังสือพุทธวจน  

ฉบับ “ปฐมธรรม” ในเจตนาอันเปนกุศล ที่มีความตั้งใจเผยแผ

คําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจาท่ีออกจากพระโอษฐของ

พระองคเอง  ทั้งหมดที่ทานตรัสรูในหลายแงมุมที่เกี่ยวกับการ

ใชชีวิต  วิธีแกทุกข ฯลฯ ตามหลักพุทธวจนงาย ๆ เพื่อใหผูสนใจ

ไดศึกษา และนํามาปฏิบัติเพื่อใหถึงความพนทุกขดวยเหตุอันดีนี้  

ขอจงเปนพลวปจจัย  ใหผูมีสวนรวมในการทําหนังสือเลมนี้

และผูที่ไดอาน  ไดศึกษา  พึงเกิดปญญาไดดวงตาเห็นธรรม 

พนทุกขในชาตินี้เทอญ  
 
 

ขออนุโมทนา 

พระคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล  





คํานํา  
 ไมแปลก ท่ีนักวิชาการทางโลก มักจะจัดหมวดหมูธรรมะ 
ไปตามความเขาใจจากการคิดเชิงวิเคราะหแบบแบงยอยแยกสวน
เพราะน่ันคือฐานวิธีการเขาหาความจริง ของวิทยาศาสตรตะวันตก 
ซึ่งถูกใชเปนแมแบบ ในกระบวนการศึกษา ของทุก ๆ  สาขาวิชาทางโลก 

 เมื่อมองจากจุดยืนนั้น หนงัสือพุทธวจนฉบับปฐมธรรม นี้ 
อาจจะถูกเขาใจไดวา เปนหนังสือธรรมะหมวดท่ัวไป สาํหรับฆราวาส 
เพราะวา ช่ือหวัขอเรือ่งตาง  ๆนั้น คอนขางเอนไปในแงของหลักปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวนั ซึ่งมุงเนนใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีเปนปกติสุข 

 ความเขาใจในลักษณะนี้ มีความถูกตองเพียงมิติเดียว 

 จริงอยูวา การปฏิบัติตนท่ีถูกตอง ตามหลักคําสอนตาง ๆ 
สามารถสรางสังคมท่ีเปนปกติสุขได ปญหามีอยูวา หากเพียงมุงสราง 
สังคมโลกท่ีสงบสุขนาอยู หรอืเพียงเพ่ือดูแลชีวติของตนเองใหดแีคนั้น 
การมีข้ึนของอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็ไมมีจําเปนแตอยางใด เพราะวา 
ทุกสังคมเช้ือชาติ ตางก็มีลัทธิความเช่ือ และหลักคําสอนท่ีเปนไปเพื่อ 
ความสงบสุขแบบโลก  ๆกันอยูแลว ยิ่งไปกวาน้ัน นั่น ยังทําใหโอกาส 
ของการไดเกิดมาเปนมนุษย และการไดมาพบคําสอนของพระพุทธเจา 
กลับกลายเสมือนเปนความสูญเปลาเสียไปดวย 



 จุดสําคัญมีอยูวา สิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสไวท้ังหมด 
นับต้ังแตราตรีท่ีทรงตรัสรู ไปจนถึงปจฉิมวาจา กอนปรินิพพานน้ัน 
ไมวาจะปรากฏเปนเรื่องลึก หรอืต้ืน ตอบุคคลผูสดับอยูอยางไรก็ตาม 
ตางก็สะทอนอานิสงส โนมเอยีงไปสูจุดหมายอยางเดียวกันในท่ีสุด 
คือเปนเรื่องท่ีนําไปสูความหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ ดวยกันท้ังส้ิน 

 ไมใชเรื่องงาย ท่ีจะเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงไดวา  
วิธีปฏิบัติตนตอบุคคลแวดลอม (ทิศ ๖) หรอื หลกัวิธีการใชจายทรัพย 
หรอื แมกระท่ังเรื่องของศีล คือ หลักการกระทําท่ีไมเบียดเบียนกันนั้น 
เกี่ยวของ และนาํไปสู การหลดุพนจากชาติ ชรา มรณะ ไดอยางไร 

 พระผูมีพระภาคเจา ทรงยืนยันดวยพระองคเองวา 
เพราะเหตุใดก็ตาม ท่ีทําให ๓ สิ่งน้ี คือ ชาติ ชรา มรณะ มีอยูในโลก  
เพราะเหตุนัน้นัน่เอง จงึมีการบังเกิดข้ึน ของอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

 เหตุขางตนนี้ บวกเขากับ คุณสมบัติ ๑๐ ขอของพุทธวจน  
(ดูไดในแผนพับ : ทําไมตองพุทธวจน - ชาวพุทธปฏิบัติตามใคร) 
ช้ีใหเห็นถึงลักษณะความเช่ือมโยงสอดคลองเปนหนึ่ง ของธรรมวินัย 
ท่ีเปนพุทธวจน ในทุกบริบท ทุกแงมุม ไมวาตรัสกับใคร ในวาระไหน 

 พุทธวิสัย ในการใชบทพยัญชนะ และการพูดบอกสอน 
ท่ีมีลักษณะเช่ือมโยงประสานเปนหนึ่งเดียวท้ังหมด โดยไมพลาดเลยน้ี 
เปนความอัศจรรยวิเศษ ท่ีถูกชาวพุทธมองขาม หรือไมรูเลยก็วาได 



เปนเหตุใหพลาดโอกาส ในการรูแจงแทงตลอดหลักธรรมในมิติตาง ๆ  
เพราะไมสามารถเปดจุดเชื่อมโยงธรรม ใหถึงกันได 

 หากใครก็ตาม ไดศึกษาบทพยัญชนะท่ีเปนพุทธวจนใหดี 
จะพบจุดเช่ือมโยงธรรม จากเรื่องท่ีดูเหมือนเปนเพียงวิธีการปฏิบัติตัว 
ในชีวิตประจําวนัท่ัว  ๆไปนั้น ไปถึงหลักธรรมลํ้าลึก อันเปนแกนแทได 
คือเช่ือมตอ ๆ  กัน ไปถึงการหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ โดยส้ินเชิงได 

 จึงเปนเรื่องทาทายสําหรับชาวพุทธ ในแงมุมท่ีวา 
ทุกวันนี้ เราศึกษาพุทธวจน ในระดับท่ีสามารถเปดจุดเช่ือมโยงธรรม  
ท่ีซอนทับเก่ียวเน่ืองกันอยูไดหรือไม และ เราใชประโยชนจากคําสอน 
ของพระพุทธเจา ไดถึงอานิสงสท่ีมุงหมายอยางแทจริงแคไหน 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

คณะผูจัดพิมพหนังสือเลมน้ี ขอนอบนอมสักการะ 

ตอ ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

และ  ภิกษุสาวกในธรรมวินัยน้ี 

ตั้งแตครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปจจุบัน 

ท่ีมีสวนเก่ียวของในการสืบทอดพุทธวจน 

คือ ธรรม และวินัย ท่ีทรงประกาศไว บริสุทธิ์บริบูรณดีแลว 

 

คณะศิษยพระตถาคต





สารบัญ 
หนา

ธรรมะกับชีวิต  
 ผูช้ีขุมทรัพย  
 โอกาสในการเกิดเปนมนุษยน้ันแสนยาก  
 วิญญาณคือ เหตุแหงการเกิดขึ้นของสัตว 
 หลักปฏิบัติตอทิศทั้ง ๖ 
 หลักในการใชจายทรัพย  
 การตอบแทนคุณมารดาบิดาอยางสูงสุด 
 วาดวยความรัก ๔ แบบ  
 ลักษณะของ “ฆราวาส ช้ันเลิศ”  
 หลักในการดํารงชีพ เพ่ือประโยชนสุขในวันน้ี  
 หลักดํารงชีพเพื่อประโยชนสุขในวันหนา  
 เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแหงทรัพย  
  เหตุเสื่อมแหงทรัพย ๔ ประการ 

  เหตุเจริญแหงทรัพย ๔ ประการ 

 อบายมุข ๖ (ทางเสื่อมแหงทรัพย ๖ ทาง)  
  โทษของอบายมุขแตละขอ  

 การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อยางไมมีโทษ  
 หลักการพูด  
 ลักษณะการพูดของตถาคต  

๑ 
๒ 
๔ 
๖ 
๙ 
๑๗ 
๒๑ 
๒๓ 
๒๗ 
๒๙ 
๓๔ 
๓๗ 
๓๗ 
๓๘ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๕ 
๔๙ 
๕๑ 



 ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ  
 ลักษณะการพูดของอสัตบุรุษ  
 อยาหูเบา  
 เขาใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ  
 ใหเปนผูหนักแนน  
 ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตราย  แมแตพระอรหันต 
 ลักษณะของผูมีสติและสัมปชัญญะ  
 สิ่งที่พระศาสดาถือวาเปนความอัศจรรย 
 จิตอธิษฐานการงาน  
 การตั้งจิตกอนนอน  
 มืดมา.. สวางไป  สวางมา...ก็ยังคงสวางไป  
 เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก  
 ความอยาก (ตัณหา) คือตนเหตุแหงการทะเลาะวิวาท 
 กฎธรรมชาติ  
 เหตุแหงการเบียดเบียน  
 ความพอใจใด ความพอใจน้ัน คือเหตุเกิดแหงทุกข 
 ธรรมอันเปนไปเพ่ือความเจริญไมเสื่อม (อปริหานิยธรรม) 
 เหตุใหศาสนาเจริญ  
 เหตุใหศาสนาเสื่อม  
 สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง  
 ผลจากความไมมีธรรมะของมนุษย (อยางเบา)  

๕๓ 
๕๕ 
๕๗ 
๕๙ 
๖๐ 
๖๓ 
๖๕ 
๖๗ 
๖๘ 
๖๙ 
๗๐ 
๗๓ 
๗๗ 
๗๙ 
๘๐ 
๘๒ 
๘๓ 
๘๕ 
๘๘ 
๙๑ 
๙๗ 



 ผลจากความไมมีธรรมะของมนุษย (อยางหนัก)  
 ขอควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ)  
 คุณสมบัติของทูต  
 ไมโกหกกัน แมเพียงเพื่อหัวเราะเลน  
 งูเปอนคูถ  
“กรรม”  และผลของการกระทํา  
 สิ่งที่ควรรูเบื้องตนเกี่ยวกับ “กรรม”  
 กายนี้ เปน “กรรมเกา”  
 ศีล ๕  
 ทาน ที่จัดวาเปนมหาทาน  
       อุโบสถ (ศีล) 
 อกุศลกรรมบถ ๑๐  
 กุศลกรรมบถ ๑๐  
 อานิสงสสําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ  
 ผลของการมีศีล  
 ผลของการไมมีศีล  
 ทําดี ไดดี  
 ธรรมดาของโลก  
       กรรมที่ทําใหไดรับผลเปนความไมตกตํ่า 
 ทานที่ใหแลวในสงฆแบบใด จึงมีผลมาก  
 ผูประสบบุญใหญ  

๑๐๐ 
๑๐๕ 
๑๐๘ 
๑๐๙ 
๑๑๐ 
๑๑๓ 
๑๑๔ 
๑๑๖ 
๑๑๘ 
๑๒๐ 
๑๒๒ 
๑๒๔ 
๑๒๙ 
๑๓๕ 
๑๔๐ 
๑๔๒ 
๑๔๕ 
๑๔๙ 
๑๕๐ 
๑๕๒ 
๑๕๔ 



ธรรมะกับการสอบ 
 ตองขึงสายพิณพอเหมาะ  
 ผูเห็นแกนอน  
 ลักษณะของ “ผูมีความเพียรตลอดเวลา”  
 ลักษณะของ “ผูเกียจครานตลอดเวลา”  
 วิธีการตามรักษาไวซึ่งความจริง  (สจฺจานุรกฺขณา)  
 การตามรูซึ่งความจริง (สจฺจานุโพโธ)  
 การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง (สจฺจานุปตฺติ)  
 ทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย  
 วิธีแกความหดหู  
 วิธีแกความฟุงซาน  
การทําสมาธิและอานิสงสของการทําสมาธิ 
 สมาธิภาวนา ๔ ประเภท  
 อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ ๑)  
 อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ ๒)  
 แมเพียงปฐมฌาน ก็ช่ือวา เปนที่หลบพนภัยจากมาร  
  สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยูตามธรรมชาติ 
 ความสําคัญของสมถะและวิปสสนา  
 ผูกําลังโนมเอียงไปสูนิพพาน  
 อานิสงสสูงสุดแหงอานาปานสติ ๒ ประการ  
 อานาปานสติระงับไดซึ่งอกุศลทั้งหลาย  

๑๕๗ 
๑๕๘ 
๑๖๐ 
๑๖๓ 
๑๖๔ 
๑๖๕ 
๑๖๙ 
๑๗๒ 
๑๗๓ 
๑๗๘ 
๑๘๐ 
๑๘๓ 
๑๘๔ 
๑๘๘ 
๑๘๙ 
๑๙๔ 
๑๙๕ 
๑๙๗ 
๑๙๘ 
๒๐๐
๒๐๔ 



 เจริญอานาปานสติ  ช่ือวาไมเหินหางจากฌาน 
 ลมหายใจก็คือ “กาย”  
 ผูเจริญอานาปานสติ ยอมชื่อวาเจริญกายคตาสติ 
  ลักษณะของผูเจริญกายคตาสติ 
 การตั้งจิตในกายคตาสติ เปนเสาหลักอยางดีของจิต 
  ลักษณะของผูไมตั้งจิตอยูกับกาย 

  ลักษณะของผูตั้งจิตอยูกับกาย 

  ใหต้ังจิตในกายคตาสติ เสมือนเตาหดอวัยวะไวในกระดอง
  ใหต้ังจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผูถือหมอนํ้ามัน 
  อานิสงสของการเจริญกายคตาสติ 
  การดํารงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา  
 อานิสงสแหงการปฏิบัติสมาธิแบบตาง ๆ  
 ลักษณะของผูท่ีงายตอการเขาสมาธิ  
 เจริญสมาธิใหไดอยางนอยวันละ ๓ ครั้ง  
 การอยูปากับการเจริญสมาธิ สําหรับภิกษุบางรูป  
 ความสําคัญของกายคตาสติ  
 จงเปนผูมีสติคูกันไปกับสัมปชัญญะ  
ความสําคัญของคําพระผูมีพระภาคเจา  
 เหตุผลที่ตองรับฟงเฉพาะคําตรัส ของพระผูมีพระภาคเจา 
 ทรงกําชับใหศกึษาปฏิบัติเฉพาะจากคําของพระองคเทานั้น  
                  อยาฟงคนอื่น 
 

๒๐๖
๒๐๗ 
๒๐๙ 
๒๑๑ 
๒๑๓ 
๒๑๓ 
๒๑๕ 

๒๑๘ 
๒๒๑
๒๒๓ 
๒๒๔
๒๒๙ 
๒๓๐ 
๒๓๒
๒๓๔ 
๒๓๗ 
๒๓๘ 
๒๔๑ 
๒๔๓ 
๒๔๓ 

 
 



 หากไมสนใจคําตถาคต จะทําใหเกดิความอนัตรธาน 

       ของคําตถาคต เปรียบดวยกลองศึก 

 พระองคทรงสามารถกําหนดสมาธิ เม่ือจะพูดทุกถอยคํา จึงไมผิดพลาด 

 คําพูดที่ตรัสมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้นสอดรับไมขัดแยงกัน 

 แตละคําพูดเปนอกาลิโก คือ ถูกตองตรงจริงไมจํากัดกาลเวลา 
 ทรงใหใชวิธีธรรมวินัยที่ตรัสแลว  เปนศาสดาแทนตอไป 

 ทรงหามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนส่ิงที่บัญญัติไว  

 อริยมรรคมีองค ๘ คือกัลยาณวัตร ที่ตถาคตทรงฝากไว 
การปรินิพพาน ของตถาคต 
 เหตุการณชวงปรินิพพาน  
 ผูมีธรรมเปนที่พ่ึง   
 หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประการ  
 การบูชาตถาคตอยางสูงสุด 
 พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”  
 สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพาน  
 สถานท่ีที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต  
นิพพานและการพนทุกข  
 เพราะการเกิด เปนเหตุใหพบกับความทุกข  
 เหตุแหงการเกิด “ทุกข”  
 สิ้นทุกขเพราะสิ้นกรรม  
 สิ้นนันทิ สิ้นราคะ  
 ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน  

๒๔๕ 
 

๒๔๗ 
๒๔๘ 
๒๔๙ 
๒๕๐ 
๒๕๑ 
๒๕๒

๒๕๕

๒๕๖ 
๒๖๑ 
๒๖๓ 
๒๖๕ 
๒๖๗ 
๒๖๘ 
๒๗๑ 
๒๗๓

๒๗๔ 
๒๗๘ 
๒๘๐ 
๒๘๒ 
๒๘๓ 



 ความเพลิน เปนเหตุใหเกิดทุกข  
 ความเปนโสดาบนั ประเสริฐกวา เปนพระเจาจักรพรรดิ 
 สัทธานุสารี  
 ธัมมานุสารี  
 ฐานะที่เปนไปไมได ของผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) 
 ลําดับการปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล  
 อริยมรรค มีองค ๘  
       “ดิน นํ้า ไฟ ลม” ไมอาจหยั่งลงไดในที่ไหน  
  สิ่ง ๆ หน่ึงซึ่งบุคคลพึงรูแจง  
 สังขตลักษณะ  
 อสังขตลักษณะ  
 ลําดับการหลุดพนโดยละเอียด เมื่อเห็นอนัตตา  
 ทําความเขาใจเก่ียวกับอาหาร  
 หลักการพิจารณาอาหาร  
 หมดความพอใจ ก็สิ้นทุกข  
 ความรูสึกภายในใจ เมื่อละตัณหา (ความอยาก)ได  
ลักษณะภิกษุผูมีศีล  
 ผูช้ีชวนวิงวอน 
 ลักษณะของภิกษุ ผูมีศีล (นัยที่ ๑)  
 ลักษณะของภิกษุ ผูมีศีล (นัยที่ ๒)  

ลักษณะของภิกษุ ผูมีศีล (นัยที่ ๓) 

๒๘๕ 
๒๘๖ 
๒๘๘ 
๒๘๙ 
๒๙๑ 
๒๙๓ 
๒๙๕ 
๓๐๐ 
๓๐๓ 
๓๐๔ 
๓๐๕ 
๓๐๖ 
๓๐๘ 
๓๑๑ 
๓๑๔ 
๓๑๕ 
๓๑๗ 
๓๑๘ 
๓๑๙ 
๓๒๒
๓๒๔ 

 





ธรรมะกับชีวิต



๒   ปฐมธรรม 

ผูชี้ขุมทรพัย ! 
 

น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ 

อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ อยางทะนุถนอม 

ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต 

เหมือนพวกชางหมอ ทําแกหมอ ท่ียังเปยก ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ 

อานนท !  เราจักขนาบแลว ขนาบอีก ไมมีหยุด 

ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ 

อานนท !  เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด 

โย สาโร, โส ฐสฺสติ 

ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได. 
 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖. 
 



พุทธวจน   ๓ 

 
 
 

นิธีนํว ปวตฺตารํ ยํ ปสฺเส วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด ๆ  ท่ีคอยชี้โทษ  
คอยกลาวคาํขนาบอยูเสมอไป  

วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ 
ควรคบบัณฑิตท่ีเปนเชนนั้น 

ตาทิสํ ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปโย 

เม่ือคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู  
ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย 

 
 

ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖. 



๔   ปฐมธรรม 

โอกาสในการเกิดเปนมนุษยนัน้แสนยาก 
 

 ภิกษุ ท. !  ถาสมมติวา   มหาปฐพีอันใหญหลวงนี ้  
มีน้ําทวมถึงเปนอันเดียวกันท้ังหมด; บุรุษคนหนึ่ง ท้ิงแอก 

(ไมไผ ?)   ซ่ึงมีรูเจาะไดเพียงรูเดียว  ลงไปในน้ํานั้น;  ลม
ตะวันออกพัดใหลอยไปทางทิศตะวันตก,  ลมตะวันตก   
พัดใหลอยไปทางทิศตะวันออก,  ลมทิศเหนือพัดใหลอยไป
ทางทิศใต,  ลมทิศใตพัดใหลอยไปทางทิศเหนือ,  อยูดังนี้ 
ในน้ํานั้น  มีเตาตัวหนึ่ง  ตาบอด  ลวงไปรอย ๆ ป  มันจะผุด
ข้ึนมาคร้ังหนึ่ง ๆ  

 ภิกษุ ท. !  เธอทั้งหลาย จะสําคัญความขอนี้
วาอยางไร : จะเปนไปไดไหม ท่ีเตาตาบอด รอยปจึงจะผุดข้ึน
สักครั้งหนึ่ง   จะพึงยื่นคอเขาไปในรูซึ่งมีอยูเพียงรูเดียว
ในแอกนั้น ? 

 “ขอนี้ยากที่จะเปนไปได พระเจาขา !  ที่เตาตาบอดนั้น รอยป 

ผุดข้ึนเพียงคร้ังเดยีว จะพึงย่ืนคอเขาไปในรูซ่ึงมีอยูเพียงรูเดียวในแอกน้ัน” 

 ภิกษุ ท. !  ยากท่ีจะเปนไปได   ฉันเดียวกัน  
ท่ีใคร ๆ   จะพึงไดความเปนมนุษย;  ยากท่ีจะเปนไปได



พุทธวจน   ๕ 

ฉันเดียวกนั ท่ีตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ จะเกดิข้ึน
ในโลก;  ยากท่ีจะเปนไปได  ฉันเดียวกัน  ท่ีธรรมวินัย
อันตถาคตประกาศแลวจะรุงเรืองไปท่ัวโลก   

 ภิกษุ ท. !  แตวา บัดนี้ ความเปนมนุษย ก็ไดแลว;   
ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแลว;
และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว  ก็รุงเรืองไปท่ัวโลกแลว 

 ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี ้ 
  พวกเธอพงึกระทําโยคกรรม เพื่อใหรูวา  
             “นี้ ทุกข;  
 นี้ เหตุใหเกิดทุกข; 
  นี้ ความดับแหงทุกข;  
  นี้ หนทางใหถึงความดับแหงทุกข”  ดังนี้ เถิด. 
 

มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔. 



๖   ปฐมธรรม 

วิญญาณ คือ เหตุแหงการเกดิข้ึนของสัตว 
 

 อานนท  !  ก็คํานี้วา “นามรูปมี เพราะปจจัย     
คือ วิญญาณ” ดังนี้,  เชนนี้แล   เปนคําท่ีเรากลาวแลว.  

 อานนท  !  ความขอนี้ เธอตองทราบอธิบาย 
โดยปริยายดังตอไปนี้ ท่ีตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา 
“นามรูปมี  เพราะปจจัย  คือ วิญญาณ” :  
 อานนท  !  ถาหากวาวิญญาณจักไมกาวลง
ในทองแหงมารดาแลวไซร;  นามรูปจักปรุงตัวขึ้นมา              
ในทองแหงมารดาไดไหม ?  

 “ขอนั้น หามิไดพระเจาขา !” 

 อานนท  !  ถาหากว าวิญญาณกาวลงในทอง 
แหงมารดาแลว จักสลายลงเสียแลวไซร;  นามรูปจักบังเกิดข้ึน 
เพื่อความเปนอยางนี้ไดไหม ?   
 “ขอนั้น หามิไดพระเจาขา !” 

 อานนท  !  ถาหากวาวิญญาณของเด็กออน ท่ีเปนชาย
ก็ตาม  เปนหญิงก็ตาม  จักขาดลงเสียแลวไซร;   นามรูป 
จักถึงซ่ึงความเจริญ  ความงอกงาม  ความไพบูลยบางหรือ ?  



พุทธวจน   ๗ 

 “ขอนั้น หามิไดพระเจาขา !” 

 อานนท  !  เพราะเหตุนั้น ในเร่ืองนี้, นั่นแหละ
คือเหตุ, นั่นแหละคือนิทาน, นั่นแหละคือสมุทัย, นั่นแหละ
คือปจจัย ของนามรูป;   นั้นคือ วิญญาณ. 
 อานนท  !  ก็คํานี้วา “วิญญาณมี เพราะปจจัยคือ
นามรูป”  ดังนี้,   เชนนี้แล   เปนคําท่ีเรากลาวแลว.  
 อานนท   !  ความขอนี้ เธอตองทราบอธิบาย 
โดยปริยายดังตอไปนี้ท่ีตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา
“วิญญาณมี  เพราะปจจัยคือนามรูป” 
 อานนท  !  ถาหากวาวิญญาณ จักไมไดมีท่ีตั้ง
ท่ีอาศัยในนามรูป แลวไซร;  ความเกิดข้ึนพรอมแหงทุกข 
คือ ชาติ ชรา มรณะ ตอไป จะมีข้ึนมาใหเหน็ไดไหม ?  
 “ขอนั้น หามิไดพระเจาขา !” 

 อานนท  !  เพราะเหตุนั้นแหละ ในเร่ืองนี้, นั่นแหละ
คือเหตุ, นั่นแหละ คือนิทาน, นั่นแหละคือสมุทัย, นั่นแหละ
คือปจจัยของวิญญาณ;   นั่นคือ นามรูป. 
 
 



๘   ปฐมธรรม 

 อานนท !    
 ดวยเหตุเพียงเทานี้    
 สัตวโลก   จึงเกิดบาง จึงแกบาง   
 จึงตายบาง  จึงจุติบาง  จึงอุบัติบาง :  
 คลองแหงการเรียก  (อธิวจน) ก็มีเพียงเทานี้,  
 คลองแหงการพูดจา  (นิรุตฺติ) ก็มีเพียงเทานี้, 
 คลองแหงการบัญญัติ (ปฺญตฺติ) ก็มีเพียงเทานี้, 
 เร่ืองท่ีจะตองรูดวยปญญา (ปฺญาวจร) ก็มีเพยีงเทานี,้ 
 ความเวียนวายในวัฏฏะ ก็มีเพียงเทานี้: 
 นามรูปพรอมท้ังวิญญาณตั้งอยู  
 เพื่อการบัญญัติซ่ึงความเปนอยางนี้   
 (ของนามรูปกับวิญญาณ นั่นเอง). 
 

มหา. ที.  ๑๐/๖๗/๕๘. 

 



พุทธวจน   ๙ 

หลักปฏิบัติตอทิศทัง้ ๖ 
 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !    ในอริยวินัย  มีการนอบนอมทิศทั้งหก
อยางไรพระเจาขา !   พระองคจงทรงแสดงธรรมที่ เปนการนอบนอม        
ทิศทั้งหกในอริยวินัยเถิด” 
 คหบดีบุตร !   พึงทราบวา ทิศท้ังหกเหลานี้ มีอยู 
คือพึงทราบวา  มารดาบิดา เปนปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา) 

พึงทราบวา  อาจารย เปนทักขณิทิศ (ทิศเบื้องขวา), พึงทราบวา 
บุตรภรรยา เปนปจฉิมทิศ (ทศิบื้องหลัง), พงึทราบวา มิตรสหาย 

เปนอุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย), พึงทราบวา ทาสกรรมกร เปน
เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องตํ่า), พึงทราบวา สมณพราหมณ เปน
อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน). 

 

หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหนา 
 คหบดีบุตร  !   ทิศเบ้ืองหนา  คือ  มารดาบิดา        
อันบุตรพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ ดังนี้วา :- 

 
 



๑๐   ปฐมธรรม 

 (๑)  ทานเล้ียงเราแลว เราจักเล้ียงทาน     

 (๒) เราจักทํากิจของทาน   
 (๓) เราจักดํารงวงศสกุล    
 (๔) เราจักปฏิบัติตนเปนทายาท    
 (๕) เม่ือทานทํากาละลวงลับไปแลว เราจักกระทํา
ทักษณิาอุทิศทาน  
 คหบดีบุตร !     ทิศเบื้ องหนา  คือ  มารดาบิดา           
อันบุตรพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ  ๕  ประการเหลานี้แลว                     
ยอมอนุเคราะหบุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-   
 (๑) หามเสียจากบาป     
 (๒) ใหตั้งอยูในความดี    
 (๓) ใหศึกษาศิลปะ     
 (๔) ใหมีคูครองที่สมควร    
 (๕) มอบมรดกใหตามเวลา  
เม่ือเปนดังนี ้ ทิศเบ้ืองหนานั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว
เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  
 
 



พุทธวจน   ๑๑ 

 หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องขวา 
 คหบดีบุตร !  ทิ ศ เบื้ อ งขว า   คื อ   อาจ ารย            
อันศิษยพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-     
 (๑)  ดวยการลุกข้ึนยืนรับ    
 (๒) ดวยการเขาไปยืนคอยรับใช    
 (๓)  ดวยการเช่ือฟงอยางยิ่ง    
 (๔) ดวยการปรนนิบัติ    
 (๕)  ดวยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ  
 คหบดีบุตร !  ทิ ศ เบื้ อ งขว า   คื อ   อาจ ารย            
อันศิษยปฏิบัติตอโดยฐานะ  ๕  ประการเหลานี้แลว         
ยอมอนุเคราะหศิษยโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-    
 (๑)  แนะนําดี     
 (๒)  ใหศึกษาดี    
 (๓)  บอกศิลปวิทยาส้ินเชิง    
 (๔)  ทําใหเปนท่ีรูจักในมิตรสหาย    
 (๕)  ทําการคุมครองใหในทิศท้ังปวง  

เม่ือเปนดังนี ้ทิศเบ้ืองขวานั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกัน้แลว 
เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



๑๒   ปฐมธรรม 

  หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหลัง 
 คหบดีบุตร !  ทิ ศ เ บื้ อ ง ห ลั ง   คื อ  ภ ร ร ย า                  
อันสามีพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-     
 (๑)  ดวยการยกยอง     
 (๒)  ดวยการไมดูหม่ิน    
 (๓) ดวยการไมประพฤตินอกใจ    
 (๔)  ดวยการมอบความเปนใหญในหนาท่ีให    
 (๕)  ดวยการใหเคร่ืองประดับ  
 คหบดีบุตร !  ท ิศ เ บื ้อ ง ห ล ัง   ค ือ   ภ ร ร ย า         
อันสามีปฏิบัติตอโดยฐานะ  ๕  ประการเหลานี้แลว         
ยอมอนุเคราะหสามีโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-    
 (๑)  จัดแจงการงานดี     
 (๒)  สงเคราะหคนขางเคียงดี    
 (๓)  ไมประพฤตินอกใจ    
 (๔)  ตามรักษาทรัพยท่ีมีอยู    
 (๕)  ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวง  

เม่ือเปนดังนี ้ ทิศเบ้ืองหลังนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว
เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



พุทธวจน   ๑๓ 

 หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องซาย 
 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองซ าย   คือ   มิตรสหาย          
อันกุลบุตรพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-   
 (๑)  ดวยการใหปน     
 (๒)  ดวยการพูดจาไพเราะ    
 (๓)  ดวยการประพฤติประโยชน    
 (๔)  ดวยการวางตนเสมอกัน    
 (๕)  ดวยการไมกลาวคําอันเปนเคร่ืองใหแตกกัน
 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ื องซ าย   คือ   มิตรสหาย            
อันกุลบุตรปฏิบัติตอโดยฐานะ  ๕  ประการเหลานี้แลว    
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-     
 (๑)  รักษามิตรผูประมาทแลว    
 (๒)  รักษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว    
 (๓)  เปนท่ีพึ่งแกมิตรเม่ือมีภัย    
 (๔)  ไมทอดท้ิงในยามมีอันตราย    
 (๕) นับถือสมาชิกในวงศของมิตร  
เม่ือเปนดังนี ้ ทิศเบ้ืองซายนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว
เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



๑๔   ปฐมธรรม 

 หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องตํ่า 
 คหบดีบุตร !  ทิศเบ้ืองต่ํ า  คือ  ทาสกรรมกร       
อันนายพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-    
 (๑)  ดวยใหทําการงานตามกําลัง    
 (๒)  ดวยการใหอาหารและรางวัล    
 (๓)  ดวยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข    
 (๔)  ดวยการแบงของมีรสประหลาดให    
 (๕)  ดวยการปลอยใหอิสระตามสมัย  
 คหบดีบุตร !  ทิศเบื้ องต่ํ า   คือ  ทาสกรรมกร        
อันนายปฏิบัติตอโดยฐานะ  ๕  ประการเหล านี้ แล ว              
ยอมอนุเคราะหนายโดยฐานะ ๕ ประการ  คือ :-   
 (๑)  เปนผูลุกข้ึนทํางานกอนนาย    
 (๒)  เลิกงานทีหลังนาย    
 (๓)  ถือเอาแตของท่ีนายให    
 (๔)  กระทําการงานใหดีท่ีสุด    
 (๕)  นําเกยีรติคุณของนายไปรํ่าลือ  
เม่ือเปนดังนี ้ ทิศเบ้ืองตํ่านั้น  เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกัน้แลว
เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



พุทธวจน   ๑๕ 

 หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องบน 
 คหบดีบุตร !    ทิศเบื้องบน  คือ  สมณพราหมณ 
อันกุลบุตรพึงปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-     
 (๑)  ดวยเมตตากายกรรม    
 (๒)  ดวยเมตตาวจีกรรม    
 (๓)  ดวยเมตตามโนกรรม    
 (๔)  ดวยการไมปดประตู (คือยินดีตอนรับ)    
 (๕)  ดวยการคอยถวายอามิสทาน  
 คหบดีบุตร !    ทิศเบื้องบน  คือ  สมณพราหมณ    
อันกุลบุตรปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ ประการเหลานี้แลว 

ยอมอนุเคราะหกุลบุตรโดยฐานะ ๖ ประการ คือ :-     
 (๑) หามเสียจากบาป     
 (๒)  ใหตั้งอยูในความดี    
 (๓)  อนุเคราะหดวยใจอันงดงาม   
 (๔)  ใหฟงในส่ิงท่ีไมเคยฟง    
 (๕)  ทําส่ิงที่ไดฟงแลวใหแจมแจงถึงที่สุด      
  (๖)  บอกทางสวรรคให  



๑๖   ปฐมธรรม 

เม่ือเปนดังนี ้ทิศเบ้ืองบนนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกัน้แลว
เปนทิศเกษม ไมมีภัยเกิดข้ึน.  
 

ปา. ที. ๑๑/๑๙๕ – ๒๐๖/๑๗๔ –๒๐๕. 



พุทธวจน   ๑๗ 

หลักในการใชจายทรัพย 
 

 คหบดี !  อริยสาวกนั้น ใชโภคทรัพยท่ีตน
หาไดมา ดวยความเพยีรเปนเคร่ืองลุกข้ึน รวบรวมมาดวย
กําลังแขน มีตัวชุมดวยเหง่ือ เปนโภคทรัพยประกอบดวย
ธรรม ไดมาโดยธรรม เพื่อกระทํากรรมในหนาท่ี ๔ ประการ  
 ๔ ประการอยางไรเลา ?  ๔ ประการในกรณนีี้คือ :-  
 ๑. อริยสาวกนั้น   ใชโภคทรัพยอันตนหาไดมา
โดยชอบธรรม  (ดังท่ีกลาวแลวขางตน)  ในการเล้ียงตน       
ใหเปนสุข  อ่ิมหนํา  บริหารตนใหอยูเปนสุขโดยถูกตอง, 
ในการเล้ียงมารดาและบิดาใหเปนสุข อ่ิมหนํา บริหาร
ทานท้ังสองใหอยูเปนสุขโดยถูกตอง, ในการเล้ียงบุตร 
ภรรยา ทาสและกรรมกรชายหญิง ใหเปนสุข อ่ิมหนํา 
บริหารใหอยูกันอยางเปนสุขโดยถูกตอง, ในการเล้ียงมิตร
อํามาตยใหเปนสุข  อ่ิมหนํา  บริหารใหอยูเปนสุขโดยถูกตอง 
นี้เปนการบริโภคทรพัย ฐานท่ี ๑  อันอริยสาวกน้ันถึงแลว  
บรรลุแลว  บริโภคแลวโดยชอบดวยเหตุผล (อายตนโส) 
คหบด ี!  ขออ่ืนยังมีอีก :  



๑๘   ปฐมธรรม 

 ๒.  อริยสาวกน้ัน ใชโภคทรัพยอันตนหาไดมา
โดยชอบธรรม (ดังท่ีกลาวแลวขางตน) ในการปดก้ัน
อันตรายท้ังหลาย ทําตนใหสวัสดีจากอันตรายท้ังหลาย 
ท่ีเกดิจากไฟ จากนํ้า จากพระราชา จากโจร หรือจากทายาท
ท่ีไมเปนท่ีรักนั้น  ๆ นี้เปนการบริโภคทรัพย ฐานท่ี ๒ 
อันอริยสาวกนั้นถึงแลวบรรลุแลว บริโภคแลวโดยชอบ
ดวยเหตุผล  คหบดี !   ขออื่นยังมีอีก :  
 ๓. อริยสาวกนั้น ใชโภคทรัพยอันตนหาไดมา
โดยชอบธรรม (ดังท่ีกลาวขางตน) ในการกระทําพลีกรรม 
๕ ประการ คือ สงเคราะหญาติ (ญาติพลี) สงเคราะหแขก 
(อติถิพลี) สงเคราะหผูลวงลับไปแลว (ปุพพเปตพลี) ชวย
ชาติ (ราชพลี) บูชาเทวดา (เทวตาพลี) นี้เปนการบริโภค
ทรัพย ฐานท่ี ๓  อันอริยสาวกนั้นถึงแลว บรรลุแลว  บริโภค
แลวโดยชอบดวยเหตุผล   คหบดี !   ขออ่ืนยงัมีอีก :  
 ๔. อริยสาวกนั้น ใชโภคทรัพยอันตนหามาได
โดยชอบธรรม (ดังท่ีกลาวแลวขางตน) ในการตั้งไวซ่ึง
ทักษิณา อุทิศแกสมณพราหมณท้ังหลาย ผูงดเวนแลวจาก
ความประมาทมัวเมา  ผูตั้งม่ันอยูในขันติและโสรัจจะ  



พุทธวจน   ๑๙ 

ผูฝกฝน   ทําความสงบ   ทําความดับเยน็  แกตนเอง  อันเปน
ทักษิณาทานท่ีมีผลเลิศในเบ้ืองบน เปนฝายดี มีสุข     
เปนผลตอบแทน เปนไปพรอมเพ่ือสวรรค นี้เปนการ       
บริโภคทรัพย ฐานท่ี ๔ อันอริยสาวกนัน้ถึงแลว   บรรลุแลว 
บริโภคแลวโดยชอบดวยเหตุผล. 
 คหบดี !  อริยสาวกนั้น  ยอมใชโภคทรัพย
ท่ีตนหาไดมาดวยความเพียรเปนเคร่ืองลุกข้ึน รวบรวม
มาดวยกําลังแขน มีตัวชุมดวยเหง่ือ เปนโภคทรัพย
ประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม เพื่อกระทํากรรม
ในหนาท่ี ๔ ประการเหลานี้. 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑. 





พุทธวจน   ๒๑ 

การตอบแทนคุณมารดาบิดาอยางสูงสุด 
 

  ภิกษุ ท. !  เรากลาวการกระทําตอบแทน ท่ีทําได
ไมงายแกทานท้ังสอง    
 ทานทั้งสอง นัน้คือใคร ?  คือ  ๑. มารดา   ๒.  บิดา  
 ภิกษุ ท. !  บุตรพึงประคับประคองมารดาดวยบา
ขางหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาดวยบาขางหน่ึงเขามีอายุ 
มีชีวิตอยูตลอดรอยป และเขาพึงปฏิบัติทานท้ังสองนั้น
ดวยการอบกล่ิน  การนวด  การใหอาบน้ํา และการดัด และ
ทานทั้งสองนั้น พึงถายอุจจาระปสสาวะบนบาทั้งสอง
ของเขานั่นแหละ  ภิกษุท้ังหลาย  การกระทําอยางนั้นยังไมชื่อวา 
อันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย. 
 ภิกษุ ท.  !  อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดา
ในราชสมบัติ อันเปนอิสราธิปตย ในแผนดินใหญอันมี
รตนะ ๗ ประการมากหมายเชนนี้ การกระทํากิจอยางนั้น  
ยังไมช่ือวาอันบุตรทําแลว หรือทําตอบแทนแลวแกมารดา
บิดาเลย   ขอนัน้เพราะเหตุไร ?  



๒๒   ปฐมธรรม 

 เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเล้ียง แสดง
โลกน้ีแกบุตรท้ังหลาย  
 สวนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผูไมมีศรัทธา ให
สมาทานตั้งม่ันในสัทธาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศรัทธา)  

 ยังมารดาบิดาผู ท ุศ ีล    ใหสมาทานตั้งม่ันใน       
สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล)  

 ยังมารดาบิดาผูมีความตระหนี่ ใหสมาทานตั้งม่ัน
ในจาคสัมปทา (ความถึงพรอมดวยการบริจาค)  

 ยังมารดาบิดาทรามปญญา ใหสมาทานตั้งม่ัน
ในปญญาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยปญญา) 

 ภิกษุ ท. !  ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล การกระทํา
อยางนั้นยอมช่ือวา อันบุตรนั้นทําแลวและทําตอบแทนแลว 
แกมารดาบิดา.  
 

 ทุก. อํ. ๒๐/๗๘/๒๗๘. 



พุทธวจน   ๒๓ 

วาดวยความรกั ๔ แบบ  
 

(๑) ความรักเกิดจากความรัก 
 ภิกษุ ท. !    ในกรณีนี้ มีบุคคลซ่ึงเปนท่ีปรารถนา
รักใครพอใจของบุคคลคนหน่ึง, มีบุคคลพวกอ่ืนมาประพฤติ
กระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่นาปรารถนานารักใคร
นาพอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจข้ึนมาอยางนี้วา  
“บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลท่ีเราปรารถนารักใคร
พอใจ ดวยอาการที่นาปรารถนานารักใครนาพอใจ”  ดังนี้;  

 บุคคลนั้นชื่อวา ยอมทําความรักใหเกิดขึ้นใน
บุคคลเหลานั้น.  

 ภิกษุ ท. !    อยางนี้แล  เรียกวา   

 ความรักเกิดจากความรัก.  
 
 



๒๔   ปฐมธรรม 

 (๒) ความเกลียดเกิดจากความรัก  
 ภิกษุ ท. !    ในกรณีนี้ มีบุคคลซ่ึงเปนท่ีปรารถนา
รักใครพอใจของบุคคลคนหน่ึง, มีบุคคลพวกอ่ืนมาประพฤติ
กระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่ไมนาปรารถนาไมนารักใคร
พอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจข้ึนมาอยางนี้วา 
“บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่เราปรารถนา
รักใครพอใจ ดวยอาการที่ไมนาปรารถนาไมนารักใคร
พอใจ”  ดังนี้; 

 บุคคลนั้นชื่อวา   ยอมทําความเกลียดใหเกิดขึ้น
ในบุคคลเหลานั้น.  

 ภิกษุ ท. !    อยางนี้แล  เรียกวา   

 ความเกลียดเกิดจากความรัก. 
 
 
 
 



พุทธวจน   ๒๕ 

(๓) ความรักเกิดจากความเกลียด  
 ภิกษุ ท. !    ในกรณีนี ้  มีบุคคลซึ่งไมเปน ท่ี
ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคนหน่ึง, มีบุคคลพวกอ่ืน
มาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่ไมนาปรารถนา
ไมนารักใครพอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจข้ึนมา
อยางนี้วา “บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่เรา
ไมปรารถนารักใครพอใจ ดวยอาการที่ไมนาปรารถนา
ไมนารักใครพอใจ”   ดังนี้;  

 บุคคลนั้นชื่อวา  ยอมทําความรักใหเกิดขึ้นในบุคคล
เหลานั้น.  

 ภิกษุ ท. !    อยางนี้แล  เรียกวา  

  ความรักเกิดจากความเกลียด.  

 
 



๒๖   ปฐมธรรม 

(๔) ความเกลียดเกิดจากความเกลียด  
 ภิกษุ ท. !    ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งไมเปนท่ี
ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคนหน่ึง, มีบุคคลพวกอ่ืนมา
ประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่นาปรารถนา
นารักใครนาพอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจข้ึนมา
อยางนี้วา “บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่เรา
ไมปรารถนารักใครพอใจ ดวยอาการท่ีนาปรารถนานารักใคร
นาพอใจ”  ดังนี้;  

 บุคคลนั้น  ชื่อวา ยอมทําความเกลียดใหเกิดขึ้น
ในบุคคลเหลานั้น.  

 ภิกษุ ท. !    อยางนี้แล เรียกวา  

 ความเกลียดเกิดจากความเกลียด. 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๘๐/๒๐๐. 

 



พุทธวจน   ๒๗ 

ลักษณะของ “ฆราวาส ชั้นเลศิ” 
 

 คหบดี !   ในบรรดากามโภคี (ฆราวาส) เหลานัน้ 

กามโภคีผูใด แสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัด 

(เกินไปจนทรมานตน) ดวย, คร้ันแสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม 
โดยไมเครียดครัดแลว ทําตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนําดวย, 
แบงปนโภคทรัพยบําเพ็ญบุญดวย, ไมกําหนดั ไมมัวเมา 
ไมลุมหลง มีปกตเิหน็โทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก 
บริโภคโภคทรัพยเหลานั้นอยูดวย; 
 คหบด ี!   กามโภคีผูนี้ ควรสรรเสริญโดย   
ฐานะท้ังส่ี  คือ :-  
  ควรสรรเสริญโดย  ฐานะท่ีหนึ่ง  ในขอท่ี เขา   
แสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัด,   
  ควรสรรเสริญโดย  ฐานะท่ีสอง  ในขอท่ี เขา             
ทําตนใหเปนสุขใหอ่ิมหนํา, 
  ควรสรรเสริญโดย  ฐานะที่สาม  ในขอที่เขา      
แบงปนโภคทรัพยบําเพ็ญบุญ,  



๒๘   ปฐมธรรม 

  ควรสรรเสริญโดย   ฐานะท่ี ส่ี   ในข อท่ี เขา                 
ไมกําหนัด  ไมมัวเมา ไมลุมหลง มีปกติเห็นโทษ มีปญญา
เปนเคร่ืองสลัดออก  บริโภคโภคทรัพยเหลานั้น.  
  คหบดี  !  กามโภคีผูนีค้วรสรรเสริญโดยฐานะ
ท้ังส่ีเหลานี้ 
 คหบดี !  กามโภคีจําพวกนี้ เปนกามโภคีชั้นเลิศ 
ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหนา ชั้นสูงสุด ชั้นบวร กวากามโภคี
ท้ังหลาย,   
 เปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน 
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หวัเนยใสปรากฏวาเลิศกวาบรรดา
รสอันเกิดจากโคท้ังหลายเหลานั้น,  
 ขอนี้ฉันใด;  กามโภคีจําพวกนี้  ก็ปรากฏวาเลิศกวา
บรรดากามโภคีท้ังหลายเหลานั้น ฉันนั้น แล. 
 

ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑. 



พุทธวจน   ๒๙ 

หลักการดํารงชีพ เพ่ือประโยชนสุขในวันนี้ 
 

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   ธรรม ๔ ประการ เหลานี ้เปนไป
เพื่อประโยชนเก้ือกูล เพื่อความสุข แกกุลบตุร ในปจจุบัน 
(ทิฏฐธรรม)  ๔ ประการ อยางไรเลา ?  ๔ ประการ คือ :- 

   (๑)  ความขยันในอาชีพ (อุฏฐานสัมปทา)   

 (๒)  การรักษาทรัพย (อารักขสัมปทา)  

 (๓)  ความมีมิตรดี  (กัลยาณมิตตตา)    

 (๔)  การดํารงชีวิตสมํ่าเสมอ (สมชีวิตา) 
 

ความขยันในอาชีพ 
 พ๎ยัคฆปชชะ !  ความขยันในอาชีพ (อุฏฐาน-
สัมปทา)  เปนอยางไรเลา ?  
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   กุลบุตรในกรณีนี้ สําเร็จ
การเปนอยูดวยการลุกข้ึนกระทําการงาน คือดวยกสิกรรม 
หรือวานิชกรรม โครักขกรรม อาชีพผูถืออาวุธ อาชีพราชบุรุษ 



๓๐   ปฐมธรรม 

หรือดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง ในอาชีพนั้น ๆ เขาเปน
ผูเช่ียวชาญ ไมเกียจคราน ประกอบดวยการสอดสองใน
อุบายนั้น ๆ สามารถกระทํา สามารถจัดใหกระทํา. 
 พ๎ยัคฆปชชะ !   นี้เรียกวา ความขยันในอาชีพ.  
 

การรักษาทรัพย 

 พ๎ยัคฆปชชะ  !  การรักษาทรัพย (อารักขสัมปทา) 
เปนอยางไรเลา ?  
 พ๎ยัคฆปชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี,้ โภคทรัพย
อันกุลบุตรหาไดมาดวยความเพียร เปนเคร่ืองลุกข้ึนรวบรวม
มาดวยกําลังแขน มีตัวชุมดวยเหงื่อ เปนโภคทรัพย
ประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม,  เขารักษาคุมครอง
อยางเต็มท่ี ดวยหวังวา “อยางไรเสียพระราชาจะไมริบ
ทรัพยของเราไป โจรจะไมปลนเอาไป ไฟจะไมไหม 
น้ําจะไมพัดพาไป ทายาทอันไมรักใครเรา จะไมยื้อแยง
เอาไป”  ดังนี้. 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !  นี้เรียกวา  การรักษาทรัพย.  



พุทธวจน   ๓๑ 

ความมีมิตรดี 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   ความมีมิตรดี  (กัลยาณมิตตตา) 
เปนอยางไรเลา ?  

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   กุลบุตรในกรณีนี้ อยูอาศัย
ในบานหรือนคิมใด, ถามีบุคคลใด ๆ ในบานหรือนิคมนัน้ 

เปนคหบดหีรือบุตรคหบดีกด็ี เปนคนหนุมท่ีเจริญดวยศีล 

หรือเปนคนแกท่ีเจริญดวยศีลก็ดี  ลวนแตถึงพรอมดวย
ศรัทธา ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยจาคะ ถึงพรอมดวย
ปญญา อยูแลวไซร, กุลบุตรนั้นก็ดํารงตนรวม พูดจารวม 

สากัจฉารวม กับชนเหลานัน้    
  เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยศรัทธาโดย
อนุรูป แกบุคคลผูถึงพรอมดวยศรัทธา 
 เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยศีลโดยอนุรูป 
แกบุคคลผูถึงพรอมดวยศีล  

 เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยจาคะโดย
อนุรูป แกบุคคลผูถึงพรอมดวยจาคะ  



๓๒   ปฐมธรรม 

 เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยปญญาโดย
อนุรูปแกบุคคลผูถึงพรอมดวยปญญา อยูในท่ีนั้น ๆ. 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   นี้เรียกวา ความมีมิตรดี. 
 

การดํารงชีวิตสม่ําเสมอ 

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   การดํ า ร ง ชี วิ ตส มํ่ า เสมอ      
(สมชีวิตา) เปนอยางไรเลา ?  

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   กุลบุตรในกรณีนี้ รูจักความ
ไดมาแหงโภคทรัพย รูจักความส้ินไปแหงโภคทรัพยแลว
ดํารงชีวิตอยูอยางสมํ่าเสมอ ไมฟุมเฟอยนกั ไมฝดเคืองนกั 
โดยมีหลักวา “รายไดของเราจกัทวมรายจาย และรายจาย
ของเราจกัไมทวมรายรับ ดวยอาการอยางนี้”  ดังนี.้ 
 พ๎ยัคฆปชชะ !   เปรียบเหมือนคนถือตาช่ัง หรือ
ลูกมือของเขา ยกตาช่ังข้ึนแลว ก็รูวา “ยังขาดอยูเทานี้ หรือ
เกนิไปแลวเทานี้” ดังนี้ฉันใด; กุลบุตรนี ้ก็ฉันนัน้ : เขารูจัก
ความไดมาแหงโภคทรัพย รูจักความส้ินไปแหงโภคทรัพย 
แลวดํารงชีวิตอยูอยางสม่ําเสมอ ไมฟุมเฟอยนกั ไมฝดเคืองนกั 



พุทธวจน   ๓๓ 

โดยมีหลักวา “รายไดของเราจักทวมรายจาย  และรายจาย 
ของเราจกัไมทวมรายรับ  ดวยอาการอยางนี้”  ดังนี.้  
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   ถากุลบุตรนี้ เปนผูมีรายไดนอย 
แตสําเร็จการเปนอยูอยางฟุมเฟอยแลวไซร ก็จะมีผูกลาววา 
กุลบุตรนี้ ใชจายโภคทรัพย (อยางสุรุยสุราย) เหมือนคน
กินผลมะเดื่อ  ฉันใดก็ฉันนั้น.  
 พ๎ยัคฆปชชะ !   แตถากุลบุตร เปนผูมีรายได
มหาศาล แตสําเร็จการเปนอยูอยางแรนแคนแลวไซร ก็จะมี
ผูกลาววา กุลบุตรนี้จักตายอดตายอยากอยางคนอนาถา. 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !  เม่ือใด กุลบุตรนี้ รูจักความ
ไดมาแหงโภคทรัพย รูจักความส้ินไปแหงโภคทรัพย แลว
ดํารงชีวิตอยูอยางสมํ่าเสมอ ไมฟุมเฟอยนกั ไมฝดเคืองนกั 
โดยมีหลักวา “รายไดของเราจักทวมรายจาย และรายจาย
ของเราจกัไมทวมรายรับ ดวยอาการอยางนี้” ดังนี;้ 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   นี้เราเรียกวา การดํารงชีวิต
สมํ่าเสมอ. 
 

อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙ - ๒๙๓/๑๔๔. 



๓๔   ปฐมธรรม 

หลักดํารงชีพเพ่ือประโยชนสุขในวันหนา  
 

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   ธรรม ๔ ประการเหลานี้ เปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ของกุลบุตร ในเบ้ืองหนา 
(สัมปรายะ)  ๔ ประการ อยางไรเลา ?  ๔ ประการคือ :- 
 (๑)  ความถึงพรอมดวยศรัทธา (สัทธาสัมปทา)   
 (๒)  ความถึงพรอมดวยศีล (สีลสัมปทา)  
 (๓)  ความถึงพรอมดวยการบริจาค (จาคสัมปทา)   
 (๔)  ความถึงพรอมดวยปญญา (ปญญาสัมปทา) 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !    ความถึงพรอมดวยศรัทธา 
(สัทธาสัมปทา) เปนอยางไรเลา ? 

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   กุลบุตรในกรณีนี้ เปนผูมี
ศรัทธา เช่ือในการตรัสรูของตถาคตวา “เพราะเหตุอยางนี้ ๆ 

พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผู
ไปแลวดวยด ี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝก
บุรุษท่ีสมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูผูสอน



พุทธวจน   ๓๕ 

ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
ดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว”  
ดังนี้.  พย๎ัคฆปชชะ !  นี้เรียกวา ความถึงพรอมดวยศรัทธา. 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   ความถึงพรอมดวยศีล (สีล-
สัมปทา) เปนอยางไรเลา ?   
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   กุลบุตรในกรณนีี้ เปนผูเวนขาด
จากปาณาติบาต เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน เปนผูเวนขาด
จากกาเมสุมิจฉาจาร เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท เปนผูเวนขาด
จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. พ๎ยัคฆปชชะ !  นี้เรียกวา  
ความถึงพรอมดวยศีล. 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !  ความถึงพรอมดวยการบริจาค 
(จาคสัมปทา) เปนอยางไรเลา  ?   
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   กุลบุตรในกรณนีี้  มีใจปราศจาก
ความตระหนี่อันเปนมลทนิ อยูครองเรือน มีจาคะอนัปลอย
อยูเปนประจํา มีฝามืออันชุมเปนปกติ ยินดแีลวในการสละ 
ควรแกการขอ  ยนิดแีลวในการจําแนกทาน.  พ๎ยคัฆปชชะ ! 
นี้เรียกวา  ความถึงพรอมดวยการบริจาค. 
  



๓๖   ปฐมธรรม 

พ๎ยัคฆปชชะ  !    ความถึงพรอมดวยปญญา 
(ปญญาสัมปทา) เปนอยางไรเลา  ?   
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   กุลบุตรในกรณีนี้ เปนผูมี
ปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองใหถึงสัจจะแหงการเกิดดับ 

เปนเคร่ืองไปจากขาศึก เปนเคร่ืองเจาะแทงกิเลส เปนเคร่ือง
ถึงซึ่งความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ. พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้
เรียกวา ความถึงพรอมดวยปญญา. 
  พ๎ยัคฆปชชะ !   ธรรม ๔ ประการเหลานี้แล  
เปนธรรมเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลเพื่อความสุขของ
กุลบุตร ในเบื้องหนา. 
 

 อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙ - ๒๙๓/๑๔๔. 

 



พุทธวจน   ๓๗ 

เหตุเส่ือมและเหตุเจรญิแหงทรัพย  
 

เหตุเสื่อมแหงทรัพย ๔ ประการ 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   โภคทรัพยท่ีเกิดขึน้โดยชอบ…

ยอมมีทางเสื่อม ๔ ประการ  คือ :-  

 (๑)  ความเปนนักเลงหญิง  
 (๒)  ความเปนนักเลงสุรา   
 (๓)  ความเปนนักเลงการพนัน     

 (๔)  ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม 

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   เปรียบเหมือนทางน้ําเขา ๔ ทาง 
ทางน้าํออก ๔ ทาง ของบึงใหญมีอยู, บุรุษปดทางนํ้าเขา
เหลานั้นเสีย และเปดทางน้ําออกเหลานั้นดวย ท้ังฝนก็     
ไมตกลงมาตามท่ีควร. 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   เม่ือเปนอยางนั้น ความเหือดแหง
เทานัน้ท่ีหวงัไดสําหรับบึงใหญนัน้ ความเต็มเปยมไมมีทาง
ท่ีจะหวังได นี้ฉันใด; 



๓๘   ปฐมธรรม 

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   ผลท่ีจะเกิดข้ึนก็ฉันนั้น สําหรับ
โภคทรัพยท่ีเกิดข้ึนโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเสื่อม 

๔ ประการ  คือ (๑) ความเปนนกัเลงหญิง (๒) ความเปน
นักเลงสุรา  (๓) ความเปนนกัเลงการพนนั และ (๔) ความมี
มิตรสหายเพ่ือนฝูงเลวทราม. 
 

เหตุเจริญแหงทรัพย ๔ ประการ 
 พ๎ยัคฆปชชะ  !   โภคทรัพยท่ีเกิดขึน้โดยชอบ… 

ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ คือ :-   

 (๑)  ความไมเปนนักเลงหญิง   
 (๒)  ไมเปนนักเลงสุรา   
 (๓)  ไมเปนนักเลงการพนัน     

 (๔)  มีมิตรสหายเพื่อนฝูงท่ีดีงาม 

 พ๎ยัคฆปชชะ  !   เปรียบเหมือนทางน้ําเขา ๔ ทาง 
ทางน้ําออก ๔ ทาง ของบึงใหญ, บุรุษเปดทางนํ้าเขา
เหลานั้นดวย และปดทางนํ้าออกเหลานั้นเสีย ท้ังฝนกต็กลง
มาตามท่ีควรดวย. 



พุทธวจน   ๓๙ 

 พ๎ยัคฆปชชะ !   เม่ือเปนอยางนัน้ ความเต็มเปยม
เทานัน้ท่ีหวงัไดสําหรับบึงใหญนัน้ ความเหือดแหงเปนอัน
ไมตองหวัง นีฉั้นใด; 
 พ๎ยัคฆปชชะ !   ผลท่ีจะเกิดข้ึนก็ฉันนั้น สําหรับ
โภคทรัพยท่ีเกิดข้ึนโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเจริญ 
๔ ประการ (๑) ความไมเปนนักเลงหญิง  (๒) ไมเปนนกัเลง
สุรา  (๓) ไมเปนนักเลงการพนนั และ (๔) มีมิตรสหาย
เพื่อนฝูงท่ีดงีาม. 
 

อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙ - ๒๙๓/๑๔๔. 

 



๔๐   ปฐมธรรม 

อบายมุข ๖ (ทางเส่ือมแหงทรัพย ๖ ทาง) 
  

 คหบดีบุตร !  อริยสาวก ไมเสพทางเสื่อมแหง
โภคทรัพย ๖ ทาง (อบายมุข ๖) คือ :- 

 (๑)  การประกอบเนือง  ๆ  ซ่ึงการดื่มน้ําเมา คือ 

สุราและเมรัย อันเปนท่ีตัง้แหงความประมาท เปนทางเส่ือม
แหงโภคทรัพย,  
 (๒)  การประกอบเนอืง  ๆ  ซ่ึงการเท่ียวไปในตรอก

ตาง ๆ  ในเวลากลางคืน เปนทางเส่ือมแหงโภคทรัพย,  

 (๓)  การเที่ ยวไปในท่ีชุมนุมแห งความเมา     
(สมชฺชาภิจรณ) เปนทางเส่ือมแหงโภคทรัพย,  
 (๔)  การประกอบเนือง  ๆ  ซ่ึงการพนนั  อันเปน

ท่ีตั้งแหงความประมาท เปนทางเส่ือมแหงโภคทรัพย,   

 (๕)  การประกอบเนอืง  ๆ  ซ่ึงการคบคนชัว่เปนมิตร 

เปนทางเส่ือมแหงโภคทรัพย,  
 (๖)  การประกอบเนือง  ๆ  ซ่ึงความเกียจคราน  
เปนทางเส่ือมแหงโภคทรัพย. 



พุทธวจน   ๔๑ 

โทษของอบายมุขแตละขอ  

 คหบดีบุตร !  โทษในการประกอบเนือง  ๆ ซ่ึง
การดื่มน้ําเมา  คือ สุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความ
ประมาท มี ๖ ประการ คือ :-  
 (๑) ความเสื่อมทรัพยอันผูดื่มพึงเห็นเอง  

 (๒) กอการทะเลาะวิวาท    

 (๓) เปนบอเกิดแหงโรค  

 (๔) เปนเหตุเสียชื่อเสียง 

 (๕) เปนเหตุไมรูจักละอาย 

 (๖) เปนเหตุทอนกําลังปญญา 

 คหบดีบุตร !  เหลานี้แล คือ โทษ ๖ ประการ
ในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการดื่มน้าํเมาคือ สุราและเมรัย 
อันเปนท่ีตัง้แหงความประมาท. 
 คหบดีบุตร !  โทษในการประกอบเนือง  ๆ  ซ่ึง
การเท่ียวไปในตรอกตาง  ๆ   ในเวลากลางคืน มี ๖ ประการ คือ :-  
 (๑) ผูนั้นช่ือวาไมคุมครอง ไมรักษาตัว  

 (๒) ผูนั้นช่ือวา ไมคุมครอง ไมรักษา บุตรภรรยา  



๔๒   ปฐมธรรม 

 (๓) ผูนั้นช่ือวา ไมคุมครอง ไมรักษาทรัพยสมบัต ิ 

 (๔) ผูนั้นช่ือ เปนท่ีระแวงของคนอื่น  

 (๕) คําพูดอันไมเปนจริง ในท่ีนัน้ ๆ ยอมปรากฏ
ในผูนัน้  

 (๖) เหตุแหงทุกขเปนอันมาก ยอมแวดลอมผูนัน้  

 คหบดีบุตร !  เหลานี้แล คือ โทษ ๖ ประการ
ในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการเท่ียวไปในตรอกตาง ๆ  

ในเวลากลางคนื.  
  คหบดีบุตร !   โทษในการเที่ยวไปในท่ีชุมนุม
แหงความเมา มี ๖ ประการ คือ :-  
 (๑) รําท่ีไหน ไปท่ีนั่น  

 (๒) ขับรองท่ีไหน ไปท่ีนั่น 

 (๓) ประโคมท่ีไหน ไปท่ีนั่น  

 (๔) เสภาท่ีไหน ไปท่ีนั่น  
 (๕) เพลงท่ีไหน ไปท่ีนั่น  

 (๖) เถิดเทิงท่ีไหน ไปท่ีนั่น  

 คหบดีบุตร !   เหลานี้แล คือ โทษ ๖ ประการ
ในการเท่ียวไปในท่ีชุมนุมแหงความเมา. 



พุทธวจน   ๔๓ 

 คหบดีบุตร !   โทษในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึง
การพนัน อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท มี ๖ ประการ คือ :-  
 (๑) ผูชนะยอมกอเวร  

 (๒) ผูแพยอมเสียดายทรัพยท่ีเสียไป  

 (๓) ยอมเส่ือมทรัพยในปจจุบัน  

 (๔) ถอยคําของคนเลนการพนัน ซ่ึงไปพูดใน
ท่ีประชุมฟงไมข้ึน  

 (๕) ถูกมิตร อมาตยหม่ินประมาท  

 (๖) ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย เพราะเหน็วา 
ชายนักเลงเลนการพนัน ไมสามารถจะเล้ียงภรรยาได  
 คหบดีบุตร !   เหลานี้แล คือ โทษ ๖ ประการ
ในการประกอบเนือง  ๆ ซ่ึงการพนันอันเปนท่ีตัง้แหงความ
ประมาท. 
 คหบดีบุตร !   โทษในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึง
การคบคนชัว่เปนมิตร มี ๖ ประการ คือ :-  
 (๑) นําใหเปนนักเลงการพนัน  

 (๒) นําใหเปนนักเลงเจาชู 
 (๓) นําใหเปนนักเลงเหลา  



๔๔   ปฐมธรรม 

 (๔) นําใหเปนคนลวงผูอื่นดวยของปลอม  

 (๕) นําใหเปนคนโกงเขาซ่ึงหนา  

 (๖) นําใหเปนคนหัวไม  
 คหบดีบุตร !   เหลานี้แล คือ โทษ ๖ ประการ
ในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการคบคนชั่วเปนมิตร. 
 คหบดีบุตร !   โทษในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึง
ความเกียจคราน มี ๖ ประการ คือ :-  

 (๑) ชอบอางวา หนาวนัก แลวไมทําการงาน  

 (๒) ชอบอางวา รอนนัก แลวไมทําการงาน   

 (๓) ชอบอางวา เวลาเย็นแลว แลวไมทําการงาน  

 (๔) ชอบอางวา ยังเชาอยู แลวไมทําการงาน  

 (๕) ชอบอางวา หิวนัก แลวไมทําการงาน  

 (๖) ชอบอางวา กระหายนัก แลวไมทําการงาน  

 เม่ือเขามากไปดวยการอางเลส ผลัดผอนการงาน
อยูอยางนี ้ โภคทรัพยท่ียังไมเกิดก็ไมเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว 
ก็ถึงความส้ินไป.   
 คหบดีบุตร !   เหลานี้แล คือ โทษ ๖ ประการ
ในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงความเกียจคราน. 



พุทธวจน   ๔๕ 

การบริโภคกามคุณท้ัง ๕ อยางไมมีโทษ  
 

 ภิกษุ ท. !   กามคุณเหลานี้มี ๕ อยาง.   
 ๕ อยางเปนอยางไรเลา ?   ๕ อยาง คือ :-  
 

 รูปท่ีเห็นดวยตา, เสียงท่ีฟงดวยหู, กล่ินท่ีดมดวย
จมูก, รสท่ีล้ิมดวยล้ินและโผฏฐัพพะท่ีสัมผัสดวยผิวกาย 
อันเปนส่ิงท่ีนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก
เปนท่ีเขาไปต้ังอาศัยอยูแหงความใคร เปนท่ีตั้งแหงความ
กําหนดั.   ภกิษ ุท. !   กามคุณมี ๕ อยาง เหลานีแ้ล. 
 

 ภิกษุ ท. ! ชนเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ
ก็ตาม ติดอกตดิใจ สยบอยู เมาหมกอยู ในกามคุณ ๕ อยาง
เหลานี้แลว ไมมองเห็นสวนท่ีเปนโทษ ไมเปนผูรูแจมแจง
ในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข ทําการบริโภคกามคณุ
ท้ัง ๕ นั้นอยู; ชนเหลานั้น อันคนท้ังหลายพึงเขาใจเถิดวา 
เปนผูถึงความพินาศยอยยับ แลวแตมารผูมีบาปตองการ
จะทําตามอําเภอใจอยางใด  ดังนี้. 



๔๖   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท. !   เปรียบไดดังเนื้อปาท่ีติดบวง นอนจมอยู
ในกองบวง ในลักษณะท่ีใคร  ๆ พึงเขาใจไดวา มันจะถึงซ่ึง
ความพินาศยอยยับ  เปนไปตามความประสงคของพราน
ทุกประการ, เม่ือพรานมาถึงเขา มันจะหนีไปไหนไมพนเลย 
ดังนี้, ฉันใดก็ฉันนั้น. 
 

 ภิกษุ ท. !  สวนชนเหลาใด จะเปนสมณะหรือ
พราหมณก็ตาม ไมติดใจ ไมสยบอยู ไมเมาหมกอยู ในกามคุณ 
๕ เหลานี้แลว มองเห็นสวนท่ีเปนโทษอยู เปนผูรูแจมแจง
ในอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากทุกข บริโภคกามคุณท้ัง ๕ 
นั้นอยู;   ชนเหลานั้น  อันคนทั้งหลายพึงเขาใจไดอยางนี้วา 
เปนผูไมถึงความพินาศยอยยับ ไปตามความประสงคของ
มารผูมีบาปแตอยางใด ดังนี้.  
 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมือนเนื้อปาตวัท่ีไมติดบวง 
แมนอนจมอยูบนกองบวง มันก็เปนสัตวท่ีใคร ๆ พึงเขาใจ
ไดวา เปนสัตวท่ีไมถึงความพินาศยอยยับไปตามความประสงค
ของพรานแตอยางใด, เม่ือพรานมาถึงเขา มันจะหลีกหนีไป
ไดตามท่ีตองการ ดังนี้,  ฉันใดก็ฉันนั้น. 



พุทธวจน   ๔๗ 

 ภิกษุ ท. !  (อีกอยางหนึ่ง) เปรียบเหมือนเนื้อปา 

เท่ียวไปในปากวาง เดนิอยูก็สงางาม ยนือยูก็สงางาม หมอบอยู
ก็สงางาม นอนอยูก็สงางาม.   เพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ ท. ! 
เพราะเหตุวาเนือ้ปานัน้ยงัไมมาสูคลองแหงจักษุของพราน, 
ขอนี้ฉันใด;   
 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน : สงัดแลว
จากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย เขาถึงซ่ึงปฐมฌาณ อันมี
วิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู.    ภิกษุ ท. ! 
ภิกษุนี้ เรากลาววา ไดทํามารใหเปนผูตาบอดไมมีรองรอย 
กําจัดเสียแลวซึ่งจักษุแหงมาร  ไปแลวสูที่ที่มารผูมีบาป
มองไมเห็น. 
 
 (ตอไปนี ้ไดตรัสถึงการบรรล ุทุติยฌาน - ตติยฌาน - จตุตถฌาน- 
อากาสานัญจายตนะ - วิญญาณัญจายตนะ - อากิญจัญญายตนะ - เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ โดยนัยเดียวกันกบัการบรรลุปฐมฌาน เปนลําดบัไป, 

จนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธโดยขอความสืบตอไปวา :-) 
 



๔๘   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท. !  ยิ่งไปกวานั้นอีก : ภิกษุกาวลวง
เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เขาถึงซ่ึง 
สัญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู. อนึ่ง เพราะเห็นแลวดวย
ปญญา  อาสวะท้ังหลายของเธอก็ส้ินไปรอบ.  
 ภิกษุ ท. !  ภิกษุนี้เรากลาววา ไดทํามารใหเปน         
ผูตาบอด ไมมีรองรอย กําจดัเสียแลวซ่ึงจกัษแุหงมาร ไปแลว
สูท่ีซ่ึงมารผูมีบาปมองไมเหน็, ไดขามแลวซ่ึงตณัหาในโลก. 
ภิกษุนั้นยืนอยูก็สงางาม เดินอยูก็สงางาม นั่งอยูก็สงางาม 
นอนอยูก็สงางาม. 
 เพราะเหตุไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุวา ภกิษุนั้นไมไดมาสูคลอง
แหงอํานาจของมารผูมีบาป,  ดังนี้แล. 
 

มู. ม. ๑๒/๓๓๓-๓๓๕/๓๒๗-๓๒๘. 

 



พุทธวจน   ๔๙ 

หลักการพูด 
 

 ภิกษุ ท. !  วาจาอันประกอบดวยองค ๕ ประการ 
เปนวาจาสุภาษติ ไมเปนวาจาทุพภาษติ เปนวาจาไมมีโทษ
และวิญูชนไมติเตียน.  
 องค ๕ ประการอยางไรเลา ?  

 ๕  ประการ คือ :- 

 (๑) กลาวแลวควรแกเวลา (กาเลน ภาสิตา โหติ),  
 (๒) กลาวแลวตามสัจจจริง (สจฺจ ภาสิตา โหติ), 
 (๓) กลาวแลวอยางออนหวาน (สณหฺา ภาสิตา โหต)ิ,  
 (๔) กลาวแลวอยางประกอบดวยประโยชน  
         (อตฺถสฺหิตา ภาสิตา โหติ),  
 (๕) กลาวแลวดวยเมตตาจิต  
        (เมตตฺตจตฺเตน ภาสิตา โหติ). 
 ภิกษุ ท. !  วาจาอันประกอบดวยองค ๕ ประการ
เหลานี้แล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจา
ไมมีโทษและวิญูชนไมติเตียน.  

ปฺจก. อํ.  ๒๒/๒๗๑/๑๙๘. 





พุทธวจน   ๕๑ 

ลักษณะการพูดของตถาคต 
 

 ราชกุมาร !  ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันไมจริง 

ไมแท ไมประกอบดวยประโยชนและไมเปนท่ีรักท่ีพึงใจ
ของผูอ่ืน ตถาคตยอม ไมกลาววาจานั้น. 

 ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันจริง อันแท แตไมประกอบ 
ดวยประโยชนและไมเปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน ตถาคตยอม 

ไมกลาววาจานั้น. 

 ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันจริง อันแท ประกอบ 
ดวยประโยชน  แตไมเปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น ตถาคต
ยอมเลือกใหเหมาะกาล เพื่อกลาววาจานั้น. 

 ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันไมจริง ไมแท ไมประกอบ 

ดวยประโยชน  แตเปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน ตถาคตยอม 

ไมกลาววาจานั้น. 

 ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันจริง อันแท แตไมประกอบ 
ดวยประโยชน แตก็เปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน ตถาคตยอม 

ไมกลาววาจานัน้. 



๕๒   ปฐมธรรม 

 ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันจริง อันแท ประกอบดวย
ประโยชนและเปนที่รักท่ีพึงใจของผูอ่ืน ตถาคตยอมเปน
ผู รูจักกาละที่เหมาะเพื่อกลาววาจานั้น. 

 

ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔. 

 



พุทธวจน   ๕๓ 

ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ 
 

 ภิกษุ ท.  !  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ   
เปนท่ีรูกันวา เปนสัตบุรุษ.  
 ๔  ประการ อยางไรเลา ?    ๔ ประการ คือ :-  
 (๑)  ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษในกรณีนี้ แมมีใครถาม
ถึงความไมดีของบุคคลอ่ืน ก็ไมเปดเผยใหปรากฏ
จะกลาวทําไมถึงเม่ือไมถูกใครถาม; ก็เม่ือถูกใครถาม
ถึงความไมดีของบุคคลอ่ืน ก็นําเอาปญหาไปทําใหหลีกเล้ียว
ลดหยอนลง กลาวความไมดขีองผูอ่ืนอยางไมพิสดารเต็มท่ี. 
ภิกษุ ท. !  ขอนี้พึงรูกนัเถิดวา คนคนนี ้เปน สัตบุรุษ. 
 (๒)  ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือ 
แมไมถูกใครถามอยู ถึงความดีของบุคคลอ่ืน ก็ยังนํามา
เปดเผยใหปรากฏ จะตองกลาวทําไมถึงเม่ือถูกใครถาม; 
ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอ่ืน ก็นําเอาปญหา
ไปทําใหไมหลีกเล้ียวลดหยอน กลาวความดีของผูอ่ืน
โดยพิสดารบริบูรณ. ภิกษ ุท. ! ขอนี้พงึรูกันเถิดวา คนคนนี้ 
เปน สัตบุรุษ.  



๕๔   ปฐมธรรม 

 (๓)  ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือ 
แมไมมีใครถามถึงความไมดีของตน ก็ยังนําเปดเผย
ทําใหปรากฏ  ทําไมจะตองกลาวถึงเม่ือถูกถามเลา;  
ก็เม่ือถูกใครถามถึงความไมดีของตน ก็ไมนําเอาปญหา
ไปหาทางทําใหลดหยอนบิดพล้ิว แตกลาวความไมดี
ของตนโดยพิสดารเต็มท่ี.  ภิกษ ุท. !  ขอนี้พึงรูกันเถิดวา 

คนคนนี้ เปน สัตบุรุษ.  
 (๔)  ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือ 
แมมีใครถามถึงความดีของตน ก็ไมเปดเผยใหปรากฏ 

ทําไมจะตองกลาวถึงเม่ือไมถูกใครถามเลา; ก็เม่ือถูกใครถาม
ถึงความดีของตน ก็นําเอาปญหาไปกระทําใหลดหยอน
หลีกเลี้ยวเสีย กลาวความดีของตนโดยไมพิสดารเต็มท่ี. 
ภิกษุ ท. !    ขอนี้พึงรูกนัเถิดวา คนคนนี ้เปน สัตบุรุษ. 
 ภิกษุ ท. !  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เหลานี้แล เปนท่ีรูกันวา เปนสัตบุรุษ.   
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓. 



พุทธวจน   ๕๕ 

ลักษณะการพูดของอสัตบุรุษ 
 

 ภิกษุ ท. !  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  
เปนท่ีรูกันวาเปน อสัตบุรุษ.  
 ๔ ประการ อยางไรเลา ?  ๔ ประการ คือ :-  
 (๑)  ภิกษุ ท. !    อสัตบุรุษในกรณีนี้ แมไมมีใคร
ถามถึงความไมดีของบุคคลอ่ืน ก็นํามาเปดเผยใหปรากฏ 
ไมตองกลาวถึงเม่ือถูกใครถาม; ก็เม่ือถูกใครถามถึง
ความไมดีของบุคคลอ่ืน ก็นําเอาปญหาไปทําใหไมมีทาง
หลีกเล้ียวลดหยอน  แลวกลาวความไมดขีองผูอ่ืนอยางเต็มท่ี
โดยพิสดาร. ภิกษุ ท. !  ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้  เปน  
อสัตบุรุษ.  
 (๒)  ภิกษุ ท. !     อสัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือ 
แมถูกใครถามอยูถึงความดีของบุคคลอ่ืน ก็ไมเปดเผย
ใหปรากฏ ไมตองกลาวถึงเม่ือไมถูกใครถาม; ก็เม่ือถูก
ใครถามถึงความดีของบุคคลอ่ืน ก็นําเอาปญหาไปทําให
ลดหยอนไขวเขว แลวกลาวความดีของผูอ่ืนอยางไมพิสดาร
เต็มท่ี.  ภิกษ ุท. !  ขอนี้พึงรูกันเถิดวา  คนคนนี้ เปน  อสัตบุรุษ.  



๕๖   ปฐมธรรม 

 (๓)  ภิกษุ ท. !     อสัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือ
แมถูกใครถามถึงความไมดีของตน ก็ปกปดไมเปดเผย
ใหปรากฏ ไมตองกลาวถึงเม่ือไมถูกใครถาม; ก็เม่ือถูกใคร
ถามถึงความไมดีของตน ก็นําเอาปญหาไปทําใหลดหยอน
ไขวเขว แลวกลาวความไมดีของตนอยางไมพิสดารเตม็ท่ี.   
ภิกษุ ท. !   ขอนี้พึงรูกันเถิดวา  คนคนนี้  เปน อสัตบุรุษ.  
 (๔)  ภิกษุ ท. !     อสัตบุรุษอยางอ่ืนยังมีอีก คือ 
แมไมมีใครถามถึงความดีของตน ก็นาํมาโออวดเปดเผย
จะกลาวทําไมถึงเม่ือถูกใครถาม; ก็เม่ือถูกใครถามถึงความดี
ของตน ก็นําเอาปญหาไปทําใหไมลดหยอนหลีกเล้ียว 

กลาวความดีของตนอยางเต็มท่ีโดยพิสดาร.  ภิกษุ ท. !   
ขอนี้พึงรูกันเถิดวา  คนคนนี้ เปน  อสัตบุรุษ.  
 ภิกษุ ท. !  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เหลานี้แล   เปนท่ีรูกันวาเปนอสัตบุรุษ.   

  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.  



พุทธวจน   ๕๗ 

อยาหเูบา 
 

(๑) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  
ฟงตาม ๆ กันมา (อนุสฺสว)  

(๒) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  
กระทําตาม ๆ กันมา (ปรมฺปร)  

(๓) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  
เลาลือกันอยู (อิติกิร)  

(๔) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  
มีท่ีอางในปฎก (ปฎกสมฺปทาย)  

(๕) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  

การใชเหตุผลทางตรรกคาดคะเน (ตกฺกเหต)ุ  

(๖) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  

การใชเหตุผลทางนัยะสันนฏิฐาน (นยเหตุ)  

(๗) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  
การตรึกตามอาการ (อาการปริวิตกฺก)  



๕๘   ปฐมธรรม 

(๘) อยาถือเอาวาจริง  เพราะเหตุสักวา   
ทนตอการเพงแหงทิฏฐิ (ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติ) 

(๙) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  
ฟงดูนาเชื่อ (ภพฺพรูปตา)  

(๑๐) อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวา  
สมณะผูพูดเปนครูของตน (สมโณ โน ครุ) 

 

ติก. อํ. ๒๐/๒๔๒/๕๐๕. 

 

 

 



พุทธวจน   ๕๙ 

เขาใจธรรมเพียงบทเดียว  
ก็เพียงพอ 

 

 คามณิ !   

 ... เพราะเหตุวา 

 ถึงแมเขาจะเขาใจธรรม 
 ท่ีเราแสดงสักบทเดียว 

 นั่นก็ยังจะเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล 

 และความสุขแกชนท้ังหลายเหลานั้น 

 ตลอดกาลนาน 

 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓. 

 



๖๐   ปฐมธรรม 

ใหเปนผูหนักแนน 
 

 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดิน (ปฐวี) 
เถิด เม่ือเธออบรมจิตใหเสมอดวยแผนดินอยู, ผัสสะท้ังหลาย
ท่ีนาพอใจและไมนาพอใจอันเกดิข้ึนแลว จกัไมกลุมรุมจิต
ต้ังอยู.  ราหุล !   เปรียบเหมือนเม่ือคนเขาท้ิงของสะอาดบาง 
ไมสะอาดบาง ท้ิงคูถบาง ท้ิงมูตรบาง ท้ิงน้ําลายบาง หนองบาง 
โลหิตบาง ลงบนแผนดิน แผนดินก็ไมรูสึกอึดอัดระอา
รังเกยีจ ดวยส่ิงเหลานัน้, นี้ฉันใด;  ราหุล !   เธอจงอบรมจิต
ใหเสมอดวยแผนดินเถิด เม่ือเธออบรมจิตใหเสมอดวยแผนดนิ 
อยู, ผัสสะท้ังหลายท่ีนาพอใจและไมนาพอใจอันเกิดข้ึนแลว 
จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยน้ํา (อาโป) เถิด 
เม่ือเธออบรมจิตใหเสมอดวยน้ําอยู, ผัสสะท้ังหลายท่ีนาพอใจ
และไมนาพอใจอันเกิดข้ึนแลว จักไมกลุมรุมจติต้ังอยู. ราหุล ! 
เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาลางของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง 
ลางคูถบาง ลางมูตรบาง น้ําลายบาง หนองบาง โลหิตบาง 
ลงในน้ํา น้ําก็ไมรูสึกอึดอัดระอารังเกียจ ดวยส่ิงเหลานั้น, 



พุทธวจน   ๖๑ 

นี้ฉันใด; ราหุล !  เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยน้ําเถิด เม่ือเธอ
อบรมจิตใหเสมอดวยน้ําอยู, ผัสสะท้ังหลายท่ีนาพอใจและ
ไมนาพอใจอันเกิดข้ึนแลว จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู ฉันนั้น
เหมือนกัน. 
 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยไฟ (เตโช) เถิด 
เม่ือเธออบรมจติใหเสมอดวยไฟอยู, ผัสสะท้ังหลายท่ีนาพอใจ
และไมนาพอใจอันเกิดข้ึนแลว จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู.  
ราหุล ! เปรียบเหมือนเม่ือคนทิง้ของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง 
ท้ิงคูถบาง ท้ิงมูตรบาง น้ําลายบาง หนองบาง โลหิตบาง 
ลงไปใหมันไหม ไฟก็ไมรูสึกอึดอัดระอารังเกียจ ดวยส่ิง
เหลานั้น, นี้ฉันใด; ราหุล !  เธอจงอบรมจติใหเสมอดวยไฟเถิด   
เม่ือเธออบรมจิตใหเสมอดวยไฟอยู,  ผัสสะท้ังหลายท่ีนา
พอใจและไมนาพอใจอันเกดิข้ึนแลว จักไมกลุมรุมจติต้ังอยู  
ฉันนั้นเหมือนกัน.  
 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยลม (วาโย) เถิด 
เม่ือเธออบรมจิตใหเสมอดวยลมอยู, ผัสสะท้ังหลายท่ีนาพอใจ
และไมนาพอใจอันเกิดข้ึนแลว จักไมกลุมรุมจติต้ังอยู.  ราหุล ! 
เปรียบเหมือนลมพัดผานไปในของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง 



๖๒   ปฐมธรรม 

คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง หนองบาง โลหิตบาง ลมก็
ไมรูสึกอึดอัดระอารังเกียจ ดวยส่ิงเหลานั้น, นี้ฉันใด; ราหุล ! 
เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยลมเถิด เม่ือเธออบรมจิตใหเสมอ
ดวยลมอยู, ผัสสะท้ังหลายท่ีนาพอใจและไมนาพอใจ
อันเกิดข้ึนแลว   จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยอากาศ เถิด 
เม่ือเธออบรมจิตใหเสมอดวยอากาศอยู, ผัสสะท้ังหลายท่ีนา
พอใจและไมนาพอใจอันเกิดข้ึนแลว จักไมกลุมรุมจติต้ังอยู.  
ราหุล !  เปรียบเหมือนอากาศ เปนส่ิงมิไดต้ังอยูเฉพาะในท่ีไร ๆ  
นี้ฉันใด;  ราหุล !  เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยอากาศเถิด 
เม่ือเธออบรมจิตใหเสมอดวยอากาศอยู, ผัสสะทั้งหลายท่ี
นาพอใจและไมนาพอใจอันเกิดข้ึนแลว จักไมกลุมรุมจิต
ต้ังอยู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
  

ม. ม. ๑๓/๑๓๘-๑๔๐/๑๔๐-๑๔๔. 

 



พุทธวจน   ๖๓ 

ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ  
เปนอนัตรายแมแตพระอรหนัต  

 

 ภิกษุ ท. !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปน
อันตรายท่ีทารุณ แสบเผ็ด หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน
อันเปนธรรมอันเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา.  
 ภิกษ ุท. !  เรากลาว “ลาภสักการะและเสียงเยนิยอ 
วาเปนอันตราย แมแกภิกษุผูเปนอรหันตส้ินอาสวะแลว” 
ดังนี้.  
 คร้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้, ทานพระอานนทไดทูลถาม
ข้ึนวา “ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เปนอันตรายแกภิกษุผูส้ินอาสวะแลว 

ชนิดไรเลา พระเจาขา ?”  ดังนี้.  

 อานนท !  เราหาไดกลาวลาภสักการะและเสียง
เยินยอ วาเปนอันตรายตอเจโตวิมุตติอันไมกลับกําเริบแลวไม. 
 อานนท !  แตเรากลาวลาภสักการะและเสียง
เยินยอ  วาเปนอันตรายตอการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมนี้ 
ซ่ึงภิกษุผูอยูดวยความไมประมาท   มีความเพียรเผากิเลส       
มีตนสงไปแลวในธรรมเคร่ืองสงบ  ไดลุถึงแลว.  



๖๔   ปฐมธรรม 

 อานนท !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอเปน
อันตรายท่ีทารุณ แสบเผ็ด หยาบคายตอการบรรลุพระนิพพาน
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ดวยอาการ
อยางนี้.  
 อานนท !  เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ พวกเธอ
ท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไววา  
 “เราท้ังหลาย  จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและ
เสียงเยินยอท่ีเกิดขึ้น.  
 อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอท่ีเกิดขึ้นแลว 
ตองไมมาหอหุมอยูท่ีจิตของเรา” ดังนี้.  
 อานนท !  พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนยีกใจไว
อยางนี้แล.  
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๐/๕๘๐. 

 



พุทธวจน   ๖๕ 

ลักษณะของผูมีสติและสมัปชญัญะ 
 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุเปนผูมีสติเปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณนีี ้ เปนผูตามเห็นกาย
ในกายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได;  

 เปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยูเปน
ประจาํ....;  

 เปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจาํ ....;  

 เปนผูตามเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยูเปนประจํา 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได.  

 ภิกษุ ท. !  อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุเปนผูมีสติ. 
 
 
 
 



๖๖   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุ เปนผูมีสัมปชัญญะ เปน
อยางไรเลา ?  

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณนีี ้ เปนผูรูตัวรอบคอบ
ในการกาวไปขางหนา การถอยกลับไปขางหลัง, การแลดู 
การเหลียวด,ู การคู การเหยียด, การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, 
การฉัน การดื่ม การเค้ียว การลิ้ม, การถายอุจจาระ ปสสาวะ, 
การไป การหยุด, การนั่ง การนอน, การหลับ การตื่น, การพูด 
การนิ่ง,  

 ภิกษุ ท. !  อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุเปนผูมี
สัมปชัญญะ. 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๐/๓๗๔-๓๘๑. 

 
 



พุทธวจน   ๖๗ 

ส่ิงท่ีพระศาสดาถือวาเปนความอัศจรรย 
 

 อานนท !  เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้ เธอพึงจํา    
ส่ิงอันนาอัศจรรยไมเคยมีมาแตกอนของตถาคต ขอนีไ้ว.  

 อานนท !  ในกรณีนี้คือ :- 

 เวทนา  เปนของแจมแจงแกตถาคต  
   แลวจึงเกิดขึ้น แลวจึงตั้งอยู แลวจึงดับไป 

 สัญญา  เปนของแจมแจงแกตถาคต  
   แลวจึงเกิดขึ้น แลวจึงตั้งอยู แลวจึงดับไป 

 วิตก     เปนของแจมแจงแกตถาคต  
   แลวจึงเกิดขึ้น แลวจึงตั้งอยู แลวจึงดับไป 

 อานนท !  เธอจงทรงจําส่ิงอันนาอัศจรรยไมเคย
มีมาแตกอนของตถาคตขอนี้แล. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๒๕๔/๓๗๙. 



๖๘   ปฐมธรรม 

จิตอธษิฐานการงาน 
 

 อานนท !  ฐานะท่ีต้ังแหงอนุสสติ มีเทาไร ? 
 “มี ๕ อยาง พระเจาขา !” 

 ดีละ ดีละ อานนท !  
 ถาอยางนั้น เธอจงทรงจํา ฐานะท่ีตั้ง แหงอนุสสติท่ี ๖ 

นี้ไว คือ ภกิษใุนกรณนีี ้ 

 มีสติกาวไป  
 มีสติถอยกลับ  
 มีสติยืนอยู  
 มีสตินั่งอยู  
 มีสติสําเร็จการนอนอยู  
 มีสติอธิษฐานการงาน  

 อานนท !  นี้เปนฐานะท่ีต้ังแหงอนุสสติ ซ่ึงเม่ือ
บุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ. 
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๖๓/๓๐๐. 



พุทธวจน   ๖๙ 

การต้ังจิตกอนนอน 
 

 อานนท !  ถาเม่ือภิกษุนั้น ..... จิตนอมไปเพื่อ 
การนอน ,  
 
 เธอก็ นอนดวยการตั้งใจวา  
 “บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย  กลาวคือ 
 อภชิฌาและโทมนัส จักไมไหลไปตามเราผูนอนอยู  
 ดวยอาการอยางนี้” ดังนี้ :  
 
 ในกรณีอยางนี้ ภิกษุนั้น ชื่อวา เปนผูมีความ
รูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีแหงการนอนนั้น. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๒๓๘/๓๔๘. 

 



๗๐   ปฐมธรรม 

มืดมา.. สวางไป  สวางมา...ก็ยังคงสวางไป 
 

 มหาราช !  ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูมืดแลว
กลับสวางตอไป  

 มหาราช !   บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเกิดมา
ภายหลังในตระกูลอันต่ําทราม คือในตระกูลจัณฑาล  
ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลทํารถ หรือตระกูล
เทหยากเยื่อ ซ่ึงเปนคนยากจน มีขาวและน้ํานอย เปนอยู
ฝดเคือง มีอาหารและเคร่ืองนุงหมหาไดโดยยาก เขาเปนผูมี
ผิวพรรณทราม ไมนาด ูเต้ียคอม ข้ีโรค  ตาบอด งอยกระจอก 

มีตัวตะแคงขาง ไมคอยจะมีขาว น้ํา  เคร่ืองนุงหม  ยานพาหนะ  
ดอกไม  ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยู และประทีป
โคมไฟ แมกระน้ัน เขาก็ประพฤติสุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ  
คร้ันเขาประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว คร้ันตายไป 

ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. มหาราช !  บุรุษพึงข้ึนจาก
แผนดินสูบัลลังก หรือพึงข้ึนจากบัลลังกสูหลังมา หรือ
พึงข้ึนจากหลังมาสูคอชาง หรือพึงข้ึนจากคอชางสูปราสาท 



พุทธวจน   ๗๑ 

แมฉันใด  มหาราช !  ตถาคตยอมกลาววา บุคคลนี้มีอุปไมย
ฉันนั้น.   
 มหาราช ! อยางนี้ แล บุคคลชื่อวาเปนผูมืดแลว
กลับสวางตอไป . 
 มหาราช !  ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลว
คงสวางตอไป  

 มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเกิดมา
ภายหลังในตระกูลสูง คือในสกุลกษัตริยมหาศาล   สกุล
พราหมณมหาศาล  หรือสกุลคหบดีมหาศาล  อันม่ังค่ัง 

มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงินพอตัว  มีอุปกรณ
แหงทรัพยพอตัว   มีทรัพยและขาวเปลือกพอตัว  เขามีรูปงาม  

นาด ู นาเล่ือมใส ประกอบดวยความเกล้ียงเกลาแหงผิวพรรณ
อยางยิ่ง  รํ่ารวยดวยขาว ดวยน้ํา  เคร่ืองนุงหม  ยานพาหนะ  

ดอกไม ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยู  และประทีป
โคมไฟ เขายอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ คร้ันเขา
ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว คร้ันตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค. มหาราช !  บุรุษพึงกาวไปดวยดีจากบัลลังก
สูบัลลังก หรือพึงกาวไปดวยดีจากหลังมาสูหลังมา หรือ



๗๒   ปฐมธรรม 

พึงกาวไปดวยดีจากคอชางสูคอชาง หรือพึงกาวไปดวยดีจาก
ปราสาทสูปราสาท แมฉันใด มหาราช !  ตถาคตยอมกลาววา 
บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนัน้.   
 มหาราช !  อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูสวาง
แลวคงสวางตอไป.   
 

สคา. สํ. ๑๕/๑๓๖/๓๙๓. 

 

 



พุทธวจน   ๗๓ 

เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 
 

 ภิกษุ ท. !  ในทิศใดพวกภิกษ ุความพรอมเพรียงกัน 

มีความบันเทิงตอกันและกัน ไมทะเลาะวิวาทกัน เขากัน
ไดสนิทเหมือนน้าํนมกับน้าํ  มองดูกันดวยสายตาแหง
ความรักอยู; ภิกษุ ท. !  ทิศนั้น เปนท่ีผาสุกแกเรา  
แมตองเดินไป (อยางเหน็ดเหนื่อย) จะปวยการกลาวไปใย 
ถึงการท่ีเพียงแตนึกถึง. ในกรณีนี ้ เราเช่ือแนแกใจวาเปน
เพราะภกิษุเหลานั้น ไดละท้ิงธรรม ๓ อยางเสียแลว และ
พากันมาถือกระทําใหมากในธรรม ๓ อยาง.  

 ธรรม ๓ อยางอะไรบางเลาท่ีเธอละท้ิงเสียแลว ?    

 ๓ อยาง คือ :- 

 ๑.  กามวิตก ความตรึกในกาม 

 ๒.  พ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในทางมุงราย  

 ๓.  วิหิงสาวิตก ความตรึกท่ีกอใหเกิดความลําบาก
ท้ังแกตนและผูอ่ืน 

 ธรรม ๓ อยางเหลานี้แล ท่ีพวกภิกษุเหลานัน้ละท้ิง
เสียแลว. 



๗๔   ปฐมธรรม 

 ก็ธรรม ๓ อยางอยางไรเลา ท่ีพวกภิกษุเหลานั้น
พากันมาถือ กระทําเพิ่มพูนใหมาก ?  
  ๓ อยาง คือ :- 
 ๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกในการหลีกออกจาก
ความพัวพันในกาม 

 ๒. อัพ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในการไมทําความ 
มุงราย 

 ๓. อวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไมทําตนและ
ผูอ่ืนใหลําบาก 

  ธรรม ๓ อยางเหลานี้แล ท่ีพวกภิกษุเหลานัน้       

พากันมาถือ ทําเพิ่มพูนใหมาก.  
 

 ภิกษุ ท. !  ในทิศใด พวกภิกษ ุ มีความพรอมเพรียง
กัน   มีความบันเทิงตอกันและกัน   ไมทะเลาะวิวาทกัน  

เขากันและกันไดสนิทเหมือนน้ํานมกับน้ํา มองดูกันและกนั
ดวยสายตาแหงความรักอยู;  ภิกษุ ท. !   ทิศนั้นเปนท่ี
ผาสุกแกเรา แมตองเดินไป (อยางเหน็ดเหน่ือย) จะปวยกลาว
ไปไยถึงการท่ีเพียงแตนึกถึง. ในกรณีนี ้ เราเช่ือแนแกใจวา 



พุทธวจน   ๗๕ 

เปนเพราะพวกภิกษุเหลานัน้ ไดละท้ิงธรรม ๓ อยางเหลาโนน
เสียแลวและพากันมาถือ กระทําใหมากในธรรม ๓ อยาง
เหลานีแ้ทน. 
 

ติก. อํ. ๒๒/๓๕๕/๕๖๔. 
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พุทธวจน   ๗๗ 

ความอยาก (ตัณหา)  
 คือ ตนเหตุแหงการทะเลาะวิวาท 

 

 เพราะอาศัยตัณหา (ความอยาก) จึงมี การแสวงหา 

(ปริเยสนา); 
 เพราะอาศัยการแสวงหา จึงมี การได (ลาโภ); 
 เพราะอาศัยการได จึงมี ความปลงใจรัก (วินจิฺฉโย); 
 เพราะอาศัยความปลงใจรัก จึงมี ความกําหนัดดวย
ความพอใจ (ฉนฺทราโค); 
 เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ จึงมี 

ความสยบมัวเมา (อชฺโฌสานํ); 
 เพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงมี ความจับอกจับใจ 

(ปริคฺคโห); 
 เพราะอาศัยความจับอกจับใจ จึงมี ความตระหนี่ 
(มจฺจริยํ); 
 เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงมี การหวงกั้น 

(อารกฺโข); 



๗๘   ปฐมธรรม 

 เพราะอาศัยการหวงกั้น จึงมี เร่ืองราวอันเกิดจาก
การหวงก้ัน (อารกฺขาธิกรณ)ํ; กลาวคือ การใชอาวุธไมมีคม 

การใชอาวุธมีคม การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท  

การกลาวคําหยาบวา “มึง ! มึง !” การพูดคําสอเสียด และ
การพูดเท็จ ท้ังหลาย : ธรรมอันเปนบาปอกุศลเปนอเนก
ยอมเกิดข้ึนพรอม ดวยอาการอยางนี้. 
 

มหา. ที. ๑๐/๖๗/๕๘. 

 



พุทธวจน   ๗๙ 

กฎธรรมชาติ 
 

อิมัส๎มิง  สะติ  อิทัง  โหติ; 

เม่ือส่ิงนี้  “มี”  ส่ิงนี้  ยอมมี 
 

อิมัสสุปปาทา  อิทัง  อุปปชชะติ; 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น 
 

อิมัส๎มิง  อะสะติ  อิทัง  นะ  โหติ; 

เม่ือส่ิงนี้  “ไมมี”  ส่ิงนี้  ยอมไมมี 
 

อิมัสสะ  นิโรธา  อิทัง  นิรุชฌะติ. 

เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔. 

 
 



๘๐   ปฐมธรรม 

เหตุแหงการเบียดเบียน 
 

 “ขาแตพระองคผูนิรทุกข ! อะไรเปนเครื่องผูกพันเทวดา มนุษย 

อสูร นาค คนธรรพทั้งหลาย อันมีอยูเปนหมู ๆ  (ซ่ึงแตละหมู) ปรารถนาอยูวา 

เราจักเปนคนไมมีเวร ไมมีอาชญา ไมมีขาศึก ไมมีการเบียดเบียนแกกัน

และกัน แตแลวกไ็มสามารถจักเปนผูอยูอยางผูไมมีเวร ไมมีอาชญา ไมมี

ขาศึก ไมมีเบียดเบียนแกกนัและกันเลา พระเจาขา ? ” 

 จอมเทพ !  ความอิจฉา (อิสสา) และความตระหนี่  
(มัจฉริยะ) นั่นแล เปนเคร่ืองผูกพันเทวดา มนุษย อสูร นาค 
คนธรรพท้ังหลาย อันมีอยูเปนหมู  ๆ(ซ่ึงแตละหมู) ปรารถนา
อยูวา เราจักเปนคนไมมีเวร ไมมีอาชญา ไมมีขาศึก ไมมี
การเบียดเบียนแกกันและกัน แตแลวก็ไมสามารถจักเปน
ผูอยูอยางผูไมมีเวร ไมมีอาชญา ไมมีขาศึก ไมมีเบียดเบียน
แกกันและกันได. 

 “ขาแตพระองคผูนิรทุกข ! ก็ความอจิฉาและความตระหนี่นั้น  

มีอะไรเปนตนเหตุ (นิทาน) มีอะไรเปนเคร่ืองกอข้ึน (สมุทัย) มีอะไรเปน

เคร่ืองทําใหเกิด (ชาติกะ) มีอะไรเปนแดนเกิด (ปภวะ) ? เม่ืออะไรมีอยู ความ

อิจฉาและความตระหนี่จึงมี ? เม่ืออะไรไมมีอยู ความอิจฉาและความตระหน่ี

จึงไมมี พระเจาขา ? ” 



พุทธวจน   ๘๑ 

 จอมเทพ !  ความอิจฉา และความตระหนี่ นั้น 

มีส่ิงอันเปนท่ีรักและส่ิงอันไมเปนท่ีรัก (ปยาปฺปย) นั่นแล   
เปนตนเหตุ... เม่ือสิ่งเปนท่ีรักและส่ิงไมเปนท่ีรักไมมีอยู  
ความอิจฉาและความตระหนี่กไ็มมี. 

 “ขาแตพระองคผูนิรทุกข !  ก็ส่ิงเปนที่รักและส่ิงไมเปนที่รัก 
นั้นเลา มีอะไรเปนตนเหตุ...ฯลฯ... ? เม่ืออะไรมีอยู ส่ิงเปนที่รักและ 
ส่ิงไมเปนที่รักจึงมี ? เม่ืออะไรไมมีอยู ส่ิงเปนที่รักและส่ิงไมเปนที่รักจึงไมมี 

พระเจาขา ? ” 

 จอมเทพ ! สิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รักนั้น 
มีฉันทะ (ความพอใจ ) เปนตนเหตุ...ฯลฯ... เม่ือฉันทะ ไมมีอยู   
ส่ิงเปนท่ีรักและส่ิงไมเปนท่ีรักก็ไมมี... 
 

มหา. ที. ๑๐/๓๑๐/๒๕๕. 

 
 



๘๒   ปฐมธรรม 

ความพอใจใด ความพอใจนัน้ 
คือเหตุเกดิแหงทุกข 

 

 “ทุกขใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวในอดีต  

   ทุกขทั้งหมดนั้น 

      มีฉันทะ (ความพอใจ) เปนมูล  มีฉันทะเปนเหตุ  

   เพราะวา  ฉันทะเปนมูลเหตุแหงทุกข;  

 

  และทุกขใด ๆ  อันจะเกิดข้ึนในอนาคต   
  ทุกขท้ังหมดนั้น   
  ก็มีฉันทะ (ความพอใจ) เปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ   
  เพราะวา  ฉันทะเปนมูลเหตุแหงทุกข”.  

 

สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓/๖๒๗. 

 



พุทธวจน   ๘๓ 

ธรรมอนัเปนไปเพ่ือความเจรญิไมเส่ือม 
(อปรหิานยิธรรม) 

 

 พราหมณ !   ถาธรรมท้ัง ๗ อยางนั้น คงต้ังอยู
ในพวกเจาวัชชี ก็หรือเจาวชัชีจักต้ังตนอยูในธรรมท้ัง ๗ อยาง
เหลานั้นแลว, พราหมณ !  อันนั้น ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
อยางเดยีว หาความเส่ือมมิได  

 (ตอไปนี ้ เปนตัวธรรมเจ็ดประการที่ตรัสแกพระอานนท ซ่ึง 
วัสสการพราหมณก็นั่งฟงอยูดวย) 

  (๑) อานนท !  พวกเจาวัชชีประชุมกันเนือง  ๆ

ประชุมกันโดยมาก... 

 (๒) อานนท !  พวกเจาวัชชีพรอมเพรียงกัน
ประชุม  พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกัน
ทํากิจท่ีพวกเจาวัชชี จะตองทํา... 

  (๓) อานนท !  พวกเจาวัชชีมิไดบัญญัติขอท่ี
มิไดบัญญัติไว มิไดถอนขอท่ีบัญญัติไวแลว, แตประพฤติ
อยูในวัชชีธรรมตามท่ีไดบัญญัติไว... 



๘๔   ปฐมธรรม 

 (๔) อานนท !  พวกเจาวัชชีสักการะ  เคารพ 

นับถือ บูชา ทานท่ีเปนประธานของเจาวัชชี ต้ังใจฟงคําส่ัง
ของทานผูนั้น... 
 (๕) อานนท !  พวกเจาวัชชีมิไดลบหลู   ดูถูก
สตรี ท่ีเปนเจาหญิง หรือกุมารีในสกุล... 
 (๖) อานนท !  พวกเจาวัชชีสักการะ  เคารพ 
นับถือ บูชา เจดียท้ังภายในและภายนอก มิไดปลอยละเลย 
ใหทานท่ีเคยให ใหกิจท่ีเคยทําแกเจดียเหลานั้น และให
พลีกรรมท่ีประกอบดวยธรรม, เส่ือมเสียไป... 
 (๗) อานนท !  พวกเจาวัชชีเตร ียม เค รื ่อง
ตอนรับไวพรอม เพื่อพระอรหันตท้ังหลายวา “พระอรหันต
ท้ังหลายท่ียังมิไดมา พึงมาสูแวนแควนนี้, ท่ีมาแลวพึงอยู
สุขสําราญ เถิด” ดังนี้... 
 อานนท !  เหลานี ้ ลวนแตเปนความเจริญแก
เจาวัชชีอยางเดียว หาความเส่ือมมิได. 
 

มหา. ที. ๑๐/๘๙/๖๙. 



พุทธวจน   ๘๕ 

เหตุใหศาสนาเจริญ 
 

 ภิกษุ ท. !  มูลเหตุ ๔ ประการเหลานี้ ยอมทําให
พระสัทธรรมตั้งอยูได   ไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 
 ๔ ประการอะไรบางเลา ?  ๔ ประการ คือ :- 
 (๑)  ภิกษุ ท. !  พวกภิกษุในธรรมวิน ัยนี้ 
เลาเรียนสูตรอันถือกันมาถูก ดวยบทพยัญชนะท่ีใชกันถูก 
ความหมายแหงบทพยัญชนะที่ใชกันก็ถูก  ยอมมีนัย
อันถูกตองเชนนั้น  

 ภิกษุ ท.  !  นี่เป น  มูลกรณีที ่หนึ ่ง   ซึ ่งทําให     
พระสัทธรรมต้ังอยูได ไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
 

 (๒)  ภิกษุ ท. !   อีกอยางหน่ึง, พวกภิกษุเปน
คนวางาย ประกอบดวยเหตุท่ีทําใหเปนคนวางาย อดทน 

ยอมรับคําส่ังสอนโดยความเคารพหนักแนน  

 ภิกษุ ท. !  นี่เปน มูลกรณีที่สอง ซึ่งทําให     
พระสัทธรรมต้ังอยูได ไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 



๘๖   ปฐมธรรม 

 (๓)  ภิกษุ ท. !  อีกอยางหน่ึง, พวกภิกษุเหลาใด 

เปนพหุสูต คลองแคลวในหลักพระพุทธวจน ทรงธรรม 

ทรงวินัย   ทรงมาติกา (แมบท)   พวกภิกษุเหลานั้น เอาใจใส 
บอกสอน    เนื้อความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอื่น ๆ    
เมื่อทานเหลานั้นลวงลับไป  สูตรทั้งหลาย ก็ไมขาด      
ผูเปนมูลราก (อาจารย)  มีท่ีอาศัยสืบกันไป  

 ภิกษุ ท. !  นี่เปน มูลกรณีที่สาม ซึ่งทําให      
พระสัทธรรมต้ังอยูได  ไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
 

 (๔)  ภิกษุ ท. !   อีกอยางหน่ึง, พวกภิกษผุูเถระ 

ไมทําการสะสมบริกขาร ไมประพฤตยิอหยอนในไตรสิกขา 
ไมมีจิตตกต่ํา ดวยอํานาจแหงนิวรณ มุงหนาไปในกิจ
แหงวิเวกธรรม ยอมปรารภความเพยีร เพื่อถึงส่ิงท่ียงัไมถึง 

เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจง  
พวกภิกษุท่ีบวชในภายหลัง ไดเห็นพระเถระเหลานั้น 

ทําแบบฉบับเชนนัน้ไว  ก็ถือเอาเปนตัวอยาง, พวกภิกษุ
รุนหลัง  จึงเปนพระท่ีไมทําการสะสมบริกขาร  ไมประพฤติ
ยอหยอนในไตรสิกขา ไมมีจิตตกต่าํดวยอํานาจแหงนิวรณ 



พุทธวจน   ๘๗ 

มุงหนาไปในกิจแหงวิเวกธรรม ยอมปรารถความเพียร 

เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจง
ส่ิงท่ียังไมทําใหแจง   
 ภิกษุ ท. !  นี่ เปน  มูลกรณี ท่ี ส่ี  ซ่ึงทําให          
พระสัทธรรมต้ังอยูได ไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
 

 ภิกษุ ท. !  มูลเหตุ  ๔ ประการเหลานีแ้ล ยอมทํา
ใหพระสัทธรรมต้ังอยูได ไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไปเลย. 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๘/๑๖๐. 

 
 
 



๘๘   ปฐมธรรม 

เหตุใหศาสนาเส่ือม 
 

 ภิกษุ ท. !  มูลเหตุ ๔ ประการเหลานี ้ ท่ีทําให
พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป.    

 ๔ ประการอะไรบางเลา  ?  ๔ ประการคือ :- 

 (๑)  ภิกษุ ท. !   พวกภิกษุเลาเรียนสูตร  อันถือ
กันมาผิด ดวยบทพยัญชนะท่ีใชกันผิด; เม่ือบทและ
พยัญชนะใชกนัผิดแลว แมความหมายกมี็นยัอันคลาดเคล่ือน.  
 ภิกษุ ท. !   นี้เปน มูลกรณีท่ีหนึ่ง ซ่ึงทําให          
พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
 

 (๒)  ภิกษุ ท. !   อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุเปน
คนวายาก ประกอบดวยเหตุท่ีทําใหเปน คนวายาก ไมอดทน 

ไมยอมรับคําตักเตือนโดยความเคารพหนักแนน.  
 ภิกษุ ท. !  นี้เปน มูลกรณีท่ีสอง ซึ่งทําให             
พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
 



พุทธวจน   ๘๙ 

 (๓)  ภิกษุ ท. !   อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุเหลาใด 

เปนพหุสูต คลองแคลวในหลักพระพุทธวจน ทรงธรรม 

ทรงวนิยั  ทรงมาติกา (แมบท)  ภิกษุเหลานัน้ไมไดเอาใจใส
บอกสอนใจความแหงสูตรท้ังหลายแกคนอ่ืน ๆ; เม่ือทาน
เหลานั้นลวงลับดับไป สูตรท้ังหลายก็เลยขาดผูเปนมูลราก 

(อาจารย) ไมมีท่ีอาศัยสืบไป.   
 ภิกษุ ท. !  นี้เปน มูลกรณีท่ีสาม ซ่ึงทําให            
พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป.  
 
 (๔)  ภิกษุ ท. !  อีกอยางหนึ่ง พวกภิกษุชั้น
เถระ ทําการสะสมบริกขาร  ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา  
มีจิตต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ   ไมเหลียวแลในกิจแหง
วิเวกธรรม ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงในสิ่งที่ยังไมทํา
ใหแจง ผูบวชในภายหลังไดเห็นพวกเถระเหลานั้นทํา
แบบแผนเชนนั้นไว ก็ถือเอาไปเปนแบบอยาง จึงทําใหเปน
ผูทําการสะสมบริกขารบาง ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา 

มีจิตตํ่าดวยอํานาจแหงนิวรณ  ไมเหลียวแลในกิจแหง



๙๐   ปฐมธรรม 

วิเวกธรรม ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ   เพื่อทําใหแจงในส่ิงท่ียังไมทํา
ใหแจง  ตามกันสืบไป.  
 ภิกษุ ท. !  นี้เปน มูลกรณีที่สี่ ซึ่งทําใหพระ
สัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
 

 ภิกษุ ท. !  มูลเหตุ ๔ ประการเหลานีแ้ล ท่ีทําให
พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐. 

 



พุทธวจน   ๙๑ 

ส่ิงท้ังหลายไมเทีย่ง 
 ภิกษุ ท. !  สังขารท้ังหลาย  ไมเท่ียง  (อนิจฺจ).  
 ภิกษุ ท. !  สังขารท้ังหลาย ไมยั่งยืน  (อธว).  
 ภิกษุ ท. !  สังขารท้ังหลาย เปนส่ิงท่ีหวังอะไร
ไมได  (อนสฺสาสิก). 
 ภิกษุ ท. !  เพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบือ่หนาย
ในสังขารท้ังปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด พอแลว
เพื่อจะปลอยวาง. 

 ภิกษุ ท. !  ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐โยชน ๑  
โดยกวาง ๘๔,๐๐๐ โยชน หยั่งลงในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ 
โยชน  สูงข้ึนจากผิวพืน้สมุทร  ๘๔,๐๐๐  โยชน  :-  
 ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงลวงไปหลายป หลายรอยป 
หลายพันป หลายแสนป ท่ีฝนไมตกเลย. เม่ือฝนไมตก 

(ตลอดเวลาเทานี)้ ปาใหญ  ๆ อันประกอบดวยพีชคาม 
ภูตคาม ไม หยูกยาและหญาท้ังหลาย ยอมเฉา ยอมเหี่ยวแหง 
มีอยูไมได (นี้ฉนัใด) ;   ภิกษุ ท. !  สังขารท้ังหลาย ไมเท่ียง 

                                                        
๑    ๑ โยชน  =  ๑๖ กิโลเมตร 



๙๒   ปฐมธรรม 

ฉันนั้น, สังขารท้ังหลายไมยัง่ยนื ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย 

เปนส่ิงท่ีหวังอะไรไมได ฉันนั้น.  ภิกษ ุท. ! เพียงเทานี้ 
ก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารท้ังปวง พอแลวเพื่อจะ
คลายกําหนัด   พอแลวเพื่อจะปลอยวาง. 

 ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราวโดย
การลวงไปแหงกาลนานไกล  อาทิตยดวงท่ีสอง ยอมปรากฏ. 

เมื่อดวงอาทิตยดวงที่สองปรากฏ, แมน้ํานอย หนองบึง 

ท้ังหมดก็งวดแหงไป ไมมีอยู (นี้ฉันใด) ;   ภิกษุ ท. !  สังขาร
ท้ังหลาย ไมเท่ียง ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย  ไมยั่งยืนฉันนั้น, 
สังขารท้ังหลาย  เปนส่ิงหวังอะไรไมได ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! 
เพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง 
พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด   พอแลวเพื่อจะปลอยวาง. 
 ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราวโดย
การลวงไปแหงกาลนานไกล อาทิตยดวงท่ีสาม ยอมปรากฏ. 

เมื่อดวงอาทิตยดวงที่สามปรากฏ, แมน้ําสายใหญ ๆ เชน
แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ท้ังหมดก็งวดแหงไป 

ไมมีอยู (นี้ฉันใด);   ภิกษุ ท. !   สังขารท้ังหลาย  ไมเท่ียง   
ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย ไมยั่งยืน ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย 



พุทธวจน   ๙๓ 

เปนส่ิงหวังอะไรไมได  ฉันนั้น.    ภิกษุ ท. !     เพียงเทานี้
ก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง  พอแลว
เพื่อจะคลายกําหนัด  พอแลวเพื่อจะปลอยวาง. 

 ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราวโดย
การลวงไปแหงกาลนานไกล อาทิตยดวงท่ีส่ี ยอมปรากฏ. 

เม่ือดวงอาทิตยดวงท่ีส่ีปรากฏ, มหาสระท้ังหลาย อันเปน
ท่ีเกดิแหงแมน้าํใหญ ๆ เชนแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวด ีสรภ ู

มห ีมหาสระเหลานัน้ท้ังหมดก็งวดแหงไป ไมมีอยู (นี้ฉันใด); 
ภิกษ ุท. ! สังขารท้ังหลาย ไมเท่ียง ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย 
ไมยัง่ยนื ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย เปนส่ิงหวังอะไรไมได 
ฉันนัน้.  ภกิษ ุท. !  เพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบ่ือหนายใน
สังขารท้ังปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนดั พอแลวเพื่อจะ
ปลอยวาง. 
 ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราวโดย
การลวงไปแหงกาลนานไกล อาทิตยดวงท่ีหา ยอมปรากฏ. 

เม่ือดวงอาทิตยดวงที่หาปรากฏ, น้ําในมหาสมุทรอันลึกรอย
โยชน ก็งวดลง น้ําในมหาสมุทรอันลึก สอง - สาม - ส่ี - หา - 

หก - เจ็ดรอยโยชนก็งวดลง เหลืออยูเพียงเจ็ดชั่วตนตาล ก็มี 



๙๔   ปฐมธรรม 

เหลืออยูเพียงหก - หา - ส่ี - สาม -สอง กระท่ังหนึ่งชั่วตนตาล 

ก็มี งวดลงเหลืออยูเพียงเจ็ดชั่วบุรุษ ก็มี เหลืออยูเพียงหก - 

หา - ส่ี - สาม – สอง-หนึ่ง กระท่ังคร่ึงชั่วบุรุษ ก็มี งวดลง 

เหลืออยูเพียงแคสะเอว เพียงแคเขา เพียงแคขอเทา  กระท่ัง
เหลืออยู  ลึกเทาน้ําในรอยเทาโค ในท่ีนั้น ๆ เชนเดียวกับน้ํา
ในรอยเทาโคเมื่อฝนเม็ดใหญเริ่มตกในฤดูสารทลงมา
ในท่ีนั้น ๆ.  

 ภิกษุ ท. !  เพราะการปรากฏแหงอาทิตยดวงที่หา 
น้ําในมหาสมุทรไมมีอยูแมสักวาองคุลีเดยีว(นี้ฉันใด); ภิกษุ ท. ! 
สังขารท้ังหลาย ไมเท่ียง ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย ไมยั่งยนื 
ฉันนัน้, สังขารท้ังหลาย เปนส่ิงหวังอะไรไมได ฉันนัน้. 
ภิกษุ ท. !  เพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง 
พอแลวเพื่อจะคลายกําหนดั   พอแลวเพื่อจะปลอยวาง. 
 ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราวโดย
การลวงไปแหงกาลนานไกล อาทิตยดวงท่ีหก ยอมปรากฏ. 
เพราะความปรากฏแหงอาทิตยดวงท่ีหก, มหาปฐพีนี้และ
ขุนเขาสิเนรุ ก็มีควันขึ้น ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น เปรียบเหมือน
เตาเผาหมอ อันนายชางหมอสุมไฟแลว ยอมมีควันข้ึนโขมง 



พุทธวจน   ๙๕ 

ยิ่งข้ึนและยิ่งข้ึน ฉะนั้น (นี้ฉันใด);  ภิกษุ ท. !  สังขารท้ังหลาย 
ไมเท่ียง ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย ไมยั่งยนื ฉันนัน้, สังขาร
ท้ังหลาย เปนส่ิงหวงัอะไรไมได ฉันนั้น.   ภิกษุ ท. !   เพยีง
เทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอแลว
เพื่อจะคลายกาํหนดั   พอแลวเพื่อจะปลอยวาง. 
 ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราวโดย
การลวงไปแหงกาลนานไกล  อาทิตยดวงท่ีเจ็ด ยอมปรากฏ. 
เพราะความปรากฏแหงอาทิตยดวงท่ีเจ็ด, มหาปฐพีนี้และ
ขุนเขาสิเนรุ ยอมมีไฟลุกโพลง  ๆ มีเปลวเปนอันเดยีวกัน. 
เม่ือมหาปฐพนีีแ้ละขุนเขาสิเนรุ อันไฟเผาอยู ไหมอยูอยางนี้ 
เปลวไฟถูกลมซัดข้ึนไป จนถึงพรหมโลก.  ภิกษุ ท. !  เม่ือ
ขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาอยู ไหมอยู วินาศอยู อันกองไฟ
ทวมทับแลว, ยอดท้ังหลายอันสูงรอยโยชนบาง สอง - สาม - 
ส่ี - หารอยโยชนบาง  ก็พังทําลายไป.   ภิกษุ ท. !   เม่ือ 
มหาปฐพีนี้และขุนเขาสิเนรุอันไฟเผาอยู ไหมอยู, ขี้เถาและ
เขมายอมไมปรากฏ เหมือนเม่ือเนยใส หรือน้าํมันถูกเผา 

ข้ีเถาและเขมายอมไมปรากฏ  ฉะนั้น(นี้ฉันใด);  ภิกษ ุท. ! 
สังขารท้ังหลาย ไมเท่ียง ฉันนั้น, สังขารท้ังหลาย ไมยั่งยนื 



๙๖   ปฐมธรรม 

ฉันนัน้, สังขารท้ังหลาย เปนส่ิงหวังอะไรไมได ฉันนัน้. 
ภิกษ ุท. ! เพียงเทานีก้็พอแลวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขาร 
ท้ังปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด  พอแลวเพื่อจะปลอยวาง. 
 ภิกษุ ท. !  ในขอความนัน้ ใครจะคดิ  ใครจะเชื่อ 
วา “ปฐพีนีแ้ละขุนเขาสิเนรุจักลุกไหม จักวินาศ จักสูญส้ิน
ไปได” นอกเสียจาก พวกมีบทอันเห็นแลว. 
 

สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐๒ - ๑๐๕/๖๓. 

 
 



พุทธวจน   ๙๗ 

ผลจากความไมมีธรรมะของมนุษย  
(อยางเบา) 

 ภิกษุ ท. !  สมัยใด ราชา (ผูปกครอง) ท้ังหลาย  
ไมต้ังอยูในธรรม, สมัยนั้น ราชยุตต (ขาราชการ) ท้ังหลาย  
ก็ไมต้ังอยูในธรรม; 
 เม่ือ ราชยุตตท้ังหลาย ไมต้ังอยูในธรรม, พราหมณ
และคหบดีท้ังหลาย  ก็ไมต้ังอยูในธรรม; 
 เม่ือ พราหมณและคหบดีท้ังหลาย ไมต้ังอยูในธรรม, 
ชาวเมืองและชาวชนบทท้ังหลาย ก็ไมต้ังอยูในธรรม; 
 เม่ือ ชาวเมืองและชาวชนบทท้ังหลาย ไมต้ังอยูใน
ธรรม, ดวงจันทรและดวงอาทิตย ก็มีปริวรรต (การเคลื่อนที,่ 

การหมุนเวียน) ไมสมํ่าเสมอ; 
 เม่ือ ดวงจันทรและดวงอาทิตย มีปริวรรตไม
สมํ่าเสมอ, ดาวนักษัตรและดาวท้ังหลาย ก็มีปริวรรตไม
สมํ่าเสมอ; 
 เม่ือ ดาวนักษัตรและดาวท้ังหลาย มีปริวรรตไม
สมํ่าเสมอ,  คืนและวนั ก็มีปริวรรตไมสมํ่าเสมอ; 



๙๘   ปฐมธรรม 

 เม่ือ คืนและวัน มีปริวรรตไมสมํ่าเสมอ, เดือนและ
ปกษ ก็มีปริวรรตไมสมํ่าเสมอ; 
 เม่ือ เดือนและปกษ มีปริวรรตไมสมํ่าเสมอ, ฤดู
และป ก็มีปริวรรตไมสมํ่าเสมอ; 
 เม่ือ ฤดูและป มีปริวรรตไมสมํ่าเสมอ, ลม (ทุกชนิด) 

ก็พัดไปไมสมํ่าเสมอ; 
 เม่ือ ลม (ทุกชนดิ) พัดไปไมสมํ่าเสมอ, ปญชสา (ระบบ

แหงทิศทางลมอันถูกตอง) ก็แปรปรวน; 
 เม่ือ ปญชสา แปรปรวน, เทวดาท้ังหลาย ก็
ระสํ่าระสาย; 
 เม่ือ เทวดาท้ังหลาย ระสํ่าระสาย, ฝนก็ตกลงมา
อยางไมเหมาะสม; 
 เม่ือ ฝนตก ลงมาอยางไมเหมาะสม, พืชพรรณขาว
ท้ังหลาย ก็แกและสุกไมสมํ่าเสมอ; 
 ภิกษุ ท. !  เม่ือมนุษยท้ังหลาย บริโภคพชืพรรณ
ขาวท้ังหลายอันมีความแกและสุกไมสมํ่าเสมอ ก็กลายเปน
ผูมีอายุส้ัน ผิวพรรณทราม ทุพพลภาพและมีโรคภัย
ไขเจ็บมาก. 



พุทธวจน   ๙๙ 

 (ขอความตอไปนี้ ไดตรัสถึงภาวะการณที่ตรงกันขาม ผู
ศึกษาพึงทราบโดยนัยตรงกันขาม ตลอดสาย) 

 

จตุกฺก. อํ ๒๑/๙๗/๗๐. 

 
 



๑๐๐   ปฐมธรรม 

ผลจากความไมมธีรรมะของมนุษย  
(อยางหนัก) 

 

 ภิกษุ ท. !  เม่ือพระราชา มีการกระทําชนิดท่ี
เปนไปแตเพียงเพื่อการคุมครองอารักขา,  แตมิไดเปนไป
เพื่อการกระทําใหเกิดทรัพย แกบุคคลผูไมมีทรัพยท้ังหลาย 

ดังนัน้แลว   ความยากจนขัดสน  ก็เปนไปอยางกวางขวาง
แรงกลาถึงท่ีสุด; 
 เพราะความยากจนขนัสนเปนไปอยางกวางขวาง
แรงกลาถึงท่ีสุด  อทินนาทาน(ลักทรัพย) ก็เปนไปอยาง
กวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด; 
 เพราะอทินนาทานเปนไปอยางกวางขวางแรงกลา
ถึงท่ีสุด การใชศัสตราวธุโดยวิธีการตาง ๆ ก็เปนไปอยาง
กวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด; 
 เพราะการใชศัสตราวุธโดยวิธีการตาง ๆ เปนไป
อยางกวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด ปาณาติบาต (ซ่ึงหมายถึงการฆา

มนุษยดวยกัน) ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด; 



พุทธวจน   ๑๐๑ 

 เพราะปาณาตบิาตเปนไปอยางกวางขวางแรงกลา
ถึงท่ีสุด มุสาวาท (การหลอกลวงคดโกง) ก็เปนไปอยางกวางขวาง
แรงกลาถึงท่ีสุด; 
(ในสมัยนี ้มนษุยมีอายุขัยถอยลงมาจาก ๘ หม่ืนป เหลอืเพียง ๔ หม่ืนป) 

 เพราะมุสาวาทเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึง
ท่ีสุด ปสุณาวาท (การพูดจายุแหยเพื่อการแตกกันเปนกก เปนหมู 

ทําลายความสามัคคี) ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด; 
(ในสมัยนี้ มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒ หม่ืนป) 

 เพราะปสุณาวาทเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึง
ท่ีสุด กาเมสุมิจฉาจาร (การทําชู การละเมิดของรักของบุคคลอื่น)  
ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด; 
(ในสมัยนี้ มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๑ หม่ืนป) 

 เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนไปอยางกวางขวางแรงกลา
ถึงท่ีสุด ผรุสวาท และ สัมผัปปลาปวาท (การใชคําหยาบ และ

คําพูดเพอเจอเพื่อความสําราญ) ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลา
ถึงท่ีสุด; 
(ในสมัยนี้ มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๕ พันป) 

 



๑๐๒   ปฐมธรรม 

 เพราะผรุสวาทและสัมผัปปลาปวาทเปนไปอยาง
กวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด   อภิชฌาและพยาบาท (แผนการ
กอบโกย และการทําลายลาง)  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลา
ถึงท่ีสุด; 
(ในสมัยนี้ มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ ป) 

 เพราะอภิชฌาและพยาบาท เปนไปอยางกวางขวาง
แรงกลาถึงท่ีสุด มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิดชนิดเห็นกงจักรเปน

ดอกบัว นิยมความชั่ว) ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด; 
(ในสมัยนี้ มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๑,๐๐๐ ป) 

 เพราะมิจฉาทิฏฐิ เปนไปอยางกวางขวางแรงกลา
ถึงท่ีสุด (อกุศล) ธรรมท้ังสาม คือ อธัมมราคะ (ความยินดีที่ 

ไมเปนธรรม)  วิสมโลภะ (ความโลภไมสิ้นสุด)  มิจฉาธรรม  

(การประพฤติตามอํานาจกิเลส) ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลา
ถึงท่ีสุด (อยางไมแยกกัน); 
(ในสมัยนี้ มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๕๐๐ ป) 

 เพราะ (อกุศล) ธรรม ท้ังสาม ... นั้นเปนไปอยาง
กวางขวางแรงกลาถึงที่สุด (อกุศล) ธรรมทั้งหลายคือ  
ไมปฏิบัติอยางถูกตองในมารดา, บิดา, สมณะพราหมณ 



พุทธวจน   ๑๐๓ 

ไมมีกุลเชฏฐาปจายนธรรม (ความออนนอมตามฐานะสูงตํ่า) 

ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงท่ีสุด. 
(ในสมัยนี้ มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒๕๐ - ๒๐๐ - ๑๐๐ ป) 

 สมัยนัน้ จักมีสมัยท่ีมนุษยมีอายุขัยลดลงมาเหลือ
เพยีง ๑๐ ป (จักมีลักษณะแหงความเส่ือมเสียมีประการตาง  ๆดังที่ทาน

กลาวไววา)  :  หญิงอาย ุ ๕ ป ก็มีบุตร; รสท้ังหา คือเนยใส 

 เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย  และรสเค็ม ก็ไมปรากฏ; มนุษย
ท้ังหลาย  กินหญาท่ีเรียกวา กุท๎รูสกะ (ซ่ึงนิยมแปลกนัวา
หญากบัแก) แทนการกินขาว; กุศลกรรมบถหายไป ไมมี
รองรอย,  อกุศลกรรมบถ รุงเรืองถึงท่ีสุด;  ในหมูมนุษย  ไมมี
คําพูดวากุศล จึงไมมีการทํากุศล;  มนุษยสมัยนั้น   จักไม
ยกยองสรรเสริญ ความเคารพเกื้อกูลตอมารดา (มัตเตยยธรรม), 
ความเคารพเกื้อกูลตอบิดา (เปตเตยยธรรม),  ความเคารพ
เกื้อกูลตอสมณะ (สามัญญธรรม), ความเคารพเกือ้กูลตอพราหมณ 
(พรหมัญญธรรม), และ กุลเชฏฐาปจายนธรรม, เหมือนอยางท่ี
มนุษยยกยองกนัอยูในสมัยนี;้ ไมมีคําพดูวา แม นาชาย นาหญิง 
พอ อา ลุง ปา ภรรยาของอาจารย และคําพดูวา เมียของครู; 
สัตวโลกจักกระทําการสัมเภท (สมสูสําสอน) เชนเดียวกันกบั



๑๐๔   ปฐมธรรม 

แพะ แกะ ไก สุกร สุนัข สุนัขจิ้งจอก; ความอาฆาต  ความ
พยาบาท ความคิดราย  ความคิดฆา  เปนไปอยางแรงกลา  แม
ในระหวางมารดากับบุตร  บุตรกับมารดา  บิดากับบุตร 
บุตรกับบิดา พี่กับนอง นองกับพี่ ท้ังชายและหญิง 

เหมือนกับท่ีนายพรานมีความรูสึกตอเนื้อท้ังหลาย.  

 ในสมัยนั้น จักมี สัตถันตรกัปป (การใชศัสตราวุธติดตอกัน
ไมหยุดหยอน)  ตลอดเวลา ๗ วัน : สัตวทั้งหลายเหลานั้น 

จักมีความสําคัญแกกันและกัน ราวกะวาเนื้อ; แตละคนมี
ศัสตราวุธในมือ ปลงชีวิตซ่ึงกันและกันราวกะวา ฆาปลา ฆาเนื้อ. 

 (มีมนุษยหลายคน ไมเขารวมวงสัตถันตรกปัปดวย
ความกลัว หนีไปซอนตัวอยูในท่ีท่ีพอจะซอนตัวไดตลอด 

๗ วัน แลวกลับออกมาพบกันและกัน ยินดีสวมกอดกัน 
กลาวแกกันและกันในท่ีนัน้วา มีโชคดีท่ีรอดมาได แลวก็
ตกลงกันในการต้ังตนประพฤติธรรมกันใหมตอไป ชีวิต
มนุษยก็คอยเจริญข้ึน จาก ๑๐ ป ตามลําดับ ๆ จนถึงสมัย 

๘ หม่ืนป อีกคร้ังหนึ่ง จนกระท่ังเปนสมัยแหงศาสนาของ
พระพุทธเจามีพระนามวา เมตเตยยสัมมาสัมพุทธะ). 

ปา. ที. ๑๑/๗๐-๘๐/๓๙-๔๗. 



พุทธวจน   ๑๐๕ 

ขอควรทราบเกี่ยวกับอกศุลมลู  
(ราคะ โทสะ โมหะ) 

 

 ภิกษุ ท. ! ถาพวกปริพพาชกเดียรถียเหลาอื่น
จะพึงถามอยางนี้วา 
 “อาวุโส !  ธรรม ๓ อยางเหลานี้  มีอยู คือ ราคะ โทสะ โมหะ. 

อาวุโส ! อะไรเปนความผิดแปลก อะไรเปนความแตกตาง อะไรเปนเครื่อง

แสดงความตาง ระหวางธรรม ๓ อยางเหลานั้น ?”   ดงันี ้....   
 ภิกษุ ท. ! พวกเธอถูกถามอยางนี้แลว พึง
พยากรณแกเขาวา “อาวุโส !  ราคะมีโทษนอย คลายชา, 
โทสะมีโทษมาก   คลายเร็ว,  โมหะมีโทษมาก  คลายชา”. 

 ถาเขาถามวา “อาวุโส ! อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย  

ที่ทําใหราคะที่ยังไมเกิด เกิดข้ึน หรือราคะที่เกิดข้ึนแลว เปนไปเพือ่ 

ความเจริญโดยย่ิง   เพื่อความไพบูลย ?”   ดังนี้.  
 คําตอบพึงมีวา สุภนิมิต (ส่ิงท่ีแสดงใหรูสึกวางาม); 
คือเม่ือเขาทําในใจซ่ึงสุภนิมิตโดยไมแยบคาย ราคะท่ียังไมเกดิ
ก็เกิดข้ึน และราคะท่ีเกิดอยูแลว ก็เปนไปเพื่อความเจริญ
โดยย่ิง  เพื่อความไพบูลย.  อาวุโส !   นี้คือเหตุ   นี้คือปจจัย. 



๑๐๖   ปฐมธรรม 

 ถาเขาถามอีกวา “อาวุโส ! อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย  

ที่ทําใหโทสะที่ยังไมเกิด เกิดข้ึน หรือโทสะที่เกดิข้ึนแลว เปนไปเพือ่ 

ความเจริญโดยย่ิง   เพื่อความไพบูลย ?”   ดังนี.้   
 คําตอบพึงมีวา ปฏิฆนิมิต (ส่ิงท่ีแสดงใหรูสึก
กระทบกระท่ัง); คือเม่ือเขาทําในใจซ่ึงปฏิฆนิมิตโดยไม
แยบคาย โทสะท่ียงัไมเกดิกเ็กิดข้ึน และโทสะท่ีเกดิอยูแลว 
ก็เปนไปเพือ่ความเจริญโดยยิง่ เพือ่ความไพบูลย. อาวุโส ! 
นี้คือเหตุ    นี้คือปจจยั. 
 ถาเขาถามอีกวา “อาวุโส ! อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย  

ที่ทําใหโมหะที่ยังไมเกิด เกิดข้ึน หรือโมหะที่เกิดข้ึนแลว เปนไปเพือ่ 

ความเจริญโดยย่ิง   เพื่อความไพบูลย ?”   ดงันี.้  
 คําตอบพึงมีวา อโยนโิสมนสิการ (การกระทําในใจ
โดยไมแยบคาย);   คือเม่ือทําในใจโดยไมแยบคาย โมหะ 
ท่ียังไมเกิดก็เกิดข้ึน และโมหะท่ีเกิดอยูแลวก็เปนไป 
เพื่อความเจริญโดยยิง่ เพื่อความไพบูลย.  อาวโุส !  นี้คือเหตุ 

นี้คือปจจัย. 
 ถาเขาถามอีกวา “อาวุโส ! อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย  

ที่ทําใหราคะที่ยังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือราคะที่เกิดข้ึนแลว ละไป ?”  ดังนี.้  



พุทธวจน   ๑๐๗ 

 คําตอบพึงมีวา อสุภนิมิต (ส่ิงท่ีแสดงใหรูสึกวา 
ไมงาม); คือเม่ือเขาทําในใจซ่ึงอสุภนิมิตโดยแยบคาย ราคะ
ท่ียังไมเกิดก็ไมเกิดข้ึน และราคะท่ีเกิดอยูแลวก็ละไป. 
อาวุโส !    นี้คือเหตุ    นี้คือปจจยั. 
 ถาเขาถามอีกวา “อาวุโส ! อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย  

ที่ทําใหโทสะที่ยังไมเกิดไมเกิดข้ึน  หรือโทสะที่เกิดข้ึนแลว ละไป?”ดังนี้.  
 คําตอบพึงมีวา  เมตตาเจโตวิมุตต ิ (ความหลุดพน
แหงจิตอันประกอบอยูดวยเมตตา); คือเม่ือเขาทําในใจซ่ึง 
เมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคาย โทสะท่ียงัไมเกดิกไ็มเกิดข้ึน 

และโทสะท่ีเกิดอยูแลวก็ละไป.   อาวุโส !   นี้คือเหตุ  
นี้คือปจจยั. 
 ถาเขาถามอีกวา “อาวุโส ! อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ที่

ทําใหโมหะที่ยังไมเกิด ไมเกิดข้ึน  หรือโมหะที่เกิดข้ึนแลว ละไป?”  ดังนี.้  
 คําตอบพึงมีวา โยนโิสมนสิการ คือเม่ือทําในใจ
โดยแยบคาย โมหะท่ียังไมเกดิกไ็มเกิดข้ึน และโมหะท่ีเกดิ
อยูแลวก็ละไป.    อาวุโส !   นีคื้อเหตุ   นี้คือปจจยั. 

 

ติก. อํ. ๒๐/๒๕๖/๕๐๘. 



๑๐๘   ปฐมธรรม 

คุณสมบัติของทูต 
 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ ควรทาํ
หนาท่ีทูต. องค ๘ เปนอยางไรเลา ?  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

 ๑.  รับฟง 

 ๒.  ใหผูอ่ืนฟง 

 ๓.  กําหนด 

 ๔.  ทรงจาํ 
 ๕.  เขาใจความ 

 ๖.  ใหผูอ่ืนเขาใจความ 

 ๗.  ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน 
 ๘.  ไมกอความทะเลาะ 

 ภิกษุใด   เขาไปสูบริษัทที่พูดคําหยาบก็ไม
สะทกสะทาน  ไมยังคําพูดใหเสีย  ไมปกปดขาวสาสน 
พูดจนหมดความสงสัย  และถูกถามก็ไมโกรธ.  
 ภิกษุผู เชนนั้นแล   ยอมควรทําหนาท่ีทูต.  
 

จุลฺล. วิ. ๗/๒๐๑/๓๙๘. 



พุทธวจน   ๑๐๙ 

ไมโกหกกนั แมเพียงเพ่ือหัวเราะเลน 
 

 “ราหุล !   นักบวช ท่ีไมมีความละอายในการ
แกลงกลาวเท็จ ท้ังท่ีรูอยูวาเปนเท็จ ก็มีความเปนสมณะ 

เทากบัความวางเปลาของน้าํในภาชนะนี ้ ฉันนัน้เหมือนกนั 
..ฯลฯ..” 

 “ราหุล !  เรากลาววา กรรมอันเปนบาปหนอยหนึ่ง  
ซ่ึงนักบวชท่ีไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ ท้ังท่ี
รูอยูวาเปนเท็จ จะทําไมได หามีไม. เพราะฉะน้ัน  ในเร่ืองนี้   
เธอท้ังหลาย พึงสําเหนียกใจไววา  
 

 “เราท้ังหลายจักไมกลาวมุสา  

 แมแตเพื่อหัวเราะกันเลน”    ดังนี.้  
 

 ราหุล !   เธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้”. 
 

ม. ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖. 

 



๑๑๐   ปฐมธรรม 

งูเปอนคูถ 
 

 ภิกษ ุท. !  นักบวชชนิดไร    ท่ีทุก ๆ คนควร
ขยะแขยง  ไมควรสมาคม  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกล ? 
 ภิกษุ ท. !  นักบวชบางคนในกรณีนี้ เปนคนทุศีล 
มีความเปนอยูเลวทราม ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดท่ี
ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําท่ีตองปกปด
ซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคน
ประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  
เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม   เหมือนบอ
ท่ีเทขยะมูลฝอย.  
 ภิกษุ ท. !  นักบวชชนิดนี้แล  ท่ีทุก ๆ คนควร
ขยะแขยง  ไมควรสมาคม  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกล.          
ขอนั้นเพราะอะไร ?  
 ภิกษ ุท. !  เพราะเหตุวา ถึงแมผูท่ีเขาใกลชิด 
จะไมถือเอานักบวชชนิดนี้ เปนตัวอยางก็ตาม, แตวา 
เสียงรํ่าลืออันเส่ือมเสีย จะระบือไปวา “คน ๆ นี้ มีมิตรเลว 
มีเพื่อนทราม มีเกลอลามก” ดังนี.้ 



พุทธวจน   ๑๑๑ 

 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมือนงูท่ีตกลงไปจมอยูใน
หลุมคูถ กัดไมไดก็จริงแล, แตมันอาจทําคนที่เขาไปชวย
ยกมันข้ึนจากหลุมคูถใหเปอนดวยคูถได (ดวยการดิ้นของมัน) 
นี้ฉันใด.  
 ภิกษ ุท. !  แมผูเขาใกลชิด จะไมถือเอานักบวช
ชนิดนี้เปนตัวอยางก็จริงแล, แตวา เสียงรํ่าลืออันเส่ือมเสีย
จะระบือไปวา “คน ๆ นี้  มีมิตรเลว  มีเพื่อนทราม  มีเกลอ
ลามก”  ดังนี ้ ฉันนัน้ เหมือนกัน.  
 เพราะเหตุนั้น นักบวชชนิดนี ้จึงเปนคนท่ีทุก ๆ คน
ควรขยะแขยง  ไมควรสมาคม  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกล. 
 

ติก. อํ. ๒๐/๑๕๘/๔๖๖. 

 





“กรรม”  
และ 

ผลของการกระทํา 



๑๑๔   ปฐมธรรม 

สิ่งท่ีควรรูเบ้ืองตนเกีย่วกบั “กรรม” 
 

 ภิกษุ ท. !  เรากล าวซ่ึ งเจตนาว าเปนกรรม   
เพราะวาบุคคลเจตนาแลว ยอมกระทําซึ่งกรรมดวยกาย 
ดวยวาจา   ดวยใจ  ... 
 
 ภิกษุ ท. !  เหตุเกิด (นิทานสัมภวะ) แหงกรรม
ท้ังหลาย   เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. !  เหตุเกิดแหงกรรมท้ังหลาย คือ ผัสสะ. 
 
 ภิกษุ ท. !  ความมีประมาณตาง ๆ (เวมัตตตา) 
แหงกรรมท้ังหลาย   เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. !   
กรรมที่ทําใหสัตวเสวยเวทนาในนรก มีอยู,  
กรรมที่ทําใหสัตวเสวยเวทนาในกําเนิดเดรัจฉาน มีอยู,  
กรรมที่ทําสัตวใหเสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู,  
กรรมที่ทําสัตวเสวยเวทนาในมนุษยโลก มีอยู,  
กรรมที่ทําสัตวเสวยเวทนาในเทวโลก มีอยู... 



พุทธวจน   ๑๑๕ 

 ภิกษุ ท. !  วิบากแหงกรรมทั้งหลาย เปน
อยางไรเลา ?  

 ภิกษุ ท. !  เรากลาววบิากแหงกรรมท้ังหลายวา
มีอยู ๓ อยาง คือ วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือวา 
วิบากในอุปะปชชะ (คือในเวลาตอมา) หรือวา วิบากใน
อปรปริยายะ (คือในเวลาตอมาอีก)   ... 
 

 ภิกษุ ท. !  ความดับแหงกรรม   เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. !  ความดับแหงกรรม ยอมมีเพราะ   
ความดับแหงผัสสะ. 
 

 อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง เปนขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงกรรม (กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา); 
ไดแก ส่ิงเหลานี้ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสต ิสัมมาสมาธิ. 
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔/๓๓๔. 



๑๑๖   ปฐมธรรม 

กายน้ี เปน “กรรมเกา” 
 

 ภิกษุ ท. !  กายนี้ ไมใชของเธอท้ังหลาย และ
ท้ังไมใชของบุคคล เหลาอ่ืน.  ภิกษ ุท. !  กรรมเกา (คือกาย) นี ้
อันเธอท้ังหลาย พึงเห็นวาเปนส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน
(อภิสงฺขต), เปนส่ิงท่ีปจจัยทําใหเกิดความรูสึกข้ึน (อภิสฺเจตยิต),  
เปนส่ิงที่มีความรูสึกตออารมณได (เวทนีย). 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีของกายนั้น  อริยสาวก         
ผูไดสดับแลว ยอมทําไวในใจโดยแยบคายเปนอยางดี  
ซ่ึงปฏิจจสมุปบาท นั่นเทียว ดังนี้วา  

 “ดวยอาการอยางน้ี :  

เพราะส่ิงน้ีมี,        สิ่งน้ีจึงมี;     
เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งน้ี,  สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น;  
เพราะส่ิงน้ีไมมี,       สิ่งน้ีจึงไมมี;  
เพราะความดับไปแหงสิ่งน้ี,    สิ่งน้ีจึงดับไป :   

 ขอน้ีไดแกสิ่งเหลาน้ีคือ  
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย    จึงมีสังขารท้ังหลาย;       
เพราะมีสังขารเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ;   



พุทธวจน   ๑๑๗ 

เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย    จึงมีนามรูป;  
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย   จึงมีสฬายตนะ;   
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย    จึงมีผัสสะ;   
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย     จึงมีเวทนา;   
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย    จึงมีตัณหา;  
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย     จึงมีอุปาทาน;  
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  
เพราะมีภพ เปนปจจัย      จึงมีชาติ;   
เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนัส  อุปายาสท้ังหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน :  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทกุขท้ังสิ้นน้ี ยอมมี ดวยอาการอยางน้ี. 

  เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชา
นั้น นั่นเทียว,  จึงมีความดับแหงสังขาร,  เพราะมีความดบั
แหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวญิญาณ; ....ฯลฯ....ฯลฯ.....
ฯลฯ....เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรา  มรณะ  โสกะ 
ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลาย จึงดับส้ิน :   
ความดับลงแหงกองทุกขท้ังส้ินนี ้ยอมมี ดวยอาการอยางนี”้   
ดังนี้ แล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๗๗/๑๔๓. 



๑๑๘   ปฐมธรรม 

ศีล ๕ 
 

 (ปาณาตปิาตา เวรมณ)ี เธอนั้น ละปาณาติบาต 
เวนขาดจากปาณาตบิาต (ฆาสัตว)  วางทอนไมและศัสตรา
เสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดกูรุณา หวงัประโยชน
เกื้อกูลในบรรดาสัตวท้ังหลายอยู. 

 (อทินนาทานา เวรมณ)ี เธอนั้น ละอทนินาทาน 
เวนขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย) ถือเอาแตของที่เขา
ใหแลว หวังอยูแตของท่ีเขาให ไมเปนขโมย มีตนเปนคน
สะอาดเปนอยู. 

 (กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี) เธอนั้น ละการประพฤติ
ผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม  (คือเวนขาด
จากการประพฤติผิด) ในหญิง ซ่ึงมารดารักษา บิดารักษา    
พี่นองชาย พีน่องหญิง หรือญาติรักษา อันธรรมรักษา    
เปนหญิงมีสามี  หญิงอยูในสินไหม  โดยที่สุดแมหญิงอัน
เขาหม้ันไว (ดวยการคลองพวงมาลัย) ไมเปนผูประพฤติ
ผิดจารีตในรูปแบบเหลานัน้. 



พุทธวจน   ๑๑๙ 

 (มุสาวาทา เวรมณี)  เธอนัน้ ละมุสาวาท เวนขาด
จากมุสาวาท พูดแตความจรงิ รักษาความสัตย ม่ันคงใน
คําพูด  มีคําพดูควรเช่ือถือได  ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก. 

 (สุราเมระยะมชัชะปมาทัฏฐานา เวรมณ)ี เธอน้ัน 
เวนขาดจากการดื่มน้าํเมาคือสุราและเมรัย  อันเปนท่ีตั้งของ
ความประมาท. 
 

สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓. 

ท่ีมาเฉพาะขอกาเมฯ : ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗ - ๒๘๘/๑๖๕. 

 



๑๒๐   ปฐมธรรม 

ทาน ที่จัดวาเปน มหาทาน 

           
 ภิกษุ ท. ! อริยสาวก ในกรณนีี ้ ละปาณาติบาต 
เวนขาดจาก ปาณาตบิาต.  ภกิษุ ท. !    อริยสาวกเวนขาด
จากปาณาติบาตแลว ยอมช่ือวา ใหอภัยทาน อเวรทาน 
อัพยาปชฌทาน แกสัตวท้ังหลายมากไมมีประมาณ; คร้ัน
ใหอภยัทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวท้ังหลายมาก
ไมมีประมาณแลว ยอมเปนผู มีสวนแหงความไมมีภัย ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียน อันไมมีประมาณ.  ภิกษุ ท. !   นี้เปน
ทานชั้นปฐม  เปนมหาทาน รูจักกันวาเปนของเลิศ 
เปนของมีมานาน เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณ 
ไมถูกทอดท้ิงเลย ไมเคยถูกทอดท้ิงในอดีต ไมถูกทอดท้ิงอยู
ในปจจุบัน และจักไมถูกทอดท้ิงในอนาคต  อันสมณพราหมณ
ผูรูไมคัดคาน.  ภกิษ ุท. !     ขอนี้เปนทอธารแหงบุญ เปนท่ี
ไหลออกแหงกุศล  นํามาซ่ึงสุข  เปนไปเพื่อยอดสุดอันดี 
มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพือ่สวรรค เปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูลเพือ่ความสุขอันพึงปรารถนา   นารักใคร  นาพอใจ. 



พุทธวจน   ๑๒๑ 

                (ในกรณีศีล ๕ อีกส่ีขอที่เหลือ คือ การเวนขาดจากอทินนาทาน, 
การเวนขาดจากกาเมสุมิฉาจาร, การเวนขาดจากมุสาวาท และการเวนขาด
จากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ก็ตรัส
อยางเดียวกัน) 
 
            ภิกษุ ท. !  ทาน ๕ ประการนี้แล เปนมหาทาน
รูจักกนัวาเปนของเลิศ เปนของมีมานาน เปนของประพฤติ
สืบกันมาแตโบราณ ไมถูกทอดท้ิงเลย ไมเคยถูกทอดท้ิง
ในอดีต ไมถูกทอดท้ิงอยูในปจจุบัน และจักไมถูกทอดท้ิง
ในอนาคต  อันสมณพราหมณผูรูไมคัดคาน. 
 

  อฏก. อํ. ๒๓/๒๕๐/๑๒๙.  

 



๑๒๒   ปฐมธรรม 

อุโบสถ (ศลี) 
 

 (ปาณาตปิาตา เวรมณ)ี เธอนั้น ละปาณาติบาต 

เวนขาดจากปาณาตบิาต (ฆาสัตว)  วางทอนไมและศัสตรา
เสียแลว  มีความละอาย ถึงความเอ็นดกูรุณา หวงัประโยชน
เกื้อกูลในบรรดาสัตวท้ังหลายอยู. 

 (อทินนาทานา เวรมณี) เธอน้ัน ละอทินนาทาน 

เวนขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย) ถือเอาแตของท่ีเขาใหแลว 

หวังอยูแตของที่เขาให ไมเปนขโมย มีตนเปนคนสะอาด
เปนอยู. 

 (อพรฺหมฺจริยา เวรมณ)ี เธอนั้น ละกรรมอันไมใช
พรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรยโดยปกติ ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากการเสพเมถุนอันเปนของชาวบาน.  

 (มุสาวาทา เวรมณ)ี เธอนัน้ ละมุสาวาท เวนขาด
จากมุสาวาท พูดแตความจรงิ รักษาความสัตย ม่ันคงใน
คําพูด  มีคําพูดควรเช่ือถือได  ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก. 



พุทธวจน   ๑๒๓ 

 (สุราเมระยะมชัชะปมาทัฏฐานา เวรมณ)ี เธอน้ัน 
เวนขาดจากการดื่มน้าํเมาคือสุราและเมรัย  อันเปนท่ีตั้งของ
ความประมาท. 

 (วิกาละโภชนา เวรมณ)ี เธอนั้น เปนผูฉันอาหาร
วันหนึง่เพียงหนเดียว  เวนจากการฉันในราตรีและวิกาล.  

 (นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา   เวรมณี)  เธอนัน้  
เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา  การขับรอง  การประโคม 

และการดูการเลนชนดิเปนขาศึกแกกศุล.  

 (มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา  
เวรมณี) เธอนั้น เปนผูเวนขาดจากการประดับประดา คือ 
ทัดทรงตกแตงรางกายดวยมาลา ของหอมและเคร่ืองลูบทา.  

 (อุจจาสะยะนะมหาสะยะนา  เวรมณ)ี เธอนัน้ เปน
ผูเวนขาดจากการนอนบนท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนอน
บนท่ีนอนอันตํ่า. 
 

ติก. อํ.  ๒๑/๒๗๑/๕๑๐. 



๑๒๔   ปฐมธรรม 

อกศุลกรรมบถ ๑๐  
 

 จุนทะ !  ความไมสะอาดทางกาย   มี ๓  อยาง 

    ความไมสะอาดทางวาจา   มี ๔  อยาง  
     ความไมสะอาดทางใจ   มี ๓  อยาง  

 จุนทะ !   ความไมสะอาดทางกาย มี ๓ อยาง          
เปนอยางไรเลา ?  
 (๑)  บุคคลบางคนในกรณีนี้   เปนผูมีปกติทําสัตว
มีชีวิตใหตกลวง   หยาบชา   มีฝามือเปอนดวยโลหิต   มีแต
การฆาและทุบตี   ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชีวิต    
 (๒)  เปนผูมีปกติถือเอาสิ่งของท่ีมีเจาของมิไดให 
คือวัตถุอุปกรณแหงทรัพยของบุคคลอ่ืนท่ีอยูในบานหรือ
ในปาก็ตาม เปนผูถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมไดใหดวยอาการ
แหงขโมย 
 (๓)  เปนผูมีปกติประพฤติผิดในกาม (คือประพฤติผิด) 

ในหญิง ซ่ึงมารดารักษา บิดารักษา พี่นองชาย พี่นองหญิง
หรือญาติรักษา อันธรรมรักษา เปนหญิงมีสามี หญิงอยูใน



พุทธวจน   ๑๒๕ 

สินไหม โดยที่สุดแมหญิงอันเขาหมั้นไว (ดวยการคลอง
พวงมาลัย)  เปนผูประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหลานั้น 

 จุนทะ !   อยางนี้แล เปนความไมสะอาด
ทางกาย ๓ อยาง. 

 จุนทะ !   ความไมสะอาดทางวาจา มี ๔ อยาง     
เปนอยางไรเลา ? 

  (๑)  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูมีปกติกลาวเท็จ 

ไปสูสภาก็ดี ไปสูบริษัทก็ดี ไปสูทามกลางหมูญาติก็ดี 
ไปสูทามกลางศาลาประชาคมก็ดี ไปสูทามกลางราชสกุลก็ด ี

อันเขานําไปเปนพยาน ถามวา  “บุรุษผูเจริญ !  ทานรูอยางไร 

ทานจงกลาวไปอยางนั้น” ดังนี้, บุรุษนั้น เมื่อไมรูก็กลาว
วารู  เม่ือไมเห็นก็กลาววาเห็น  เม่ือเห็นก็กลาววาไมเห็น,          
เพราะเหตุตนเอง  เพราะเหตุผูอื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก
อามิสไรๆ ก็เปนผูกลาวเท็จท้ังท่ีรูอยู   
 (๒)  เปนผูมีวาจาสอเสียด คือฟงจากฝายนี้แลว
ไปบอกฝายโนน  เพ่ือทําลายฝายนี้  หรือฟงจากฝายโนนแลว
มาบอกฝายนี้  เพื่อทําลายฝายโนน  เปนผูทําคนท่ีสามัคคีกัน
ใหแตกกันหรือทําคนท่ีแตกกันแลวใหแตกกันยิ่งข้ึน  พอใจ 



๑๒๖   ปฐมธรรม 

ยินดี เพลิดเพลินในการแตกกันเปนพวก  เปนผูกลาววาจาท่ี
กระทําใหแตกกันเปนพวก  

 (๓)  เปนผูมีวาจาหยาบ อันเปนวาจาหยาบคาย 

กลาแข็ง แสบเผ็ดตอผูอ่ืน กระทบกระเทียบผูอ่ืน แวดลอมอยู
ดวยความโกรธ  ไมเปนไปเพื่อสมาธิ  เขาเปนผูกลาววาจา
มีรูปลักษณะเชนนั้น    
 (๔)  เปนผูมีวาจาเพอเจอ คือเปนผูกลาวไมถูกกาล 

ไมกลาวตามจริง กลาวไมอิงอรรถ ไมอิงธรรม ไมอิงวินัย 

เปนผูกลาววาจาไมมีท่ีตั้งอาศัย ไมถูกกาละเทศะ ไมมีจุดจบ 

ไมประกอบดวยประโยชน 
 จุนทะ !   อยางนี้แล เปนไมความสะอาด
ทางวาจา ๔ อยาง. 

 จุนทะ !   ความไมสะอาดทางใจ มี ๓ อยาง          
เปนอยางไรเลา ?  
 (๑)  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูมากดวย
อภิชฌา (ความโลภเพงเล็ง) เปนผูโลภเพงเล็งวัตถุอุปกรณ
แหงทรัพยของผูอ่ืน วา “ส่ิงใดเปนของผูอ่ืน ส่ิงนั้นจงเปน
ของเรา”  ดังนี้;  



พุทธวจน   ๑๒๗ 

 (๒)  เปนผูมีจิตพยาบาท มีความดําริในใจเปนไป
ในทางประทุษรายวา “สัตวท้ังหลายเหลานี้จงเดือดรอน     
จงแตกทําลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อยาไดมีอยูเลย” ดังนี้
เปนตน;  
 (๓)  เปนผูมีความเห็นผิด มีทัสสนะวิปริตวา 
“ทานท่ีใหแลว ไมมี (ผล),  ยัญท่ีบูชาแลว ไมมี (ผล),  การบูชา
ท่ีบูชาแลว ไมมี (ผล),  ผลวิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัว 

ไมมี, โลกน้ี ไมมี, โลกอ่ืน ไมมี, มารดา ไมมี, บิดา ไมมี, 
โอปปาติกะสัตว ไมมี, สมณพราหมณท่ีไปแลว ปฏิบัติแลว
โดยชอบถึงกับกระทําใหแจงโลกนี้และโลกอ่ืนดวยปญญา
โดยชอบเอง  แลวประกาศใหผูอ่ืนรู  ก็ไมมี”   ดังนี้.  
 จุนทะ !   อยางนี้แล เปนความไมสะอาด
ทางใจ ๓ อยาง. 
 จุนทะ !   เหลานี้แล เรียกวา อกุศลกรรมบถ ๑๐. 

 จุนทะ !   บุคคลประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
เหลานี้ ลุกจากท่ีนอนตามเวลาแหงตนแลว แมจะลูบแผนดิน 
ก็เปนคนสะอาดไปไมได, แมจะไมลูบแผนดิน ก็เปนคน
สะอาดไปไมได; แมจะจับโคมัยสด ก็เปนคนสะอาดไปไมได,  



๑๒๘   ปฐมธรรม 

แมจะไมจับโคมัยสด  ก็เปนคนสะอาดไปไมได; แมจะ
จับหญาเขียว ก็เปนคนสะอาดไปไมได, แมจะไมจับหญาเขียว  
ก็เปนคนสะอาดไปไมได;  แมจะบําเรอไฟ ก็เปนคนสะอาด
ไปไมได, แมจะไมบําเรอไฟ ก็เปนคนสะอาดไปไมได; 
แมจะไหวดวงอาทิตย ก็เปนคนสะอาดไปไมได, แมจะไมไหว
ดวงอาทิตย ก็เปนคนสะอาดไปไมได;  แมจะลงน้ําในเวลา
เย็นเปนคร้ังท่ีสาม ก็เปนคนสะอาดไปไมได, แมจะไมลงน้าํ
เวลาเย็นเปนคร้ังท่ีสาม ก็เปนคนสะอาดไปไมได.  
 ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  

 จุนทะ !   เพราะเหตุวา อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการเหลานี้ เปนตัวความไมสะอาด และเปนเคร่ือง
กระทําความไมสะอาด. 

 จุนทะ !   อนึ่ง  เพราะมีการประกอบดวย
อกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการเหลานี้เปนเหตุ นรก
ยอมปรากฏ กําเนิดเดรัจฉานยอมปรากฏ เปรตวิสัยยอม
ปรากฏ หรือวา ทุคติ ใด ๆ   แมอ่ืนอีก ยอมมี. 

ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๓ – ๒๘๙/๑๖๕. 



พุทธวจน   ๑๒๙ 

กุศลกรรมบถ ๑๐  
 

 จุนทะ !   ความสะอาดทางกายมี    ๓  อยาง
    ความสะอาดทางวาจามี   ๔  อยาง
    ความสะอาดทางใจมี    ๓ อยาง 

 

 จุนทะ !   ความสะอาดทางกายมี   ๓  อยาง
นั้นเปนอยางไรเลา ? 

 (๑)  บุคคลบางคนในกรณีนี ้ ละการทําสัตวมีชีวิต
ใหตกลวง  เวนขาดจากปาณาติบาต  วางทอนไม  วางศัสตรา 

มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแกสัตวท้ังหลายอยู   
 (๒)  ละการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให เวนขาด
จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให ไมถือเอาทรัพยและ
อุปกรณแหงทรัพยอันเจาของไมไดให ในบานก็ดี ในปาก็ด ี

ดวยอาการแหงขโมย   
 (๓)  ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม, (คือเวนจากการประพฤติผิด) ในหญิง
ซ่ึงมารดารักษา  บิดารักษา  พี่นองชาย  พี่นองหญิง  หรือ



๑๓๐   ปฐมธรรม 

ญาติรักษา อันธรรมรักษา เปนหญิงมีสามี หญิงอยูในสินไหม 

โดยที่สุดแมหญิงอันเขาหมั้นไว (ดวยการคลองมาลัย) 
ไมเปนผูประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหลานั้น  

 จุนทะ !   อยางนี้แล เปนความสะอาดทางกาย 

๓ อยาง. 

 จุนทะ !   ความสะอาดทางวาจา มี ๔ อยาง 

นั้นเปนอยางไรเลา ? 
 (๑)  บุคคลบางคนในกรณีนี ้ ละมุสาวาท เวนขาด
จากมุสาวาท ไปสูสภาก็ดี ไปสูบริษัทก็ดี ไปสูทามกลาง
หมูญาติก็ด ี ไปสูทามกลางศาลาประชาคมก็ด ี ไปสูทามกลาง
ราชสกุลก็ด ี อันเขานาํไปเปนพยาน  ถามวา “บุรุษผูเจริญ ! 
ทานรูอยางไร ทานจงกลาวไปอยางนัน้” ดังนี,้ บุรุษนั้น 
เม่ือไมรูก็กลาววาไมรู   เม่ือรูกก็ลาววารู  เม่ือไมเห็นกก็ลาววา
ไมเห็น เม่ือเห็นกก็ลาววาเห็น, เพราะเหตุตนเอง เพราะ
เหตุผูอ่ืน หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสไร  ๆ  ก็ไมเปน   
ผูกลาวเท็จท้ังท่ีรูอยู  
 (๒)  ละคําสอเสียด เวนขาดจากการสอเสียด ไดฟง
จากฝายนี้แลวไมเก็บไปบอกฝายโนน เพ่ือแตกจากฝายนี้ 



พุทธวจน   ๑๓๑ 

หรือไดฟงจากฝายโนนแลวไมเก็บมาบอกแกฝายนี้ เพ่ือ
แตกจากฝายโนน แตจะสมานคนท่ีแตกกันแลวใหกลับ
พรอมเพรียงกัน อุดหนุนคนท่ีพรอมเพรียงกันอยู ให
พรอมเพรียงกันยิ่งข้ึน เปนคนชอบในการพรอมเพรียง 
เปนคนยินดีในการพรอมเพรียง เปนคนพอใจในการ
พรอมเพรียง  กลาวแตวาจาท่ีทําใหใหพรอมเพรียงกนั 

 (๓)  ละการกลาวคําหยาบเสีย เวนขาดจากการ
กลาวคําหยาบ  กลาวแตวาจาท่ีไมมีโทษ  เสนาะโสต  ใหเกิด
ความรัก  เปนคําฟูใจ  เปนคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน 

เปนท่ีใครท่ีพอใจของมหาชน  กลาวแตวาจาเชนนั้นอยู  
 (๔)  ละคําพูดเพอเจอ เวนขาดจากคําพูดเพอเจอ 

กลาวแตในเวลาอันสมควร  กลาวแตคําจริง  เปนประโยชน 
เปนธรรม  เปนวินัย  กลาวแตวาจามีท่ีตั้ง  มีหลักฐานท่ีอางอิง 

มีเวลาจบ  ประกอบดวยประโยชน  สมควรแกเวลา 

 จุนทะ !   อยางนีแ้ล  เปนความสะอาดทางวาจา 
๔ อยาง. 

 จุนทะ !   ความสะอาดทางใจ มี ๓ อยาง เปน
อยางไรเลา ? 



๑๓๒   ปฐมธรรม 

 (๑)  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูไมมากดวย
อภิชฌา คือเปนผูไมโลภ เพงเล็งวัตถุอุปกรณแหงทรัพยของ
ผูอ่ืน วา “ส่ิงใดเปนของผูอ่ืน ส่ิงนั้นจงเปนของเรา” ดังนี ้  
 (๒)  เปนผูไมมีจิตพยาบาท  มีความดําริแหงใจ
อันไมประทุษรายวา “สัตวท้ังหลาย จงเปนผูไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียน ไมมีทุกข มีสุข บริหารตนอยูเถิด” ดังนี้ 
เปนตน  

 (๓)  เปนผูมีความเห็นถูกตอง มีทัสสนะไมวิปริต 

วา “ทานที่ใหแลว มี (ผล), ยัญที่บูชาแลว มี(ผล), การบูชา
ที่บูชาแลว มี (ผล), ผลวิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัว มี, 
โลกอ่ืน มี, มารดา มี, บิดา มี, โอปปาติกะสัตว มี, สมณพราหมณ
ท่ีไปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ ถึงกับกระทําใหแจงโลกนี้และ
โลกอ่ืน ดวยปญญาโดยชอบเอง แลวประกาศใหผูอ่ืนรู ก็มี” 

ดังนี ้ 
 จุนทะ !   อยางนี้แล เปนความสะอาดทางใจ 

๓ อยาง. 

 จุนทะ !   เหลานี้แล เรียกวา กุศลกรรมบถ ๑๐ .
 จุนทะ !   บุคคลประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ 



พุทธวจน   ๑๓๓ 

ประการเหลานี้ ลุกจากท่ีนอนตามเวลาแหงตนแลว แมจะลูบ
แผนดิน ก็เปนคนสะอาด, แมจะไมลูบแผนดิน ก็เปนคน
สะอาด;  แมจะจับโคมัยสด ก็เปนคนสะอาด,  แมจะไมจับ
โคมัยสด  ก็เปนคนสะอาด;  แมจะจับหญาเขียว ก็เปน
คนสะอาด,  แมจะไมจับหญาเขียว  ก็เปนคนสะอาด;  แมจะ
บําเรอไฟ ก็เปนคนสะอาด, แมจะไมบําเรอไฟ ก็เปนคน
สะอาด;  แมจะไหวพระอาทิตย ก็เปนคนสะอาด, แมจะ
ไมไหวพระอาทิตย ก็เปนคนสะอาด;  แมจะลงน้ําในเวลาเย็น
เปนคร้ังท่ีสามก็เปนคนสะอาด  แมจะไมลงน้ําในเวลาเย็น
เปนคร้ังท่ีสาม  ก็เปนคนสะอาด.  
 ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  

 จุนทะ !   เพราะเหตวุา กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
เหลานี ้เปนตัวความสะอาด และเปนเคร่ืองกระทําความสะอาด. 

 จุนทะ !    อนึ่ง เพราะมีการประกอบดวย
กุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการเหลานี้เปนเหตุ พวกเทพ
จึงปรากฏ หรือวาสุคติใด ๆ แมอ่ืนอีก ยอมมี. 

 

ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๓ – ๒๘๙/๑๖๕. 
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พุทธวจน   ๑๓๕ 

อานสิงสสําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ 
 

 ภิกษุ ท. !  เธอทั้งหลาย   จงมีศีลสมบูรณ  
มีปาติโมกขสมบูรณอยูเถิด พวกเธอทั้งหลาย  จงสํารวม
ดวยปาติโมกขสังวร  สมบูรณดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด 

จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลายท่ีมีประมาณนอย 

สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด 

 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจาํนงวา “เราพึงเปน      
ท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ของเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันท้ังหลาย” ดังนี้แลว, เธอพึงทําให
บริบูรณในศีลท้ังหลาย  พึงตามประกอบในธรรมเปน
เคร่ืองสงบแหงจิตในภายใน  เปนผูไมเหินหางในฌาน, 
เปนผูประกอบพรอมดวยวิปสสนา และใหวัตรแหง               
ผูอยูสุญญาคารท้ังหลาย   เจริญงอกงามเถิด 

 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจาํนงวา “เราพึงเปน        
ผูมีลาภดวยบริขารคือ  จวีร  บิณฑบาต  เสนาสนะ และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขารท้ังหลาย”  ดังนี้ก็ดี, ...ฯลฯ... 



๑๓๖   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษหุากจํานงวา “เราบริโภคจวีร 

บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารของทายก
เหลาใด การกระทําเหลานั้น พึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก
แกทายกเหลานั้น”  ดังนี้ก็ด,ี ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจํานง วา “ญาติสายโลหิต
ท้ังหลาย ซ่ึงตายจากกันไปแลว มีจิตเล่ือมใส ระลึกถึงเราอยู 
ขอนั้นจะพึงมีผลมาก มีอานสิงสมาก แกเขาเหลานัน้” ดังนี้
ก็ด,ี ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงอดทนได
ซ่ึงความไมยินดีและความยินดี, อนึ่ง ความไมยินดี
อยาเบียดเบียนเรา, เราพึงครอบงําย่ํายีความไมยินดี  ซ่ึง
ยังเกิดข้ึนแลวอยูเถิด”  ดังนีก้ด็ี, ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงอดทน
ความขลาดกลัวได,  อนึ่ง ความขลาดกลัวอยาเบียดเบียนเรา, 
เราพึงครอบงําย่ํายีความขลาดกลัวที่บังเกิดข้ึนแลวอยูเถิด 

ดังนี้ก็ดี, ...ฯลฯ... 



พุทธวจน   ๑๓๗ 

 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจาํนงวา “เราพึงไดตาม
ตองการ ไดไมยาก ไดไมลําบาก ซ่ึงฌานท้ังส่ี  อันเปนไป
ในจิตอันยิง่ เปนทิฏฐธรรมสุขวหิาร”  ดังนีก้็ด,ี ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจาํนงวา “เราพึงเปน
โสดาบัน เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนสาม เปนผูมีอัน
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา  ผูเท่ียงตอพระนิพพาน  มีการตรัสรู 
อยูขางหนา”  ดังนี้กด็,ี ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจาํนงวา “เราพึงเปน
สกทาคามี เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนสาม และเพราะ
ความเบาบางแหงราคะ โทสะ และโมหะ พึงมาสูเทวโลก
อีกคร้ังเดยีวเทานั้น  แลวพงึทําท่ีสุดแหงทุกขได” ดังนี้กด็ี, 
...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจาํนงวา “เราพึงเปน
โอปปาติกะ (พระอนาคามี) เพราะความส้ินไปแหงสังโยชน
เบ้ืองตํ่าหา พงึปรินิพพานในภพนั้น ไมกลับจากโลกนั้น 

เปนธรรมดา”  ดังนี้กด็,ี ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษหุากจํานงวา “เราพึงแสดง
อิทธิวิธีมีอยางตาง ๆ ได”  ดังนี้ก็ด,ี ...ฯลฯ... 



๑๓๘   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจาํนงวา  “เราพึงมี
ทิพยโสต”  ดังนี้ก็ด,ี ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษหุากจํานงวา “เราใครครวญแลว 

พึงรูจิตของสัตวเหลาอ่ืน, ของบุคคลเหลาอ่ืน  ดวยจติของตน” 

ดังนี้กด็,ี ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจํานงวา  “เราพึงตามระลึก
ถึงภพท่ีเคยอยูในกาลกอนไดหลาย ๆ  อยาง...” ดังนี้ก็ด,ี ..ฯลฯ.. 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษหุากจํานงวา “เราพึงเห็นสัตว
ท้ังหลายดวยจกัษุทิพย อันหมดจดเกินจกัษสุามัญของมนุษย” 

ดังนี้กด็,ี ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุหากจํานงวา “เราพึงทําใหแจง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะ
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ดวยปญญาอันยิ่งเอง 

ในทิฏฐธรรมเทียวเขาถึงแลวแลอยู” ดังนี้ก็ดี,  
 เธอพงึทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย พงึตามประกอบ
ในธรรมเปนเคร่ืองสงบแหงจิตในภายใน เปนผูไมเหินหาง
ในฌาน ประกอบพรอมแลวดวยวิปสสนา และใหวัตร
แหงผูอยูสุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิด 



พุทธวจน   ๑๓๙ 

 คําใดท่ีเราผูตถาคตกลาวแลววา  

“ภิกษ ุท. !   เธอท้ังหลาย   
จงมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณอยูเถิด  

เธอท้ังหลาย  จงสํารวมดวยปาติโมกขสังวร  

สมบูรณดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด    
จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลายท่ีมีประมาณเล็กนอย   
สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด” ดังนี้. 
 คํานั้นอันเราตถาคต    อาศัยเหตุผลดังกลาวนีแ้ล  

จึงไดกลาวแลว. 
 

มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓. 

 
 



๑๔๐   ปฐมธรรม 

ผลของการมีศีล 
 

 ภิกษุ ท. !  สัตวท้ังหลายเปนผูมีกรรมเปนของตน 

เปนทายาทแหงกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปน
เผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  กระทํากรรมใดไว  ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม จักเปนผูรับผลแหงกรรมนั้น. 

 ภิกษุ ท. !  บุคคลบางคนในกรณนีี ้ละปาณาติบาต 

เวนขาดจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศัสตรา มีความ
ละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกือ้กูลแกสัตวท้ังหลาย. เขาไม
กระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) กาย ไมกระเสือกกระสนดวย 
(กรรมทาง)  วาจา  ไมกระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง)  ใจ; 
กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของ
เขาตรง : คติของเขาตรง  อุปบัติของเขาตรง.  
 ภิกษุ ท. !  สําหรับผูมีคติตรง มีอุปบัติตรงนัน้ 

เรากลาวคติอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาคติสองอยาง แกเขา 

คือเหลาสัตวผูมีสุขโดยสวนเดียว หรือวาตระกูลอันสูง 

ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาลหรือ



พุทธวจน   ๑๔๑ 

ตระกูลคหบดีมหาศาลอันม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก 

มีทองและเงินมาก มีอุปกรณแหงทรัพยมาก....  
 (ในกรณีแหงบุคคลผูไมกระทําอทินนาทาน  

ไมกระทํากาเมสุมิจฉาจาร   ก็ไดตรัสไวดวยขอความ
อยางเดียวกันกับในกรณีของผูไมกระทําปาณาติบาต 

ดังกลาวมาแลวขางบนทุกประการ) 
  

ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓. 

 



๑๔๒   ปฐมธรรม 

ผลของการไมมีศีล  
 

 ภิกษุ ท. !  ปาณาติบาต ท่ีเสพทั่วแลว เจริญแลว 

ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิด
เดรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแหงปาณาติบาต
ของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อ 
มีอายุส้ัน. 

 ภิกษุ ท. !  อทินนาทาน ท่ีเสพท่ัวแลว เจริญแลว 

ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิด
เดรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย  วิบากแหงอทินนาทาน
ของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อ 

ความเสื่อมแหงโภคทรัพย 
 ภิกษุ ท. !  กาเมสุมิจฉาจาร ท่ีเสพท่ัวแลว เจริญแลว 

ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิด
เดรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวสัิย วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจาร
ของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือวิบากท่ีเปนไป
เพื่อ กอเวรดวยศัตรู. 



พุทธวจน   ๑๔๓ 

 ภิกษุ ท. !  มุสาวาท ที่เสพทั่วแลว เจริญแลว 

ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก  เปนไปเพื่อกําเนิด
เดรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแหงมุสาวาทของ
ผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือ วิบากท่ีเปนไปเพื่อ 

การถูกกลาวตูดวยคําไมจริง. 
 ภิกษุ ท. !   ปสุณาวาท (คํายุยงใหแตกกัน) ท่ีเสพ
ท่ัวแลว  เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อนรก 

เปนไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย วิบาก
แหงปสุณาวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือ
วิบากท่ีเปนไปเพื่อ การแตกจากมิตร. 

 ภิกษุ ท. !  ผรุสวาท (คําหยาบ) ท่ีเสพท่ัวแลว 

เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อนรก  เปนไป
เพื่อกําเนิดเดรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแหง
ผรุสวาทของผูเปนมนุษยที่เบากวาวิบากทั้งปวง คือ
วิบากท่ีเปนไปเพื่อ  การไดฟงเสียงท่ีไมนาพอใจ. 

 ภิกษุ ท. !  สัมผปัปลาวาทิ (คําเพอเจอ) ท่ีเสพ
ท่ัวแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก 

เปนไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย  วิบาก



๑๔๔   ปฐมธรรม 

แหงผรุสวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือ
วิบากท่ีเปนไปเพื่อ วาจาท่ีไมมีใครเชื่อถือ. 

 ภิกษุ ท. !  การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ท่ีเสพ
ทั่วแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก
เปนไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย  วิบาก
แหงการดื่มน้ําเมาของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง
คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อ ความเปนบา (อุมฺมตฺตก) 
 

อฏก. อํ.  ๒๓/๒๕๑/๑๓๐. 

 



พุทธวจน   ๑๔๕ 

ทําดี ไดด ี 
 

 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ละปาณาติบาตแลว  เปนผูเวนขาดจาก
ปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศัสตราได  มีความละอาย  

ถึงความเอ็นดู  อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและ
ภูตอยู  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมนั้น  

อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไวอยางนี ้ หากตายไป  ไมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษยเกิด  ณ  ท่ีใด  ๆ ในภายหลัง  

จะเปนคนมีอายุยืน. 
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนผูมีปกติไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ  

หรือกอนดิน  หรือทอนไม  หรือศัสตรา   เขาตายไป  จะเขาถึง
สุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม
สมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
ถามาเปนมนุษยเกิด  ณ  ท่ีใด ๆ  ในภายหลัง  จะเปนคน
มีโรคนอย.  
 



๑๔๖   ปฐมธรรม 

 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษก็ตาม ยอมเปนผูใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  
ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองตามประทีป
แกสมณะหรือพราหมณ เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไว
อยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามา
เปนมนุษยเกิด  ณ  ที่ใด ๆ ในภายหลัง  จะเปนคนมี  
โภคทรัพยมาก.   
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี
ก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนคนไมมักโกรธ  ไมมากดวย
ความแคนเคือง  ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ  ไมโกรธเคือง  

ไมพยาบาท ไมมาดราย ไมทําความโกรธ ความราย  

และความข้ึงเคียดใหปรากฏ  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไว
อยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปน
มนุษย  เกิด  ณ  ท่ีใด ๆ   ในภายหลัง  จะเปนคนนาเล่ือมใส. 
 
 



พุทธวจน   ๑๔๗ 

 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนผูมีใจไมริษยา  ยอมไมริษยา  

ไมมุงราย  ไมผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ  

ความนับถือ  การไหว  และการบูชาของคนอ่ืน  เขาตายไป  

จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให
พรั่งพรอมสมาทานไวอยางนี้  หากตายไปไมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ  ท่ีใด ๆ  ในภายหลัง  

จะเปนคนมีศักดามาก.    
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษก็ตาม เปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิ่ง ยอมกราบไหว
คนท่ีควรกราบไหว  ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ใหอาสนะแก
คนท่ีสมควรแกอาสนะ ใหทางแกคนท่ีสมควรแกทาง สักการะ
คนท่ีควรสักการะ  เคารพคนท่ีควรเคารพ  นับถือคนท่ีควรนับถือ  

บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไวอยางนี ้ 
หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเกิดเปนมนุษย  
เกิด  ณ  ท่ีใด ๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนเกิดในสกุลสูง.   



๑๔๘   ปฐมธรรม 

 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ยอมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว
สอบถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ  

อะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไมควรเสพ  อะไรเม่ือทํา
ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล  เพื่อทุกขส้ินกาลนาน  หรือวาอะไร
เม่ือทํายอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  เพื่อความสุขส้ินกาล
นาน  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมนั้น  

อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ  ท่ีใด ๆ   ในภายหลัง  

จะเปนคนมีปญญามาก.   
 

อุปริ. ม. ๑๔/ ๓๗๖ /๕๗๙. 

 



พุทธวจน   ๑๔๙ 

ธรรมดาของโลก 
 

มีลาภ   เสื่อมลาภ 

มียศ   เส่ือมยศ 

นินทา   สรรเสริญ 

สุข และ ทุกข 

แปดอยางนี้เปนส่ิงท่ีไมเท่ียงในหมูมนุษย 
ไมยั่งยืนมีความแปรปรวนเปนธรรมดา. 

 

ผูมีปญญา มีสติ รูความขอนี้แลว 

ยอมเพงอยูในความแปรปรวน 

เปนธรรมดาของโลกธรรมนั้น. 
 

 

อฏก. อํ.  ๒๓/๑๕๙/๙๖. 

 



๑๕๐   ปฐมธรรม 

กรรมทีทํ่าใหไดรับผลเปนความไมตกตํ่า 
 

 ภิกษุ ท. !  แตชาติท่ีแลวมาแตอดีต ตถาคตไดเคย
เจริญเมตตาภาวนาตลอด ๗ ป จึงไมเคยมาบังเกดิในโลก
มนุษยนี ้ ตลอด ๗ สังวัฏฏกปัป  และวิวัฏฏกัปป  ในระหวาง
กาลอันเปนสังวัฏฏกัปปนั้น  เราไดบังเกิดในอาภัสสรพรหม  
ในระหวางกาลอันเปนวิวัฏฏกัปปนั้น เราก็ไดอยูพรหมวิมาน
อันวางเปลาแลว. 

 ภิกษุ ท. !  ในกัปปนั้น เราไดเคยเปนพรหม    
ไดเคยเปนมหาพรหมผูยิง่ใหญ ไมมีใครครอบงําได เปน    
ผูเห็นส่ิงท้ังปวงโดยเดด็ขาด เปนผูมีอํานาจสูงสุด.  

 ภิกษุ ท. !  เราไดเคยเปนสักกะ ผูเปนจอมแหง
เทวดา   นับได ๓๖ ครั้ง   เราไดเคยเปนราชาจักรพรรดิ
ผูประกอบดวยธรรม เปนพระราชาโดยธรรม มีแวนแควน
จรดมหาสมุทรท้ัง ๔ เปนท่ีสุด  เปนผูชนะแลวอยางดี มีชนบท
อันบริบูรณประกอบดวยแกวเจ็ดประการ  นบัดวยรอย  ๆคร้ัง, 

ทําไมจะตองกลาวถึงความเปนราชาตามธรรมดาดวย. 



พุทธวจน   ๑๕๑ 

 ภิกษุ ท. !  ความคิดไดเกดิข้ึนแกเราวา ผลวิบาก
แหงกรรมอะไรของเราหนอ  ท่ีทําใหเราเปนผูมีฤทธ์ิมาก
ถึงอยางนี้  มีอานุภาพมากถึงอยางนี้ ในคร้ังนัน้ ๆ. 

 ภิกษุ ท.  !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา ผลวิบาก
แหงกรรม ๓ อยางนี้แล ท่ีทําใหเรามีฤทธ์ิมากถึงอยางนี้  
มีอานุภาพมากถึงอยางนี,้  

 วิบากแหงกรรม ๓ อยาง ในคร้ังนั้น คือ :-  
 (๑) ผลวิบากแหงทาน การให  
 (๒) ผลวิบากแหงทมะ การบีบบังคับใจ   
 (๓) ผลวิบากแหงสัญญมะ การสํารวมระวัง  ดังนี.้ 
 

อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.  

 
 



๑๕๒   ปฐมธรรม 

ทานท่ีใหแลวในสงฆแบบใด จึงมีผลมาก 
 

 ภิกษุ ท. !  บุคคล ๘ จําพวกเหลานี้ เปนผูควรแก
ของบูชา ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทํา
อัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 

   ๘ จําพวกอะไรบางเลา ?   ๘ จําพวก คือ :- 
 (๑)  พระโสดาบัน      

 (๒)  พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล 

 (๓)  พระสกทาคามี   

 (๔)  พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล 

 (๕)  พระอนาคามี   

 (๖)  พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล 

 (๗)  พระอรหันต   

 (๘)  พระผูปฏิบัติเพื่อความเปนอรหันต 

 ภิกษุ ท. !  บุคคล  ๘  จําพวกเหลานีแ้ล เปน      
ผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ 

ควรทาํอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 



พุทธวจน   ๑๕๓ 

“ผูปฏิบัติแลว ๔ จําพวก 

และผูตั้งอยูในผลแลว ๔ จําพวก  
นี่แหละ !  สงฆท่ีเปนคนตรง,    
เปนผูตั้งม่ันแลวในปญญาและศีล    

ยอมกระทําใหเกิดบุญอ่ืนเนื่องดวยอุปธิแกมนุษยท้ังหลาย 
ผูมีความตองการดวยบุญ กระทําการบูชาอยู    
ทานท่ีใหแลวในสงฆ   จึงมีผลมาก”. 
 

อฏก. อํ.  ๒๓/๓๐๑/๑๔๙. 

 



๑๕๔   ปฐมธรรม 

ผูประสบบุญใหญ 

 ภิกษุ ท. !  นักบวชผู มี ศีล    เข าไปสูสกุลใด   
มนุษยท้ังหลายในสกุลนั้น  ยอมประสบบุญเปนอันมาก 
ดวยฐานะ ๕ อยาง.   

 ฐานะ ๕ อยางอะไรบางเลา ?   ๕ อยาง คือ :- 
 (๑)  ในสมยัใด จิตของมนุษยท้ังหลาย ยอม
เล่ือมใส เพราะไดเห็นนักบวชผูมีศีล ซ่ึงเขาไปสูสกุล, 
ในสมยันั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัตขิอปฏบัิติท่ีเปนไปเพ่ือ
สวรรค. 
 (๒)  ในสมยัใด มนุษยท้ังหลาย พากันตอนรับ 

กราบไหว ใหอาสนะแกนักบวชผูมีศีล ซ่ึงเขาไปสูสกุล, 
ในสมยันั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัตขิอปฏบัิติท่ีเปนไปเพ่ือ
การเกิดในสกุลสูง. 

 (๓)  ในสมยัใด มนุษยท้ังหลาย กําจัดมลทินคือ
ความตระหนี่เสียไดในนักบวชผูมีศีล ซ่ึงเขาไปสูสกุล, 
ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัติขอปฏบัิติท่ีเปนไปเพ่ือ
การไดเกียรติศักดิ์อันใหญ. 



พุทธวจน   ๑๕๕ 

 (๔)  ในสมยัใด มนุษยท้ังหลาย  ยอมแจกจายทาน 

ตามสติ ตามกําลังในนักบวชผูมีศีล ซ่ึงเขาไปสูสกุล, 
ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัติขอปฏบัิติท่ีเปนไปเพ่ือ
การไดโภคทรัพยใหญ. 
 (๕)  ในสมยัใด มนุษยท้ังหลาย ยอมไตถาม 

สอบสวน ยอมฟงธรรมในนกับวชผูมีศีล ซ่ึงเขาไปสูสกลุ, 
ในสมยันั้น สกุลนั้น ชื่อวา ปฏิบัตขิอปฏบัิติท่ีเปนไปเพ่ือ
การไดปญญาใหญ. 
 ภิกษุ ท.  !  นักบวชผูมีศีล เขาไปสูสกุลใด, 
มนุษยท้ังหลายในสกุลนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมาก 

ดวยฐานะ ๕ อยางเหลานี้ แล. 

 

ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๙. 

 





ธรรมะกับการสอบ



๑๕๘   ปฐมธรรม 

ตองขึงสายพิณพอเหมาะ 

 โสณะ !   เธอมีความคิดในเร่ืองนี ้เปนอยางไร : 

เม่ือกอนแตคร้ังเธอยังเปนคฤหัสถ เธอเช่ียวชาญในเร่ือง

เสียงแหงพณิ  มิใชหรือ  ?   
 “เปนเชนนี้  พระเจาขา !” 
 โสณะ !   เธอจะสําคัญขอนั้นเปนไฉน  เม่ือใด 

สายพิณของเธอขึงตึงเกนิไป  เม่ือนัน้  พิณของเธอจะมีเสียง

ไพเราะนาฟงหรือ  จะใชการไดหรือ ? 
 “ไมเปนเชนนั้น  พระเจาขา  !” 
 โสณะ !   เธอจะสําคัญขอนั้นเปนไฉน  เม่ือใด

สายพิณของเธอขึงหยอนเกินไป เม่ือนั้น พิณของเธอจะมี

เสียงไพเราะนาฟงหรือ  จะใชการไดหรือ  ? 

 “ไมเปนเชนนั้น  พระเจาขา  !” 

 โสณะ !   แตวา เม่ือใด สายพิณของเธอ ไมตึงนกั

หรือไมหยอนนัก   ขึงไดระเบียบเสมอ  ๆกนัแตพอด ี เม่ือนั้น 

พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะนาฟงหรือใชการไดด ี มิใชหรือ ? 

 “เปนเชนนั้น  พระเจาขา  !” 



พุทธวจน   ๑๕๙ 

 โสณะ !   ขอนี้ก็เปนเชนนั้นแล กลาวคือ  

  ความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไป  
 ยอมเปนไปเพื่อความฟุงซาน,  
  ยอหยอนเกินไป  
 ยอมเปนไปเพื่อความเกียจคราน. 

  

 โสณะ !   เหตุผลนั้นแล  

  เธอจงต้ังความเพียรแตพอดี,  
 จงเขาใจความท่ีอินทรียทั้งหลาย  

 ตองเปนธรรมชาติท่ีเสมอ ๆ กัน,  
 จงกําหนดหมายในความพอดีนั้นไวเถิด. 

 
 “พระเจาขา !   ขาพระองคจักปฏิบัติอยางนั้น” 
 

ฉกฺก. อํ ๒๒/๔๑๘/๓๒๖. 



๑๖๐   ปฐมธรรม 

ผูเหน็แกนอน 
 

 ภิกษ ุท. !  พวกเธอทั้งหลาย จะเขาใจเร่ืองนี้
กันอยางไร ?  

  พวกเธอเคยไดเหน็ไดฟงมาบางหรือวา พระราชา 

ผูเปนกษตัริยไดรับมุรธาภิเษกแลว ทรงประกอบความสุข
ในการประทม หาความสุขในการเอนพระวรกาย หาความสุข
ในการประทมหลับ ตามแตพระประสงคอยูเนอืงนจิ ยังคง
ทรงปกครองราชสมบัติใหเปนท่ีรักใคร ถูกใจพลเมือง 

จนตลอดพระชนมชีพไดอยูหรือ ? 

 “อยางนี้ ไมเคยไดเห็นไดฟงเลย พระเจาขา !” 

 ดีแลว ภิกษ ุท. !   ขอท่ีกลาวนี ้  แมเราเองกไ็มเคย
ไดเหน็ ไดฟงอยางนั้นเหมือนกัน. 

 ภิกษุ ท. !  พวกเธอทั้งหลาย  จะเขาใจเรื่องนี้
กันอยางไร ?  

 พวกเธอเคยไดเห็นไดฟงมาบางหรือวาผูครองรัฐ 

ก็ดี ทายาทผูสืบมรดกก็ดี  เสนาบดีก็ดี นายบานก็ดี 
และหัวหนาหมูบานก็ดี ประกอบความสุขในการนอน 



พุทธวจน   ๑๖๑ 

หาความสุขในการเอนกาย หาความสุขในการหลับ ตาม
สบายใจอยูเนืองนิจ  ยังคงดํารงตําแหนงนั้น ๆ  ใหเปน
ท่ีรักใคร ถูกใจของ (ประชาชนทุกเหลา) กระท่ังลูกหมู จนตลอด
ชีวิตไดอยูหรือ ? 

 “อยางนี้ ไมเคยไดเห็นไดฟงเลย พระเจาขา !” 

 ดีแลว ภิกษุ ท. !  ขอท่ีกลาวนี้  แมเราเองก็ไมเคย 
ไดเห็น ไดฟง อยางนั้นเหมือนกัน. 

 ภิกษุ ท. !  พวกเธอท้ังหลาย จะเขาใจเร่ืองนี้ 
กันอยางไร ? 

 พวกเธอเคยไดเหน็ไดฟงมาบางหรือวา สมณะหรือ
พราหมณ ท่ีเอาแตประกอบความสุขในการนอน หาความสุข
ในการเอนกาย หาความสุขในการหลับ ตามสบายใจ 
อยูเสมอ ๆ,   ท้ังเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย, 
ไมรูประมาณในการบริโภค, ไมตามประกอบธรรมเปน
เคร่ืองต่ืน, ไมเห็นแจมแจงซ่ึงกุศลธรรมท้ังหลาย, ไมตาม
ประกอบการทําเนอืง ๆ ในโพธิปกขิยธรรม ท้ังในยามตน
และยามปลาย แลวยังจะกระทําใหแจงไดซ่ึงเจโตวิมุตติ 

ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหง 



๑๖๒   ปฐมธรรม 

อาสวะท้ังหลาย ดวยปญญาอันประเสริฐยิ่งเองในทิฏฐธรรม
เทียว  เขาถึงแลวแลอยู ? 

 “ขอนั้น ก็ยังไมเคยไดเห็นไดฟงเลย พระเจาขา !” 

 ดีแลว ภกิษุ ท. !  ขอท่ีกลาวถึงนี ้แมเราเอง ก็ไมเคย
ไดเหน็ ไดฟงอยางนั้นเหมือนกัน. 

 ภิกษุ ท. !  เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี้พวกเธอท้ังหลาย 

พึงสําเหนียกใจไววา  
 

 “เราท้ังหลาย จักคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย,  

เปนผูรูประมาณในการบริโภค,  

ตามประกอบธรรมเปนเคร่ืองตื่น,  
เปนผูเห็นแจมแจงซึ่งกุศลธรรมท้ังหลาย,  
และจักตามประกอบอนโุยคภาวนาในโพธิปกขิยธรรม  
ท้ังในยามตนและยามปลายอยูเสมอ ๆ”  ดังนี้.  
 

  ภิกษ ุท. !  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ  
อยางนีแ้ล. 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๓๓/๒๘๘. 



พุทธวจน   ๑๖๓ 

ลักษณะของ “ผูมีความเพียรตลอดเวลา” 
 

 ภิกษ ุท. !    เม่ือภกิษุกําลังเดิน...ยนื...นัง่...นอนอยู  
ถาเกดิครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม  หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,  และภิกษ ุ 
ก็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว สละท้ิงไป ถายถอนออก    
ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ;   
 

 ภิกษุท่ีเปนเชนนี้  แมกาํลังเดนิ...ยนื...นัง่...นอนอยู       
ก็เรียกวาเปนผูทําความเพียรเผากิเลส รูสึกกลัวตอส่ิงลามก  
เปนคนปรารภความเพยีร อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนจิ. 

 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗/๑๑. 

 



๑๖๔   ปฐมธรรม 

ลักษณะของ “ผูเกียจครานตลอดเวลา” 
 

 ภิกษุ ท. !     เม่ือภิกษุกําลังเดิน...ยืน...นั่ง...นอนอยู 
ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความครุนคิด
ในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา  ๆข้ึนมา, และภิกษุก็รับเอา
ความครุนคิดนั้นไว  ไมสละท้ิง  ไมถายถอนออก  ไมทําให
สุดส้ินไป จนไมมีเหลือ; 
 

 ภิกษุท่ีเปนเชนนี้ แมกําลังเดิน...ยืน...นั่ง...นอนอยู  
ก็เรียกวา  เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส ไมรูสึกกลัว
ตอส่ิงลามก  เปนคนเกียจคราน  มีความเพยีรอันเลวทราม
อยูเนืองนิจ. 

 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖/๑๑.  

 
 



พุทธวจน   ๑๖๕ 

วิธีการตามรกัษาไวซ่ึงความจริง  
(สจฺจานรุกฺขณา) 

 

 “ขาแตพระโคดมผูเจริญ !   การตามรักษาไวซ่ึงความจริง  

 (สจฺจานุรกฺขณา) นั้น  มีไดดวยการกระทําเพียงเทาไร ?  บุคคลจะตาม

รักษาไวซ่ึงความจริงนั้นได ดวยการกระทําเพียงเทาไร ?  ขาพเจาขอถาม

พระโคดมผูเจริญถึงวิธีการตามรักษาไวซ่ึงความจริง” 

 ภารท๎วาชะ !   ถาแม ความเชื่อ ของบุรุษมีอยู  
และเขาก็ ตามรักษาไวซ่ึงความจริง กลาวอยูวา  

“ขาพเจามีความเช่ืออยางนี้” ดังนี้,  
เขาก ็อยาพึงถึงซ่ึงการสันนิษฐานโดยสวนเดียว วา  
“อยางนี้เทานั้นจริง,  อยางอ่ืนเปลา” ดังนี้กอน ... 
 ภารท๎วาชะ !   ถาแม ความชอบใจ ของบุรุษมีอยู 
และเขาก ็ตามรักษา ไวซ่ึงความจริง กลาวอยูวา  

“ขาพเจามีความชอบใจอยางนี้” ดังนี้,  
เขาก ็อยาพึงถึงซ่ึงการสันนิษฐานโดยสวนเดียว วา  
“อยางนี้เทานั้นจริง,  อยางอ่ืนเปลา” ดังนี้กอน.... 



๑๖๖   ปฐมธรรม 

 ภารท๎วาชะ !   

ถาแม เร่ืองท่ีฟงตาม ๆ  กันมาของบุรุษมีอยู  
และเขาก็ตามรักษาไวซ่ึงความจริง กลาวอยูวา  

“ขาพเจามีเร่ืองท่ีฟงตาม ๆ กันมาอยางนี้” ดังนี้,  
เขาก ็อยาพึงถึงซ่ึงการสันนิษฐานโดยสวนเดียว วา  
“อยางนี้เทานั้นจริง,  อยางอ่ืนเปลา” ดังนี้กอน...  
 ภารท๎วาชะ !    

ถาแม ความตริตรึกไปตามเหตุผลท่ีแวดลอม ของบุรุษมีอยู 
และเขาก็ตามรักษาไวซ่ึงความจริง กลาวอยูวา  

“ขาพเจามีความตริตรึกไปตามเหตุผลท่ีแวดลอมอยางนี้” ดังนี,้  
เขาก ็อยาพึงถึงการสันนิษฐานโดยสวนเดียว  วา  

“อยางนี้เทานั้นจริง,  อยางอ่ืนเปลา” ดังนี้กอน.... 
 ภารท๎วาชะ !    

ถาแม ขอยุตติท่ีทนไดตอการเพงพินิจดวยความเห็น ของบุรุษ 

มีอยู และเขาก็ตามรักษาไวซ่ึงความจริง กลาวอยูวา  

“ขาพเจามีขอยุตติที่ทนไดตอการเพงพินิจดวยความเห็น
อยางนี้” ดังนี้, 
 เขาก ็อยาพึงถึงซ่ึงการสันนิษฐานโดยสวนเดียว วา  

“อยางนี้เทานั้นจริง,  อยางอ่ืนเปลา” ดังนี้กอน. 



พุทธวจน   ๑๖๗ 

 ภารท๎วาชะ !    

ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล    
การตามรักษาไวซ่ึงความจริง ยอมมี, 

บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซ่ึงความจริง  

ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  
และเราบัญญัติการตามรักษาไวซ่ึงความจริง  

ดวยการกระทําเพียงเทานี้;  
และเราบัญญัติการตามรักษาไวซ่ึงความจริง  

ดวยการกระทําเพียงเทานี้;  
แตวานั่นยังไมเปนการตามรูซ่ึงความจริง. 

 



 168  พุทธวจน : ฉบับ ๙

      



พุทธวจน   ๑๖๙ 

การตามรูซ่ึงความจริง  
(สจฺจานโุพโธ) 

 

 “ขาแตพระโคดมผูเจริญ !   การตามรูซ่ึงความจริง (สจฺจานุโพโธ) 

มีได  ดวยการกระทําเพียงเทาไร ?  บุคคลชื่อวาตามรูซึ่งความจริง 

ดวยการกระทําเพียงเทาไร ? ขาพเจาขอถามพระโคดมผูเจริญถึงการ

ตามรูซ่ึงความจริง” 

 ภารทว๎าชะ !   ไดยนิวา ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ได
เขาไปอาศัยอยูในบานหรือในนิคมแหงใดแหงหนึ่ง. คหบดี
หรือคหบดีบุตร ไดเขาไปใกลภกิษนุั้นแลวใครครวญดอูยู
ในใจเกี่ยวกับธรรม ๓ ประการ คือ :- 

 ธรรมเปนที่ตั้งแหงโลภะ  

 ธรรมเปนที่ตั้งแหงโทสะ  

 ธรรมเปนที่ตั้งแหงโมหะ....  
 เม่ือเขาใครครวญดูอยูซ่ึงภิกษุนั้น  ยอมเล็งเห็นวา 

เปนผูบริสุทธ์ิจากธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงโลภะ  ตอแตนั้น 

เขาจะพิจารณาใครครวญภิกษุนั้นใหยิ่งข้ึนไปในธรรม
ท้ังหลายอันเปนท่ีต้ังแหงโทสะ….ในธรรมท้ังหลายอันเปน



๑๗๐   ปฐมธรรม 

ที่ตั้งแหงโมหะ….  เมื่อเขาใครครวญดูอยูซึ่งภิกษุนั้น  

ยอมเล็งเห็นวา  เปนผูบริสุทธ์ิจากธรรมอันเปนท่ีต้ังแหง
โทสะ....ธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงโมหะ 

 ลําดับนัน้ เขา :- 
 (๑)  ปลูกฝง ศรัทธา ลงไปในภิกษุนั้น คร้ันมี
ศรัทธาเกิดแลว  

 (๒)  ยอม เขาไปหา คร้ันเขาไปหาแลว   

 (๓)  ยอม เขาไปนัง่ใกล คร้ันเขาไปน่ังใกลแลว  

 (๔)  ยอม เงี่ยโสตลง คร้ันเง่ียโสตลง   

 (๕)  ยอม ฟงซ่ึงธรรม คร้ันฟงซ่ึงธรรมแลว  

 (๖)  ยอม ทรงไวซ่ึงธรรม 
 (๗)  ยอม ใครครวญซ่ึงเนื้อความแหงธรรมท้ังหลาย 

อันตนทรงไวแลว เม่ือใครครวญซ่ึงเนื้อความแหงธรรมอยู  
 (๘)  ธรรมท้ังหลายยอมทนตอความเพงพินิจ,   
เม่ือการทนตอการเพงพินิจของธรรมมีอยู  
 (๙)  ฉันทะยอมเกิดขึ้น ผูมีฉันทะเกดิข้ึนแลว  

 (๑๐)  ยอม มีอุสสาหะ คร้ันมีอุสสาหะแลว  



พุทธวจน   ๑๗๑ 

 (๑๑)  ยอม พิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม, 
คร้ันมีความสมดุลยแหงธรรมแลว  

 (๑๒) ยอม ตั้งตนไวในธรรมนั้น; เขาผูมีตน 
สงไปแลวอยางนี้อยู ยอม กระทําใหแจงซ่ึงปรมตัถสัจจะ
(ความจริงโดยจริงความหมายสูงสุด) ดวยนามกาย ดวย, 

ยอม แทงตลอดซ่ึงธรรมนั้น แลวเหน็อยูดวยปญญา ดวย.  

 

 ภารท๎วาชะ !    

การตามรูซ่ึงความจริง ยอมมี  

ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  
บุคคลชื่อวายอมตามรูซ่ึงความจริง 

ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  
และเราบัญญัติการตามรูซ่ึงความจริง  

ดวยการกระทําเพียงเทานี้;  
แตวานัน่ยงัไมเปนการตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง. 

 
 



๑๗๒   ปฐมธรรม 

การตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง 
(สจฺจานปุตฺติ) 

 “ขาแตพระโคดมผู เจริญ !   การตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง  

(สจฺจานุปตฺติ) มีได ดวยการกระทําเพียงเทาไร ? บุคคลชื่อวายอมตามบรรลุถึง

ซ่ึงความจริง ดวยการกระทําเพียงเทาไร ? ขาพเจาขอถามพระโคดมผูเจริญ

ถึงการตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง”  

 ภารท๎วาชะ !   การเสพคบ   การทําใหเจริญ     
การกระทําใหมาก ซ่ึงธรรมท้ังหลายเหลานั้นแหละ (ทั้ง ๑๒ ขอ

ขางตน)  เปนการตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง.  

 ภารทว๎าชะ !    

การตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง ยอมมี  

ดวยการกระทําเพียงเทานี,้  
บุคคลช่ือวายอมตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง  

ดวยการกระทําเพียงเทานี,้  
และเราบัญญัติการตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง  

ดวยการกระทําเพียงเทานี.้ 

ม. ม. ๑๓/๖๐๑-๖๐๕/๖๕๕-๖๕๗. 



พุทธวจน   ๑๗๓ 

ทําความเพียรแขงกบัอนาคตภยั 
 

 ภิกษ ุท. !  ภัยในอนาคตเหลานี ้ มีอยู ๕ ประการ 

ซ่ึงภิกษุผูมองเห็นอยู ควรแทท่ีจะเปนผูไมประมาท มีความ
เพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้น อยูตลอดไป, 
เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.  
 ภัยในอนาคต ๕ ประการนัน้ คืออะไรบางเลา ?   
๕ ประการ คือ :- 
 (๑)  ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาเห็นชัดแจงวา 

“บัดนี้ เรายังหนุม ยังเยาววัย ยังรุนคะนอง มีผมยังดําสนิท 

ต้ังอยูในวัยกําลังเจริญ คือปฐมวัย; แตจะมีสักคราวหนึ่งท่ี
ความแก จะมาถึงรางกายนี้, ก็คนแก ถูกความชราครอบงํา
แลว จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูท้ังหลายน้ัน ไมทําได
สะดวกเลย; และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซ่ึงเปนปาชัฏ 

ก็ไมทําไดงาย ๆ  เลย. กอนแตส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ ไมนาใคร 
ไมนาชอบใจ (คือความแก)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะรีบทํา
ความเพียร เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ 



๑๗๔   ปฐมธรรม 

เพื่อทําใหแจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว 

ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลว แมจะแกเฒาก็จักอยูเปนผาสุก” 

ดังนี้.   ภิกษุ ท. !   ขออ่ืนยังมีอีก : 
 (๒)  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เรามี
อาพาธนอย มีโรคนอย มีไฟธาตุใหความอบอุนสมํ่าเสมอ 

ไมเย็นนัก ไมรอนนัก พอปานกลาง ควรแกการทํา 
ความเพียร; แตจะมีสักคราวหนึ่งท่ีความเจ็บไขจะมาถึง
รางกายนี้, ก็คนท่ีเจ็บไขถูกพยาธิครอบงําแลว จะมนสิการ
ถึงคําสอนของทานผูรูท้ังหลายน้ัน ไมทําไดสะดวกเลย;  และ
จะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซ่ึงเปนปาชัฏ ก็ไมทําไดงาย ๆ
เลย.  กอนแตส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ 

(คือความเจ็บไข) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึง
ส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงท่ี
ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึงแลว 

แมจะเจ็บไข ก็จักอยูเปนผาสุก” ดังนี้.     ภิกษุ ท. !        
ขออ่ืนยังมีอีก : 



พุทธวจน   ๑๗๕ 

(๓)  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา    “บัดนี้ ขาวกลา
งามดี บิณฑะ (กอนขาว) หาไดงาย เปนการสะดวกที่จะ
ยังชีวิตใหเปนไปดวยความพยายามแสวงหาบิณฑบาต;  
แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ ภิกษาหายาก ขาวกลาเสียหาย 
บิณฑะหาไดยาก ไมเปนการสะดวกท่ีจะยังชีวิตใหเปนไป
ดวยความพยายามแสวงหาบิณฑบาต,  เมื่อภิกษาหายาก 
ท่ีใดภิกษาหางาย    คนท้ังหลายก็อพยพกันไปที่นั้น , 
เม่ือเปนเชนนั้น ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีข้ึน 
เม่ือมีการคลุกคลีปะปนกันในหมูคน จะมนสิการถึงคําสอน
ของทานผูรูท้ังหลายน้ัน ไมทําไดสะดวกเลย. กอนแตส่ิงอัน
ไมเปนท่ีตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ (คือภิกษาหายาก) 
นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง 
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทํา
ใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึงแลว จักอยูเปน
ผาสุก แมในคราวที่เกิดทุพภิกขภัย” ดังนี้.  ภิกษุ ท. !     
ขออ่ืนยังมีอีก : 
 



๑๗๖   ปฐมธรรม 

 (๔)  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ คน
ท้ังหลายสมัครสมานช่ืนบานตอกัน ไมวิวาทกัน เขากันได
ดุจดั่งนมผสมกับน้ํา มองแลกันดวยสายตาแหงคนท่ี 
รักใครกัน เปนอยู; แตจะมีสักคราวหน่ึงท่ี ภัย คือโจรปา
กําเริบ ชาวชนบทผูข้ึนอยูในอาณาจักรแตกกระจัดกระจาย
แยกยายกันไป, เม่ือมีภัยเชนนี้ ท่ีใดปลอดภัย คนท้ังหลายก็
อพยพกันไปท่ีนั้น เม่ือเปนเชนนั้น ความอยูคลุกคลีปะปนกัน
ในหมูคนก็จะมีข้ึน เม่ือมีการอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคน 

จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูท้ังหลายนั้น ไมทําได
สะดวกเลย : กอนแตส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ ไมนาใคร ไมนา
ชอบใจ(คือโจรภัย) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร 

เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
ส่ิงท่ีไมยังทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลว 

จักอยูเปนผาสุก แมในคราวที่เกิดโจรภัย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! 

ขออ่ืนยังมีอีก : 
 (๕)  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ สงฆ
สามัคคีปรองดองกัน ไมววิาทกัน มีอุเทศเดียวกัน อยูเปน
ผาสุก; แตจะมีสักคราวหนึ่งท่ีสงฆแตกกัน, เม่ือสงฆ



พุทธวจน   ๑๗๗ 

แตกกนัแลว จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูท้ังหลายน้ัน 
ไมทําไดสะดวกเลย : กอนแตส่ิงอันไมเปนท่ีตองการ 

ไมนาใคร ไมนาชอบใจ (คือสงฆแตกกัน) นั้นจะมาถึงเรา 

เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ี
ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว 

ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึงแลว จักอยูเปนผาสุก แมในคราว
เม่ือสงฆแตกกนั” ดังนี ้

 ภิกษ ุท. !   

ภัยในอนาคต ๕ ประการเหลานี้แล  

ซ่ึงภิกษุผูมองเห็นอยู  
ควรแทท่ีจะเปนผูไมประมาท  

มีความเพียรเผากิเลส  
มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป, 

เพื่อถึงส่ิงท่ียังไมถึง  
เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ 
เพื่อทําใหแจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 

ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๗/๗๘. 



๑๗๘   ปฐมธรรม 

วิธีแกความหดหู 
 

 ภิกษุ ท. !    

ก็สมัยใด  จิตหดหู   

สมัยนั้น  มิใชกาล  เพื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค    

มิใชกาล  เพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค   

มิใชกาล  เพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค.   
 

 ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   

 เพราะจิตหดหู   จิตท่ีหดหูนั้นยากท่ีจะใหตั้งขึ้นได
ดวยธรรมเหลานั้น.   
 เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะกอไฟดวงนอย
ใหลุกโพลง  เขาจึงใสหญาสด  โคมัยสด  ไมสด  พนน้ํา 

และโรยฝุนลงในไฟน้ัน  บุรุษนั้นจะสามารถกอไฟดวงนอย
ใหลุกโพลงข้ึนไดหรือหนอ ? 

 “ไมไดเลย พระเจาขา !” 

 ฉันนั้นเหมือนกัน... 
 



พุทธวจน   ๑๗๙ 

 ภิกษุ ท. !   

สมัยใด  จิตหดหู   

สมัยนัน้ เปนกาล เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค    

เปนกาล เพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค   

เปนกาล เพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค.   
 

 ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   

 เพราะจิตหดหู   จิตที่หดหูนั้นใหตั้งขึ้นไดงาย
ดวยธรรมเหลานั้น.  
 เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะกอไฟ ดวงนอยใหลุก
โพลง  เขาจึงใสหญาแหง  โคมัยแหง  ไมแหง  เอาปากเปาและ 
ไมโรยฝุนในไฟนั้น บุรุษนั้นสามารถจะกอไฟดวงนอยใหลุก
โพลงข้ึนไดหรือหนอ ? 

 “ได พระเจาขา !” 

 ฉันนั้นเหมือนกัน...  
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๕๕/๕๖๘. 

 



๑๘๐   ปฐมธรรม 

วิธีแกความฟุงซาน 
 

 ภิกษุ ท. !   

สมัยใด  จิตฟุงซาน   

สมัยนัน้ มิใชกาล เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค 

มิใชกาล เพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค   

มิใชกาล เพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค.   

 ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   

 เพราะจิตฟุงซาน จิตที่ฟุงซานนั้น  ยากที่จะให
สงบไดดวยธรรมเหลานั้น.   
 เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะดับไฟกองใหญ  เขา
จึงใสหญาแหง  โคมัยแหง  ไมแหง  เอาปากเปา  และไมโรย
ฝุนลงไปในกองไฟใหญนั้น  บุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกอง
ใหญไดหรือหนอ ?  
 “ไมไดเลย พระเจาขา !” 

 ฉันนั้นเหมือนกัน… 

 



พุทธวจน   ๑๘๑ 

 ภิกษุ ท. !    

สมัยใด  จิตฟุงซาน   

สมัยนั้น เปนกาล เพื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค   

เปนกาล เพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค   

เปนกาล เพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค.   

 ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   

 เพราะจิตฟุงซาน จิตท่ีฟุงซานนั้น  ใหสงบไดงาย
ดวยธรรมเหลานั้น.   
 เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะดับไฟกองใหญ  เขา
จึงใสหญาสด  โคมัยสด  ไมสด  พนน้ํา  และโรยฝุนลงในกอง
ไฟใหญนั้น  บุรุษนั้นจะสามารถดับกองไฟกองใหญนั้นได
หรือหนอ ? 

 “ได พระเจาขา !” 

 ฉันนั้นเหมือนกัน...  

  ภิกษุ ท. !    

เรากลาว  “สติ”  แลวา   มีประโยชนในท่ีท้ังปวง. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๕๕/๕๖๘. 





การทําสมาธ ิ
และ

อานิสงสของการทําสมาธิ 



๑๘๔   ปฐมธรรม 

สมาธิภาวนา ๔ ประเภท 
 

 ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา ๔ อยาง เหลานี้ มีอยู.  
 ๔ อยาง อยางไรเลา ?   ๔ อยาง คือ :-  
 ภิกษุ ท. ! มี สมาธิภาวนา  อันบุคคลเจริญ
กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพื่อ 

๑.  ความอยูเปนสุขในปจจุบัน (ทิฏธมฺมสุขวิหาร)  

๒. การไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะ  
      (าณทสฺสนปฏิลาภ) 

๓. สติสัมปชัญญะ (สติสมฺปชฺ)  

๔.  ความสิ้นแหงอาสวะ (อาสวกฺขย) 

 

 ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมากแลว 

ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมนั้น  เปน
อยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกาม
ท้ังหลาย สงัดแลวจากธรรมท่ีเปนอกุศลท้ังหลาย เขาถึง 

ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจาก



พุทธวจน   ๑๘๕ 

วิเวก แลวแลอยู;  เพราะความท่ีวิตกวิจารท้ังสองระงับลง 

เขาถึง ทุติยฌาน เปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิ
เปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและ
สุขอันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู;  อนึ่งเพราะความจางคลายไป
แหงปติ ยอมเปนผูอยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และ
ยอมเสวยสุขดวยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย 

ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปน
ปกติสุข” ดังนี้  เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู;  เพราะละสุข
เสียได และเพราะละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหง
โสมนัสและโทมนัสท้ังสองในกาลกอน เขาถึง จตุตถฌาน 

ไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความท่ีสติเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ
เพราะอุเบกขา แลวแลอยู.   
 ภิกษุ ท. ! นี้คือสมาธิภาวนา อันเจริญกระทํา     
ใหมากแลว   ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม. 

 

 ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมากแลว 

ยอมเปนไปเพื่อการไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะนั้น  เปน
อยางไรเลา ?  



๑๘๖   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีนี้ กระทําไวในใจซ่ึง
อาโลกสัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา วากลางวันฉันใด 

กลางคืนฉันนั้น, กลางคืนฉันใด กลางวันฉันนั้น, เธอมีจิต
อันเปดแลวดวยอาการอยางนี้ ไมมีอะไรหอหุม ยังจิตท่ีมี
แสงสวางท่ัวพรอม ใหเจริญอยู.   
 ภิกษุ ท. !   นี้คือ สมาธิภาวนา อันเจริญกระทํา
ใหมากแลว   ยอมเปนไปเพื่อการไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะ. 

 

 ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมากแลว 

ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นเปนอยางไรเลา ?  

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีนี้ เวทนา เกิดข้ึน (หรือ) 
ตั้งอยู (หรือ) ดับไป ก็เปนท่ีแจมแจงแกภิกษุ; สัญญา เกิดข้ึน 

(หรือ) ตั้งอยู (หรือ) ดับไป   ก็เปนท่ีแจมแจงแกภิกษุ;    วิตก
เกิดขึ้น (หรือ) ตั้งอยู (หรือ) ดับไป  ก็เปนที่แจมแจงแก
ภิกษุ.   
 ภิกษุ ท. !  นี้คือสมาธิภาวนา อันเจริญกระทํา
ใหมากแลว   ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ. 



พุทธวจน   ๑๘๗ 

 ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมากแลว 

ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นแหงอาสวะนั้นเปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีนี้ มีปกติตามเห็นความ
ตั้งขึ้นและเสื่อมไป ในอุปาทานขันธท้ังหา วา รูป เปนอยางนี ้
ความเกิดขึ้นแหงรูปเปนอยางนี้ ความดับไปแหงรูปเปน
อยางนี้;  เวทนาเปนอยางนี้ ความเกิดขึ้นแหงเวทนา 

เปนอยางนี้ ความดับไปแหงเวทนา เปนอยางนี้;  สัญญา
เปนอยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงสัญญา เปนอยางนี้ ความดับไป
แหงสัญญา เปนอยางนี้;  สังขารเปนอยางนี้ ความเกิดขึ้น
แหงสังขาร เปนอยางนี้ ความดับไปแหงสังขาร เปนอยางนี้; 
วิญญาณเปนอยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ เปนอยางนี ้
ความดับไปแหงวิญญาณเปนอยางนี้; ดังน้ี.  
 ภิกษุ ท. !  นี้คือ สมาธิภาวนา  อันเจริญกระทํา
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความส้ินแหงอาสวะ. 

 

 ภิกษุ ท. !  เหลานี้แล คือ สมาธิภาวนา ๔ อยาง. 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๗/๔๑. 



๑๘๘   ปฐมธรรม 

อานภุาพของสมาธ ิ(นัยท่ี ๑) 
 

 ภิกษุ ท. !  พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด  

  ภิกษุ ท.  !  ภิกษุ ผู มี จิตตั้ งม่ันเปนสมาธิแลว   
ยอมรูไดตามท่ีเปนจริง ซ่ึงอะไรเลา ?  
  รูไดตามเปนจริงซ่ึงความจริงอันประเสริฐวา     
“นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือ
แหงทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงทุกข” ดังนี้.  
  ภิกษุ ท. !  พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด.  
  ภิกษุ ท.  !  ภิกษุผูมีจิตตั้ง มั่น เปนสมาธิแลว  

ยอมรูไดตามท่ีเปนจริง. 
 ภิกษุ ท.  !  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ  
พึงกระทําความเพียรเพื่อใหรูวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุ 
ใหเกดิทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, และนีเ้ปน
ทางดาํเนินใหถึงความดบัไมเหลือแหงทุกข”  ดังนีเ้ถิด. 
 

มหาวาร.  สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔. 



พุทธวจน   ๑๘๙ 

อานภุาพของสมาธ ิ(นัยท่ี ๒) 
 

 ภิกษุ ท.  !  พวกเธอท้ังหลาย จงเจริญสมาธิเถิด.  
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุ ผู มีจิตเปนสมาธิตั้งม่ันแลว  

ยอมรูชัดตามท่ีเปนจริง ก็ภิกษุนั้น ยอมรูชดัตามท่ีเปนจริง 

ซ่ึงอะไรเลา ?  
 ภิกษุนัน้  ยอมรูชัดตามที่เปนจริง ซ่ึงความ
เกิดขึน้และความดบัไปแหงรูป ...แหงเวทนา ...แหงสัญญา  

...แหงสังขารท้ังหลาย ...แหงวญิญาณ. 

 ภิกษุ ท.  !  ก็การเกิดข้ึนแหงรูป ...แหงเวทนา  
...แหงสัญญา  ...แหงสังขารท้ังหลาย  ...แหงวิญญาณ  เปน
อยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเพลิดเพลิน ยอม
พรํ่าสรรเสริญ   ยอมเมาหมกอยู ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน 

ยอมพรํ่าสรรเสริญ  ยอมเมาหมกอยู  ซ่ึงอะไรเลา ? 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุนัน้ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่า
สรรเสริญ  ยอมเมาหมกอยูซ่ึงรูป    เมื่อภกิษุนั้น เพลิดเพลิน  



๑๙๐   ปฐมธรรม 

พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู ซ่ึงรูป, ความเพลิน (นันทิ)  
ยอมเกิดขึ้น ความเพลินใด ในรูป, ความเพลินนั้นคือ อุปาทาน 

เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ; เพราะมีภพ 

เปนปจจัย จึงมีชาต;ิ เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ  
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสท้ังหลาย จึงเกิดขึ้น
ครบถวน : ความเกิดข้ึนพรอมแหงกองทกุขท้ังส้ินนี ้ยอมมี  
ดวยอาการอยางนี้. 
 ภิกษ ุท.  !  ภิกษนุั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่า
สรรเสริญ  ยอมเมาหมกอยู   ซ่ึงเวทนา ... ความเกิดข้ึนพรอม
แหงกองทุกขท้ังส้ินนี ้ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษนุั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่า
สรรเสริญ  ยอมเมาหมกอยู   ซ่ึงสัญญา ... ความเกิดข้ึน
พรอมแหงกองทุกขท้ังส้ินนี ้ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุนัน้ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่า
สรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซ่ึงสังขารท้ังหลาย ...  

ความเกดิข้ึนพรอมแหงกองทกุขท้ังส้ินนี ้ยอมมี ดวยอาการ
อยางนี้. 
 



พุทธวจน   ๑๙๑ 

 ภิกษ ุท. ! ภิกษนุั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่า
สรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซ่ึงวิญญาณ เม่ือภิกษุนัน้ 

เพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู ซ่ึงวิญญาณ,  
ความเพลิน (นันทิ) ยอมเกิดขึ้น ความเพลินใด ในวิญญาณ, 
ความเพลินนั้น คือ อุปาทาน เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเปน
ปจจัย จึงมีภพ; เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ; เพราะมีชาติ
เปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส                 
อุปายาสท้ังหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน: ความเกิดข้ึนพรอม
แหงกองทุกข ท้ังส้ินนี ้ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 
 ภิกษุ ท.  !  นี้คือ ความเกิดข้ึนแหงรูป...แหง
เวทนา...แหงสัญญา...แหงสังขารท้ังหลาย...แหงวิญญาณ. 
 ภิกษุ ท.  !  ก็ความดับแหงรูป...แหงเวทนา...แหง
สัญญา... แหงสังขารท้ังหลาย...แหงวิญญาณ  เปนอยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษใุนกรณีนี ้ ยอมไมเพลิดเพลิน 

ยอมไมพรํ่าสรรเสริญ  ยอมไมเมาหมกอยู  ภิกษุนัน้ ยอม 
ไมเพลิดเพลิน ยอมไมพรํ่าสรรเสริญ ยอมไมเมาหมกอยู  
ซ่ึงอะไรเลา ? 



๑๙๒   ปฐมธรรม 

 ภิกษ ุท.  !  ภิกษุนัน้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไม
พรํ่าสรรเสริญ ยอมไมเมาหมกอยูซ่ึงรูป เม่ือภิกษุนั้น  
ไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ ไมเมาหมกอยูซ่ึงรูป, 
ความเพลิน (นันทิ) ใด ในรูป, ความเพลนินัน้ยอมดับไป  
เพราะความดบัแหงความเพลินของภิกษนุัน้ จึงมีความดับ
แหงอุปาทาน, เพราะมคีวามดับแหงอุปาทาน จึงมีความดบั
แหงภพ; เพราะมีความดบัแหงภพ จึงมีความดับแหงชาต;ิ 
เพราะมคีวามดับแหงชาติ, ชรา  มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกขะ โทมนัส อุปายาสท้ังหลาย จึงดับส้ิน : ความดับลง
แหงกองทุกขท้ังส้ินนี ้ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 
 ภิกษุ ท.  ! ภิกษุนัน้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไม
พรํ่าสรรเสริญ ยอมไมเมาหมกอยูซ่ึงเวทนา ... ความดับลง
แหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุนัน้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไม
พรํ่าสรรเสริญ ยอมไมเมาหมกอยูซ่ึงสัญญา ... ความดับลง
แหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 



พุทธวจน   ๑๙๓ 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุนัน้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไม
พรํ่าสรรเสริญ ยอมไมเมาหมกอยูซ่ึงสังขารท้ังหลาย ...    
ความดบัลงแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุนัน้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไม
พรํ่าสรรเสริญ ยอมไมเมาหมกอยูซ่ึงวิญญาณ เม่ือภกิษุนัน้ 

ไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ ไมเมาหมกอยูซ่ึงวิญญาณ, 
ความเพลิน (นนัทิ) ใด ในวิญญาณ, ความเพลินนั้น ยอมดับไป 

เพราะความดบัแหงความเพลินของภิกษนุัน้ จึงมีความดับ
แหงอุปาทาน, เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับ
แหงภพ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาต;ิ 
เพราะมีความดับแหงชาต,ิ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนัส  อุปายาสท้ังหลาย  จึงดับส้ิน : ความดับลงแหง
กองทุกขท้ังส้ินนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
 ภิกษุ ท.  !  นี้คือ ความดับแหงรูป ... แหงเวทนา 
... แหงสัญญา ... แหงสังขารท้ังหลาย ... แหงวิญญาณ, 
ดังนี ้แล. 

 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๗. 



๑๙๔   ปฐมธรรม 

แมเพียงปฐมฌาน กช็ื่อวา 
เปนท่ีหลบพนภัยจากมาร 

 

 (พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสขอความปรารภ
การสงครามระหวางเทวดากับอสูร ... ถาฝายใดแพถูกไล
ติดตามไปจนถึงภพเปนท่ีอยูแหงตน ก็จะพนจากการถูกไล
ติดตาม แลวตรัสตอไปอีกวา : ) 
 ภิกษุ ท. !  ฉันใดก็ฉันนั้น : ในสมัยใด ภิกษุสงัด
จากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌาน อันมีวิตก
มีวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวกแลวแลอยู;  ภิกษุ ท. !  
ในสมัยนั้น ภิกษุยอมคิดอยางนี้วา “ในการนี้  เรามีตน
อันถึงแลว ซ่ึงท่ีตานทานสําหรับสัตวผูกลัวอยู มารจะไมทํา
อะไรได”.  ภิกษุ ท. !  แมมารผูมีบาป ก็คิดอยางนี้วา “ในการนี้  
ภิกษุมีตนอันถึงแลว ซึ่งที่ตานทานสําหรับสัตวผูกลัวอยู 
เราจะทําอะไรไมได”.... 
 (ในกรณีแหงทุติยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน ก็ไดตรัส
ขอความทํานองเดียวกัน) 

นวก. อํ. ๒๓/๔๕๐-๔๕๓/๒๔๓. 



พุทธวจน   ๑๙๕ 

สมาธิระงบัความรัก – เกลยีด 
ที่มีอยูตามธรรมชาติ 

 

 ภิกษุ ท. !  ธรรมารมณท้ังหลายเหลานี ้ยอมเกิดอยู
เปน ๔ ประการ.  
 ๔ ประการอยางไรเลา ?  ๔ ประการ คือ :- 

ความรักเกิดจากความรัก,  
ความเกลียดเกิดจากความรัก,  
ความรักเกิดจากความเกลียด,  
ความเกลียดเกิดจากความเกลียด. 
(ดูรายละเอียดไดในเร่ือง “วาดวยความรัก ๔ แบบ”หนา ๒๓) 

 ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู; สมัยนั้น ความรักใดท่ีเกิดจาก
ความรัก ความรักนั้นก็ไมมี, ความเกลียดใดท่ีเกิดจากความรัก 
ความเกลียดนั้นก็ไมมี, ความรักใดท่ีเกิดจากความเกลียด 
ความรักนั้นก็ไมมี, ความเกลียดใดท่ีเกิดจากความเกลียด 
ความเกลียดนั้นก็ไมมี. 



๑๙๖   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท. !  สมัยใด  ภิกษุ เขาถึงทุติยฌาน .... 
ตติยฌาน .... จตุตถฌาน .... อันมีวิตกวิจาร แลวแลอยู; 
สมัยนั้น ความรักใดท่ีเกิดจากความรัก ความรักนั้นก็ไมมี, 
ความเกลียดใดท่ีเกิดจากความรัก ความเกลียดนั้นก็ไมมี, 
ความรักใดที่เกิดจากความเกลียด ความรักนั้นก็ไมมี, 
ความเกลียดใดท่ีเกิดจากความเกลียด  ความเกลียดนั้น
ก็ไมมี. 
  

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๙๐-๒๙๒/๒๐๐. 

 



พุทธวจน   ๑๙๗ 

ความสําคัญของสมถะและวิปสสนา 
 

 ภิกษุ ท.  !  ธรรม ๒ อยางเหลานี ้ เปนสวนแหง
วิชชา (ความรูแจง) .  ๒  อยาง อะไรเลา ?  
 ๒ อยาง คือ  สมถะ และ วิปสสนา 

 ภิกษุ ท.  ! 
 สมถะ เมื่ออบรมแลว จะไดประโยชนอะไร ?   
 อบรมแลว  จิตจะเจริญ   
 จิตเจริญแลว จะไดประโยชนอะไร ?  

 เจริญแลว จะ ละราคะได. 
 

 ภิกษุ ท.  !   

 วิปสสนาเลา เม่ือเจริญแลว จะไดประโยชนอะไร ?  
 เจริญแลว ปญญาจะเจริญ   
 ปญญา เจริญแลว จะไดประโยชนอะไร ?  
 เจริญแลวจะ ละอวิชชาได แล. 
 

ทุก. อํ. ๒๐/๗๗/๒๕๗. 



๑๙๘   ปฐมธรรม 

ผูกําลังโนมเอยีงไปสูนิพพาน 
 

 ภิกษุ ท.  ! คงคานที ลุมไปทางทิศตะวันออก 

ลาดไปทางทิศตะวันออก  เทไปทางทิศตะวนัออก  ขอนี้ฉันใด ; 
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุเจริญฌานท้ัง ๔ อยู กระทํา
ฌานท้ัง ๔ ใหมากอยู   ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน 

ลาดไปทางนิพพาน เทไปทางนิพพาน  ฉันนั้นกเ็หมือนกนั. 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุเจริญฌานทั้ง ๔ อยู  กระทําฌาน
ท้ัง ๔ ใหมากอยู  ยอมเปนผูลุมไปทางนพิพาน ลาดไปทาง
นิพพาน  เทไปทางนิพพาน  เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกาม
ท้ังหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เขาถึง ปฐมฌาน 

อันมีวิตก วิจาร มีปติและสุข อันเกดิจากวิเวก แลวแลอยู;  
  เพราะความที่วิตก วิจารทั้งสองระงับลง เขาถึง 

ทุติยฌาน เปนเคร่ืองผองใสใจในภายใน  ใหสมาธิเปน
ธรรมอันเอก ผุดมีข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข 

อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู;  



พุทธวจน   ๑๙๙ 

 อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแหงปติ  ยอมเปน     
ผูอยูอุเบกขา  มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวยความสุข
ดวยนามกาย  ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย  ยอมกลาว
สรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติสุข” 

ดังนี ้ เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู; 
 เพราะละสุขเสียได  และเพราะละทุกขเสียได  
เพราะความดับไปแหงโสมนัส  และโทมนัสทั้งสอง      
ในกาลกอน เขาถึง จตุตถฌาน อันไมมีทุกขไมมีสุข มีแต
ความท่ีสติเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา แลวแลอยู. 
 ภิกษุ ท.  !  อยางนี้แล ภิกษุเจริญฌานท้ัง ๔ อยู 
กระทําฌานท้ัง ๔  ใหมากอยู ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน 

ลาดไปทางนิพพาน  เทไปทางนิพพาน. 

 

 มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๒/๑๓๐๑-๑๓๐๒. 



๒๐๐   ปฐมธรรม 

อานสิงสสงูสุดแหงอานาปานสติ  
๒ ประการ 

 

 ภิกษ ุท.  !  อานาปานสติอันบุคคลเจริญ กระทํา
ใหมากแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ก็อานาปานสติ 

อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร 
จึงมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ ?  
 ภิกษุ ท.  ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแลวสูปา หรือ
โคนไม หรือเรือนวางก็ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบ ตั้งกายตรง  

ดํารงสติเฉพาะหนา  เธอนั้น   มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก : 
 เม่ือหายใจเขายาว  ก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว, 
เม่ือหายใจออกยาว  ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว; 
 เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวาเราหายใจเขาส้ัน, 
เม่ือหายใจออกส้ัน   ก็รูชัดวาเราหายใจออกส้ัน; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง (สพฺพกายปฏิสํเวที)  หายใจเขา”,  
วา “เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง  หายใจออก” ; 



พุทธวจน   ๒๐๑ 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา  “เราเปนผูทํา
กายสังขารใหรํางับอยู  (ปสฺสมฺภยํ  กายสงฺขารํ) หายใจเขา”,   
วา “เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงปต ิ (ปติปฏิสํเวท)ี หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงปติ หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงสุข (สุขปฏิสํเวที) หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงสุข  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร (จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที) หายใจเขา”,    
วา  “เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทํา
จิตตสังขารใหรํางับอยู (ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ) หายใจเขา”,    
วา  “เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  หายใจออก” ;  
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิต (จิตฺตปฏิสํเวท)ี หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิต  หายใจออก” ; 



๒๐๒   ปฐมธรรม 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิตให
ปราโมทยยิง่อยู (อภิปฺปโมทยํ จิตฺต)ํ หายใจเขา”, วา “เราเปน
ผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิตให
ตั้งม่ันอยู (สมาทห ํ จิตฺต)ํ หายใจเขา”, วา “เราเปนผูทําจิต 
ใหตั้งม่ันอยู  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิตให
ปลอยอยู (วิโมจยํ จิตฺตํ) หายใจเขา”, วา “เราเปนผูทําจิต 
ใหปลอยอยู  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูเห็นซ่ึง
ความไมเท่ียงอยูเปนประจํา (อนิจฺจานปุสฺสี) หายใจเขา”, วา 

“เราเปนผูเหน็ซ่ึงความไมเท่ียงอยูเปนประจํา หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหดัศึกษาวา “เราเปนผูเห็นซ่ึง
ความจางคลายอยูเปนประจํา (วิราคานุปสฺสี) หายใจเขา”, วา 

“เราเปนผูเห็นซ่ึงความจางคลายอยูเปนประจํา หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูเห็นซ่ึง
ความดับไมเหลืออยูเปนประจํา (นิโรธานุปสฺสี) หายใจเขา”, วา 
“เราเปนผูเห็นซ่ึงความดับไมเหลืออยูเปนประจํา หายใจออก” ; 



พุทธวจน   ๒๐๓ 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูเห็นซ่ึง
ความสลัดคืนอยูเปนประจํา (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี) หายใจเขา”, วา 
“เราเปนผูเหน็ซ่ึงความสลัดคืนอยูเปนประจาํ หายใจออก”; 
 ภิกษุ ท.  !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว 

กระทําใหมากแลว อยางนี้แล ยอมมีผลใหญ มีอานสิงสใหญ 
 ภิกษุ ท.  !  เม่ืออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
ทําใหมากแลวอยูอยางนี้ ผลอานิสงสอยางใดอยาง
หนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เปนส่ิงท่ีหวงัได;  คือ 
อรหัตตผลในปจจุบัน หรือวาถายังมีอุปาทิเหลืออยู ก็จัก
เปน อนาคามี. 
 

มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๙๖ - ๓๙๗/๑๓๑๑ – ๑๓๑๓. 

 
 



๒๐๔   ปฐมธรรม 

อานาปานสติระงับไดซ่ึงอกุศลท้ังหลาย 
 

 (ทรงปรารภเหตุท่ี ภิกษุท้ังหลายไดฆาตัวตายบาง 
ฆากันและกันบาง เนื่องจากเกิดความอึดอัดระอา เกลียด
กายของตน เพราะการปฏิบัติอสุภภาวนา จึงไดทรงแสดง
อานาปานสติสมาธิแกภิกษุเหลานั้น)  
 

 ภิกษ ุท. ! อานาปานสติสมาธินี้แล อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนของรํางับ เปนของ
ประณตี เปนของเยน็ เปนสุขวิหาร และยอมยงัอกุศลธรรม
อันเปนบาป อันเกิดขึ้นแลว และเกิดขึ้นแลว ใหอันตรธานไป 
ใหรํางับไป  โดยควรแกฐานะ 

 

 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนฝุนธุลีฟุงข้ึนแหงเดือน
สุดทายของฤดูรอน   ฝนหนักท่ีผิดฤดูตกลงมา  ยอมทําฝุนธุลี
เหลานั้นใหอันตรธานไป  ใหรํางับไปได  โดยควรแกฐานะ,   
ขอนี้ฉันใด;  



พุทธวจน   ๒๐๕ 

 ภิกษุ ท.  ! อานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแลว 

ทําใหมากแลวก็เปนของระงับ เปนของประณีต เปนของเย็น 

เปนสุขวิหาร และยอมยังอกุศลธรรมอันเปนบาป ท่ีเกิดข้ึนแลว  
และเกิดข้ึนแลว ใหอันตรธานไป โดยควรแกฐานะได  
ฉันนั้น. 
 

มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๐๗/๑๓๕๒ – ๑๓๕๔. 

 



๒๐๖   ปฐมธรรม 

เจริญอานาปานสติ 
ชื่อวาไมเหนิหางจากฌาน 

 

 ภิกษุ ท. !   
ถาภิกษุเจริญอานาปานสติ  
แมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ  

 

ภิกษุนี้เรากลาววา  

อยูไมเหินหางจากฌาน  

ทําตามคําสอนของพระศาสดา  
ปฏิบัติตามโอวาท  

ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา  

ก็จะปวยกลาวไปไยถึง 

ผูกระทําใหมากซ่ึง อานาปานสติ นั้นเลา.  
 

 เอก. อํ. ๒๐/๕๔ - ๕๕/๒๒๔. 

 



พุทธวจน   ๒๐๗ 

ลมหายใจก็คือ “กาย” 
 

 ภิกษุ ท.  ! สมัยใด ภกิษ ุ 

 เม่ือหายใจเขายาว  ก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว,     
เม่ือหายใจออกยาว   ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว; 
 เม่ือหายใจเขาส้ัน  ก็รูชัดวาเราหายใจเขาส้ัน,       
เม่ือหายใจออกส้ัน   ก็รูชัดวาเราหายใจออกส้ัน; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทํา
กายสังขารใหรํางับอยู หายใจเขา”, วา “เราเปนผูทํากายสังขาร
ใหรํางับอยู  หายใจออก” ;    
 ภิกษุ ท. !  สมัยนัน้ ภิกษุนั้นช่ือวา เปนผูตาม
เห็นกายในกายอยูเปนประจํา เปนผูมีความเพียรเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออก
เสียได   



๒๐๘   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท.  !  เรายอมกลาวลมหายใจเขาและลม
หายใจออก วาเปนกายอยางหนึ่ง ๆ  ในบรรดากายท้ังหลาย. 
 ภิกษุ ท.  !  เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้   ภิกษุนั้น
ยอมช่ือวา เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความ
เพยีรเผากเิลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได.  
 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖. 

 

 
 
 
 
 
 



พุทธวจน   ๒๐๙ 

ผูเจริญอานาปานสติ  
ยอมชือ่วาเจริญกายคตาสติ 

 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีนี้ ภิกษไุปแลวสูปา หรือโคนไม
หรือเรือนวางกต็าม นั่งคูขาเขามาโดยรอบ ตัง้กายตรง ดํารง
สติเฉพาะหนา เธอนั้น มีสติหายใจเขา  มีสติหายใจออก: 
เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว, เม่ือหายใจ
ออกยาว ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว; เม่ือหายใจเขาส้ัน 
ก็รูชัดวาเราหายใจเขาส้ัน, เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวาเรา
หายใจออกส้ัน; เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปน
ผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง หายใจเขา”, วา “เราเปน
ผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง หายใจออก”;  เธอยอม
ทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู 
หายใจเขา”, วา “เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู 
หายใจออก”; เม่ือภิกษุนั้นเปนผูไมประมาท  มีความเพียร 
มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยู ยอมละความระลึกและ
ความดาํริอันอาศัยเรือนเสียได  เพราะละความระลึกและ



๒๑๐   ปฐมธรรม 

ความดาํรินั้นได  จิตของเธอก็ตั้งอยูดวยด ี สงบรํางับอยู
ดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีข้ึน เปนสมาธิอยูในภายในน่ันเทียว. 
ภิกษุ ท. !   แมอยางนี ้ ภกิษนุัน้ก็ช่ือวา  เจริญกายคตาสติ.   

 อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๔/๒๙๔ 



พุทธวจน   ๒๑๑ 

ลักษณะของผูเจรญิกายคตาสติ  

                ภกิษุ ท. ! ขออ่ืนยงัมีอีก  :  ภิกษ ุ   เม่ือเดินอยู 
ยอมรูชัด วา “เรา เดินอยู”, เม่ือยืน ยอมรูชัด วา “เรายืนอยู”, 
เม่ือนั่ง ยอมรูชดั วา “เรานั่งอยู”,   เม่ือนอน ยอมรูชัดวา “เรา
นอนอยู”;  เธอ ตั้งกายไวดวยอาการอยางใด ๆ   ยอมรู
ท่ัวถึงกายน้ัน   ดวยอาการอยางนัน้ ๆ…  
 ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก  :   ภิกษุยอมเปนผู 
มีปกติ ทําความรูสึกตัวทั่วพรอม ในการกาวไปขางหนา 
ในการถอยกลับขางหลัง.   เปนผูมีปกติทําความรูสึกตัวท่ัวพรอม
ในการแลดู   ในการเหลียวดู.  เปนผูมีปกติความรูสึกตัวท่ัวพรอม 
ในการคู ในการเหยียด (อวัยวะ).  เปนผูมีปกติทําความ
รูสึกตัวท่ัวพรอม   ในการทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร.  เปนผูมีปกติ
ทําความรูสึกตัวท่ัวพรอม ในการกิน การดื่ม การเค้ียว การลิ้ม.
เปนผูมีปกติทําความรูสึกตัวท่ัวพรอม ในการถายอุจจาระ
ปสสาวะ.  เปนผูมีปกติทําความรูสึกตัวท่ัวพรอม  ในการไป
การหยุด  การนั่ง  การนอน  การหลับ การตื่น การพูด  การนิ่ง.
  



๒๑๒   ปฐมธรรม 

เม่ือภิกษุนั้นเปนผูไมประมาท   มีความเพียร   มี
ตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยู ยอมละความระลึกและ
ความดําริอันอาศัยเรือนเสียได  เพราะละความระลึกและ
ความดํารินั้นได จิตของเธอก็ตั้งอยูดวยดี สงบรํางับอยูดวยดี 
เปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน เปนสมาธิอยูในภายในนั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !   แมอยางนี้  ภิกษุนั้นก็ช่ือวา  เจริญกายคตาสติ…  
                ภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
ซ่ึงเปนไปในสวนวิชชา  ยอมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น 
เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผูใดผูหนึ่งถูกตองดวยใจแลว
แมน้ํานอยสายใดสายหนึ่งซ่ึงไหลไปสูสมุทร ยอมหยั่งลง
ในภายในของผูนั้นฉะน้ัน.  

(นอกจากนี้ยังไดตรัสถึงการเจริญอสุภะ ตามที่มีปรากฏในมหาสติปฏฐาน
สูตร (มหา. ที. ๑๐/๓๒๕-๓๒๘/๒๗๗-๒๘๘.) และการเจริญฌานทั้ง ๔ 
โดยตรัสวาการกระทําเชนนี้ ก็เปนเจริญกายคตาสติเชนกัน) 

 อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๔-๒๑๑/๒๙๕-๓๐๗ 



พุทธวจน   ๒๑๓ 

การต้ังจิตในกายคตาสติ 
เปนเสาหลกัอยางดีของจิต 

ลักษณะของผูไมต้ังจิตอยูกับกาย 
 ภิกษุ ท.  ! เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด   
อันมีท่ีอยูอาศัยตางกัน   มีท่ีเท่ียวหากินตางกัน มาผูกรวมกัน
ดวยเชือกอันม่ันคง;   คือเขาจับงูมาผูกดวยเชือกเหนียว
เสนหนึ่ง,  จับจระเข,  จับนก,  จับสุนัขบาน, จับสุนัขจิ้งจอก, 

จับลิง  มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง ๆ  แลวผูกรวมเขา
ดวยกันเปนปมเดียวในทามกลาง ปลอยแลว.   
 ภิกษุ ท. ! คร้ังนั้น สัตวเหลานั้นท้ังหกชนิด มีท่ี
อาศัยและท่ีเท่ียวตาง ๆ กัน   ก็ยื้อแยงฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู
ท่ีอาศัยที่เท่ียวของตน  ๆ: งูจะเขาจอมปลวก, จระเขจะลงน้าํ,  
นกจะบินขึ้นไปในอากาศ,  สุนัขจะเขาบาน,  สุนัขจ้ิงจอกจะ
ไปปาชา,  ลิงก็จะไปปา  คร้ันเหนื่อยลากันท้ังหกสัตวแลว    

สัตวใดมีกําลังกวา  สัตวนอกนั้นก็ตองถูกลากติดตามไปตาม
อํานาจของสัตวนั้น  ขอนี้ฉันใด;  



๒๑๔   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุใด   ไมอบรมทําใหมากใน
กายคตาสติแลว   
 ตา   ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปท่ีนาพอใจ,          
รูปท่ีไมนาพอใจก็กลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;   
 หู   ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงท่ีนาฟง ,        
เสียงท่ีไมนาฟงก็กลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;  
 จมูก  ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากล่ินที่นาสูดดม,  
กล่ินท่ีไมนาสูดดมกก็ลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;  
 ล้ิน   ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสท่ีชอบใจ ,            
รสท่ีไมชอบใจก็กลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;   
 กาย  ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสท่ียั่วยวนใจ,  
สัมผัสที่ไมยั่วยวนใจก็กลายเปนสิ่งที่ เธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง; 
 ใจ   ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณท่ีถูกใจ, 
ธรรมารมณท่ีไมถูกใจก็กลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง;    ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 



พุทธวจน   ๒๑๕ 

ลักษณะของผูต้ังจิตอยูกับกาย 
 ภิกษุ ท.  !  เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด   
อันมีท่ีอยูอาศัยตางกัน มีท่ีเท่ียวหากินตางกัน มาผูกรวมกัน 
ดวยเชือกอันม่ันคง   คือ   เขาจับงูมาผูกดวยเชือกเหนียวเสน
หนึ่ง,  จับจระเข,  จับนก,  จับสุนัขบาน, จับสุนัขจิ้งจอกและ
จับลิง  มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง ๆ  คร้ันแลว  นําไป
ผูกไวกับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกตอหนึ่ง.    
 ภิกษุ ท. !   คร้ังนั้น  สัตวทั้งหกชนิดเหลานั้น  

มีท่ีอาศัยและท่ีเท่ียวตาง ๆ  กัน ก็ยื้อแยงฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสู
ท่ีอาศัยท่ีเท่ียวของตน ๆ  : งูจะเขาจอมปลวก, จระเขจะลงน้ํา,   
นกจะบินข้ึนไปในอากาศ,   สุนัขจะเขาบาน,   สุนัขจิ้งจอก
จะไปปาชา,  ลิงก็จะไปปา.  
 ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล ความเปนไปภายใน
ของสัตวท้ังหกชนิดเหลานั้น  มีแตความเมื่อยลาแลว;   

ในกาลนั้น มันท้ังหลายก็จะพึงเขาไปยืนเจา นั่งเจา นอนเจา  
อยูขางเสาเข่ือนหรือเสาหลักนั้นเอง  ขอนี้ฉันใด; 
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุใด ไดอบรมทําใหมากใน
กายคตาสติแลว      



๒๑๖   ปฐมธรรม 

 ตา   ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปท่ีนาพอใจ,     
รูปท่ีไมนาพอใจก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;    
 หู      ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงท่ีนาฟง,     

เสียงท่ีไมนาฟงก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; 
 จมูก   ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากล่ินท่ีนาสูดดม,  

กล่ินท่ีไมนาสูดดมก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; 
 ล้ิน     ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ,      

รสท่ีไมชอบใจก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; 
 กาย  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสท่ียั่วยวนใจ, 

สัมผัสท่ีไมยั่วยวนใจก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; 
 ใจ    ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ 
ท่ีถูกใจ,  ธรรมารมณท่ีไมถูกใจก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง;  ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

 ภิกษุ ท.  ! คําวา “เสาเขื่อน หรือ  เสาหลัก”  นี้
เปนคําเรียกแทนชื่อ แหง กายคตาสต ิ

 ภิกษุ ท.  ! เพราะฉะนัน้ ในเร่ืองนี ้  
 พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไววา    
 



พุทธวจน   ๒๑๗ 

 “กายคตาสติ ของเราท้ังหลาย    

 จักเปนส่ิงท่ีเราอบรม      

 กระทําใหมาก 

 กระทําใหเปนยานเครื่องนําไป    

 กระทําใหเปนของท่ีอาศัยได  
 เพียรตั้งไวเนือง ๆ   
 เพียรเสริมสรางโดยรอบคอบ   
 เพียรปรารภสม่ําเสมอดวยดี”  ดังนี้.   
 

 ภิกษ ุท.  !  พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนยีกใจไว
ดวยอาการอยางนี้ แล. 
 

สฬา. สํ. ๑๘ / ๒๔๖,๒๔๘ / ๓๔๘,๓๕๐. 



๒๑๘   ปฐมธรรม 

ใหต้ังจิตในกายคตาสติ  
เสมอืนเตาหดอวัยวะไวในกระดอง 

 

  ภิกษุ ท.  !  เรื่องเคยมีมาแตกอน :  เตาตัวหนึ่ง
เท่ียวหากินตามริมลําธารในตอนเย็น,   สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง   
ก็เท่ียวหากินตามริมลําธารในตอนเย็นเชนเดียวกัน   เตาตัวนี้
ไดเห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากิน (เดินเขามา) แตไกล,      
ครั้นแลวจึงหดอวัยวะทั้งหลาย   มีศีรษะเปนที่ ๕ เขาใน
กระดองของตนเสีย    เปนผูขวนขวายนอยนิ่งอยู   แมสุนัข
จิ้งจอกก็ไดเห็นเตาตัวท่ีเท่ียวหากินนั้นแตไกลเหมือนกัน,   

คร้ันแลว   จึงเดินตรงเขาไปท่ีเตา  คอยชองอยูวา  “เม่ือไรหนอ
เตาจักโผลอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะ
ท้ังหลาย มีศีรษะเปนท่ี ๕ แลว    จักกัดอวัยวะสวนนั้นครา
เอาออกมากินเสีย”   ดังนี้.       

 ภิกษุ ท. !    ตลอดเวลาท่ีเตาไมโผลอวัยวะออกมา  
สุนัขจ้ิงจอกก็ไมไดโอกาสตองหลีกไปเอง; 

 



พุทธวจน   ๒๑๙ 

 ภิกษุ ท.  !  ฉันใดก็ฉันนัน้ :  มารผูใจบาป ก็คอย
ชองตอพวกเธอท้ังหลายติดตอไมขาดระยะอยูเหมือนกันวา    
“ถาอยางไร   เราคงไดชอง   ไมทางตากท็างหู   หรือทางจมูก   

หรือทางล้ิน   หรือทางกาย   หรือทางใจ”,  ดังนี้. 

 ภิกษุ ท.  !  เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี้ พวกเธอ
ท้ังหลาย  จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยูเถิด; 

 ไดเห็นรูปดวยตา, ไดฟงเสียงดวยหู, 

 ไดดมกล่ินดวยจมูก,ไดล้ิมรสดวยล้ิน, 

 ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,  

 หรือไดรูธรรมารมณดวยใจแลว   

จงอยาไดถือเอาโดยลักษณะท่ีเปนการรวบถือท้ังหมด,  
อยาไดถือเอาโดยลักษณะที่เปนการแยกถือเปนสวน ๆ  เลย,  
ส่ิงท่ีเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌา และโทมนัส จะพึงไหลไป
ตามบุคคลผูไมสํารวม  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เพราะการ
ไมสํารวมอินทรียเหลาใดเปนเหตุ.     



๒๒๐   ปฐมธรรม 

 พวกเธอท้ังหลายจงปฏิบัติเพ่ือการปดกั้นอินทรีย
นั้นไว,    พวกเธอท้ังหลาย   จงรักษาและถึงความสํารวม  

ตา  ห ู จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เถิด. 

 ภิกษุ ท.  !  ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย  จักเปน
ผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยู;  ในกาลนั้น มาร
ผูใจบาป   จักไมไดชองแมจากพวกเธอท้ังหลาย   และ
จักตองหลีกไปเอง,  เหมือนสุนัขจ้ิงจอกไมไดชองจากเตา
ก็หลีกไปเอง  ฉะนั้น. 
 “เตาหดอวัยวะไวในกระดอง ฉันใด,  
 ภิกษุพงึตัง้มโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ) ไวในกระดอง 

ฉันนั้น  

 เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิไมอิงอาศัยได, ไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน, ไมกลาวรายตอใครท้ังหมด, เปนผูดับสนิท แลว”  
ดังนี้แล. 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐.   



พุทธวจน   ๒๒๑ 

ใหต้ังจิตในกายคตาสติ  
เสมอืนบุรษุผูถือหมอน้ํามนั 

 
ภิกษุ  ท. ! เปรียบเหมือนหมูมหาชนไดทราบขาว

วา มีนางงามในชนบท พึงประชุมกัน   ก็นางงามในชนบทนั้น 
นาดูอยางยิ่งในการฟอนรํา  นาดูอยางยิ่งในการขับรอง หมู
มหาชนไดทราบขาววา นางงามในชนบทจะฟอนรําขับรอง
พึงประชุมกันยิ่งข้ึนกวาประมาณ  คร้ังนั้น บุรุษผูอยากเปนอยู
ไมอยากตาย   ปรารถนาความสุข   เกลียดทุกข  พึงมากลาวกับ
หมูมหาชนนั้นอยางนี้วา  บุรุษผูเจริญ !   ทานพึงนําภาชนะ
น้ํามันอันเต็มเปยมนี้ไปในระหวางท่ีประชุมใหญกับนางงาม
ในชนบท  และจักมีบุรุษเง้ือดาบตามบุรุษผูนําหมอน้ํามัน
นั้นไปขางหลัง ๆ   บอกวา  ทานจักทําน้ํามันนั้นหกแมหนอย
หนึ่งในท่ีใด   ศีรษะของทานจักขาดตกลงไปในทีน่ัน้ทีเดยีว 

ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน ?   บุรุษผูนั้นจะไมใสใจภาชนะน้ํามันโนนแลวพึง
ประมาท ในภายนอกเทียวหรือ “ไมเปนอยางน้ัน  พระเจาขา !”  



๒๒๒   ปฐมธรรม 

ภิกษุ  ท. !  เราทําอุปมาน้ี  เพื่อใหเขาใจเนื้อความ
นี้ชัดข้ึน  เนื้อความในขอนี้มีอยางนี้แล  คําวา ภาชนะนํ้ามัน
อันเต็มเปยม เปนช่ือของกายคตาสติ.   

ภิกษ ุ ท. !  เพราะเหตุนัน้แหละ   เธอท้ังหลายพงึ
ศึกษาอยางนี้วา กายคตาสติ  จักเปนของอันเราเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยานกระทําใหเปนท่ีตัง้ 
กระทําไมหยุด  ส่ังสมแลว  ปรารภดีแลว.    

ภิกษุ ท. !    เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี ้  แล.  

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๖/๗๖๓.   



พุทธวจน   ๒๒๓ 

อานสิงสของการเจริญกายคตาสติ 
 
  

                ภิกษุ ท. ! ชนเหลาใดไมบริโภคกายคตาสต ิ 
ชนเหลานั้นช่ือวายอมไมบริโภคอมตะ    

                ภิกษุ ท.! ชนเหล าใดบริโภคกายคตาสติ    
ชนเหลานั้นช่ือวายอมบริโภคอมตะ ; 
               ภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหลาใดไมสองเสพ
แลว  อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมสองเสพแลว  
               ภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหลาใดสองเสพ
แลว อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นสองเสพแลว ; 
               ภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหลาใดเบ่ือแลว 

อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นเบ่ือแลว  
               ภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหลาใดชอบใจแลว 

อมตะชื่อวาอันชนเหลานัน้ชอบใจแลว ; 
  

เอก. อํ. ๒๐/๕๙/๒๓๕,๒๓๙.  

 



๒๒๔   ปฐมธรรม 

การดํารงสมาธิจิต 
เมือ่ถกูเบยีดเบียนทางวาจา 

 

 ภิกษุ ท. !  ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึง
กลาวหาเธอ ๕ อยางเหลานี้   มีอยู   คือ :- 
 ๑.  กลาวโดยกาลหรือโดยมิใชกาล  

 ๒.  กลาวโดยเร่ืองจริงหรือโดยเร่ืองไมจริง  

 ๓.  กลาวโดยออนหวานหรือโดยหยาบคาย  

 ๔.  กลาวดวยเร่ืองมีประโยชนหรือไมมีประโยชน   
 ๕.  กลาวดวยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายใน  

 ภิกษุ ท. !  เม่ือเขากลาวอยูอยางนั้น ในกรณีนั้น ๆ  
เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา  

 “จิตของเราจักไมแปรปรวน,  
เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป  

เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเกื้อกูล  
มีจิตประกอบดวยเมตตา ไมมีโทสะในภายในอยู,  
จักมีจิตสหรคตดวยเมตตาแผไปยังบุคคลนั้นอยู  



พุทธวจน   ๒๒๕ 

 และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตาอันเปนจิตไพบูลย 
 ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท  

 แผไปสูโลกถึงท่ีสุดทุกทิศทาง  
 มีบุคคลนั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้.  

 ภิกษุ ท. !  เธอพึงทําการสําเนียกอยางนี้. 

 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมา  เปน
สีคร่ังบาง สีเหลืองบาง สีเขียวบาง สีแสดบาง กลาวอยูวา 
“เราจักเขียนรูปตาง ๆ ในอากาศนี้ ทําใหมีรูปปรากฏอยู” 
ดังนี้.  
 ภิกษุ ท. !     เธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร 

บุรุษนั้นจะเขียนรูปตาง ๆ ในอากาศนี้  ทําใหมีรูปปรากฏอยู
ไดแลหรือ ?  

 “ขอนั้นหามิได พระเจาขา  !” 

 เพราะเหตุไรเลา ?  
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   เพราะเหตุวาอากาศนี้ เปนส่ิงที่มีรูป

ไมได   แสดงออกซ่ึงรูปไมได   ในอากาศน้ัน ไมเปนการงายที่ใคร ๆ จะ

เขียนรูป   ทําใหมีรูปปรากฏอยูได  รังแตบุรุษนั้นจะเปนผูมีสวนแหงความ

ลําบากคับแคนเสียเปลา  พระเจาขา  !” 



๒๒๖   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท. !  ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในบรรดา
ทางแหงถอยคําสําหรับการกลาวหา ๕ ประการนั้น  

 เม่ือเขากลาวหาเธอ ดวยทางแหงถอยคําประการใด
ประการหน่ึงอยู  
 เธอพึงทําการสําเหนียกในกรณีนั้น   อยางนี้วา      
“จิตของเราจักไมแปรปรวน  เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป   
เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบดวยเมตตา 
ไมมีโทสะในภายในอยู, จักมีจิตสหรคตดวยเมตตาแผไปยัง
บุคคลนั้นอยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิต
ไพบูลย ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท  
แผไปสูโลกถึงท่ีสุดทุกทิศทาง   มีบุคคลนั้นเปนอารมณ 
แลวแลอยู” ดังนี้.  
 (คือมีจิตเหมือนอากาศ อันใคร ๆ จะเขียนใหเปนรูปปรากฏ
ไมได ฉันใดก็ฉันนั้น).  

 ภิกษุ ท. !    เธอพึงทําการสําเหนียก   อยางนี้แล... 

 

มู. ม. ๑๒/๒๕๔, ๒๕๖/๒๖๗, ๒๖๙. 



พุทธวจน   ๒๒๗ 

(นอกจากนี้ยังทรงอุปมาเปรียบกับบุรุษถืออเอาจอบและกระทอมาขุด
แผนดิน หวังจะไมใหเปนแผนดินอีก, เปรียบกับบุรุษถือเอาคบเพลิงหญา
มาเผาแมน้ําคงคา หวังจะใหเดือดพลาน ซ่ึงเปนฐานะที่ไมอาจเปนได ) 

 ภิกษุ ท. !  ถา โจรผูคอยหาชอง  พึงเล่ือย
อวัยวะนอยใหญของใครดวยเลื่อยมีดามสองขาง;  ผูใดมี
ใจประทุษรายในโจรนั้น  ผูนั้นชื่อวาไมทําตามคําสอนของเรา
เพราะเหตุท่ีมีใจประทุษรายตอโจรนั้น  ภิกษุ ท. !  ในกรณีนั้น
เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา “จิตของเราจักไมแปรปรวน, 
เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดู
เกื้อกูล  มีจิตประกอบดวยเมตตาไมมีโทสะในภายใน อยู, 
จักมีจิตสหรคตดวยเมตตาแผไปยังบุคคลนั้น อยู และจักมี
จิตสหรคตดวยเมตตา  อันเปนจิตไพบูลย  ใหญหลวง  ไมมี
ประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงท่ีสุดทุก
ทิศทาง มีบุคคลนั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้.   ภิกษุ ท. !
เธอพึงทําการสําเหนียก อยางนี้แล. 

 ภิกษุ ท. ! เ ธอพึงกระ ทํา ในใจถึง โอวาท 
อันเปรียบดวยเล่ือยนี้  อยูเนือง ๆ เถิด.  ภิกษุ ท. !   เม่ือเธอ



๒๒๘   ปฐมธรรม 

ทําในใจถึงโอวาทนั้นอยู  เธอจะไดเห็นทางแหงการกลาวหา
เล็กหรือใหญท่ีเธออดกล้ันไมได  อยูอีกหรือ ?  

                “ขอน้ันหามิได  พระเจาขา !” 

 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้ พวกเธอ
ท้ังหลายจงกระทําในใจถึงโอวาทอันเปรียบดวยเลื่อยนี้ อยู
เปนประจําเถิด : นั่นจักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลและ
ความสุขแกเธอท้ังหลาย  ตลอดกาลนาน. 

 มู. ม. ๑๒/๒๕๘/๒๗๒ - ๓.  



พุทธวจน   ๒๒๙ 

อานสิงสแหงการปฏบัิติสมาธแิบบตาง ๆ  

 ราหุล !   เธอจง  เจริญเมตตาภาวนา เถิด.  
เม่ือเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู, พยาบาท จักละไป. 

 ราหุล !   เธอจง เจริญกรุณาภาวนา เถิด.  
เม่ือเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู, วิหิงสา (ความคิดเบียดเบียน) 
จักละไป. 

 ราหุล !   เธอจง เจริญมุทิตาภาวนา เถิด. 

เม่ือเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู, อรติ (ความไมยินดดีวยใคร ๆ)  
จักละไป. 

 ราหุล !   เธอจง  เจริญอุเบกขา  เถิด. เม่ือเธอ
เจริญอุเบกขาอยู, ปฏิฆะ (ความหงุดหงิดแหงจิต) จักละไป. 

 ราหุล !   เธอจง เจริญอสุภะภาวนา เถิด. เม่ือเธอ
เจริญอสุภะภาวนาอยู, ราคะจักละไป. 

 ราหุล !   เธอจง เจริญอนิจจสัญญาภาวนา เถิด.    
เ ม่ือเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู,  อัส๎มิมานะ  

(ความสําคัญวาตัวตนและของตน) จักละไป. 

ม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕. 



๒๓๐   ปฐมธรรม 

ลักษณะของผูที่งายตอการเขาสมาธ ิ
 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุท่ีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 

เปนผู ไมควร เพื่อเขาถึงสัมมาสมาธิ แลวแลอยู. 
 

 ๕ ประการ อยางไรเลา ?  
 

 ภิกษุ ท. !    ๕ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี ้ 
 

 (๑) เปนผู ไมอดทนตอรูปท้ังหลาย  
 (๒) ไมอดทนตอเสียงท้ังหลาย  
 (๓)  ไมอดทนตอกล่ินท้ังหลาย  

 (๔)  ไมอดทนตอรสท้ังหลาย  
 (๕)  ไมอดทนตอโผฎฐัพพะท้ังหลาย  
 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุท่ีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ

เหลานี้แล เปนผู ไมควร เพื่อเขาถึงสัมมาสมาธิ แลวแลอยู. 
 



พุทธวจน   ๒๓๑ 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุท่ีประกอบดวย ธรรม ๕ ประการ 

เปนผู ควร เพื่อเขาถึงสัมมาสมาธิ แลวแลอยู. 
 

 ๕ ประการ อยางไรเลา ?  

 

 ภิกษุ ท. !     ๕  ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้  
 

 (๑) เปนผูอดทนตอรูป ท้ังหลาย  

 (๒)  อดทนตอเสียง ท้ังหลาย  

 (๓)  อดทนตอกล่ิน ท้ังหลาย  

 (๔)  อดทนตอรส ท้ังหลาย  

 (๕)  อดทนตอโผฎฐัพพะ ท้ังหลาย  

 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุท่ีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหลานี้แล เปนผู ควร เพื่อเขาถึงสัมมาสมาธิ แลวแลอยู. 
 

ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๕ /๑๓๓. 

 



๒๓๒   ปฐมธรรม 

เจริญสมาธิใหไดอยางนอยวันละ ๓ ครั้ง 
 

 ภิกษุ ท. !  ชาวรานตลาดที่ประกอบดวยองค 
๓ ประการ เปนผูควรเพื่อจะไดผลกําไรที่ยังไมได หรือ
เพื่อทําผลกําไรท่ีไดรับอยูแลว ใหงอกงามออกไป.  

 ๓ ประการ อยางไรเลา ?  

 ภิกษุ ท. !  ๓ ประการ คือ ชาวรานตลาด ในกรณี
นี้ยอมจัด ยอมทํากิจการงานอยางดีท่ีสุดในเวลาเชา ยอม
จัดยอมทํากิจการงานอยางดีท่ีสุดในเวลากลางวัน ยอม
จัดยอมทํากิจการงานอยางดีท่ีสุดในเวลาเย็น. ภิกษุ ท. ! 

ชาวรานตลาดท่ีประกอบดวยองค ๓ ประการเหลานี้แล   
เปนผูควรเพื่อจะไดผลกําไรที่ยังไมได หรือเพื่อทําผลกาํไร
ท่ีไดรับอยูแลวใหงอกงามออกไป นี้ฉันใด 

 ภิกษุ ท. !   ข อนี้ ก็ ฉั น เห มือนกัน    ภิ กษุ ท่ี
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  เปนผูควรเพื่อจะบรรลุ
กุศลธรรมท่ียังไมบรรลุ หรือเพื่อทํากุศลธรรมท่ีบรรลุแลว
ใหงอกงามยิ่งข้ึนไป.    



พุทธวจน   ๒๓๓ 

 ๓ ประการ อยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. !  ๓ ประการ คือ  ภิกษุในกรณีนี ้
ยอมกําหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟอในเวลาเชา;  

ยอมกําหนดสมาธินิมิตโดยเอ้ือเฟอในเวลากลางวัน;  

ยอมกําหนดสมาธินิมิตโดยเอ้ือเฟอในเวลาเย็น.  

 ภิกษุ ท. !      
ภิกษุท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลานี้แล  
ยอมเปนผูควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมบรรลุ  

หรือเพื่อทํากุศลธรรมท่ีบรรลุแลวใหงอกงามยิ่งขึ้นไป. 
 

 ติก. อํ.  ๒๐/๑๔๕/๔๕๘. 

 
 
 
 
 
 



๒๓๔   ปฐมธรรม 

การอยูปากับการเจริญสมาธ ิ
สําหรับภิกษุบางรูป 

 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !    ขาพระองค  มีความประสงคจะเสพ

เสนาสนะอันสงัด คือปาหรือปาเปล่ียว” 

 อุบาลี !   เสนาสนะอันสงัด คือปาหรือปาเปล่ียว  

อยูไดยาก ปวิเวกทําไดยาก ความอยูคนเดียวเปนส่ิงท่ียินดี
ไดยาก ปามักจะนําไปเสียซ่ึงใจของภิกษุผูไมไดสมาธิอยู. 
อุบาลี !  ผูใดพูดวา  “เราไมไดสมาธิ เราจักไปอยูในเสนาสนะอัน
สงัดคือปาหรือปาเปล่ียว”  ดังนี้. เขานั้นพึงหวังผลขอนี้ คือ 
จิตจะจมลงหรือจิตจักปลิวไป. 
 อุบาลี !  เปรียบเหมือนหวงน้ําใหญ มีอยู. 
ชางพลายสูงเจ็ดรัตน หรือเจ็ดรัตนครึ่ง มาสูท่ีนั้นแลวคิด
วา “เราจะลงสูหวงน้ํานี้ แลวเลนน้ํา ลางหูบาง เลนน้ํา ลาง
หลังบาง ปรารถนา”  ดังนี;้  ชางนัน้ กระทําไดดังนัน้, เพราะ
เหตุไร ? อุบาลี !  เพราะเหตุวา ชางนัน้ตัวใหญ จึงอาจหยั่ง
ลงในหวงน้ําลึกได. คร้ังนั้น กระตายหรือแมวปา มาเห็น



พุทธวจน   ๒๓๕ 

ชางนั้นแลวคิดวา “ชางจะเปนอะไรท่ีไหนมา เราก็จะเปน
อะไรท่ีไหนไป ดังนั้นเราจะลงสูหวงน้ํานี้ แลวเลนน้ํา ลางหู
บาง เลนน้ํา ลางหลังบาง แลวพึงอาบ พึงดื่ม พึงข้ึนจากหวงน้ํา
แลวหลีกไปตามปรารถนา” ดังนี;้ กระตาย หรือแมวปานั้น 
กระโจนลงสูหวงน้ํานั้น โดยไมพิจารณา ผลท่ีมันหวังไดก็
คือ จมดิ่งลงไป หรือลอยไปตามกระแสนํ้า. ขอนั้น
เพราะเหตุไรเลา ? 

 เพราะวากระตายหรือแมวปานั้นตัวมันเล็ก จึง
ไมอาจหยั่งลงในหวงน้ําลึก, นี้ฉันใด; อุบาลี !  ขอนี้ก็ฉันนั้น 
กลาวคือ ผูใดพูดวา  “เราไมไดสมาธิ  เราจักไปอยูในเสนาสนะอัน

สงัด คือปาหรือปาเปล่ียว”  ดังนี้.    เขานั้น พึงหวังผลขอนี้คือ 
จิตจะจมลง หรือจิตจะปลิวไป. 
 (เนื้อความขอนี้แสดงวา การออกไปอยูปามิไดเหมาะสําหรับ 

ทุกคน. ผูใดคิดวาจักบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน กระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ

อันไมมีอาสวะ ดวยเหตุเพียงสักวาอยูปาอยางเดียวนั้น ไมอาจจะสําเร็จได 

เพราะไมชื่อวา เปนผูตามถึงประโยชนตน (อนุปฺปตฺตสทตฺถ)   ไดดวยเหตุ

สักวาการอยูปา;  ดังนั้นพระองคจึงตรัสกะภิกษุอุบาลีวา : -)  

  



๒๓๖   ปฐมธรรม 

อุบาลี !   
 เธอ จงอยูในหมูสงฆเถิด  
 ความผาสุกจักมีแกเธอผูอยูในหมูสงฆ  ดังนี้. 
 

ทสก. อํ. ๒๔/๒๑๖/๙๙. 

 

 



พุทธวจน   ๒๓๗ 

ความสําคัญของกายคตาสติ 
 

 ภิกษุ ท.  !  ชนเหลาใดไมบริโภคกายคตาสต ิ 
ชนเหลานั้นช่ือวายอมไมบริโภคอมตะ   

  ภิกษุ ท.  !  ชนเหล าใดบริ โภคกายคตาสติ   
ชนเหลานั้นช่ือวายอมบริโภคอมตะ 

  ภิกษุ ท.  ! กายคตาสติอันชนเหลาใดไมสองเสพแลว  

อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมสองเสพแลว  

  ภิกษุ ท.  !  กายคตาสติอันชนเหลาใดสองเสพแลว 

อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นสองเสพแลว 

 ภิกษุ ท.  !  กายคตาสติอันชนเหลาใดเบ่ือแลว 

อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นเบ่ือแลว  

  ภิกษุ ท.  !  กายคตาสติอันชนเหลาใดชอบใจแลว 

อมตะชื่อวาอันชนเหลานัน้ชอบใจแลว. 
 

เอก. อํ. ๒๐/๕๙/๒๓๕,๒๓๙. 



๒๓๘   ปฐมธรรม 

จงเปนผูมสีติคูกันไปกับสัมปชญัญะ 
 

 ภิกษุ ท.  !   

 ภิกษุ พึงเปนผูมีสติอยูอยางมีสัมปชัญญะ :  

 นี้เปน อนุสาสนีของเราแกพวกเธอท้ังหลาย. 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุเปนผูสต ิเปนอยางไรเลา ?  
  ภิกษุ ท.  !  ภิกษใุนกรณีนี ้    
 เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความเพียร
เผากเิลส มีสัมปชัญญะ มีสต ินําออกเสียไดซ่ึงอภิชฌาและ
โทมนัสในโลก;  
 เปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจาํ  มีความเพียร
เผากเิลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซ่ึงอภิชฌาและ
โทมนัสในโลก;   
 เปนผูตามเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยูเปนประจาํ 
มีความเพยีรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซ่ึง
อภิชฌาและโทมนัสในโลก. 

 ภิกษุ ท.  !  อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุเปนผูมีสต.ิ 



พุทธวจน   ๒๓๙ 

 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุเปนผู มีสัมปชัญญะ  เปน
อยางไรเลา ?  
 ภิกษ ุท.  !  ภิกษใุนกรณีนี ้ เปนผูรูตัวรอบคอบ
ในการกาวไปขางหนา การถอยกลับไปขางหลัง การแลดู 
การเหลียวดู, การคู การเหยียด, การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, 
การฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม, การถายอุจจาระ ปสสาวะ, 
การไป การหยุด การนั่ง การนอน การหลับ การตื่นการพดู 

การนิ่ง . 
 ภิกษุ ท.  !  อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุเปนผูมี
สัมปชัญญะ. 

 

 ภิกษุ ท.  !   

 ภิกษุ พึงเปนผูมีสติอยู อยางมีสัมปชัญญะ :  

 นี้เปน อนุสาสนีของเราแกพวกเธอท้ังหลาย. 

 

มหา. ที. ๑๐/๑๑๒/๙๐. 

 





ความสําคัญ 
ของ

คําพระผูมีพระภาคเจา 





พุทธวจน   ๒๔๓ 

เหตุผลท่ีตองรบัฟงเฉพาะคําตรัส 
ของพระผูมีพระภาคเจา 

ทรงกําชับใหศึกษาปฏิบัติเฉพาะ 
จากคําของพระองคเทาน้ัน อยาฟงคนอื่น 

 ภิกษุ ท.  !  พวกภกิษุบริษทัในกรณนีี,้  
 สุตตันตะเหลาใด ท่ีกวีแตงข้ึนใหม เปนคํารอยกรอง
ประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอัน
วิจิตร เปนเร่ืองนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก เม่ือมีผูนํา
สุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู เธอจักไมฟงดวยด ี ไมเง่ียหูฟง 

ไมตั้งจติเพื่อจะรูท่ัวถึง และจักไมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควร
ศึกษาเลาเรียน. 

 ภิกษุ ท.  !  สวนสุตตันตะเหลาใด ท่ีเปนคําของ
ตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซ้ึง เปนชั้นโลกุตตระ 

วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เม่ือมีผูนาํสุตตนัตะเหลานัน้มา
กลาวอยู; เธอยอมฟงดวยด ียอมเงีย่หูฟง ยอมตัง้จิตเพื่อจะ



๒๔๔   ปฐมธรรม 

รูท่ัวถึง และยอมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน 
จึงพากันเลาเรียน ไตถาม ทวนถามแกกันและกันอยูวา  
“ขอนี้เปนอยางไร ? มีความหมายกี่นัย ? ” ดังนี้.  

 ดวยการทําดงันี้ เธอยอมเปดธรรมท่ีถูกปดไวได. 
ธรรมท่ียังไมปรากฏ เธอก็ทําใหปรากฏได, ความสงสัย 
ในธรรมหลายประการท่ีนาสงสัยเธอก็บรรเทาลงได. 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุบริษัทเหลานี้ เราเรียกวา บริษัท
ท่ีมีการลุลวงไปได ดวยการสอบถามแกกันและกันเอาเอง, 

หาใชดวยการชี้แจงโดยกระจางของบุคคลภายนอกเหลาอ่ืนไม; 
(ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตา) จัดเปนบริษัทท่ีเลิศ แล. 

 

ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒. 

 
 



พุทธวจน   ๒๔๕ 

หากไมสนใจคําตถาคต  
จะทําใหเกิดความอันตรธานของคําตถาคต  

เปรียบดวยกลองศึก 
 ภิกษุ ท.  !  เร่ืองนี้เคยมีมาแลว : กลองศึกของ
กษัตริยพวกทสารหะ เรียกวา  อานกะ  มีอยู  เม่ือกลองอานกะนี ้
มีแผลแตก หรือลิ, พวกกษัตริยทสารหะไดหาเนื้อไมอ่ืนทํา
เปนลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น(ทุกคราวไป) . 
ภิกษุ ท. !   เม่ือเช่ือมปะเขาหลายคร้ังหลายคราวเชนนั้น 
นานเขาก็ถึงสมัยหนึ่ง  ซึ่งเนื้อไมเดิมของตัวกลองหมด
ส้ินไป  เหลืออยูแตเนื้อไมท่ีทําเสริมเขาใหมเทานั้น; 

 ภิกษุ ท.  !  ฉันใดก็ฉันนัน้ : ในกาลยดืยาวฝาย
อนาคต จักมีภกิษุท้ังหลาย, สุตตันตะเหลาใด ท่ีเปนคําของ
ตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซ้ึง เปนช้ันโลกุตตระ 

วาเฉพาะดวยเร่ืองสุญญตา, เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลานั้น
มากลาวอยู เธอจักไมฟงดวยดี จักไมเง่ียหฟูง จักไมตั้งจติ
เพื่อจะรูท่ัวถึง และจักไมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษา
เลาเรียน. 



๒๔๖   ปฐมธรรม 

 สวนสุตตันตะเหลาใด   มีนักกวีแตงขึ้นใหม 
เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน  มีอักษรสละสลวย 
มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเร่ืองนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก, 
เมื่อมีผูนําสูตรที่นักกวีแตงขึ้นใหมเหลานั้นมากลาวอยู, 
เธอจักฟงดวยดี  จักเง่ียหูฟง  จักต้ังจิตเพื่อจะรูท่ัวถึง  และ
จักสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียนไป. 

 ภิกษุ ท.  !  ความอันตรธานของสุตตันตะเหลานั้น
ที่เปนคําของตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซึ้ง 

เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา จักมีได
ดวยอาการอยางนี ้แล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓. 

 
 
 
 
 



พุทธวจน   ๒๔๗ 

พระองคทรงสามารถกําหนดสมาธิ 
 เมื่อจะพูดทุกถอยคํา จึงไมผิดพลาด 

 

 อัคคิเวสนะ !    เรานั้นหรือ จําเดิมแตเริ่มแสดง  
กระท่ังคําสุดทายแหงการกลาวเร่ืองนั้น ๆ    

 ยอมตั้งไวซ่ึงจิตในสมาธินิมิตอันเปนภายในโดยแท  
ใหจิตดํารงอยู  ใหจิตตั้งมั่นอยู  กระทําใหมีจิตเปนเอก 
ดังเชนท่ีคนท้ังหลายเคยไดยินวาเรากระทําอยูเปนประจํา  
ดังนี้.  
 

มู. ม. ๑๒/๔๖๐/๔๓๐. 



๒๔๘   ปฐมธรรม 

คําพูดท่ีตรัสมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้น 
 สอดรับไมขัดแยงกัน 

 
 ภิกษุ ท.  !  นับต้ังแตราตรี ท่ีตถาคตไดตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระท่ังถึงราตรีท่ีตถาคต
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ,  

 ตลอดเวลาระหวางนั ้น  ตถาคตไดกลาวสอน 
พรํ่าสอน แสดงออก ซ่ึงถอยคําใด ถอยคําเหลานั้นท้ังหมด  
ยอมเขากันไดโดยประการเดียวท้ังส้ิน ไมแยงกันเปน
ประการอ่ืนเลย.  
 

  อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/ ๒๙๓.  

 
 
 



พุทธวจน   ๒๔๙ 

แตละคําพูดเปนอกาลิโก คือ  
ถูกตองตรงจริง ไมจํากัดกาลเวลา 

 
 ภิกษุ ท.  !  พวกเธอทั้งหลายเปนผูท่ีเรานาํไปแลว
ดวยธรรมนี ้  อันเปน 

 ธรรมท่ีบุคคลจะพึงเห็นไดดวยตนเอง
 (สนฺทิฏฐิโก),  

 เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล (อกาลิโก),  

 เปนธรรมท่ีควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก),  

 ควรนอมเขามาใสตัว (โอปนยิโก),  

 อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน 

  (ปจฺจตฺตํ เวทตพฺโพ  วิฺูหิ).  
 

ม. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๐. 

 



๒๕๐   ปฐมธรรม 

ทรงใหใชธรรมวินัยท่ีตรัสแลว 
 เปนศาสดาแทนตอไป 

 อานนท  !       ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา  
‘ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาลวงลับไปแลว พวกเรา
ไมมีพระศาสดา’ ดังนี ้ อานนท ! พวกเธออยาคิดอยางนั้น.  
 อานนท  !  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ท่ีเราแสดงแลว  
 บัญญัติแลวแกพวกเธอท้ังหลาย  ธรรมวินัยนั้น จักเปน
ศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย  โดยกาลลวงไปแหงเรา. 
 อานนท  !  
 ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี  
 ใครก็ตามจักตองมีตนเปนประทีป  

 มีตนเปนสรณะ   ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ;  
 มีธรรมเปนประทีป    มีธรรมเปนสรณะ  
 ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ   เปนอยู.   
 อานนท  !  ภิกษุพวกใด   เปนผูใครในสิกขา
ภิกษุพวกนั้นจักเปนผูอยูในสถานะอันเลิศท่ีสุด  แล. 

มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘. 



พุทธวจน   ๒๕๑ 

ทรงหามบัญญัติเพ่ิมหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว 
 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุท้ังหลาย  
 จักไมบัญญัติส่ิงท่ีไมเคยบัญญัติ  
 จักไมเพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติไวแลว  
 จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทท่ีบัญญัติไวแลว 
  อยางเครงครัด อยูเพียงใด,  

ความเจริญก็เปนส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได           
ไมมีความเสื่อมเลย อยูเพียงนั้น. 

 

สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๑/๒๑. 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒   ปฐมธรรม 

อรยิมรรคมีองค ๘ คือ กลัยาณวัตร 
ที่ตถาคตทรงฝากไว  

 

 อานนท  !  ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไวในกาลน้ี  
ยอมเปนไป เพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลาย
กําหนัด เพื่อดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อรูยิ่ง เพื่อรูพรอม 
เพื่อนิพพาน.   
 

  อานนท  !  กัลยาณวตัรนี้ เปนอยางไรเลา ?  
  นี้คือ อริยมรรคมีองค ๘  กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  

สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.  
 

 อานนท  !   

เก่ียวกับกัลยาณวัตรนั้น  เราขอกลาวกะเธอ  
โดยประการท่ีเธอท้ังหลายจะพากันประพฤติตาม 
กัลยาณวัตรท่ีเราตั้งไวแลวนี้ :  
เธอท้ังหลายอยาเปนบุรุษพวกสุดทายของเราเลย.  



พุทธวจน   ๒๕๓ 

 อานนท  !   

ความขาดสูญแหงกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแหงบุรุษใด;  

บุรุษนั้นชื่อวาบุรุษคนสุดทายแหงบุรุษทั้งหลาย.  

 

 อานนท  !   

เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกลาว (ย้ํา) กับเธอ  
โดยประการที่เธอท้ังหลายจะพากันประพฤติตาม             
กัลยาณวัตรท่ีเราต้ังไวแลวนี้ :  
เธอท้ังหลายอยาเปนบุรุษพวกสุดทายของเราเลย.  

 

  ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 





การปรินิพพาน
ของตถาคต  



๒๕๖   ปฐมธรรม 

เหตุการณชวงปรินพิพาน 
 

 สารีบุตร !  มีสมณพราหมณพวกหนึ่งกลาวอยางนี ้
เห็นอยางนี้วา ช่ัวเวลาท่ีบุรุษนี้ยังเปนหนุม มีผมดําสนิท 

ประกอบดวยความหนุมแนน ตั้งอยูในปฐมวัย, ก็ยังคง
ประกอบดวยปญญาอันเฉียบแหลมวองไวอยูเพียงนั้น, 
เม่ือใดบุรุษนี้แกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลนาน ผานวัยไปแลว 

มีอายุ ๘๐ ป, ๙๐ ปหรือ ๑๐๐ ป จากการเกิด, เม่ือนั้น เขา
ยอมเปนผูเส่ือมส้ินจากปญญาอันเฉียบแหลมวองไว.  

 สารีบุตร ! ขอนี ้ เธออยาพึงเห็นอยางนั้น, เรานี้แล   

ในบัดนี้เปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวยัมาแลว        

วัยของเรานับได ๘๐ ป,   ...ฯลฯ... 

 สารีบุตร !  ธรรมเทศนาท่ีแสดงไปนัน้ ก็มิได
แปรปรวน บทพยัญชนะแหงธรรมของตถาคต ก็มิได
แปรปรวน ปฏิภาณในการตอบปญหาของตถาคต ก็มิได
แปรปรวน ฯลฯ,   
 สารีบุตร !     แมวาเธอท้ังหลาย   จักนําเราไปดวย
เตียงนอย (สําหรับหามคนทุพพลภาพ), ความแปรปรวนเปน    



พุทธวจน   ๒๕๗ 

อยางอ่ืน แหงปญญาอันเฉียบแหลม วองไว ของตถาคต   

ก็มิไดมี. 

 สารีบุตร !   

 ถาผูใดจะพึงกลาวใหถูกใหชอบวา 

  “สัตวมีความไมหลงเปนธรรมดา  

 บังเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชนเก้ือกูล  

 เพื่อความสุขแกมหาชน เพื่ออนุเคราะหโลก,  

 เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล  
 เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย”  

 ดังนี้แลว ผูนั้นพึงกลาวซึ่งเราผูเดียวเทานั้น. 

 
 ลําดับนั้น พระอานนทผูมีอายุ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค    ถึง

ที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวลูบคลําทั่วพระกายของพระผูมีพระภาคอยู พลาง

กลาวถอยคํานี้ วา :-) 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขอนี้นาอัศจรรย; ขอนี้ไมเคยมีมากอน.  
ขาแตพระองคผูเจริญ ! บดันี ้ ฉววีรรณของพระผูมีพระภาค ไมบริสุทธ์ิผุดผอง

เหมือนแตกอน และพระกายก็เห่ียวยนหยอนยาน มีพระองคคอมไป

ขางหนา อินทรียทั้งหลาย ก็เปลี่ยนเปนอยางอื่นไปหมด ทั้งพระจักษุ โสตะ 

ฆานะ ชิวหา กายะ”  



๒๕๘   ปฐมธรรม 

 อานนท  !  นั่น ตองเปนอยางนั้น;  คือ  
 ความชรามี (ซอน) อยูในความหนุม,  
 ความเจ็บไขมี  (ซอน) อยูในความไมมีโรค,  
 ความตายมี (ซอน) อยูในชีวติ;  
 ฉววีรรณจงึไมบริสุทธ์ิผุดผองเสียแลว และกายก็
เหีย่วยนหยอนยาน มีตวัคอมไปขางหนา อินทรียท้ังหลาย  
ก็เปล่ียนเปนอยางอ่ืนไปหมด ท้ังตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ดงันี้. 
 พระผูมีพระภาค คร้ันตรัสคํานี้แลว ไดตรัส
ขอความนี ้(เปนคํากาพยกลอน) อีกวา :- 
 

 โธเอย !   ความแกอันชั่วชาเอย !  
 อันทําความนาเกลียดเอย !  
 กายท่ีนาพอใจบัดนี้ก็ถูกความแกย่ํายีหมดแลว.  
 แมใครจะมีชีวิตอยูตั้งรอยป  
 ทุกคนก็ยังมีความตายเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
  ความตายไมยกเวนใหแกใคร ๆ  
 มันย่ํายีหมดทุกคน. 
 



พุทธวจน   ๒๕๙ 

 อานนท  !  บัดนี้ เรามีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุ
สังขารแลว ณ ปาวาลเจดียนี้. (พระอานนทไดสติจึงทูลขอให 

ดํารงพระชนมชีพอยูดวยอิทธิบาทภาวนา กัปปหนึ่งหรือย่ิงกวากัปป;  
ทรงปฏิเสธ) 

 อานนท !  อยาเลย, อยาวิงวอนตถาคตเลย มิใช
เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแลว. (พระอานนททูลวิงวอนอีกจน

ครบสามคร้ัง ไดรับพระดํารัสตอบอยางเดียวกัน, ตรัสวาเปนความผิดของ       
พระอานนทผูเดียว, แลวทรงจาระไนสถานที่ ๑๖ แหง ที่เคยใหโอกาสแก
พระอานนทในเร่ืองนี้ แตพระอานนทรูไมทันสักคร้ังเดียว)  
 อานนท !  ในที่นั้น ๆ ถาเธอวิงวอนตถาคต 

ตถาคตจักหามเสียสองคร้ัง   แลวจักรับคําในคร้ังท่ีสาม,  
 อานนท  !  ตถาคตไดบอกแลวมิใชหรือ วาสัตว
จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังส้ิน, สัตวจะได
ตามปรารถนา ในสังขารนีแ้ตท่ีไหนเลา, ขอท่ีสัตวจะหวัง
เอาส่ิงท่ีเกิดแลว เปนแลว มีปจจัยปรุงแตงแลว มีการแตกดับ
เปนธรรมดา  วาส่ิงนีอ้ยาฉิบหายเลยดังนี ้ ยอมไมเปนฐานะ
ท่ีมีได เปนได. 

มู. ม. ๑๒/๑๖๓/๑๙๒,  มหาวาร. สํ ๑๙/๒๘๗/๙๖๓. 

 



๒๖๐   ปฐมธรรม 

สัตวท้ังปวง ท้ังท่ีเปนคนหนุม คนแก 
ท้ังท่ีเปนคนพาลและบัณฑิต 

ท้ังท่ีม่ังมี และ ยากจน 

ลวนแตมีความตายเปนท่ีไปถึง ในเบื้องหนา. 
เปรียบเหมือนภาชนะดินท่ีชางหมอปนแลว 

ท้ังเล็กและใหญ ท้ังท่ีสุกแลว และยังดิบ 

ลวนแตมีการแตกทําลายเปนท่ีสุด ฉันใด 

ชีวิตแหงสัตวท้ังหลายก็มีความตายเปนเบ้ืองหนาฉันนั้น 

 วัยของเรา แกหงอมแลว ชีวิตของเราริบหร่ีแลว 

เราจักละพวกเธอไป 

สรณะของตัวเองเราไดทําไวแลว 

ภิกษุ ท. !  พวกเธอจงเปนผูไมประมาท 

มีสติ  มีศีลเปนอยางดี 

มีความดําริอันตั้งไวแลวดวยดี 
ตามรักษาซ่ึงจิตของตนเถิด 

ในธรรมวินัยนี้   ภิกษุใดเปนผูไมประมาทแลว 

จักละชาติสงสาร   ทําท่ีสุดแหงทุกขได. 

มหา. ที. ๑๐/๑๔๑/๑๐๘. 



พุทธวจน   ๒๖๑ 

ผูมธีรรมเปนท่ีพ่ึง 
 

 อานนท  !  เราไดกลาวเตือนไวกอนแลวมิใช
หรือวา “ความเปนตาง  ๆ ความพลัดพราก ความเปนอยางอ่ืน 

จากของรักของชอบใจท้ังส้ิน ยอมมี, 

 อานนท  !  ขอนั้น จักไดมาแตไหนเลา ? ส่ิงใด
เกดิข้ึนแลว เปนแลว อันปจจยัปรุงแลว มีความชํารุดไป 
เปนธรรมดา,   ส่ิงนั้นอยาชํารุดไปเลย   ดังนี,้   ขอนัน้  ยอม
เปนฐานะท่ีมีไมได. 
 อานนท  !  เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ พวกเธอ
ท้ังหลาย   จงมีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ ไมเอาส่ิงอ่ืน
เปนสรณะ; จงมีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ ไมมี
ส่ิงอ่ืนเปนสรณะ. 

 อานนท  !  ภิกษ ุ มีตนเปนประทีป มีตนเปน
สรณะ  ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ, มีธรรมเปนประทีป  มีธรรม
เปนสรณะ   ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะนัน้  เปนอยางไรเลา ? 

 อานนท  !  ภิกษใุนธรรมวนิัยนี ้ 
พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู  



๒๖๒   ปฐมธรรม 

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายเนือง ๆ อยู  
พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายเนือง ๆ อยู 
มีความเพียรเผากิเลส  

มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม  

มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.  
 อานนท !  ภิกษ ุอยางนี้แล  

ชื่อวามีตนเปนประทีป   มีตนเปนสรณะ  

ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ;  
มีธรรมเปนประทีป   มีธรรมเปนสรณะ  

ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ   เปนอยู.  
 อานนท  !  ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลลวงไปแหงเรา
ก็ดี ใครก็ตาม จักตองมีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ 

ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ; มีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ 
ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ.  

 อานนท !  ภิกษุพวกใด   เปนผูใครในสิกขา, 
ภิกษุพวกนั้น   จักเปนผูอยูในสถานะอันเลิศท่ีสุด  แล. 

มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๑๖/๗๓๖. 



พุทธวจน   ๒๖๓ 

หลักตัดสินธรรมวินยั ๔ ประการ 
 

 ๑.  (หากมี)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา 
ผูมีอายุ   ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค
วา “นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอนของพระศาสดา”... 

 

 ๒.  (หากมี)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา  
ในอาวาสช่ือโนน  มีสงฆอยูพรอมดวยพระเถระหัวหนา  
ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา      “นี้เปนธรรม 
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอนของพระศาสดา”... 
 

 ๓.  (หากมี)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา  
ในอาวาสชื่อโนน   มีภิกษุผูเปนเถระอยูจํานวนมากเปน
พหูสูตร เรียนคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา  
ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา  “นี้เปนธรรม 
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอนของพระศาสดา”... 
 



๒๖๔   ปฐมธรรม 

 ๔.  (หากมี)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา  
ในอาวาสชื ่อโนน    มีภิกษุผู เป นเถระอยู รูปหนึ่งเปน
พหูสูตร  เรียนคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 

ขาพเจาไดสดับเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา    “นี้เปนธรรม 
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอนของพระศาสดา”... 

 เธอท้ังหลายยังไมพึงช่ืนชม  ยังไมพึงคัดคาน 
คํากลาวของผูนั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานัน้ใหด ี

แลวพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดใูนวินยั  

 ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลงในสูตร 

ก็ไมได  เทียบเขาในวินัยก็ไมได   พึงลงสันนิษฐานวา  
 “นี้มิใชพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น
แนนอน และภกิษนุี้รับมาผิด” เธอท้ังหลายพึงท้ิงคาํนัน้เสีย  

 ถาบทและพยญัชนะเหลานัน้ สอบลงในสูตรก็ได 
เทียบเขาในวินยัก็ได พึงลงสันนษิฐานวา  
 “นี้เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น
แนนอน   และภิกษุนั้นรับมาดวยดี”  
 เธอท้ังหลาย พงึจํามหาปเทส… นี้ไว 

มหา. ที. ๑๐/๑๔๔-๖/๑๑๓-๖. 



พุทธวจน   ๒๖๕ 

การบูชาตถาคตอยางสูงสุด 
 

 อานนท  !  เธอจงจัดต้ังท่ีนอน ระหวางตนสาละคู  
มีศีรษะทางทิศเหนือ  เราลําบากกายนัก,  จักนอน (ประทับ
สีหไสยยาแลว มีอัศจรรย ดอกสาละผลิผิดฤดูกาลโปรยลง
บนพระสรีระ, ดอกมัณฑารพ จุรณไมจันทน, ดนตรีลวนแต
ของทิพย ไดตกลงและบรรเลงข้ึน; เพื่อบูชาตถาคตเจา). 
 อานนท  !  การบชูาเหลานี ้หาช่ือวา ตถาคตเปน
ผูท่ีไดรับสักการะ เคารพนับถือ บูชาแลวไม.  
 อานนท !  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใด 

ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบย่ิง,  ปฏิบัติ 
ตามธรรมอยู;    ผูนั้นชื่อวา   ยอมสักการะ   เคารพนับถือ 

บูชาตถาคต   ดวยการบูชาอันสูงสุด.  

 อานนท !   เพราะฉะนั้นเธอพึงกําหนดใจวา 

‘เราจักประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง 

ปฏิบัติตามธรรมอยู’ ดังนี.้ 

มหา. ที. ๑๐/๑๕๙-๖๐/๑๒๘-๙. 

 



 266  พุทธวจน : ฉบับ ๙

      



พุทธวจน   ๒๖๗ 

พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา” 

  อานนท  !  ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา 

‘ธรรมวินัยของพวกเรา  

มีพระศาสดาลวงลับไปแลว  

พวกเราไมมีพระศาสดา’ ดังนี้.  
 อานนท !  พวกเธออยาคิดอยางนั้น.  

 อานนท !      ธรรมก็ดี วินัยก็ดี  
ท่ีเราแสดงแลว บัญญัติแลว แกพวกเธอท้ังหลาย     
ธรรมวินัยนั้น  จักเปนศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย 

โดยกาลลวงไปแหงเรา. 
มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘. 

 

 ภิกษุ ท.  !  บัดนี ้เราจักเตือนพวกเธอท้ังหลาย วา 

สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา  
พวกเธอท้ังหลาย จงยังประโยชนตน  
ใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด ดังนี้.   

นี่แล   เปนวาจาคร้ังสุดทายของตถาคตเจา. 

มหา. ที. ๑๐/๑๘๐/๑๔๓. 



๒๖๘   ปฐมธรรม 

สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพาน 
 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ ! แตกอนนี ้ ภิกษทุั้งหลายที่จําพรรษา 

ในทิศตาง ๆ แลวยอมมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา. พวกขาพระองคทั้งหลาย  
ไดมีโอกาสเห็นภกิษทุั้งหลายผูนาเจริญใจเหลานัน้ ไดมีโอกาสเขาพบปะ
ภิกษุทั้งหลายผูนาเจริญใจเหลานั้น. คร้ันพระผูมีพระภาคเจาลวงลับไปแลว 
พวกขาพระองคทั้งหลาย ยอมหมดโอกาสที่จะไดเห็น หรือไดเขาพบปะ

ภิกษุทั้งหลายผูนาเจริญใจเหลานั้นอีกตอไป”. 

 อานนท  !  สถานที ่ที ่ควรเห ็นและควรเก ิด
ความสังเวชแกกุลบุตรผูมีศรัทธา   มีอยู ๔ ตําบล.  

 ๔ ตาํบล   อะไรเลา ?  
 (๑) สถานท่ี ท่ีควรเห็นและควรเกิดความสังเวช
แกกุลบุตรผูมีศรัทธา วาตถาคตประสูติ แลว ณ ท่ีนี้ 
 (๒) สถานท่ี   ท่ีควรเห็นและควรเกิดความสังเวช 
แกกุลบุตรผูมีศรัทธา     วาตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณแลว ณ ท่ีนี ้ 



พุทธวจน   ๒๖๙ 

 (๓) สถานท่ี   ท่ีควรเห็นและควรเกิดความสังเวช 
แกกุลบุตรผูมีศรัทธา   วาตถาคตไดประกาศอนุตตรธรรมจักร
ใหเปนไปแลว ณ ท่ีนี ้ 
 (๔) สถานท่ี ท่ีควรเห็นและควรเกิดความสังเวช
แกกุลบุตรผูมีศรัทธา วาตถาคตปรินิพพานดวยอนปุาทิเสส-
นิพพานธาตแุลว ณ ท่ีนี ้  

 อานนท  !  สถานที่    ท่ีควรเห็นและควรเกิด
ความสังเวชแกกุลบุตรผูมีศรัทธา มี ๔ ตําบลเหลานี้  แล. 

 อานนท  !  ภิกษุท้ังหลาย หรือภกิษณุท้ัีงหลาย 

หรืออุบาสกท้ังหลาย หรืออุบาสิกาท้ังหลาย ผูมีศรัทธา 

จักพากันมาสูสถานท่ี ๔ ตําบลเหลานี้ โดยหมายใจวา 

ตถาคตไดประสูติแลว ณ ท่ีนี้บาง, ตถาคตไดตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ณ ท่ีนี้บาง, ตถาคตได
ประกาศอนุตตรธรรมจักรใหเปนไปแลว ณ ท่ีนี้บาง,  
ตถาคตไดปรินพิพานดวยอนุปาทิเสส นิพพานธาตุ ณ ท่ีนี้บาง 

ดังนี.้ 
 



๒๗๐   ปฐมธรรม 

 

 อานนท  !   

 ชนเหลาใดเท่ียวไปตามเจดียสถาน 

 จักมีจิตเล่ือมใส  ทํากาละแลว  

 ชนเหลานั้นจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย 

ดังนี้. 

 

มหา. ที. ๑๐/๑๖๓/๑๓๑.  

 



พุทธวจน   ๒๗๑ 

สถานที่ทีค่วรจะระลึกตลอดชวีิต 
 

 ภิกษุ ท.  !  สถานท่ี ๓ แหง เปนท่ีระลึกตลอด
ชีวิตของพระราชา ผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษกแลว.  

 ๓ แหงท่ีไหนบางเลา ?  ๓ แหง คือ :- 

 พระราชา ผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก ประสูติ ณ 

ตําบลใด ตาํบลนี้เปนท่ีระลึกตลอดชีวิตของพระราชา
พระองคนัน้เปนแหงท่ีหนึง่,  
 พระราชา ไดเปนกษัตริยมุรธาภิเษกแลว ณ ตําบล
ใด ตําบลนี้เปนท่ีระลึกตลอดชีวติของพระราชาพระองคนั้น
เปนแหงท่ีสอง,  
 พระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษกทรงผจญสงคราม
ไดชัยชนะแลว เขายึดครองสนามรบนั้นไวได ณ ตําบลใด 

ตําบลนี้เปนท่ีระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองคนั้น
เปนแหงท่ีสาม. 
 

ติก. อํ. ๒๐/๑๓๔/๔๕๑. 





นิพพาน 
และ 

การพนทุกข 



๒๗๔   ปฐมธรรม 

เพราะการเกิด เปนเหตุใหพบกบัความทุกข 
 

 ภิกษ ุท.  !  การปฏสินธิของสัตวในครรภ ยอมมี
ไดเพราะการประชุมพรอมของส่ิง ๓ อยาง.  

 ในสัตวโลกน้ี แมมารดาและบิดาเปนผูอยูรวมกนั 

แตมารดายงัไมผานการมีระด ู และคันธัพพะ (สัตวที่จะเขาไป

ปฏิสนธิในครรภนั้น) ก็ยังไมเขาไปต้ังอยูโดยเฉพาะดวย, 
การปฏิสนธิของสัตวในครรภ ก็ยงัมีข้ึนไมไดกอน.  

 ในสัตวโลกน้ี แมมารดาและบิดาเปนผูอยูรวมกนั 

และมารดาก็ผานการมีระด ู แตคันธัพพะยงัไมเขาไปต้ังอยู
โดยเฉพาะ, การปฏิสนธิของสัตวในครรภก็ยังมีข้ึนไมได
นั่นเอง.  

 ภิกษุ ท.  !  แตเม่ือใด มารดาและบดิาเปนผูอยู
รวมกันดวย มารดาก็ผานการมีระดูดวย คันธัพพะก็เขา
ไปตัง้อยูโดยเฉพาะดวย, การปฏิสนธิของสัตวในครรภ 
ยอมสําเร็จได เพราะการประชุมพรอมกันของส่ิง ๓ อยาง 

ดวยอาการอยางนี.้ 



พุทธวจน   ๒๗๕ 

 ภิกษุ ท.  !  มารดา ยอมบริหารสัตวท่ีเกิดใน
ครรภนัน้ ดวยความเปนหวงอยางใหญหลวง เปนภาระหนัก 

ตลอดเวลาเกาเดือนบาง สิบเดอืนบาง.  ภิกษุ ท. !    เม่ือลวงไป
เกาเดือนหรือสิบเดอืน, มารดา ยอมคลอดบุตรนัน้ดวยความ
เปนหวงอยางใหญหลวง เปนภาระหนัก; ไดเล้ียงซ่ึงบุตร
อันเกิดแลวนั้น ดวยโลหิตของตนเอง.  

 ภิกษุ ท.  !  ในวินัยของพระอริยเจา  คําวา 

“โลหิต” นี ้ หมายถึงน้ํานมของมารดา. 
 ภิกษุ ท.  !  ทารกนั้น เจริญวัยข้ึน มีอินทรีย
อันเจริญเต็มท่ีแลว เลนของเลนสําหรับเด็ก เชน เลนไถนอย   ๆ

เลนหมอขาวหมอแกง เลนของเลนช่ือโมกขจิกะ เลนกังหัน
ลมนอย  ๆ เลนตวงของดวยเคร่ืองตวงท่ีทําดวยใบไม  เลนรถ
นอย ๆ   เลนธนูนอย ๆ. 

 ภิกษุ ท.  !  ทารกนัน้ คร้ันเจริญวัยข้ึนแลว มี
อินทรียอันเจริญเต็มท่ีแลว เปนผูเอิบอ่ิมเพียบพรอมดวย
กามคุณ ๕ ใหเขาบําเรออยู : ทางตาดวยรูป, ทางหดูวยเสียง, 
ทางจมูกดวยกล่ิน, ทางล้ินดวยรส, และทางกายดวย 

โผฏฐัพพะ, ซ่ึงลวนแตเปนส่ิงท่ีปรารถนา นารักใคร นาพอใจ 



๒๗๖   ปฐมธรรม 

เปนท่ียวนตา ยวนใจใหรัก เปนท่ีเขาไปต้ังอาศัยอยูแหง
ความใคร เปนท่ีต้ังแหงความกําหนดัยอมใจ และเปนท่ีต้ัง
แหงความรัก.  

 ทารกนั้น คร้ันเห็นรูปดวยจักษุ เปนตนแลว 

ยอมกําหนดัยนิดีในรูป เปนตน ท่ียัว่ยวนใหเกิดความรัก, 

ยอมขัดใจในรูป เปนตน ท่ีไมเปนต้ังแหงความรัก; ไมเปนผู
ต้ังไวซ่ึงสติ อันเปนไปในกาย มีใจเปนอกศุล ไมรูตามที่
เปนจริง ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนท่ีดับไมเหลือ 
แหงธรรมอันเปนบาปอกศุลท้ังหลาย.  

 กุมารนอยนัน้ เม่ือประกอบดวยความยนิดแีละ
ความยินรายอยูเชนนี้แลว, เสวยเฉพาะซ่ึงเวทนาใด ๆ 

เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม, เขายอม
เพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู ซ่ึงเวทนานัน้ ๆ.  

เม่ือเปนอยูเชนนั้น, 

 ความเพลิน (นนัทิ) ยอมบังเกดิข้ึน.  

 ความเพลินใด ในเวทนาท้ังหลายมีอยู,  
 ความเพลินอันนั้นเปนอุปาทาน.  

 เพราะอุปาทานของเขาน้ันเปนปจจยั จึงเกดิมีภพ;  



พุทธวจน   ๒๗๗ 

 เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ;  
 เพราะชาติเปนปจจยั, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 

ทุกข โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม.  

 ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมีได      
ดวยอาการอยางนี ้แล. 

 

 มู. ม. ๑๒/๔๘๗-๔๘๘/๔๕๒-๔๕๓. 

 



๒๗๘   ปฐมธรรม 

เหตุแหงการเกิด “ทุกข”  
 

 ถูกแลว ถูกแลว อานนท ! ตามท่ีสารีบุตรเม่ือตอบ
ปญหาในลักษณะน้ันเชนนั้น,   ช่ือวาไดตอบโดยชอบ : 
อานนท !  ความทุกขนั้น เรากลาววา เปนส่ิงท่ีอาศัยปจจัย
อยางใดอยางหน่ึงแลวเกิดข้ึน (เรียกวาปฏิจจสมุปปนนธรรม).  
 ความทุกขนั้นอาศัยปจจัยอะไรเลา ?  
 ความทุกขนั้น อาศัยปจจัยคือ ผัสสะ, ผูกลาวอยางนี้
แล ช่ือวา กลาวตรงตามท่ีเรากลาว ไมเปนการกลาวตูเราดวย
คําไมจริง; แตเปนการกลาวโดยถูกตอง และสหธรรมิก
บางคนท่ีกลาวตาม ก็จะไมพลอยกลายเปนผูควรถูกติไปดวย. 

 อานนท !  ในบรรดาสมณพราหมณ ท่ีกลาวสอน
เร่ืองกรรมท้ัง ๔ พวกนั้น :  
 (๑)  สมณพราหมณท่ีกลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด 

ยอมบัญญัติความทุกข วาเปนส่ิงท่ีตนทําเอาดวยตนเอง, 
แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังตองอาศัยผัสสะ
เปนปจจัย จึงเกิดได;  



พุทธวจน   ๒๗๙ 

 (๒)  สมณพราหมณท่ีกลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด 

ยอมบัญญัติความทุกข วาเปนส่ิงท่ีผูอ่ืนทําให, แมความทุกข
ที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย  

จึงเกิดมีได;  
 (๓)  สมณพราหมณท่ีกลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด 

ยอมบัญญัติความทุกข วาเปนส่ิงท่ีตนทําเอาดวยตนเองดวย 

ผูอ่ืนทําใหดวย, แมความทุกขท่ีพวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังตอง
อาศัยผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีได;  
 (๔)  ถึงแมสมณพราหมณท่ีกลาวสอนเร่ืองกรรม
พวกใด ยอมบัญญัติความทุกข วาเปนส่ิงท่ีไมใชทําเองหรือ
ใครทําใหก็เกิดขึ้นได ก็ตาม, แมความทุกขท่ีพวกเขาบัญญัติ
นั้น ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีไดอยูนั่นเอง. 

 อานนท !  ในบรรดาสมณพราหมณท่ีกลาวสอน
เร่ืองกรรมท้ัง ๔ พวกน้ัน... สมณพราหมณพวกนั้นหนา 
หากเวนผัสสะเสียแลว จะรูสึกตอสุขและทุกขนั้นได 
ดังนั้นหรือ: นั่นไมใชฐานะท่ีจักมีไดเลย.. 
  

นิทาน. สํ. ๑๖/๔๐/๗๕. 



๒๘๐   ปฐมธรรม 

ส้ินทุกขเพราะสิ้นกรรม 
 

 ภิกษ ุท.  !  มรรคใด ปฏิปทาใด เปนไปเพื่อความ
ส้ินแหงตณัหา พวกเธอจงเจรญิซ่ึงมรรคนัน้ ปฏิปทานั้น 

 ภิกษุ ท.  !  มรรคนั้น ปฏิปทาน้ัน เปนอยางไรเลา ?  
 นั้นคือ โพชฌงคเจ็ด; กลาวคือ สติสัมโพชฌงค 
ธัมมวจิยสัมโพชฌงค วิริยะสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค 
 เม่ือตรัสดังนี้แลว ทานพระอุทายิทูลถามวา      

เจริญโพชฌงคเจ็ดนั้น  ดวยวิธีอยางไร ? ตรัสวา :- 

 อุทาย ิ !   ภิกษใุนกรณีนี ้ เจริญสติสัมโพชฌงค 
.... ธัมมวจิยสัมโพชฌงค... วิริยะสัมโพชฌงค.... ปติสัม-
โพชฌงค.... ปสสัทธิสัมโพชฌงค.... สมาธิสัมโพชฌงค....
อุเบกขาสัมโพชฌงค ชนดิท่ี  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่โวสสัคคะ (การปลอย, การวาง) เปน 

โพชฌงคอันไพบูลย  ถึงซ่ึงคุณอันใหญหาประมาณมิได  
 ไมมีความลําบาก   



พุทธวจน   ๒๘๑ 

เม่ือเจริญสติสัมโพชฌงค(เปนตน)อยางนี้อยู,  
ตัณหายอมละไป. 

 เพราะตัณหาละไป  กรรมก็ละไป;    
 เพราะกรรมละไป   ทุกขก็ละไป.  

 

  อุทายิ !  ดวยอาการอยางนี้แล  

 

 ความส้ินกรรมยอมมี เพราะความสิ้นตัณหา   
 ความส้ินทุกขยอมมี เพราะความสิ้นกรรม.  
 

มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๒๓ - ๑๒๔/๔๔๙ – ๔๕๔. 

 
 
 



๒๘๒   ปฐมธรรม 

ส้ินนนัทิ ส้ินราคะ 
 

สัมมา  ปสสัง  นิพพินทะติ; 

เม่ือเห็นอยูโดยถูกตอง   ยอมเบื่อหนาย 

นันทิกขะยา  ราคักขะโย; 

เพราะความส้ินไปแหงนันทิ   จึงมีความส้ินไปแหงราคะ 

ราคักขะยา  นันทิกขะโย; 

เพราะความส้ินไปแหงราคะ   จึงมีความส้ินไปแหงนันทิ 

นันทิราคักขะยา  จิตตัง  สุวิมุตตันติ  วุจจะติ 

เพราะความส้ินไปแหงนันทิและราคะ   กลาวไดวา  
“จิตหลุดพนแลวดวยดี” ดังนี้. 

 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖. 

 



พุทธวจน   ๒๘๓ 

ความส้ินตัณหา คือ นิพพาน 
 

 "ขาแตพระองคผูเจริญ  !  ที่เรียกวา 'สัตว สัตว' ดังนี้, อันวาสัตว 

มีได ดวยเหตุเพียงเทาไรเลา   พระเจาขา !" 

 ราธะ  !  ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด 

ตัณหาอันใด มีอยูในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ท้ังหลาย และในวิญญาณ, เพราะการตดิแลว ของแลว  
ในส่ิงนัน้ ๆ,   เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา ‘สัตว’ ดังนี้. 
 ราธะ  ! เปรียบเหมือนพวกกุมารนอย ๆ หรือกุมารี
นอย ๆ  เลนเรือนนอย ๆ ท่ีทําดวยดนิอยู,   ตราบใดเขายังมี
ราคะ มีฉันทะ  มีความรัก  มีความกระหาย  มีความเรารอน  
และมีตณัหา ในเรือนนอยท่ีทําดวยดนิเหลานัน้;  ตราบนั้น 
พวกเด็กนอยนั้น ๆ  ยอมอาลัยเรือนนอยท่ีทําดวยดินเหลานั้น 

ยอมอยากเลน ยอมอยากมีเรือนนอยท่ีทําดวยดินเหลานัน้ 

ยอมยึดถือเรือนนอยท่ีทําดวยดินเหลานั้น วาเปนของเรา 

ดังนี้. 
 ราธะ  !  แตเม่ือใดแล พวกกุมารนอย ๆ หรือกุมารี
นอย ๆ เหลานั้น ปราศจากราคะแลว ปราศจากฉันทะแลว 



๒๘๔   ปฐมธรรม 

ปราศจากความรักแลว  ปราศจากความเรารอนแลว  ปราศจาก
ตัณหาแลวในเรือนนอยท่ีทําดวยดินเหลานัน้, ในกาลนัน้ 
พวกเขายอมทําเรือนนอย ๆ  ท่ีทําดวยดินเหลานั้น  ให
กระจดักระจายเร่ียรายเกล่ือนกลนไป  กระทําใหจบการเลน
เสีย ดวยมือและเทาท้ังหลาย,  อุปมานี้ฉันใด; 
 ราธะ  !  อุปไมยก็ฉันนัน้ คือ แมพวกเธอท้ังหลาย
จงเรี่ยรายกระจายออก ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ จงขจัดเสียใหถูกวิธี, จงทําใหแหลกลาญ โดยถูกวิธี, 
จงทําใหจบการเลนใหถูกวิธี, จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไป 
แหงตัณหาเถิด. 
 ราธะ  !   

เพราะวา ความส้ินไปแหงตณัหาน้ัน  คือ นพิพาน ดังนี ้แล. 
 

 ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗. 

 



พุทธวจน   ๒๘๕ 

ความเพลนิ เปนเหตุใหเกดิทุกข 
 

 ความเพลินใดในรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, 
วิญญาณ;  

 ความเพลินนั้น เปนอุปาทาน;  

 เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย   จึงเกิดมีภพ;  

 เพราะภพเปนปจจัย   จึงเกิดมีชาติ;  

 เพราะชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 

ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส   จึงเกิดมีพรอม;  

 ความกอข้ึนแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น   ยอมมีได 
ดวยอาการอยางนี.้ 
 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๘. 

 



๒๘๖   ปฐมธรรม 

ความเปนโสดาบัน ประเสรฐิกวา 
เปนพระเจาจักรพรรดิ  

 ภิกษุ ท. !  แมพระเจาจักรพรรดิ ไดครองความ
เปนใหญยิ่งแหงทวีปทั้ง ๔  เบื้องหนาจากการตายเพราะ
การแตกทําลายแหงกาย อาจไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เปนสหายอยูรวมกับเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส ถูกแวดลอมอยู
ดวยหมูนางอัปษร ในสวนนันทวัน ทาวเธอเปนผูเอิบอ่ิม
เพียบพรอมดวยกามคุณท้ังหาอันเปนของทิพยอยางนี้ก็ตาม, 

แตกระน้ัน ทาวเธอก็ยังรอดพนไปไมได จากนรก จากกําเนิด
เดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  และจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

 ภิกษุ ท. !  สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ แมเปน
ผูยังอัตตภาพใหพอเปนไปดวยคําขาวท่ีไดมาจากบิณฑบาต
ดวยปลีแขงของตนเอง   พันกายดวยการนุงหมผาปอน ๆ 

ไมมีชาย, หากแตวาเปนผูประกอบพรอมแลว ดวยธรรม 

๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ รอดพนเสียได จากนรก  

จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต และจากอบาย 

ทุคติ  วินิบาต.  



พุทธวจน   ๒๘๗ 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม ๔ ประการนั้นเปนไฉน ?   
 ๔ ประการคือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น 

ไมหว่ันไหว  ในองคพระพุทธเจา ... ในองคพระธรรม ... ใน
องคพระสงฆ... เปนผูประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลาย 

ชนิดเปนท่ีพอใจเหลาอริยเจา   อันเปนศีลท่ีไมขาด ไมทะลุ 
ไมดาง  ไมพรอย ... ดังนี.้  
 ภิกษุ ท. !  ระหวางการไดทวีปท้ัง ๔  กับการได
ธรรม ๔ ประการนี้นั้น  การไดทวีปท้ัง ๔ มีคาไมถึงเส้ียว   
ท่ีสิบหก ของการไดธรรม ๔ ประการนี้ เลย.  

 

มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๒๘-๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓. 

 



๒๘๘   ปฐมธรรม 

สัทธานุสารี 
 

 ภิกษุ ท. !  ตา.. หู.. จมูก.. ลิ้น.. กาย.. ใจ เปน 
สิ่งไมเที่ยง  มีความแปรปรวนเปนปกติ  มีความเปลี่ยน  
เปนอยางอ่ืนเปนปกติ. 

 ภิกษุ ท. !  บุคคลใด มีความเชื่อ นอมจิตไปใน
ธรรม  ๖  อยางนี้ ดวยอาการอยางนี้;   

 บุคคลนี้  เราเรียกวาเปน   สัทธานุสารี                       
หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม (ระบบแหงความถูกตอง) หยั่งลง
สูสัปปุริสภูมิ (ภูมิแหงสัตบุรุษ) ลวงพนบุถุชนภูมิ ไมอาจท่ี
จะกระทํากรรม อันกระทําแลวจะเขาถึง นรก กําเนิดเดรัจฉาน 

หรือเปรตวิสัย    และไมควรที่จะทํากาละ (ตาย) กอนแตท่ีจะ
ทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. 

 
 



พุทธวจน   ๒๘๙ 

ธัมมานุสารี 
 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ทนตอการเพง
โดยประมาณอันยิ่งแหงปญญาของบุคคลใด ดวยอาการ
อยางนี้;  

 บุคคลนี้ เราเรียกวา ธัมมานุสารี หยั่งลงสู 
สัมมัตตนิยาม (ระบบแหงความถูกตอง) หยั่งลงสู 
สัปปุริสภูมิ (ภูมิแหงสัตบุรุษ) ลวงพนบุถุชนภูมิ ไมอาจท่ี
จะกระทํากรรม อันกระทําแลวจะเขาถึงนรก กําเนิดเดรัจฉาน 

หรือเปรตวิสัย   และไมควรที่จะทํากาละ (ตาย) กอน       
แตท่ีจะทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. 

 
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙. 
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พุทธวจน   ๒๙๑ 

ฐานะที่เปนไปไมได  
ของผูถึงพรอมดวยทิฏฐ ิ(พระโสดาบัน) 

 

 ภิกษุ ท. !  ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได  ๖ ประการ 

เหลานี้มีอยู.  

 ๖ ประการเหลาไหนเลา ?     ๖ ประการ คือ : - 
 (๑)  เปนไปไมได  ท่ี ผู ถึงพรอมดวยทิฏฐิ   
จะพึงปลงชีวิตมารดา; 

 (๒)  เปนไปไมได  ท่ี ผู ถึงพรอมดวยทิฏฐิ   
จะพึงปลงชีวิตบิดา; 
 (๓)  เปนไปไมได  ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   
จะพึงปลงชีวิตพระอรหันต; 

 (๔)  เปนไปไมได  ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   
จะพึงคิดประทุษรายตถาคตแมเพียงทําโลหิตใหหอ;
 (๕)  เปนไปไมได  ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  
จะพึงทําใหสงฆใหแตกกัน; 



๒๙๒   ปฐมธรรม 

 (๖)  เปนไปไมได  ที่ ผู ถึงพรอมดวยทิฏฐิ   
จะพึงถือศาสดาอ่ืน (นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจา) . 

 

 ภิกษุ ท. !  เหลานี้แล ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 
๖ ประการ . 

 

 ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๕. 

 



พุทธวจน   ๒๙๓ 

ลําดับการปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล 
 

 ภิกษุ ท.  !  เรายอมไมกลาวการประสบความพอใจ
ในอรหัตตผล ดวยการกระทําอันดับแรกเพียงอันดับเดียว. 

 ภิกษ ุท.  !  ก็แตวา การประสบความพอใจใน
อรหัตตผล ยอมมีได เพราะการศึกษาโดยลําดับ เพราะ
การกระทําโดยลําดับ   เพราะการปฏิบตัิโดยลําดับ. 

 ภิกษุ ท.  !  ก็การประสบความพอใจในอรหัตตผล 

ยอมมีไดเพราะการศึกษาโดยลําดับ เพราะการกระทําโดย
ลําดับ  เพราะการปฏิบัติโดยลําดบั นั้นเปนอยางไรเลา ?  

  ภิกษุ ท. !   บุรุษบุคคลในกรณนีี ้: 
 เปนผูมีศรัทธาเกิดข้ึนแลว ยอม เขาไปหา(สัปบุรุษ); 
 เม่ือเขาไปหา    ยอม เขาไปนั่งใกล; 

 เม่ือเขา ๆไปนั่งใกล  ยอม เงี่ยโสตลงสดับ; 
 ผูเง่ียโสตลงสดับ  ยอม ไดฟงธรรม; 
 คร้ันฟงแลว    ยอม ทรงจําธรรมไว,  

ยอม ใครครวญพิจารณาซ่ึงเนื้อความแหงธรรม 
ท้ังหลายท่ีตนทรงจําไว; 



๒๙๔   ปฐมธรรม 

เม่ือเขาใครครวญพิจารณาซ่ึงเนื้อความแหงธรรมนั้นอยู, 
ธรรมท้ังหลายยอมทนตอการเพงพิสูจน; 

 เม่ือธรรมทนตอการเพงพิสูจนมีอยู  
 ฉันทะ (ความพอใจ) ยอมเกิด; 

 ผูเกิดฉันทะแลว   

 ยอม มีอุตสาหะ; 

 คร้ันมีอุตสาหะแลว   

 ยอม ใชดุลยพินิจ  (เพ่ือหาความจริง); 
 คร้ันใชดุลยพินิจ  (พบ) แลว  

 ยอม ตั้งตนไวในธรรมนั้น;  
  

 ผูมีตนสงไปแลวในธรรมนั้นอยู     
 ยอม กระทําใหแจงซ่ึงบรมสัจจดวยนามกายดวย, 

 ยอม เห็นแจงแทงตลอด  

 ซ่ึงบรมสัจจนั้นดวยปญญา ดวย. 
 

ม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘. 



พุทธวจน   ๒๙๕ 

อรยิมรรค มีองค ๘ 
 

 ภิกษุ ท.  !  ก็ อริยสัจ คือหนทางเปนเครื่องใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางไรเลา ? คือ หนทาง 
อันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนี้เอง องคแปดคือ  
ความเหน็ชอบ (สัมมาทิฏฐิ)  ความดาํริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) 
วาจาชอบ (สัมมาวาจา)  การงานชอบ (สัมมากัมมันตะ)  
อาชีวะชอบ (สัมมาอาชีวะ)  ความเพยีรชอบ (สัมมาวายามะ)  
ความระลึกชอบ (สัมมาสติ) ความตั้งใจม่ันชอบ (สัมมาสมาธิ) 
 ภิกษุ ท.  ! ความเห็นชอบ เปนอยางไร ?  
 ภิกษุ ท.  !  ความรูในทุกข   ความรูในเหตุใหเกดิ
ทุกข  ความรูในความดับไมเหลือแหงทุกข  ความรูใน
หนทางเปนเคร่ืองใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข อันใด,   
นี้เราเรียกวา ความเห็นชอบ. 
 ภิกษุ ท.  !  ความดาํริชอบ เปนอยางไร ? 

 ภิกษุ ท.  !  ความดําร ิในการออกจากกาม  
ความดําริในการไมพยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน, 

นี้เราเรียกวา ความดําริชอบ. 



๒๙๖   ปฐมธรรม 

 ภิกษุ ท.  !  วาจาชอบ เปนอยางไร ? 

  ภิกษุ ท.  !  การเวนจากการพูดเท็จ การเวนจาก
การพดูยุใหแตกกนั  การเวนจากการพดูหยาบ  การเวนจาก
การพดูเพอเจอ, นี้เราเรียกวา วาจาชอบ. 
 ภิกษุ ท.  !  การงานชอบ เปนอยางไร ?  

 ภิกษุ ท.  !  การเวนจากการฆาสัตว การเวนจาก
การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให การเวนจากการ
ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย, นี้เราเรียกวา การงานชอบ. 
 ภิกษุ ท.  !  อาชวีะชอบ เปนอยางไร ?  
 ภิกษุ ท. !  อริยสาวกในกรณีนี ้ ละการหาเล้ียง
ชีพท่ีผิดเสีย สําเร็จความเปนอยูดวยการหาเล้ียงชีพท่ีชอบ, 

นี้เราเรียกวา อาชีวะชอบ. 
 ภิกษุ ท.  !  ความเพยีรชอบ เปนอยางไร ?  
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุในกรณีนี้ ยอมปลูกความพอใจ 

ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต 

ยอมตั้งจิตไว เพื่อความไมบังเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรมอัน
บาปท้ังหลาย ท่ียังไมไดบังเกิด; ยอมปลูกความพอใจ ยอม
พยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ยอมต้ังจิตไว 



พุทธวจน   ๒๙๗ 

เพื่อการละเสียซ่ึงอกุศลธรรมอันเปนบาปที่บังเกิดขึ้นแลว; 

ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร 

ยอมประคองจิต ยอมต้ังจิตไว เพ่ือการบังเกิดข้ึนแหงกุศล
ธรรมท้ังหลาย ท่ียังไมไดบังเกิด; ยอมปลูกความพอใจ ยอม
พยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ยอมต้ังจิตไว 
เพื่อความยั่งยืน ความไมเลอะเลือนความงอกงามยิ่งข้ึน ความ
ไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมท้ังหลาย 
ท่ีบังเกิดข้ึนแลว,  นี้เราเรียกวา ความเพียรชอบ. 
 ภิกษุ ท.  !  ความระลึกชอบ เปนอยางไร ?  
 ภิกษุ ท.  !  ภิกษุในกรณีนี ้ เปนผูมีปกติ
พิจารณาเห็นกายในกายอยูเปนประจํา, มีความเพียรเผากิเลส 
มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม (สัมปชัญญะ) มีสติ นําความพอใจ
และความไมพอใจในโลกออกเสียได; เปนผูมีปกติ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจํา, 
มีความเพียรเผากิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ 
นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได; 
เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา, มีความเพียร
เผากิเลส มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม มีสติ นําความพอใจและ



๒๙๘   ปฐมธรรม 

ความไมพอใจในโลกออกเสียได; เปนผูมีปกติพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมท้ังหลายอยูเปนประจํา, มีความเพียรเผากิเลส 

มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความ
ไมพอใจในโลกออกเสียได, นี้เราเรียกวา ความระลึกชอบ. 
 ภิกษุ ท. !  ความตั้งใจมั่นชอบ เปนอยางไร ?  
 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกาม
ท้ังหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เขาถึงฌานท่ีหนึ่ง 

อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู 
เพราะวิตกวิจารรํางับลง, เธอเขาถึงฌานท่ีสอง อันเปน
เคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอก 
ผุดข้ึน ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดแตสมาธิ 

แลวแลอยู เพราะปตจิางหายไป, เธอเปนผูเพงเฉยอยูได  
มีสติ มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม และไดเสวยสุขดวยนามกาย 

ยอมเขาถึงฌานท่ีสาม อันเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 

กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุ วา “เปนผูเฉยอยูได  มีสติ  
มีความรูสึกตวัท่ัวพรอม”  แลวแลอยู  เพราะละสุขและทุกข
เสียได  และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนสั
ในกาลกอน  เธอยอมเขาถึงฌานท่ีส่ี  อันไมทุกขและไมสุข  



พุทธวจน   ๒๙๙ 

มีแตสติอันบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาแลวแลอยู, นี้เราเรียกวา
สัมมาสมาธิ. 
 ภิกษุ ท.  !  นี้เราเรียกวา   อริยสัจคือหนทางเปน
เคร่ืองใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
 

มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙. 

 



๓๐๐   ปฐมธรรม 

“ดิน น้ํา ไฟ ลม”  
ไมอาจหยัง่ลงไดในท่ีไหน  

 

 เกวัฏฏะ  !   เร่ืองเคยมีมาแลว : ภิกษุรูปหนึ่ง     
ในหมูภกิษุนีเ้อง เกิดความสงสัยข้ึนในใจวา “มหาภตูส่ี คือ  
ดิน น้ํา ไฟ ลม เหลานี้ ยอมดับสนิท ไมมีเศษเหลือ 

ในท่ีไหนหนอ”   ดังนี.้ 

 (ความวา ภิกษุรูปนั้นไดเขาสมาธิอันอาจนาํไปสูเทวโลก 

ไดนําเอาปญหาขอที่ตนสงสัยนั้นไปเที่ยวถามเทวดาพวกจาตุมมหาราชิกา, 

เม่ือไมมีใครตอบได  ก็เลยไปถามเทวดาในช้ันดาวดึงส,  เทวดาชั้นนั้น

โยนใหไปถามทาวสักกะ, ทาวสุยามะ, ทาวสันตุสิตะ, ทาวสุนิมมิตะ, 

ทาวปรนิมมิตวสวัตตี,  ถามเทพพวกพรหมกายิกา  กระทั่งทาวมหาพรหม

ในที่สุด, ทาวมหาพรหมพยายามหลีกเลี่ยง เบี่ยงบายที่จะไมตอบอยูพักหนึ่ง 

แลวในที่สุดไดสารภาพวาพวกเทวดาทั้งหลาย พากันคิดวาทาวมหาพรหมเอง 

เปนผูรูเห็นไปทุกส่ิงทุกอยาง แตที่จริงไมรู ในปญหาที่วา มหาภูตรูป   

จักดับไปในที่ไหนนั้นเลย มันเปนความผิดของภิกษุนั้นเอง  ที่ไมไปทูลถาม

พระผูมีพระภาคเจา ในที่สุดก็ตองยอนกลับมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา) 

 
 



พุทธวจน   ๓๐๑ 

 เกวัฏฏะ !   ภิกษุนั้นไดกลับมาอภิวาทเรา นั่ง ณ  
ท่ีควร แลวถามเราวา “ขาแตพระองคผูเจรญิ ! มหาภูตสี่ คือ ดิน 

นํ้า ไฟ ลม เหลาน้ี ยอมดับสนิท ไมมีเศษเหลือ ในที่ไหน?” ดังนี.้ 
 เกวัฏฏะ !  เม่ือเธอถามข้ึนอยางนี ้ เราไดกลาวกะ
ภิกษุนัน้วา แนะภกิษ ุ!  เร่ืองเกาแกมีอยูวา พวกคาทางทะเล 

ไดพานกสําหรับคนหาฝงไปกับเรือคาดวย เม่ือเรือหลงทิศ
ในทะเล และแลไมเห็นฝง พวกเขาปลอยนก สําหรับคนหา
ฝงนั้นไป นกนั้นบินไปทางทิศตะวนัออกบาง ทิศใตบาง  
ทิศตะวนัตกบาง ทิศเหนือบาง ทิศเบ้ืองบนบาง ทิศนอย  ๆบาง 

เม่ือมันเห็นฝงทางทิศใดแลว มันกจ็ะบินตรงไปยงัทิศนัน้, 
แตถาไมเห็น ก็จักบินกลับมาสูเรือตามเดิม. ภิกษ ุ ! 
เชนเดยีวกบัเธอนั้นแหละ ไดเท่ียวหาคําตอบของปญหาน้ี 

มาจนจบท่ัวกระท่ังถึงพรหมโลกแลว ในท่ีสุดก็ยงัตองยอน
มาหาเราอีก. 
 ภิกษ ุ !  ในปญหาของเธอนั้น เธอไมควรตัง้คําถาม
ข้ึนวา “มหาภตูส่ี คือ ดิน น้ํา ไฟ ลมเหลานี้ ยอมดบัสนทิ 
ไมมีเศษเหลือในท่ีไหน?”  ดังนี้เลย,  

  



๓๐๒   ปฐมธรรม 

อันท่ีจริง เธอควรจะต้ังคําถามข้ึนอยางนี้วา  : 
 “ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมหยั่งลงไดในท่ีไหน?  
ความยาว ความสั้น ความเล็ก ความใหญ ความงาม 

ความไมงาม ไมหยั่งลงไดในท่ีไหน ?  นามรูป ยอมดับสนิท 
ไมมีเศษเหลือในท่ีไหน ?  ดังนี ้ตางหาก. 
 

 ภิกษ ุ !  ในปญหานัน้ คําตอบมีดังนี ้: 
 

 “ส่ิง” ส่ิงหนึ่ง ซ่ึงบุคคลพงึรูแจง เปนส่ิงท่ีไมมี
ปรากฏการณ ไมมีท่ีสุด  แตมีทางปฏิบัติเขามาถึงได
โดยรอบนั้นมีอยู ใน  “ส่ิง”นั้นแหละ ดิน น้ํา ไฟ ลม  

ไมหยั่งลงได  ใน “ส่ิง” นั้นแหละความยาว ความสั้น 

ความเล็ก ความใหญ ความงาม ความไมงาม ไมหยั่งลงได 
ใน “ส่ิง” นั้นแหละ นามรูปยอมดับสนิท ไมมีเศษเหลือ 

นามรูปดับสนทิ ใน “ส่ิง” นี้  เพราะการดับสนิทของ
วิญญาณ,  ดังนี้” 

สี. ที. ๙/๒๗๗/๓๔๓. 

 



พุทธวจน   ๓๐๓ 

สิ่ง ๆ หนึง่ซ่ึงบุคคลพึงรูแจง 
 

“ส่ิง” ส่ิงหนึ่งซ่ึงบุคคลพึงรูแจง 
เปนส่ิงท่ีไมมีปรากฏการณ  ไมมีท่ีสุด 

มีทางปฏิบัติเขามาถึงไดโดยรอบ, นั้นมีอยู; 
 

ใน “ส่ิง” นั้นแหละ 
ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมหยั่งลงได; 

ใน “ส่ิง” นั้นแหละ 
ความยาว ความสั้น ความเล็ก ความใหญ 
ความงาม ความ ไมงาม ไมหยั่งลงได; 

ใน “ส่ิง” นั้นแหละ 
นามรูป ดับสนิทไมมีเหลือ; 
นามรูป ดับสนิท ใน “ส่ิง” นี้ 

เพราะการดับสนิทของวิญญาณ; ดังนี้แล. 
 

 สี. ที. ๙/๒๘๙/๓๔๘-๓๕๐. 

 



๓๐๔   ปฐมธรรม 

สังขตลกัษณะ 
 

 ภิกษุ ท. !   
 สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม  
 ๓ อยาง เหลานี้  มีอยู.  
 ๓  อยางอยางไรเลา ?    ๓ อยางคือ :-  
 
 ๑.  มีการเกิดปรากฏ (อุปฺปาโท ปฺญายติ);  
 ๒.  มีการเส่ือมปรากฏ (วโย ปฺญายติ);  
 ๓.  เม่ือตั้งอยูก็มีภาวะอยางอ่ืนปรากฏ  
  (ฐิตสฺส อฺญถตฺตํ ปฺญายติ).  
 
 ภิกษุ ท. !   
 สามอยางเหลานี้แล   คือ  
 สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม.  
 
 



พุทธวจน   ๓๐๕ 

อสังขตลกัษณะ 
 

 ภิกษุ ท. !   
 อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม  
 ๓ อยางเหลานี้   มีอยู.   
 ๓  อยางอยางไรเลา ?   ๓ อยางคือ :-  
 
 ๑.  ไมปรากฏมีการเกิด (น อุปฺปาโท ปฺญายติ);  
 ๒.  ไมปรากฏมีการเส่ือม (น วโย ปฺญายติ);  
 ๓.  เม่ือต้ังอยู ก็ไมมีภาวะอยางอ่ืนปรากฏ  
  (น ฐิตสฺส อฺญถตฺตํ ปฺญายติ).  
 
 ภิกษุ ท. !   
 สามอยางเหลานี้แล   คือ 
 อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม.  
 

ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖-๔๘๗. 



๓๐๖   ปฐมธรรม 

ลําดับการหลุดพนโดยละเอยีด 
เมือ่เหน็อนัตตา 

 

 ภิกษ ุท.  !  รูปเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง 
ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา ส่ิงใด
เปนอนัตตา ส่ิงนั้นนั้น ไมใชของเรา ไมใชเปนเรา ไมใช
เปนตัวตนของเรา : เธอท้ังหลายพึงเห็นขอนั้น ดวยปญญา
โดยชอบ ตรงตามท่ีเปนจริง อยางนี ้ดวยประการดังนี.้ 
 (ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ตรัส 
อยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปทุกประการ) 

 ภิกษุ ท.  !  เม่ือบุคคลเห็นขอนั้น ดวยปญญาโดย
ชอบตรงตามท่ีเปนจริงอยูอยางนี้,   ปุพพันตานุทิฏฐิ          
(ความตามเห็นขันธสวนอดีต) ท้ังหลาย ยอมไมมี;  
 เม่ือปุพพันตานุทิฏฐิท้ังหลายไมมี, อปรันตานุทิฏฐิ
ท้ังหลาย (ความตามเห็นขันธสวนอนาคต) ยอมไมมี; 
 เม่ืออปรันตานุทิฏฐิท้ังหลายไมมี, ความยึดม่ัน
ลูบคลําอยางแรงกลา ยอมไมมี; 



พุทธวจน   ๓๐๗ 

 เม่ือความยดึม่ันลูบคลําอยางแรงกลาไมมี, จิตยอม
จางคลายกําหนัด ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ท้ังหลาย ในวิญญาณ ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย 

เพราะไมมีความยึดม่ันถือม่ัน; 
 เพราะจิตหลุดพนแลว  

 จิตจึงดํารงอยู (ตามสภาพของจิต); 

 เพราะเปนจิตท่ีดํารงอยู    
 จิตจึงยินดีราเริงดวยดี; 
 เพราะเปนจิตท่ียินดีราเริงดวยดี     
 จิตจึงไมหวาดสะดุง; 
 เม่ือไมหวาดสะดุง     
 ยอมปรินิพพาน (ดับรอบ) เฉพาะตนนั่นเทียว 
 เธอนั้นยอมรูชัดวา  
 “ชาติส้ินแลว, พรหมจรรยไดอยูจบแลว,  
 กิจที่ควรทํา ไดทําสําเร็จแลว,  
กิจอ่ืนท่ีจะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้   มิไดมีอีก” ดังนี้. 
 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓. 



๓๐๘   ปฐมธรรม 

ทําความเขาใจเกี่ยวกบัอาหาร 
 

 ภิกษุ ท.  !  ถาไมมีราคะ (ความกําหนัด)   ไมมีนันทิ 
(ความเพลิน)   ไมมีตัณหา (ความอยาก)   ในกพฬีการาหาร (อาหารคือ

คําขาว) แลวไซร, วิญญาณ ก็เปนส่ิงท่ีตั้งอยูไมได เจริญงอก
งามอยูไมได ในกพฬกีาราหารนัน้. วิญญาณ ตั้งอยูไมได 
เจริญงอกงามอยูไมได ในท่ีใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ยอม
ไมมีในท่ีนั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป ไมมีในท่ีใด, ความเจริญ
แหงสังขารท้ังหลาย ยอมไมมี ในท่ีนั้น. ความเจริญ
แหงสังขารท้ังหลาย ไมมีในท่ีใด, การบังเกดิในภพใหมตอไป 

ยอมไมมีในท่ีนั้น. การบงัเกดิในภพใหมตอไป ไมมีในท่ีใด, 
ชาติชรามรณะตอไป ยอมไมมีในท่ีนั้น. ชาติชรามรณะ ตอไป 
ไมมีในท่ีใด,   ภิกษุ ท. !    เราเรียก “ท่ี” นั้นวาเปน “ท่ีไมมีโศก   
ไมมีธุลี    ไมมีความคับแคน” ดังนี้.... 
 ภิกษุ ท.  !  เปรียบเหมือนเรือนยอด หรือศาลา
เรือนยอดท่ีตั้งอยูทางทิศเหนือ หรือใตก็ตาม เปนเรือนมี
หนาตางทางทิศตะวันออก. คร้ันพระอาทิตยข้ึนมา แสงสวาง 



พุทธวจน   ๓๐๙ 

แหงพระอาทิตยสองเขาไปทางหนาตางแลว จักต้ังอยูท่ี
สวนไหนแหงเรือนนั้นเลา ? 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   แสงสวางแหงพระอาทติย จกัปรากฏ

ที่ฝาเรือนขางในทางทิศตะวันตก พระเจาขา !”  

 ภิกษุ ท.  !  ถาฝาเรือนทางทิศตะวันตกไมมีเลา 

แสงสวางแหงพระอาทติยนัน้ จกัปรากฏอยู ณ ท่ีไหน ? 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ ! แสงสวางแหงพระอาทิตย จักปรากฏ 

ที่พื้นดิน พระเจาขา !” 

 ภิกษุ ท.  !  ถาพื้นดินไมมีเลา แสงสวางแหง
พระอาทิตยนัน้ จักปรากฏท่ีไหน ? 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  แสงสวางแหงพระอาทติย จกัปรากฏ 

ในน้ํา พระเจาขา !” 

 ภิกษุ ท. !  ถาน้ําไมมีเลา แสงสวางแหงพระอาทิตย 
นั้น จักปรากฏท่ีไหนอีก ? 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น ยอมเปน

ส่ิงที่ไมปรากฏแลว พระเจาขา !” 

 ภิกษุ ท. !  ฉันใดก็ฉันนัน้แล :  



๓๑๐   ปฐมธรรม 

 ถาไมมีราคะ (ความกําหนัด)   ไมมีนนัทิ(ความเพลิน)   
ไมมีตณัหา (ความอยาก)  ในกพฬีการาหารแลวไซร, 
 วิญญาณก็เปนส่ิงท่ีตั้งอยูไมได เจริญงอกงาม
อยูไมไดในกพฬีการาหารนั้น.  

 วิญญาณต้ังอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมไดในท่ีใด,   
การหยั่งลงแหงนามรูป ยอมไมมี ในท่ีนั้น.  

 การหยั่งลงแหงนามรูป ไมมีในทีใ่ด, ความเจริญ
แหงสังขารท้ังหลาย ยอมไมมีในทีน่ัน้.  

 ความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ไมมีในท่ีใด, 

การบังเกิดในภพใหมตอไปยอมไมมีในท่ีนั้น. 

 การบัง เก ิดในภพใหมต อไป  ไมม ีในที ่ใด ,  
ชาติ ชรามรณะตอไป ยอมไมมี ในท่ีนั้น.  

 ชาติชรามรณะตอไป ไมมีในท่ีใด,  

 ภิกษุ ท. !   เราเรียก “ท่ี”  นั้นวาเปน “ท่ีไมมีโศก 

ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน” ดังนี.้...  
 



พุทธวจน   ๓๑๑ 

หลักการพิจารณาอาหาร 
 

 ภิกษุ ท. !  ก็ กพฬีการาหาร (อาหารคือคําขาว) จะ
พึงเห็นไดอยางไร ?  
 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคน  

ถือเอาเสบียงสําหรับเดินทางเล็กนอย เดินไปสูหนทาง  
อันกันดาร สองสามีภรรยาน้ัน มีบุตรนอยคนเดียวผูนารัก
นาเอ็นดูอยูคนหนึ่ง เมื่อขณะเขาทั้งสองกําลังเดินไป
ตามทางอันกันดารอยูนั้น  เสบียงสําหรับเดินทางท่ีเขามีอยู
เพียงเล็กนอยนั้น ไดหมดส้ินไป  หนทางอันกันดารนั้น 
ยังเหลืออยู เขาท้ังสองนั้น ยังไมเดินขามหนทางอันกันดาร
นั้นไปได คร้ังนั้นแล สองภรรยาสามีนั้นไดมาคิดกันวา 

“เสบียงสําหรับเดินทางของเราท้ังสองท่ีมีอยูเพียงเล็กนอยนี ้
ไดหมดส้ินลงแลว หนทางอันกันดารนี้ยังเหลืออยู ท้ังเราก็
ยังไมเดินขามหนทางอันกันดารนี้ไปได อยากระนั้นเลย   
เราท้ังสองคน พึงฆาบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูนี้เสีย 
แลว ทําใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง บริโภคเนื้อบุตรนี้แหละ  
เดินขามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยูนี้กันเถิด เพราะ



๓๑๒   ปฐมธรรม 

ถาไมทําเชนนี้ พวกเราทั้งสามคนจะตองพากันพินาศหมด
แน” ดังนี.้ คร้ังนั้นแล ภรรยาสามีท้ังสองนั้น จึงฆาบุตรนอย
คนเดียวผูนารักนาเอ็นดูนั้น แลวทําใหเปนเนื้อเค็ม และเนื้อยาง 
บริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียว เดินขามหนทางอันกันดาร
ที่ยังเหลืออยูนั้น สองภรรยาสามีนั้น บริโภคเนื้อบุตรไป
พลางพรอมกับคอนอกไปพลาง รําพันวา “บุตรนอยคนเดียว
ของเราไปไหนเสีย บุตรนอยคนเดียวของเราไปไหนเสีย”  ดังนี้.  
 ภิกษุ ท. !  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนี้
วาอยางไร ?  
 สองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเปนอาหาร  
เพื่อความเพลิดเพลินสนกุสนานบาง เพื่อความมัวเมาบาง 

เพื่อความประดับประดาบาง  หรือเพือ่ตบแตง (รางกาย) บาง 

หรือหนอ ?  
 ภิกษุท้ังหลายเหลานั้นกราบทูลวา “ขอนั้นหาเปน

เชนนั้นไม พระเจาขา !” 

 แลวตรัส ตอไปวา “ถาอยางนั้นสองภรรยาสามีนั้น 

จะพึงบริโภคเนื้อบุตรเปนอาหารเพียงเพื่อ (อาศัย) เดินขาม
หนทางอันกันดารเทานั้นใชไหม?” 



พุทธวจน   ๓๑๓ 

 “ใช พระเจาขา !”  
 ภิกษุ ท. !   ขอนี้มีอุปมาฉันใด,  เรายอมกลาววา 
กพฬกีาราหารอันอริยสาวกพึงเห็น (วามีอปุมาเหมือนเนือ้บตุร) 

ฉันนัน้.  

 ภิกษุ ท. !  เม่ือกพฬีการาหาร อันอริยสาวก
กําหนดรูไดแลว,  

 ราคะ (ความกําหนัด) ท่ีมีกามคุณท้ัง ๕ เปนแดนเกิด 
ยอมเปนส่ิงท่ีอริยสาวกนัน้กําหนดรูไดแลวดวย;  
 เม่ือราคะที่มีกามคุณท้ัง ๕ เปนแดนเกิด เปนส่ิงท่ี
อริยสาวกนั้นกําหนดรูไดแลว,  
 สังโยชนชนิดท่ีอริยสาวกประกอบเขาแลว จะพึง
เปนเหตุใหมาสูโลกนีไ้ดอีก ยอมไมมี. 

 

นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๘/๒๔๐. 

 



๓๑๔   ปฐมธรรม 

หมดความพอใจ ก็สิน้ทุกข 
 

นะติยา  อะสะติ  อาคะติคะติ  นะ  โหติ; 
เม่ือความนอมไป  ไมมี,  การมาและการไป  ยอมไมมี 

 
อาคะติคะติยา  อะสะติ  จุตูปะปาโต  นะ  โหติ; 

เม่ือการมาและการไป ไมมี,  
การเคล่ือนและการเกิดขึ้น  ยอมไมมี 

 
จุตูปะปาเต  อะสะต ิ เนวิธะ  นะ  หุรัง  นะ  อุภะยะมันตะเร: 

เม่ือการเคล่ือนและการเกิดขึน้ ไมมี,  อะไร ๆ ก็ไมมีในโลกนี ้
ไมมีในโลกอื่น ไมมีในระหวางแหงโลกท้ังสอง 

 
เอเสวันโต  ทุกขัสสะ, 

นั่นแหละ คือท่ีสุดแหงทุกขละ. 
 

อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑. 



พุทธวจน   ๓๑๕ 

ความรูสึกภายในใจ  
เมือ่ละตัณหา (ความอยาก) ได  

 

 เราเม่ือยังคนไมพบแสงสวาง, มัวเสาะหานายชาง
ปลูกเรือน (คือตัณหา ผูกอสรางเรือนคืออัตตภาพ) อยู, ไดทองเทีย่ว
ไปในสังสารวัฏ กลาวคือ ความเกิดแลว เกิดอีกเปนอเนกชาติ 

ความเกดิเปนทุกขรํ่าไปทุกชาติ  

 แนะนายชางผูปลูกสรางเรือน !    
เรารูจักเจาเสียแลว, 
เจาจักสรางเรือนใหเราตอไปอีกไมได,  

 โครงเรือน (คือกิเลสที่เหลือเปนเชื้อเกิดใหม) ของเจา     
 เราหักเสียยับเยินหมดแลว    
 ยอดเรือน (คืออวิชชา)  เราขยี้เสียแลว,  
 จิตของเรา  ถึงความเปนธรรมชาติ   
 ท่ีอารมณจะยแุหย  ยัว่เยาไมไดเสียแลว   
 มันไดลุถึงความหมดอยากทุกอยาง. 
 

ธ. ข.ุ ๒๕/๓๕/๒๑. 





ลักษณะภิกษุผูมีศีล



๓๑๘   ปฐมธรรม 

ผูชี้ชวนวิงวอน 
 

ย ํภิกขฺเว สตฺถารา กรณีย ํสาวกาน ํ

หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนกุมฺป อุปาทาย 

กตํ โว ตํ มยา 
ภิกษุ ท. !   กิจอันใด  ท่ีศาสดาผูเอ็นดแูสดงหาประโยชน 
เก้ือกูล อาศัยความเอ็นดแูลว จะพึงทําแกสาวกท้ังหลาย, 

กิจอันนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอท้ังหลาย. 

เอตาน ิภิกฺขเว รุกฺขมูลาน ิ

เอตาน ิสฺุญาคาราน ิ

ภิกษุ ท. !   นั่นโคนไมท้ังหลาย, นั่นเรือนวางท้ังหลาย 

ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ 

ภิกษุ ท. !  พวกเธอท้ังหลายจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท. 

มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหวุตฺถ 

พวกเธอท้ังหลาย อยาไดเปนผูท่ีตองรอนใจ ในภายหลังเลย. 

อย ํโว อมฺหาก ํอนุสาสน ี

นี่แล   เปนวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนพวกเธอท้ังหลายของเรา. 
สฬา. สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔. 



พุทธวจน   ๓๑๙ 

ลักษณะของภกิษุผูมศีีล  
(นยัท่ี ๑) 

 

 มหาราชะ !  ภิกษุเปนผูมีศีลสมบูรณแลว เปน
อยางไรเลา ? 

  มหาราชะ !  ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้ ละปาณาติบาต 

เวนขาดจากปาณาติบาต วางทอนไมและศัสตราเสียแลว 

มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลใน
บรรดาสัตวท้ังหลายอยู;   แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง,  
 เปนผูละอทินนาทาน เวนขาดจากอทินนาทาน 

ถือเอาแตของท่ีเขาใหแลว หวังอยูแตของที่เขาให เปนคน
สะอาด ไมเปนขโมยอยู;  แมนี ้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง,  
 เปนผูละกรรมอันมิใชพรหมจรรย ประพฤติ
พรหมจรรยโดยปกติ ประพฤติหางไกล เวนขาดจาก
การเสพเมถุน อันเปนของชาวบาน;   แมนี้ ก็เปนศีลของเธอ
ประการหน่ึง,  
 



๓๒๐   ปฐมธรรม 

 เปนผูละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแต
ความจริง รักษาความสัตย มั่นคงในคําพูด ควรเชื่อถือได 
ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก;  แมนี้ ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง,  

 เปนผูละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ไดฟง
จากฝายนี้แลว ไมเก็บไปบอกฝายโนน เพื่อใหฝายนี้
แตกราวกัน หรือไดฟงจากฝายโนนแลว ไมนํามาบอก
แกฝายนี้ เพื่อใหฝายโนนแตกราวกัน แตจะสมานคนท่ี
แตกกันแลว ใหกลับพรอมเพรียงกัน อุดหนุนคนท่ี
พรอมเพรียงกันอยู  ใหพรอมเพรียงกันยิ่งข้ึน  เปนคนชอบ
ในการพรอมเพรียง เปนคนยินดีในการพรอมเพรียง เปนคน
พอใจในการพรอมเพรียง   กลาวแตวาจาท่ีทําใหพรอมเพรียง
กัน;   แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง,  
 เปนผูละการกลาวคําหยาบเสีย เวนขาดจากการ
กลาวคําหยาบ กลาวแตวาจาท่ีไมมีโทษ เสนาะโสต ใหเกิด
ความรัก เปนคําฟูใจ เปนคําสุภาพท่ีชาวเมืองเขาพูดกัน 

เปนท่ีใครท่ีพอใจของมหาชน;   แมนี้ ก็เปนศีลของเธอ
ประการหน่ึง,  



พุทธวจน   ๓๒๑ 

 เปนผูละคําพูดท่ีโปรยประโยชนท้ิงเสีย เวนขาดจาก
การพูดเพอเจอ กลาวแตในเวลาอันสมควร กลาวแตคําจริง
เปนประโยชน เปนธรรม เปนวินัย กลาวแตวาจามีที่ตั้ง 

มีหลักฐานท่ีอางอิง มีเวลาจบ ประกอบดวยประโยชน 
สมควรแกเวลา;   แมนี ้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
 
 



๓๒๒   ปฐมธรรม 

ลักษณะของภกิษุผูมศีีล  
(นยัท่ี ๒) 

 

 มหาราชะ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี ้ 
 เปนผูฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว,  เวนจาก    
การฉันในราตรีและวิกาล,  
 เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา การขับรอง การประโคม 

และการดกูารเลนชนิดเปนขาศึกแกกุศล,  
 เปนผูเวนขาดจากการประดับประดา คือทัดทรง
ตกแตงดวยมาลาและของหอมและเคร่ืองลูบทา,  
 เปนผูเวนขาดจากการนอนบนท่ีนอนสูงใหญ,  
 เปนผูเวนขาดจากการรับเงินและทอง,  
 เปนผูเวนขาดจากการรับขาวเปลือก,  
 เปนผูเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ,  
 เปนผูเวนขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิง,  
 เปนผูเวนขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย,  
 เปนผูเวนขาดจากการรับแพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค 
มา ท้ังผูและเมีย,  



พุทธวจน   ๓๒๓ 

 เปนผูเวนขาดจากการรับท่ีนาและท่ีสวน,  
 เปนผูเวนขาดจากการรับใชเปนทูตไปในท่ีตาง ๆ,  
 เปนผูเวนขาดจากการซ้ือและการขาย,  
 เปนผูเวนขาดจากการโกงดวยตาช่ัง การลวงดวยของ
ปลอมและการฉอดวยเคร่ืองนับ,  
 เปนผูเวนขาดจากการโกงดวยการนับสินบนและ
ลอลวง,  
 เปนผูเวนขาดจากการตัด การฆา การจําจอง การซุม
ทําราย การปลน และการกรรโชก,  
 แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง,  
 



๓๒๔   ปฐมธรรม 

ลักษณะของภกิษุผูมศีีล  
(นยัท่ี ๓) 

 

 อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณบางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานัน้ยังทํา
พีชคามและภูตคามใหกาํเริบ, คืออะไรบาง ? คือพืชท่ีเกิด
แตราก พืชท่ีเกดิแตตน พืชท่ีเกิดแตผล พืชท่ีเกิดแตยอด และ
พืชท่ีเกิดแตเมล็ดเปนท่ีหา. สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอ
เวนขาดจากการทําพชีคามและภูตคาม เห็นปานนั้น ใหกําเริบ
แลว   แมนี ้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
 อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณบางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปน
ผูทําการบริโภคสะสมอยูเนือง ๆ, คืออะไรบาง ? คือสะสม
ขาวบาง สะสมน้ําดื่มบาง สะสมผาบาง สะสมยานพาหนะบาง 

สะสมเคร่ืองนอนบาง  สะสมของหอมบาง สะสมอามิสบาง. 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี ้ เธอเวนขาดจากการบริโภคสะสม
เห็นปานนั้นเสียแลว  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พุทธวจน   ๓๒๕ 

 อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณบางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปน
ผูดูการละเลนกันอยูเนือง ,ๆ คืออะไรบาง ? คือดูฟอน ฟงขับ 

ฟงประโคม ดูไมลอย ฟงนยิาย ฟงเพลงปรบมือ ฟงตีฆอง 

ฟงตีระนาด ดูหุนยนต ฟงเพลงขอทาน ฟงแคน ดูเลนหนาศพ 

ดูชนชาง แขงมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก 
ชนนกกระทา ดูรําไม รํามือ ชกมวย ดูเขารบกัน ดูเขาตรวจพล 

ดูเขาต้ังกระบวนทัพ ดูกองทัพ ท่ีจัดไว.  สวนภิกษุในธรรม
วินยันี ้ เธอเวนขาดจากการดูการเลนเหน็ปานนั้นเสียแลว 

แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง, 
 อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณบางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยัง
สําเร็จการเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตผิด เพราะทําเดรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ?  คือทายลักษณะในรางกายบาง 

ทายนิมิตลางดีลางรายบาง ทายอุปปาตะ คือของตกบาง 

ทํานายฝน ทายชะตา ทายผาหนูกัด ทําพิธีโหมเพลิง ทําพิธี
เบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดโปรยแกลบ ทําพิธีซัดโปรยรํา 
ทําพิธีซัดโปรยขาวสาร ทําพิธีจองเปรียง ทําพิธีจุดไฟบูชา 



๓๒๖   ปฐมธรรม 

ทําพิธีเสกเปา ทําพิธีพลีดวยโลหิตบาง เปนหมอดูอวัยวะ
รางกาย หมอดูภูมิท่ีต้ังบานเรือน ดูลักษณะไรนา เปนหมอ
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอทํายันตกันบานเรือน หมองู 
หมอดับพิษ หมอแมลงปอง หมอหนูกัด หมอทายเสียงนก 

เสียงกา หมอทายอายุ หมอกันลูกศร หมอดูรอยสัตว. 
สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเวนขาดจากการเล้ียงชีวิตผดิ 

เพราะทําเดรัจฉานวิชา เห็นปานนั้นเสียแลว. แมนี ้ ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง, 
 อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณบางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น 

ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตผิด เพราะทําเดรัจฉาน
วิชา เห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือ ทํานายจันทรคราส 

สุริยคราส  นักษัตรคราส ทํานายดวงจันทร ดวงอาทิตย 
ดาวพระเคราะห วาจักเดินในทางบาง นอกทางบาง, ทํานายวา 
จักมีอุกกาบาต ฮูมเพลิง แผนดินไหว ฟารองบาง ทํานาย
การข้ึน การตก การหมอง การแผวของดวงจันทร ดวงอาทิตย
และดาว จะมีผลเปนอยางนัน้ ๆ ดังนี้บาง. สวนภกิษใุน
ศาสนานี้ เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทํา



พุทธวจน   ๓๒๗ 

เดรัจฉานวิชา เห็นปานนั้นเสียแลว.   แมนี้ ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง,  
 อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณบางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น 

ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตผิด เพราะทํา
เดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือ ทํานายวา
จักมีฝนดีบาง จักมีฝนแลงบาง อาหารหางาย อาหารหายาก 

จักมีความสบาย จักมีความทุกข จักมีโรค จักไมมีโรคบาง 

ทํานายการนับคะแนน คิดเลข ประมวล, แตงกาพยกลอน 

สอนตําราวาดวยทางโลก ดังนีบ้าง. สวนภิกษใุนธรรมวินัยนี้ 
เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทําเดรัจฉานวิชา 

เหน็ปานนัน้เสียแลว.    แมนี ้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง,  
 อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณบางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายดวยศรัทธาแลว ยังสําเร็จการเปนอยู
ดวยการเล้ียงชีวิตผิด เพราะทําเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้อยู, 
คืออะไรบาง ? คือ ดูฤกษอาวาหะ ดูฤกษวิวาหะ ดูฤกษทําการ
ผูกมิตร ดูฤกษทําการแตกราว ดูฤกษทําการเก็บทรัพย ดูฤกษ
ทําการจายทรัพย, ดูโชคดีโชครายบาง, ใหยาบํารุงครรภบาง 



๓๒๘   ปฐมธรรม 

รายมนตผูกยึด ปดอุดบาง, รายมนตสลัด รายมนตกั้นเสียง 

เปนหมอเชิญผีถามบาง เชิญเจาเขาหญิงถามบาง ถามเทวดา
บาง ทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงมหาพรหม 

รายมนตพนไฟ รายมนตเรียกขวัญใหบาง.  สวนภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เธอเวนขาดจากการเล้ียงชีวิตผดิ เพราะทํา
เดรัจฉานวิชา เห็นปานนั้นเสียแลว.   แมนี้ ก็เปนศีลของเธอ
ประการหน่ึง,  

 อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณบางพวก 

ฉันโภชนะท่ีทายกถวายดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยัง
สําเร็จการเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตผิด เพราะทําเดรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้อยู, คืออะไรบาง ? คือ บนขอลาภผลตอเทวดา ทํา
การบวงสรวงแกบน สอนมนตกันผีกันบานเรือน ทํา
กะเทยใหเปนชาย ทําชายใหเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทํา
การบวงสรวงในท่ีปลูกเรือน พนน้ํามนต บูชาเพลิงใหบาง 

ประกอบยาสํารอกใหบาง ประกอบยาประจุ ประกอบยาถาย
โทษขางบน ประกอบยาแกปวดศีรษะ หุงน้าํมันหยอดหู 
ทํายาหยอดตา ประกอบยานัตถุ ประกอบยาทําใหกัด 

ประกอบยาทําใหสมาน  เปนหมอปายยาตา  เปนหมอผา



พุทธวจน   ๓๒๙ 

บาดแผล  เปนหมอกุมาร  หมอพอกยาแกยาใหบาง.           
สวนภกิษุในธรรมวินัยนี ้ เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด 

เพราะทําเดรัจฉานวิชา เห็นปานนั้นเสียแลว. แมนี ้ ก็เปนศีล
ของเธอประการหน่ึง. 

สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓. 

 





 
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 



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



บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐ

พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ์ 
(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก้ 
(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)

ร่วมจัดทำโดย
คุณอาคม จันทะคุณ,

กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร,

กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพุทธโอษฐ์, 

กลุ่มธรรมะสีขาว, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กลุ่มวิทยาเขต-หาดใหญ่, 

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, 





ฉกฺก. อํ ๒๒/๔๑๘/๓๒๖. , ติก. อํ. ๒๒/๓๕๕/๕๖๔.

โสณะ! ข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแล กล่าวคือ 

ความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไป 

ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน 

ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน

โสณะ! เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียรแต่พอดี 
จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอ ๆ กัน

จงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด

“พระเจ้าข้า ! ข้าพระองค์จักปฏิบัติอย่างนั้น”

“ความเพียรพอดี พร้อมด้วยความสามัคคี”

ภิกษุทั้งหลาย  ในทิศใดพวกภิกษุ มีความพร้อมเพรียงกัน 

มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน 

เข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่  
ภิกษุทั้งหลาย  ทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป (อย่างเหน็ดเหนื่อย) 

จะป่วยการกล่าวไปใย ถึงการที่เพียงแต่นึกถึง. 

ในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น 

ได้ละทิ้งธรรม ๓ อย่างเสียแล้ว และพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มาก

ในธรรม ๓ อย่าง....ก็ธรรม ๓ อย่าง อย่างไรเล่า 

ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มพูนให้มาก ๓ อย่างคือ:-

๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม

๒. อพั ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในการไม่ทำความมุ่งร้าย

๓. อวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้ลำบาก

ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้แล ที่ภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มพูนให้มาก...



สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน  ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ 

ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทำจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 

ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคำปรีกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวกและประหยัด 

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

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. 

“ปฐมธรรม”
เขาใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

คามณิ ! ...เพราะเหตุวา ถึงแมเขาจะเขาใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียว 

นั่นก็ยังจะเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกชนทั้งหลายเหลานั้น 

ตลอดกาลนาน

สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓. 

“ป
ฐม

ธรรม
”

เมื่อ ผู อื่น เปน ผูเบียดเบียน   
 เราจัก เปน ผู ไม เบียดเบียน   

 เมื่อ ผู อื่น กระทำ ปาณาติบาต   
 เรา จัก เวน ขาด จาก ปาณาติบาต   

 เมื่อ ผู อื่น   กระทำ อทินนาทาน   
 เรา จัก เวน ขาด จาก อทินนาทาน   

 เมื่อ ผู อื่น พูด เท็จ   พูด สอ เสียด   
 พูด คำ หยาบ  พูด เพอ เจอ 
 เรา จัก เวน ขาด จาก กา รพูดท็จ   พูด สอ เสียด   
 พูด คำ หยาบ   พูด เพอ เจอ 

 เมื่อ ผู อื่น มาก ดวย อภิ ชฌา   
 เรา จัก เปน ผู ไม มาก ดวย อภิ ชฌา   

 เมื่อ ผู อื่น มี จิต พยาบาท   
 เรา จัก เปน ผู ไมมี จิต พยาบาท   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ฟุงซาน   
 เรา จัก เปน ผู ไม ฟุงซาน   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู   มัก โกรธ   ผูก โกรธ     
 เรา จัก เปน ผู   ไม มัก โกรธ   ผูก โกรธ   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ลบหลู คุณ   
 เรา จัก เปน ผู   ไม ลบหลู คุณ   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู แขง ดี   เรา จัก เปน ผู   ไม แขง ดี 

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ริษยา   เรา จัก เปน ผู ไม ริษยา   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ตระหนี่ 
 เรา จัก เปน ผู ไม ตระหนี่ 

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู โออวด   
 เรา จัก เปน ผู ไม โออวด   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู มี มารยา   
 เรา จัก เปน ผู ไมมี มารยา   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู กระดาง   
 เรา จัก เปน ผู ไม กระดาง     

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ดู หมิ่น ทาน   
 เรา จัก เปน ผู ไม ดู หมิ่น ทาน 

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู วายาก   เรา จัก เปน ผู วา งาย   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู มี มิตร ชั่ว   เรา จัก เปน ผู มี มิตร ดี   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ประมาท   
 เรา จัก เปน ผู ไม ประมาท   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ไมมี หิริ   และ โอตตัปปะ   
 เรา จัก เปน ผู มี หิริ   และ โอตตัปปะ   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู มี สุ ตะ นอย   
 เรา จัก เปน ผู มี สุ ตะ มาก   

 เมื่อ ผู อื่น เปน ผู ขี้ เกียจ   
 เรา จัก เปน ผู ปรารภ ความ เพียร  

จุนทะ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) 
เปนสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำในธรรมทั้งหลายเหลานี้ กลาวคือ: -

ม. มู. ๑๒/๗๕/๑๐๔.

ฉบ
ับ

  ๙
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