
  

ใบแกคําผิด   
ในหนังสือ  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 

หนา             บรรทัด (นับลง)                  คําวา                               แกเปน 
๒๒ ๒๐ คิลานปจจัย คิลานปจจัย- 
๓๔ ๒๐ ๑๐๐ ๑๐๐, ๑๐๑ 
๓๕ ๒๒ ๑๐๒ ๑๐๐, ๑๐๒ 
๓๗ ๒๒ ๑๐๓ ๑๐๑, ๑๐๓ 
๓๘ ๒๑ ๑๐๓ ๑๐๑, ๑๐๓ 
๕๓ ๑๗ ๕๗๓, ๕๗๖, ๕๗๓-๖, 
๖๘ ๑๑ ดังนี้. แล. ดังนี้ แล. 
๗๑ ๑๖, ๑๗ กูฏาคาร, ศาลามหาวัน กูฏาคาร –ศาลามหาวัน 
๗๙ ๑๖ คิลานปจจัย คิลานปจจัย- 
๑๐๓; ๑๐๔;๑๐๕  ๘,๑๒,๑๕;๔,๑๐,๑๔,๑๘;๓    -ผูอยูดวยธรรม.(ทุก ๆ  แหง) (ผูอยูดวยธรรม). 
๑๐๕ ๒๐ ๒๑/ ๑๒/ 
๑๓๐ ๒๐ เจาะถึง เจาะจงถึง 
๑๔๔ ๒๐ ความรูความเห็นเกิด (ความรูความเห็น) เกิด 
๑๕๔ ๒๑ มตชนนาม มตชนฺนาม 
๒๑๗ ๒๒ และพระพุทธองคก็ทรงรับรองดังตอไปนี้. แตถูกพระพุทธองคทรงแสรง 
 ทวงดูดังที่กลาวแลว(ขางบน) 
๒๑๙ ๔ - ความเหน็ที่ถูกตรง. (ความเห็น) ที่ถูกตรง. 
๒๒๐ ๓ ความเห็นที่ (ความเห็น) ที่ 
๒๒๖ ๑๗ ดวยสัมมา ดวยสัมมา- 
๒๒๗ ๕ วิมุตติญาณ วิมุตติญาณ- 
 ๑๑ -ความไมรอนใจ (ความไมรอนใจ) 
๒๔๕ ๒ ในกุศล ในกุศล- 
 ๘ ธรรมชาติ ออน ธรรมชาติออน 
๒๖๑ ๒๐ ๒๓/๑๖๔ ๒๒/๑๖๔ 
๒๖๓ ๒๒ อยูเหนือ “อยูเหนือ” 
๒๗๓ ๔ ผูรู “ผูรู 
 ๑๐ กรรมนั้น. กรรมนั้น”. 
๒๗๗ ๒๕ จุนทะสามเณร จุนทสามเณร 
๒๘๖ ๑๙ ๒๘๔ ๒๘๓ 
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หนา               บรรทัด (นับลง)            คําวา                                      แกเปน 
๒๙๑ ๑๘,๒๑,๒๒ อยูนี้. ถูกตอง  ความหลุด อยูนี้ “ถูกตอง”- ความหลุด 
๓๐๑ ๑๘ สุภัททะ สุภัทท- 
๓๐๔ ๒๑ วินทะนคร วินทนคร 
๓๐๘ ๒๑ สตุตก. สตฺตก 
๓๑๔ ๘ ? อะไรเลา  ! อะไรเลา 
 ๑๙ ปรารถนาเทพ ปรารถนาเทพ- 
๓๑๕ ๑๘ นาคิตะภิกษุ นาคิตภิกษุ 
๓๒๗ ๒๓ ๓๕ ๓๔ 
๓๓๗ ๑๒ ชนิดปญญา ชนิดปญญา – 
๓๕๖ ๘ นี้นล นี้แล 
๓๕๘ ๑๒ องค องค- 
๓๕๙ ๑๓ ละบรรเทา ละ  บรรเทา 
๓๖๐ ๑๓ ทั้งหลาย. ทั้งหลาย! 
 ๑๖ สงสัยนานา สงสัยนานา –  
๓๖๕ ๕ มีสติ มีสติ- 
 ๘ ในการใด ในกาลใด 
๓๗๖ ๑๓ มรุธา มรุธา- 
๓๘๐ ๖ สมณะปฏิบัติ สมณปฏิบัติ 
๓๘๑ ๑๖ ๕๖๒ ๔๖๒ 
๓๘๒ ๔ การประพฤติชอบสมํ่าเสมอดวยใจ (การประพฤติชอบสมํ่าเสมอ 
 ดวยใจ) 
๓๘๓ ๑๙ ม.ม. มู. ม. 
๓๙๕ ๑๕ สิกขา สิกขา – 
๓๙๗ ๖ … … … (อีกนัยหนึ่ง) … … … 
๔๐๘ ๖ ในกาล ในกาล –  
๔๑๘ ๒๐ และกาม และกาม – 
๔๓๑ ๖ คิลานปจจัย คิลานปจจัย – 
๔๕๕ ๒๐ จดอายุ จดอายุ – 
๔๕๘ ๒๓ ปรินิพพายี ปรินิพพายี – 
๔๖๒ ๕ แสดงธรรม แสดงธรรม – 
 คําวา ขฺ.   ทุก ๆ หนา ที่วาดวยเรื่อง “ผูชี้ขุมทรัพย !”   แกเปน  ขุ. 
 คําวา   วิมุติ   ทุก ๆ แหง  ที่เปนชื่อธรรมะ      แกเปน     วิมุตติ 
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ขุมทรัพย 
จาก 

พระโอษฐ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

กองตําราธรรมทาน 
แปลและรอยกอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิ  จัดพิมพดวยดอกผลทุนพระยาลัดพลีธรรมประคัล 
เปนหนังสืออันดับท่ีสอง  ในหนังสือชุด  “ลัดพลีธรรมประคัลอนุสรณ” 

เปนการพิมพครั้งที่  ๔  ของหนังสือเลมน้ี 
จํานวน  ๑,๕๐๐  เลม 

 
(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน,  สงวนเฉพาะการพิมพจาํหนาย) 

พิมพที่  หางหุนสวนจํากัด  การพิมพพระนคร 
๙๒ - ๙๔  ถนนบุญศิริ  กรุงเทพมหานคร  โทร. ๒๑๒๓๓๗,  ๒๒๑๖๗๔ 
นายบุญธรรม  สุนทรวาที  ผูพิมพและโฆษณา  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๑๗  
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คณะธรรมทานไชยา 
 

จัดพิมพ 
 

พิมพคร้ังที่หนึ่ง ๑๑  มีนาคม   ๒๔๙๙ 
พิมพคร้ังที่สอง ๒๑  กรกฎาคม   ๒๕๐๒ 
พิมพคร้ังที่สาม ๓๐  พฤษภาคม   ๒๕๑๔ 
พิมพคร้ังที่สี่ ๓๐  มีนาคม   ๒๕๑๗ 
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การรอยกรองและจัดทําหนังสือเลมนี้ 
อุทิศ 

เปนถามพล ี แดบรรดาพระอรหันตสาวก 
ของพระผูมีพระภาคเจา 

และ 
เพื่อเปนกําลังใจและแนวทาง  แดเพื่อนสัตวผูขุดคนขุมทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) 
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ใจความสําคัญ 
 

เปนคําชี้ขุมทรัพยที่ตรัสเอง  ไมมีคําเรียบเรียงของผูแตงคละปน 
เพราะเปนที่รวบรวมเฉพาะพระพุทธภาษิต  ที่ตรัสขนาบและ 
ชี้ชวนไวดวยพระองคเอง  จากพระไตรปฎกลวน  เลือกเก็บ 
เอามารอยกรองใหเปนหมวดหมู  ติดตอกันตามลําดับ  เพื่อ 
สะดวกแกการศึกษาของผูขุดคนขุมทรัพย  เพ่ือเปนกําลังใจของ 
ผูเหน็ดเหนื่อยในการขุดคนขุมทรัพย  และเพื่อเปนเครื่องกลับ 
ตัวของผูที่ขุดคนขุมทรัพยอยูในวิธีที่นอกทาง  เปนสวนพิเศษ. 

- ผูรวบรวม 
 
 

มีปทานุกรมคําสําคัญ,  ลําดับหมวดธรรม  อยูทายเลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขุมทรัพย  จากพระโอษฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) 
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อักษรยอ 
(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนชื่อคัมภีร  ซึ่งมีอยูโดยมาก) 

------------------ 
มหาวิ. วิ. มหาวิภังค วินัยปฎก. สตฺตก.อํ. สัตตกนิบาต  อังคุตตรนิกาย 
ภิกฺขุนี. วิ. ภิกขุนีวิภังค        ” อฏก. อํ. อัฏฐกนิบาต        ” 
มหา. วิ. มหาวัคค        ” นวก. อํ. นวกนิบาต          ” 
จุลฺล. วิ.  จุลลวัคค        ” ทสก.อํ. ทสกนิบาต          ” 
ปริวาร.วิ. ปริวารวัคค ฑีฆนิกาย เอกาทสก.อํ. เอกาทสกนิบาต   ” 
สี.ที. สีลขันธธวัคค        ”  ขุ.ขุ. ขุททกปาฐ    ขุททกนิกาย 
มหา.ที มหวัคค        ” ธ.ขุ. ธัมมบท        ” 
ปา.ที. ปาฏิวัคค        ” อุ.ขุ. อุทาน        ” 
มู.ม. มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย อิติวุ.ขุ. อิติวุตตก        ” 
ม.ม. มัชฌิมปณณาสก        ” สุตฺต.ขุ. สุตตนิบาต        ” 
อุปริ.ม. อุปริปณณาสก       ” วิมาน.ขุ. วิมานวัตถุ        ” 
สคาถ.สํ. สคาถวัคค     สังยุตตนิกาย เปต.ขุ. เปตวัตถุ        ” 
นิทาน.สํ. นิทานวัคค        ” เถร.ขุ. เถรคาถา        ” 
ขนฺธ.สํ. ขันธวารวัคค        ” เถรี.ขุ. เถรีคาถา        ” 
สฬา.สํ. สฬายตนวัคค        ” ชา.ขุ. ชาดก        ” 
มหาวาร.สํ. มหาวารวัคค        ” มหานิ.ขุ. มหานิทเทส        ” 
เอก.อํ. เอกนิบาต          อังคุตตรนิกาย จูฬนิ.ขุ. จูฬนิทเทส        ” 
ทุก.อํ. ทุกนิบาต        ” ปฏิสมฺ.ขุ. ปฏิสัมภิทา        ” 
ติก.อํ. ติกนิกาย        ” อปทาน.ขุ. อปทาน        ” 
จตุกฺก.อํ. จตุกกนิบาต        ” พุทฺธว.ขุ. พุทธวงส        ” 
ป ฺจก.อํ ปญจกนิบาต        ” จริยา.ขุ. จริยาปฎก        ” 
ฉกฺก.อํ ฉักกนิบาต        ”  

ตัวอยาง  :  ๑๔/๑๗๑/๒๕๕  ใหอานวา  ไตรปฎกฉบับบาลี เลม ๑๔ หนา ๑๗๑  ขอที่ ๒๔๕ 
ท.  =  ทั้งหลาย 

 
 
 

(๖) 
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คํานํา 
(ในการพิมพคร้ังแรก) 

 
มูลเหตุแหงการเกิดขึ้นของหนังสือเลมน้ี  นับวาเปนการบังเอิญหรือ 

จับพลัดจับผลูอยูไมนอย.  เร่ืองมีวา  เมื่อทําการสํารวจเรื่องราวที่เปนพุทธ – 
ประวัติจากพระโอษฐ  ก็ดี  เร่ืองอื่น ๆ  ก็ดี  ในพระไตรปฎก  ขาพเจาไดสะดุดตา 
ดวยขอความประเภทหนึ่ง  ซึ่งดึงดูดความสนใจอยางมาก  จนถึงกับตองหยุด 
พิจารณาขอความสวนนั้น ๆ  อยางพินิจพิเคราะหทุกคราวไป  เพราะเปน  ขอความ 
ที่ไมเคยคิด  วาพระผูมีพระภาคเจาจะทรงมีดํารัสรุนแรงถึงเพียงนั้น 
ทั้งในทางที่จะ  “ขนาบ”  และในทางที่จะ  “ชี้ชวน”  ขอความเหลานั้น  ก็คือ 
ขอความทั้งหมดที่บัดนี้ไดมาอยูในรูปของ  “ขุมทรัพยจากพระโอษฐ”  ในหนังสือ 
เลมน้ีเอง. 

 
อาจจะมีผูฉงนวา  ทําไมจึงไดเรียกขอความเหลานี้วา  “ขุมทรัพย 

จากพระโอษฐ”  และเปนการเรียกอยางแกลงประชดประชันผูอานบางประเภท 
หรือเปลา.  ปญหานี้ไดเกิดขึ้นอยางมากแลว  ตั้งแตพึ่งรวบรวมขอความเหลานี้ 
เสร็จ  วาจะเรียกชื ่อขอความประเภทนี้  หรือหนังสือเลมนี ้เมื ่อพิมพเสร็จแลว 
วาชื่ออะไรดี.  เรื่องก็เปนการบังเอิญอีกอยางเดียวกัน  ที่นึกขึ้นไดถึง 
พระพุทธภาษิตที่วา  “คนกลาวคําขนาบขมขี่นั่นแหละ  คือคนชี้ขุมทรัพยละ”  
ดังนี้,  ซึ่งไดยกเอามาทําเปนใบแทรกคั่นตอนของเรื่องทุก ๆ  ตอนปรากฏอยูแลว,  
จึงไดใหชื่อขอความทั้งหมดนี้  วาเปน  “ขุมทรัพยจากพระโอษฐ”.  แมภาษิต 
โบราณไทย ๆ เรา  ก็พอจะหาไดวา  “คนดานั่นแหละคือคนที่นําขุมทรัพย 
มายื่นให”  ฉะนั้น  จึงเปนอันวาเรื่องพอจะเปนที่เขาใจกันไดวา  ทําไมหนังสือน้ี 

 
 
 
 

(๗) 
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(๘) ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
จึงมีชื่ออยางนี้.  สวนคําประเภทชี้ชวนวิงวอนนั้นไมจําตองใหเหตุผลอะไร  เพราะ 
เปนสิ่งที่ใหคุณประโยชนในฐานะเปนขุมทรัพยอยางเหลือหลายอยูแลว. 

 
หนังสือเลมน้ี  ก็จัดไดวาอยูในจําพวกสงเสริมการตามรอยพระยุคลบาท 

ในฐานะที่เปน เครื่องสะกิดใจใหสะลดสังเวช  ในการที่ไมทําตนใหเหมาะสม 
แกเพศของตน,  และเปน  เครื่องสงเสริมใหเกิดปติปราโมชในเมื่อไดมี 
ความแนใจวาไดประพฤติตนตรงตามรองรอยที่ทรงชี้ชวนไวแลว.  ภาคแรก 
เรียกวา นิคคหพจน  หรือคําขนาบ,  สวนภาคหลังเรียก  ปคคาหพจน  หรือ 
คําชี้ชวน.  นคคหพจนมี ๙ หมวด  รวม ๑๒๔ เรื่อง,  ปคคาหพจนมี ๑๐ หมวด  
๒๑๒ เรื่อง.   รวมหมดทั้งสองภาคมี ๓๔๐ เรื่อง,  เปนเนื้อหนังสือ ๔๓๘ หนา,  
ซึ ่งนับไดวาเปนการเพียงพอแลว  สําหรับท่ีจะเปนอุปกรณในการใหความสลด 
สังเวช  และการกระตุนเตือนใจ.  คําวา “จากพระโอษฐ” ในที่นี้ก็มีความหมาย 
อยางเดียวกันกับที่มีอยูในชื่อหนังสือ  “พุทธประวัติจากพระโอษฐ”  คือ 
รวบรวมเอามาเฉพาะที ่เปนพระพุทธภาษิต   หรือคําที ่ตรัสเอง   อยางเดียว ,  
นับวาเปนขอความที่ควรไดรับการพินิจพิจารณาดวยความเอาใจใส  และความ 
เคารพอยางสูง. 

 
ผูอานยอมเห็นไดดวยตนเองวา “ขุมทรัพย” นี้  มีไวสําหรับบรรพชิต 

โดยตรง.  ฆราวาสจะไดรับประโยชนเพียงไดรับความรูอันสมบูรณในการรวมมือ 
กับผูขุดขุมทรัพยอยางไรเทานั้น.   พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนหวงบริษัท 
ประเภทบรรพชิตอยางมากมายเพียงไร   จะเห็นไดจากความมากของ 
พระพุทธภาษิตประเภทนี้  ซึ่งมีระบุถึงบรรพชิตโดยตรงประเภทเดียว  ทั้งนี้ 
เปนเพราะ  การรักษาขุมทรัพยของพุทธศาสนาไวใหไดนั้น  ตกเปนภาระ 
ของบรรพชิตโดยเฉพาะนั่นเอง.  ฆราวาสมีสวนใหความสนับสนุน  ใหเหมาะสม 
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คํานํา (๙) 
แกเพศของตน ๆ  ก็นับวาเพียงพอ  แตทั้งนี้ตองหมายถึงการไมรวมมือ  หรือ 
สนับสนุนผูแสวงหาขุมทรัพยอันผิดทางดวย,  ฉะนั้นจึงตองมีความรูในเรื่องนี้ 
อยางเพียงพอดุจกัน.  เมื่อบรรพชิตเปนผูแจวผูพาย  และฆราวาสเปนผู 
ใหกําลังเสบียงในลักษณะที่ถูกทางแลว   ขุมทรัพยนั้น   ก็อยูในลักษณะ 
ที่อาจเขาถึงไดโดยแนนอน . 

 
เมื่อขาพเจาแนใจวาควรเลือกเก็บพระพุทธภาษิตประเภทนี้ขึ้นทําเปน 

หนังสือทํานองจากพระโอษฐอีกเลมหนึ่งแลว  ก็ได เริ่มรวบรวมที่มาของเรื่อง 
ประเภทนี้ไวเรื่อย ๆ ทุก ๆ คราวที่ผานไป  ตลอดถึงจัดใหมีการแปลลงในหนังสือ 
พิมพพุทธสาสนารายตรีมาส  ของคณะธรรมทาน  ตามโอกาส  ไปพลาง.  ในที่สุด 
ไดมอบเรื่องนี้ใหแก ส.ว. ซึ่งเปนเจาหนาที่กองตําราผูหนึ่งของคณะธรรมทาน 
เปนผู สํารวจเพิ ่มเติมจากที ่ขาพเจาไดเคยสํารวจไว  และใหยกรางคําแปลตอไป 
ทั้งหมดจากที่ขาพเจาไดเคยแปลไว  จนตลอด.  ขาพเจาคงทําหนาที่เพียงแตตรวจแก 
และใหคําแนะนําบางประการเทานั้น ;  ฉะนั้น  เปนอันกลาวไดวา หนังสือเลมน้ี 
สําเร็จข้ึนมาไดดวยน้ําพักน้ําแรงของ ส. ว. เปนสวนใหญ  การทําสารบาญ  การ 
เก็บคําทําปทานุกรมทายเลม  และการเก็บหมวดธรรม  มาจัดลําดับเปนงานของ  
ส. ว. กับเพื่อนบางคน    จัดทํากันเองลวน     ดวยการอุทิศน้ําพักน้ําแรงอยางนา 
เลื ่อมใส  โดยไมตองรบกวนขาพเจาแตประการใด  และนับวาเปนบุญคุณแก 
กิจการของมูลนิธิอยางยิ่ง.  ผูที่ไดรับประโยชนและความพอใจจากหนังสือเลมน้ี 
คงจะนึกอนุโมทนาดวย   ในความเสียสละของ  “สหายธรรมทาน”  เหลานี้ 
เปนอยางสูง. 

 
ความยากลําบากอยางยิ่งอีกอยางหนึ่ง  ในการจัดทําหนังสือเรื่องนี้  ก็คือ 

การใหชื ่อ เรื ่องแกเ รื ่องหนึ ่ง ๆ ในหนังสือเลมนี ้   ตลอดถึงการจัดลําดับเรื ่อง 
ใหเปนหมวดหมู   เพื ่อสะดวกแกการศึกษา  ซึ ่งมีลักษณะผิดจากความยุ งยาก 
ที่ไดรับ  ในคราวจัดลําดับเรื่องในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ  อยางที่จะ 
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(๑๐) ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
เทียบกันไมได.   ความชํานาญในการจัดทําหนังสือเลมนั้น  ไมชวยอะไรไดเลย 
ในการจัดทําหนังสือเลมน้ี ;  ฉะนั้น ความบกพรองในขอน้ี  เปนสิ่งที่ตองมีในการ 
จัดพิมพครั้งแรกนี้  อยางไมมีทางจะหลีกเลย.   คณะสหายธรรมทานผูจัดทํา 
ตองขออภัยและหวังคําแนะนําของนักศึกษาทั้งหลาย  เพื่อการแกไขใหดี 
ยิ่งขึ้น  ในการพิมพครั้งตอไป. 

 
การทําปทานุกรมทายเลมหนังสือน้ี  ผูทําไดพยายามทําในลักษณะที่จะให 

ความสะดวกแกผูศึกษาอยางมากที่สุดเทาที่จะมากได.  ในหมวดอักษรหนึ่ง ๆ  นั้น 
ไดแบงคําทั้งหมดออกเปนสามพวก คือพวก  คําขนาบ  คําชี้ชวน  และ  ศัพท 
ธรรมะทั่วไป.  สําหรับศัพทธรรมะทั่วไปนั้น  รวบรวมคําไวสามประเภท  คือ 
ชื่อบุคคล,  ชื่อสถานที่ หรืออื่น ๆ  และชื่อขอธรรมหรือวิชาการอื่น ๆ.  
ผู ที ่จะทําการศึกษา  หรือใชปทานุกรมนี้เปนแบบคน  จะไดรับประโยชนถึงที ่สุด 
ในเมื่อไดคํานึงถึงหลักเกณฑแหงการจัดลําดับคําเหลานี้  ดังกลาวนี้. 

 
ในที่สุดนี้  สมาชิกสหายธรรมทานทุกคน  ที่มีสวนชวยกันจัดทําหนังสือ 

เลมน้ีขึ้น  ขออุทิศสวนกุศลอันเกิดแตความตรากตรําในงานชิ้นนี้  เปน  ถามพลี 
รวมกัน  บูชาแดหมูสงฆสาวกอรหันตของพระผูมีพระภาคเจา  ในอภิลักขิตสมัย 
ตรงกับวันมาฆบูชา  ๒๔๙๙  นี้ ;  พรอมดวยคําขอรองแดทานผูตองการขุมทรัพย 
ทั้งหลาย  ใหชวยกันทําการขุดคนขุมทรัพย  โดยวิธีที่ไดกลาวไวในพระพุทธดํารัส 
นั้น ๆ  ใหเต็มตามความสามารถของตน ๆ  สืบไป   และโดยเฉพาะสมัยที่ เรา 
สมมติกันวาเปนยุคกึ่งพุทธกาลนี้  เปนพิเศษ. 

                                                                 อ.ป. 
                                            ในนามกองตําราคณะธรรมทาน 

ไชยา 
มาฆบูชา  ๒๔๙๙ 
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(๑๑) 

ลําดับเร่ือง 
ในขุมทรัพยจากพระโอษฐ 

 
 

                                                                   หนา 
อักษรยอช่ือคัมภีร              ….          ….          ….          ….          …. (๖) 
คํานํา  ….          ….          ….          ….          ….          ….         …. (๗) 
ผูซื้อขุมทรัพย     ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑ 

 
หมวดที่  ๑ 

วาดวยการทุศีล  ๑๓  เรื่อง 
 
ผาเปลือกปอ                      ….          ….          ….          ….          …. ๓ 
น้ําติดกนกะลา                   ….          ….          ….          ….          …. ๕ 
งูเปอนคูถ            ….          ….          ….          ….          ….          …. ๗ 
ทําตัวเหมือนโจร                 ….          ….          ….          ….          …. ๘ 
กอดกองไฟ          ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๑ 
การ  “ตัด”  ถึงเยื่อในกระดูก               ….          ….          ….          …. ๑๓ 
การถูกแทงดวย  “หอก”       ….          ….          ….          ….          …. ๑๔ 
จีวร  ที่ลุกเปนไฟ                ….          ….          ….          ….          …. ๑๖ 
กอนขาวที่ลุกเปนไฟ           ….          ….          ….          ….          …. ๑๗ 
เตียงตั่งที่ลุกเปนไฟ            ….          ….          ….          ….          …. ๑๙ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๑๒)

กุฏิวิหารที่ลุกเปนไฟ          ….          ….          ….          ….          …. ๒๑ 
ผูหมดหวัง                        ….          ….          ….          ….       …. ๒๓ 
เมื่อโจรกําเริบ                   ….          ….          ….          ….          …. ๒๔ 
 

หมวดที่ ๒ 
วาดวยการไมสังวร ๑๕ เรื่อง 

 
ผูถูกฉุดรอบดาน                 ….          ….          ….          ….          …. ๒๙ 
แมวตายเพราะหนู               ….          ….          ….          ….         …. ๓๐ 
เนื้อนาที่ไมเกิดบุญ              ….          ….          ….          ….          …. ๓๑ 
เสียขวัญตั้งแตเห็นผงคลี                     ….          ….          ….             …. ๓๔ 
เสียขวัญตั้งแตเห็นยอดธงชัยของขาศึก               ….          ….                …. ๓๕ 
เสียขวัญตั้งแตไดยินเสียงโหรอง          ….          ….          ….              …. ๓๗ 
เสียขวัญตั้งแตพอเริ่มการสัมประหารกัน             ….          ….          … . ๓๘ 
ผูตายคาที่             ….          ….          ….          ….          ….       …. ๓๙ 
ผูตายกลางทาง                  ….          ….          ….          ….          …. ๔๐ 
ผูตายที่บาน                       ….          ….          ….          ….          …. ๔๒ 
ผูรอดตาย                          ….          ….          ….          ….          …. ๔๔ 
ผูนอกรีต-เลยเถิด                ….          ….          ….          ….          …. ๔๖ 
ผูชะลาใจ              ….          ….          ….          ….          ….       …. ๔๗ 
ผูชอบเขาบาน                    ….          ….          ….          ….          …. ๔๘ 
ผูชอบคลุกคลีกับชาวบาน                  ….          ….          ….          …. ๔๙ 
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ลําดับเรื่อง (๑๓)

หมวดที่  ๓ 
วาดวยเกียรติและลาภสักการะ  ๑๒  เรื่อง 

 
ฤทธิเดชของลาภสักการะ          ….          ….          ….          …. ๕๓ 
สุนัขขี้เรื้อน   ….          ….          ….          ….          ….        …. ๕๕ 
เตาติดชนัก   ….          ….          ….          ….          ….        …. ๕๖ 
ปลากลืนเบ็ด ….          ….          ….          ….          ….        …. ๕๘ 
ผูกินคูถ        ….          ….          ….          ….          ….        …. ๕๙ 
ผูติดเซิงหนาม            ….          ….          ….          ….          …. ๖๐ 
ผูถูกหลาวอาบยาพิษ  ….          ….          ….          ….          …. ๖๑ 
จักรแหงอสนีบาต       ….          ….          ….          ….          …. ๖๒ 
ลมเวรัมภา  ….          ….          ….          ….          ….          …. ๖๓ 
ลูกสุนัขดุถูกขยี้ดวยดีสัตว          ….          ….          ….          …. ๖๔ 
ความฉิบหายของผูหลงสักการะ  ….          ….          ….          …. ๖๖ 
การออกผลเพื่อฆาตนเอง           ….          ….          ….          …. ๖๗ 
 
 

หมวดที่  ๔ 
วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส  ๑๖  เรื่อง 

 
ผูไมหนุนหมอนไม      ….          ….          ….          ….          …. ๗๑ 
ผูเห็นแกนอน            ….          ….          ….          ….          …. ๗๒ 
ผูตองการนุงงามหมงาม           ….          ….          ….          …. ๗๔ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๑๔)

ผูตองการกินดี              ….          ….          ….          ….          …. ๗๕ 
ผูตองการอยูดี              ….          ….          ….          ….          …. ๗๕ 
ภัยมีเพราะการระคนใกลชิดสตรี   ….          ….          ….          …. ๗๖ 
ภัยเกิดเพราะกลัวอด     ….          ….          ….          ….          …. ๗๗ 
ราคีของนักบวช            ….          ….          ….          ….          …. ๗๗ 
เมื่อโจรปลนชาวเมือง    ….          ….          ….          ….          …. ๗๘ 
คนนอกบัญชี                ….          ….          ….          ….          …. ๘๑ 
คนแหวกแนว                ….          ….          ….          ….          …. ๘๑ 
คนทิ้งธรรม                   ….          ….          ….          ….          …. ๘๒ 
คืนวันมีแต “ความมืด”                 ….          ….          ….          …. ๘๓ 
ผูถูกตรึง        ….          ….          ….          ….          ….          …. ๘๔ 
ผูถูกแมลงวันตอม         ….          ….          ….          ….          …. ๘๕ 
ปาชาผีดิบ                   ….          ….          ….          ….          …. ๘๖ 
 
 

หมวดที่  ๕ 
วาดวยการเปนทาสตัณหา  ๘  เรื่อง 

 
ผูเห็นแกอามิส           ….          ….          ….          ….          …. ๙๑ 
ไมคุมคาขาวสุก         ….          ….          ….          ….          …. ๙๒ 
ขี้ตามชาง     ….          ….          ….          ….          ….        …. ๙๓ 
ติดบวงนายพราน        ….          ….          ….          ….          …. ๙๕ 
ผูถูกลาม       ….          ….          ….          ….          ….        …. ๙๖ 
หมองูตายเพราะงู       ….          ….          ….          ….          …. ๙๘ 
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ลําดับเรื่อง (๑๕)

อมิตตภิกขุ          ….          ….          ….          ….     .  ๙๙ 
เปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย            ….          ….          ….           …. ๙๙ 
 
 

หมวดที่  ๖ 
วาดวยการหละหลวมในธรรม  ๑๔  เรื่อง 

นกแกว  นกขุนทอง          ….          ….          ….          ….          …. ๑๐๓ 
ถุงลม              ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๐๔ 
ปริยัติที่เปนงูพิษ             ….          ….          ….          ….          …. ๑๐๕ 
ผูที่ไมควรพูดอภิธรรม     ….          ….          ….          ….           …. ๑๐๖ 
เนื้อแท อันตรธาน           ….          ….          ….          ….           …. ๑๐๗ 
ผูทําศาสนาเสื่อม           ….          ….          ….          ….           …. ๑๐๘ 
คนไมควรเลี้ยงโค           ….          ….          ….          ….           …. ๑๐๙ 
     พวกไมรูจักรูป           ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๐ 
     พวกไมฉลาดในลักษณะ            ….          ….          ….           …. ๑๑๑ 
     พวกไมเขี่ยไขขาง                      ….          ….          ….           …. ๑๑๑ 
     พวกไมปดแผล           ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๑ 
     พวกไมสุมควัน           ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๑ 
     พวกไมรูจักทาที่ควรไป               ….          ….          ….           …. ๑๑๒ 
     พวกไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม             ….          ….          ….           …. ๑๑๒ 
     พวกไมรูจักทางที่ควรเดิน           ….          ….          ….           …. ๑๑๒ 
     พวกไมฉลาดในที่ที่ควรไป          ….          ….          ….           …. ๑๑๒ 
     พวกรีด “นมโค” เสียหมดไมมีสวนเหลือ                    ….          ….  ๑๑๓ 
     พวกไมบูชาผูเฒา        ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๑๖)

ลูกนอกคอก              ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๔ 
ผูโลเล        ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๕ 
ภิกษุรองเพลง           ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๖ 
ผูมัวแตอวดฉลาด     ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๗ 
พระหลวงตา             ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๘ 
พระถูกฆา  ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๑๙ 
ผูหลนจากศาสนา     ….          ….          ….          ….          …. ๑๒๐ 
 
 

หมวดที่   ๗  
วาดวยการลืมคําปฏิญาณ   ๒๔   เรื่อง  

 
“กู  เปนโค!”    ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๒๕ 
สมณะแกลบ ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๒๖ 
ชอบใชหญิงประคบประหงม        ….          ….          ….          …. ๑๒๙ 
ชอบสัพยอกกับหญิง    ….          ….          ….          ….          …. ๑๓๐ 
ชอบสบตาหญิง           ….          ….          ….          ….          …. ๑๓๑ 
ชอบฟงเสียงหญิง        ….          ….          ….          ….          …. ๑๓๒ 
ชอบระลึกความหลังเกี่ยวกับหญิง              ….          ….          …. ๑๓๒ 
ชอบดูผูอื่นบริโภคกาม ….          ….          ….          ….          …. ๑๓๓ 
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อเปนเทพยดา         ….          ….          …. ๑๓๔ 
ฉิบหายเพราะคลื่น      ….          ….          ….          ….          …. ๑๓๕ 
ฉิบหายเพราะจระเข    ….          ….          ….          ….          …. ๑๓๖ 
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ลําดับเรื่อง (๑๗)

ฉิบหายเพราะวังวน          ….          ….          ….          ….        …. ๑๓๗ 
ฉิบหายเพราะปลาราย     ….          ….          ….          ….          …. ๑๓๘ 
เห็นยอดออน ๆ  วาเปนแกน            ….          ….          ….          …. ๑๓๙ 
หลงสะเก็ดแหงวาเปนแกน              ….          ….          ….          …. ๑๔๑ 
หลงเปลือกสด ๆ  วาเปนแกน          ….          ….          ….          …. ๑๔๒ 
หลงกระพี้ไมวาเปนแกน                  ….          ….          ….          …. ๑๔๔ 
ไมรู  “ความลับ”  ของขันธหา           ….          ….          ….          …. ๑๔๕ 
ไมรู  “ความลับ”  ของอุปาทานขันธ                 ….          ….          …. ๑๔๖ 
ไมรู  “ความลับ”  ของธาตุสี่             ….          ….          ….          …. ๑๔๗ 
ไมรู  “ความลับ”  ของอินทรียหก      ….          ….          ….          …. ๑๔๗ 
ไมรู  “ความลับ”  ของอินทรียหา       ….          ….          ….          …. ๑๔๘ 
ไมรูปฏิจจสมุปบาทไมไดเปนสมณะ                ….          ….          …. ๑๔๘ 
ไมรูอริยสัจจไมไดเปนสมณะ            ….          ….          ….          …. ๑๕๐ 
 
 

หมวดที่   ๘  
วาดวยพิษสงทางใจ   ๑๓   เรื่อง  

ดาบที่หมกอยูในจีวร        ….          ….          ….          ….          ….๑๕๓ 
ยาพิษในโลก                   ….          ….          ….          ….        …. ๑๕๕ 
ผูตกเหว           ….          ….          ….          ….          ….       …. ๑๕๖ 
ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท                ….          ….          ….          … ๑๕๗ 
มาพยศแปดจําพวก         ….          ….          ….          ….         ….๑๕๙ 
     มาทิ้งรถ                    ….          ….          ….          ….        …. ๑๕๙ 
     มาหักไมรถ                ….          ….          ….          ….        …. ๑๕๙ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๑๘)

มาเตะงอนรถ                ….          ….          ….          ….         …. ๑๖๐ 
     มาหงายรถ               ….          ….          ….          ….        …. ๑๖๐ 
     มาทําลายรถ            ….          ….          ….          ….         …. ๑๖๑ 
     มากัดสายบังเหียน                  ….          ….          ….          …. ๑๖๑ 
     มายืนนิ่ง                  ….          ….          ….          ….        …. ๑๖๒ 
     มาหมอบ                  ….          ….          ….          ….       …. ๑๖๒ 
ผูมีความจําเปนตองคิดทําลายสงฆ               ….          ….          …. ๑๖๓ 
ผูจมมิดในหลุมคูถ          ….          ….          ….          ….          ….๑๖๕ 
สันดานกา                    ….          ….          ….          ….          …. ๑๖๖ 
พระรังโรค                     ….          ….          ….          ….          ….๑๖๘ 
ผูควรอยูในคอกไปกอน  ….          ….          ….          ….          …. ๑๖๙ 
ผูเกียจครานตลอดเวลา  ….          ….          ….          ….          …. ๑๗๐ 
ลิงติดตัง         ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๗๑ 
ลาสึกเพราะติดเมา        ….          ….          ….          ….          …. ๑๗๓ 
 
 

หมวดที่  ๙ 
วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ  ๑๓  เรื่อง 

 
วอดวายเพราะผูนํา        ….          ….          ….          ….          …. ๑๗๗ 
อุปชฌายะเสีย              ….          ….          ….          ….          ….๑๗๘ 
อาจารยเสีย                  ….          ….          ….          ….          ….๑๗๙ 
เถระเสีย        ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๐ 
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ลําดับเรื่อง (๑๙)

เถระที่ตองระวัง           ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๐ 
เถระพาล                    ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๑ 
เถระวิปริต                   ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๒ 
เถระโลเล (หลายแบบ)                ….          ….          ….          …. ๑๘๓ 
พอฆาลูก      ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๔ 
สมภารผิดหลัก            ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๖ 
สมภารติดถิ่น  ….          ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๖ 
สมภารติดที่อยู              ….          ….          ….          ….          ….๑๘๗ 
นรกของสมภารเจาวัด    ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๘ 
ผูชี้ชวนวิงวอน              ….          ….          ….          ….          …. ๑๘๙ 

 
 

หมวดที่  ๑๐ 
วาดวยการมีศีล  ๔๗  เรื่อง 

 
ผากาสี            ….          ….          ….          ….          ….          ….๑๙๑ 
รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา        ….          ….          ….          …. ๑๙๓ 
ผูที่ควรเขาใกล               ….          ….          ….          ….          ….๑๙๔ 
ละไดจักอยูเปน “พระ     ….          ….          ….          ….          …. ๑๙๕ 
สมณพราหมณที่นานับถือ             ….          ….          ….          …. ๑๙๖ 
ผลประโยชนของความเปนสมณ     ….          ….          ….          …. ๑๙๗ 
ผูมีศีล  ละความทุศีลเสียได           ….          ….          ….          …. ๑๙๘ 
ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว                 ….          ….          ….          …. ๑๙๙ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๒๐)

ผูมีศีล  ไมทําลายพืชคามและภูตคาม           ….          ….          …. ๒๐๑ 
ผูมีศีล  ไมทําการบริโภคสะสม       ….          ….          ….         ….๒๐๑ 
ผูมีศีล  ไมดูการเลน        ….          ….          ….          ….      ….๒๐๒ 
ผูมีศีล  ไมเลนการพนัน  ….          ….          ….          ….        …. ๒๐๒ 
ผูมีศีล  ไมนอนบนที่นอนสูงใหญ   ….          ….          ….          …. ๒๐๓ 
ผูมีศีล  ไมประดับตกแตงรางกาย  ….          ….          ….          …. ๒๐๔ 
ผูมีศีล  ไมพูดคุยเดรัจฉานกถา      ….          ….          ….          ….๒๐๔ 
ผูมีศีล  ไมกลาวคําแกงแยงกัน       ….          ….          ….          ….๒๐๕ 
ผูมีศีล  ไมเปนทูตนําขาว               ….          ….          ….         ….๒๐๖ 
ผูมีศีล  ไมลอลวงชาวบาน             ….          ….          ….         …. ๒๐๖ 
ผูมีศีล  ไมเปนหมอทายโชคลาง     ….          ….          ….          …. ๒๐๗ 
ผูมีศีล  ไมเปนหมอทายลักษณะสิ่งของ         ….          ….          …. ๒๐๘ 
ผูมีศีล  ไมเปนหมอทํานายการรบพุง             ….          ….          …. ๒๐๘ 
ผูมีศีล  ไมเปนหมอโหราศาสตร     ….          ….          ….          …. ๒๐๙ 
ผูมีศีล  ไมเปนหมอทํานายดินฟาอากาศ       ….          ….          …. ๒๑๐ 
ผูมีศีล  ไมเปนหมอดูฤกษยาม       ….          ….          ….         …. ๒๑๐ 
ผูมีศีล  ไมเปนหมอผีและหมอยา   ….          ….          ….         …. ๒๑๑ 
อธิศีลสิกขา    ….          ….          ….          ….          ….       ….๒๑๒ 
สมณกิจ         ….          ….          ….          ….          ….      …. ๒๑๒ 
กิจของชาวนา                ….          ….          ….          ….     …. ๒๑๓ 
ตั้งหนาทําก็แลวกัน         ….          ….          ….          ….      …. ๒๑๔ 
เครื่องมือละกิเลส           ….          ….          ….          ….      …. ๒๑๕ 
เมื่อมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส            ….          ….         …. ๒๑๖ 
อริยกันตศีล    ….          ….          ….          ….          ….       …. ๒๑๖ 
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ลําดับเรื่อง (๒๑)

ศีลอยูเคียงคูกับปญญาเสมอ           ….          ….          ….          ….๒๑๗ 
ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสุทธิ์กอน      ….          ….          ….          …. ๒๑๘ 
ศีลเปนฐานรองรับ  สติปฏฐานสี่                    ….          ….          …. ๒๑๙ 
ศีลเปนฐานรองรับ  สติปฏฐานสี่  (อีกนัยหนึ่ง)               ….          …. ๒๒๑ 
ศีลเปนฐานรองรับ  โพชฌงคเจ็ด     ….          ….          ….          …. ๒๒๒ 
ศีลเปนฐานรองรับ  อริยมรรคมีองคแปด                        ….          …. ๒๒๓ 
ศีลสมบัติเปนรุงอรุณแหงอริยมรรค                 ….          ….          …. ๒๒๔ 
ศีลสมบัติเปนธรรมทีอุปการะมากชั้นเอก         ….          ….          …. ๒๒๔ 
ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มท่ี         ….          ….          …. ๒๒๕ 
ผูมีศีล จักถึงแกนธรรม                    ….          ….          ….          ….๒๒๖ 
อํานาจศีลท่ีเปนตัวกุศล                   ….          ….          ….          ….๒๒๗ 
อานิสงสสําหรับผูทําศีลใหบริบูรณ                  ….          ….           …. ๒๒๙ 
ผูอยูเหนือความหวัง          ….          ….          ….          ….      ….๒๓๒ 
เมื่อราชามีกําลัง               ….          ….          ….          ….      ….๒๓๒ 
ประสพบุญใหญ               ….          ….          ….          ….      ….๒๓๓ 
 

หมวดที่  ๑๑ 
วาดวยการมีสังวร  ๑๓  เรื่อง 

 
ผูมีหลักเสาเขื่อน            ….          ….          ….          ….       …. ๒๓๗ 
ไมตกอบายดีกวา           ….          ….          ….          ….       …. ๒๓๙ 
ชางนาบุญ       ….          ….          ….          ….          ….       ….๒๔๐ 
ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว              ….          ….          ….         ….๒๔๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๒๒)

ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว  (อีกนัยหนึ่ง)        ….          ….           …. ๒๔๖ 
ผูอยูในรองรอย               ….          ….          ….          ….     …. ๒๔๘ 
ผูสมควรอยูปา                ….          ….          ….          ….     ….๒๔๙ 
ผูตองติดตอดวยสตรี        ….          ….          ….          ….      ….๒๔๙ 
ผูทําตามคําสั่งแทจริง       ….          ….          ….          ….      …. ๒๕๐ 
กระดองของบรรพชิต       ….          ….          ….          ….      …. ๒๕๑ 
เอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู              ….          ….          …. ๒๕๒ 
ผูสํารวมมาจากภายใน     ….          ….          ….          ….     …. ๒๕๔ 
     เปรียบดวยหมอเต็มปดไว                         ….          ….         …. ๒๕๔ 
     เปรียบดวยน้ําลึก  -  เงาลึก                       ….          ….        …. ๓๕๔ 
     เปรียบดวยมะมวงสุก  สีผิวก็สุก                 ….          ….        …. ๒๕๕ 
ผูไดรับผลแหงอินทรียสังวร              ….          ….          ….        ….๒๕๕ 
 

หมวดที่  ๑๒ 
วาดวยการเปนอยูชอบ  ๔๓  เรื่อง 

ก.  เกี่ยวกับลาภสักการะ  ๖  เรื่อง  คือ  :- 
 
ผูรูเทาทันลาภสักการะ      ….          ….          ….          ….      ….๒๕๙ 
ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข        ….          ….          ….        …. ๒๖๐ 
ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได             ….          ….          ….        …. ๒๖๑ 
ผูที่นาเคารพ      ….          ….          ….          ….                 …. ๒๖๑ 
ผูที่นารัก           ….          ….          ….                ….          …. ๒๖๒ 
ภิกษุที่ดี            ….          ….          ….          ….   ….          …. ๒๖๓ 
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ลําดับเรื่อง (๒๓)

ข.  เกี่ยวกับธรรมเนียมการเปนอยูของพระอริยเจา  ๕  เรื่อง  คือ  :- 
การเปนอยูอยางบรรพชิต          ….          ….          ….          …. ๒๖๔ 
ผูเปนเชื้อสายแหงพระอริยเจา    ….          ….          ….          …. ๒๖๕ 
ผูอยูดวยเครื่องอยูแบบพระอริยเจา           ….          ….          …. ๒๖๗ 
ผูระลึกถึงที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต          ….          ….          …. ๒๗๑ 
ผูสอบทานตัวเอง        ….          ….          ….          ….         …. ๒๗๒ 
 

ค.  เกี่ยวกับการทําใหตรงตามพุทธประสงค  ๑๐  เรื่อง  คือ  :- 
ธรรมทายาท   ….          ….          ….          ….          ….       ….๒๗๔ 
ฉันอาหารวันละหนเดียว  ….          ….          ….          ….       ….๒๗๕ 
หลังอาหารแลวภาวนา    ….          ….          ….          ….       ….๒๗๕ 
ผูขึงสายพิณพอเหมาะ    ….          ….          ….          ….       ….๒๗๖ 
ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง            ….          ….          ….          ….      ….๒๗๗ 
ผูไมประมาทในความตายแทจริง     ….          ….          ….         ….๒๗๙ 
ทางรอดสําหรับภิกษุไข    ….          ….          ….          ….      …. ๒๘๒ 
ผูอยูใกลนิพพาน             ….          ….          ….          ….     …. ๒๘๓ 
ผูจักทํานิพพานใหแจง     ….          ….          ….          ….     …. ๒๘๕ 
ผูเปนอยูถูกพระพุทธอัธยาศัย          ….          ….          ….       …. ๒๘๖ 
 

ฆ.  เกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย  ๑๔  เรื่อง  คือ  :- 
 

จุดประสงคของพรหมจรรย              ….          ….          ….      ….๒๘๙ 
เครื่องประดับของพรหมจรรย           ….          ….          ….       ….๒๘๙ 
ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย           ….          ….          ….      …. ๒๙๒ 
โพธิปกขิยธรรม                ….          ….          ….   ….          …. ๒๙๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๒๔)

สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน          ….          ….          ….         …. ๒๙๓ 
สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน        ….          ….          ….         ….๒๙๔ 
อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพาน             ….          ….          ….        …. ๒๙๕ 
อินทรียที่เอียงไปนิพพาน                ….          ….          ….       …. ๒๙๖ 
พละที่เอียงไปนิพพาน      ….          ….          ….          ….     …. ๒๙๗ 
โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน              ….          ….          ….       …. ๒๙๗ 
อัฏฐังคิกมรรคที่เอียงไปนิพพาน       ….          ….          ….        ….๒๙๘ 
เชิงรองของจิต                  ….          ….          ….   .          …. ๒๙๙ 
อริยสัมมาสมาธิ                ….          ….          ….   ….          ….๓๐๐ 
โลกจะไมวางจากพระอรหันต            ….          ….          ….       ….๓๐๑ 
 

ง.  เกี่ยวกับระเบียบแหงการอยูกันเปนหมู  ๘  เรื่อง  คือ  :- 
 
หมูซึ่งอยูเปนผาสุก            ….          ….          ….    ….          ….๓๐๑ 
ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก                    ….          ….     ….         …. ๓๐๓ 
ภิกษุเกาคอยชวยภิกษุใหม                ….          ….          ….     ….๓๐๔ 
การเปนอยูที่ไมเสื่อม  แบบ  ๑           ….          ….          ….     …. ๓๐๕ 
การเปนอยูที่ไมเสื่อม  แบบ  ๒           ….          ….          ….     …. ๓๐๗ 
การเปนอยูที่ไมเสื่อม  แบบ  ๓           ….          ….          ….     …. ๓๐๘ 
การเปนอยูที่ไมเสื่อม  แบบ  ๔           ….          ….          ….     …. ๓๐๙ 
การเปนอยูที่ไมเสื่อม  แบบ  ๕           ….          ….          ….      ….๓๐๙ 
 

หมวดที่  ๑๓ 
วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส  ๑๒  เรื่อง 

 
ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล                      ….          ….       …. ๓๑๓ 
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ลําดับเรื่อง (๒๕)

ผูเลือกเอาขางอยูปา       ….          ….          ….          ….     …. ๓๑๕ 
ผูชนะภัย  ๕  อยาง         ….          ….          ….     .          …. ๓๑๗ 
ผูอยูปาชนะภัย  ๕  อยาง               ….          ….          ….     …. ๓๒๐ 
ผูหมดราคี       ….          ….          ….          ….          ….   . ๓๒๒ 
คนในบัญชี      ….          ….          ….          ….          ….     . ๓๒๗ 
คนไมแหวกแนว              ….          ….          ….          ….     . ๓๒๘ 
คนไมทิ้งธรรม                 ….          ….          ….   .          …. ๓๒๙ 
คืนวันที่มีแต  “ความสวาง”             ….          ….          ….       …. ๓๓๐ 
ผูไมถูกตรึง       ….          ….          ….          ….                …. ๓๓๑ 
ผูรอดจากการสึก             ….          ….          ….    ….          …. ๓๓๒ 
ผูเปรียบดวยการไมถูก  “แมลงวันตอม”          ….          ….          …. ๓๓๓ 
 
 
 

หมวดที่  ๑๔ 
วาดวยการไมเปนทาสตัณหา  ๗  เรื่อง 

 
 
ผูเห็นแกธรรม     ….          ….          ….          ….….          …. ๓๓๗ 
ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา            ….          ….          ….     …. ๓๓๘ 
คุมคาขาวสุก      ….          ….          ….          … ….          …. ๓๓๘ 
เนื้อ ที่ไมติดบวงนายพราน                ….          ….          ….     …. ๓๓๙ 
ผูไมถูกลาม        ….          ….          ….          ….   .          …. ๓๔๑ 
มิตติภิกขุ           ….          ….          ….          ….   ….          …. ๓๔๒ 
ไมเปนโรคของเที่ยวเรื่อยเปอย          ….          ….          ….  …. ๓๔๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๒๖)

หมวดที่  ๑๕ 
วาดวยการไมหละหลวมในธรรม   ๑๘  เรื่อง 

ผูไมใชนกแกว  นกขุนทอง        ….          ….          ….          …. ๓๔๗ 
ถุงธรรม     ….          ….          ….          ….          ….          …. ๓๔๘ 
ปริยัติที่ไมเปนงูพิษ    ….          ….          ….          ….          …. ๓๔๙ 
ผูสนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนา    ….         ….          ….          …. ๓๕๑ 
เนื้อแท  ที่ไมอันตรธาน              ….          ….          ….          …. ๓๕๒ 
ยอดแหงความเพียร    ….          ….          ….          ….          ….๓๕๒ 
ผูไมมีอหังการ            ….          ….          ….          ….         ….๓๕๓ 
ผูไมทําศาสนาเสื่อม    ….          ….          ….          ….          ….๓๕๕ 
ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร          ….          ….          … . ๓๕๖ 
คนควรเลี้ยงโค           ….          ….          ….          ….         ….๓๕๗ 
     พวกรูจักรูป                         ….          ….          ….        ….๓๕๘ 
     พวกฉลาดในลักษณะ           ….          ….          ….         …. ๓๕๙ 
     พวกคอยเขี่ยไขขาง              ….          ….          ….        …. ๓๕๙ 
     พวกปดแผล         ….          ….          ….          ….        …. ๓๕๙ 
     พวกสุมควัน         ….          ….          ….          ….        …. ๓๖๐ 
     พวกรูจักทาที่ควรไป             ….          ….          ….          …. ๓๖๐ 
     พวกรูจักน้ําที่ควรดื่ม            ….          ….          ….          …. ๓๖๐ 
     พวกรูจักทางที่ควรเดิน          ….          ….          ….         …. ๓๖๑ 
     พวกฉลาดในที่ที่ควรไป                       ….          ….         …. ๓๖๑ 
     พวก  “รีดนมโค”  ใหมีสวนเหลือ                         ….         …. ๓๖๑ 
     พวกบูชาผูเฒา                     ….          ….          ….        …. ๓๖๑ 
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ลําดับเรื่อง (๒๗)

ลูกนอกคอก   ….          ….          ….          ….          ….      …. ๓๖๒ 
ทางเจริญของ  “ลูกในคอก”          ….          ….          ….        …. ๓๖๓ 
ผูไมโลเล        ….          ….          ….          ….          ….    …. ๓๖๖ 
ผูไมรองเพลง                 ….          ….          ….          ….    …. ๓๖๗ 
ผูไมประมาท                  ….          ….          ….          ….    …. ๓๖๘ 
ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม                     ….          ….     …. ๓๖๘ 
ผูตายไมเสียที                 ….          ….          ….          ….    …. ๓๖๙ 
ผูไมหลนจากศาสนา        ….          ….          ….          ….    …. ๓๗๐ 
 
 

หมวดที่  ๑๖ 
วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ   ๓๕  เรื่อง 

 
สมณสากยปุตติยะที่แท               ….          ….          ….       …. ๓๗๓ 
สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ     ….          ….          ….        …. ๓๗๔ 
สมณพราหมณที่แท      ….          ….          ….          ….     …. ๓๗๕ 
สมณะบัวขาว               ….          ….          ….          ….    …. ๓๗๕ 
สมณะบัวหลวง             ….          ….          ….          ….    …. ๓๗๖ 
สมณะยุพราช                ….          ….          ….          ….    …. ๓๗๖ 
สมณะยุพราช  (อีกนัยหนึ่ง)           ….          ….          ….     …. ๓๗๗ 
สมณะในธรรมวินัยนี้      ….          ….          ….          ….    …. ๓๗๗ 
ผูทําสมคําปฏิญาณวา  “สมณะ”    ….          ….          ….      …. ๓๗๙ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๒๘)

ผูถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ               ….          ….          …. ๓๗๙ 
ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์              ….          ….          ….          …. ๓๘๐ 
ผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์  ….          ….          ….          ….         …. ๓๘๑ 
ผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์               ….          ….          ….         …. ๓๘๒ 
ผูมีอาชีวะบริสุทธิ์        ….          ….          ….          ….       …. ๓๘๒ 
ผูปดกั้นอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล             ….          ….         …. ๓๘๓ 
ผูรูประมาทการบริโภค                ….          ….          ….        …. ๓๘๔ 
ผูตื่นจนกิเลสทําอะไรไมได           ….          ….          ….        …. ๓๘๕ 
ผูมีสติสัมปชัญญะ       ….          ….          ….          ….        …. ๓๘๕ 
ผูออกหาวิเวกธรรม      ….          ….          ….          ….        …. ๓๘๖ 
ผูไดบรรลุฌานที่หนึ่ง    ….          ….          ….          ….        …. ๓๘๘ 
ผูไดบรรลุณานที่สอง     ….          ….          ….          ….        ….๓๘๙ 
ผูไดบรรลุณาณที่สาม    ….          ….          ….          ….        ….๓๙๐ 
ผูไดบรรลุณาณที่สี่        ….          ….          ….          ….        ….๓๙๑ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ….         ….          ….          ….        ….๓๙๑ 
จุตูปปาตญาณ               ….          ….          ….          …     …. ๓๙๒ 
อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง             ….          ….        …. ๓๙๓ 
ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท                 ….          ….          …. ๓๙๕ 
ผูไมหลงเอาสิ่งอื่นมาเปนแกน                      ….          ….          …. ๓๙๖ 
รู  “ความลับ”  ของขันธหา             ….          ….          ….      …. ๓๙๘ 
รู  “ความลับ”  ของอุปาทานขันธ                   ….          ….        …. ๓๙๘ 
รู  “ความลับ”  ของธาตุสี่               ….          ….          ….       …. ๓๙๙ 
รู  “ความลับ”  ของอินทรียหก        ….          ….          ….        …. ๓๙๙ 
รู  “ความลับ”  ของอินทรียหา         ….          ….          ….        ….๔๐๐ 
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ลําดับเรื่อง (๒๙)

รูปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสมณะได     ….          ….          ….       …. ๔๐๑ 
รูอริยสัจจจึงเปนสมณะได               ….          ….          ….      …. ๔๐๒ 
 

หมวดที่  ๑๗ 
วาดวยการหมดพิษสงทางใจ  ๑๓  เรื่อง 

 
สระน้ําที่มีอยูภายใตจีวร                 ….          ….          ….     …. ๔๐๕ 
ผูเวนยาพิษในโลก           ….          ….          ….          ….    …. ๔๐๗ 
ผูไมตกเหว       ….          ….          ….          ….          ….   . ๔๐๘ 
ผูไมตองทะเลาะวิวาทกัน                ….          ….          ….      …. ๔๐๙ 
ผูไมควรอยูคอก               ….          ….          ….    .          …. ๔๑๐ 
ผูมีเพียรตลอดเวลา                        ….          ….          ….      …. ๔๑๑ 
ผูไมตองกลายเปน  “ลิงติดตัง”         ….          ….          ….      …. ๔๑๓ 
ผูอยูเหนือการสึก                            ….          ….          ….     …. ๔๑๔ 
คุณธรรมของพระโสดาบัน              ….          ….          ….      …. ๔๑๕ 
คุณธรรมของพระสกทาคามี           ….          ….          ….       …. ๔๑๗ 
คุณธรรมของพระอนาคามี             ….          ….          ….      …. ๔๑๗ 
คุณธรรมของพระอรหันต               ….          ….          ….      …. ๔๑๙ 
หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา       ….          ….         …. ๔๑๙ 
 

หมวดที่  ๑๘ 
วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผู ใหญ  ๑๔   เรื่อง 

 
รอดไดเพราะผูนํา           ….          ….          ….          ….     …. ๔๒๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ (๓๐)

อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม         ….          ….          ….       …. ๔๒๖ 
อาจารยที่ถูกตองตามธรรม             ….          ….          ….       …. ๔๒๗ 
ผูควรมีศิษยอุปฏฐาก                     ….          ….          ….      …. ๔๒๗ 
เถระดี             ….          ….          ….          ….          …. …. ๔๒๘ 
เถระที่ไมตองระวัง          ….          ….          ….          ….     …. ๔๒๙ 
เถระบัณฑิต                  ….          ….          ….          ….     …. ๔๓๐ 
เถระไมวิปริต                 ….          ….          ….          ….    …. ๔๓๐ 
เถระไมโลเล (หลายแบบ)              ….          ….          ….     …. ๔๓๒ 
พอไมฆาลูก                  ….          ….          ….          ….    …. ๔๓๓ 
สมภารถูกหลัก              ….          ….          ….          ….     …. ๔๓๔ 
สมภารไมติดถิ่น            ….          ….          ….          ….     …. ๔๓๕ 
สมภารไมติดที่อยู          ….          ….          ….          ….      …. ๔๓๕ 
สวรรคของสมภารเจาวัด               ….          ….          ….       …. ๔๓๖ 
 

 
หมวดที่  ๑๙ 

วาดวยเนื้อนาบุญของโลก  ๑๐  เรื่อง 
 
เนื้อนาบุญ  เกิดจากองคสามมีศีลเปนตน      ….          ….         …. ๔๔๑ 
เนื้อนาบุญ  เกิดจากการมีสังวร                    ….          ….        …. ๔๔๓ 
เนื้อนาบุญ  เกิดจากการเปนอยูชอบ             ….          ….         …. ๔๔๔ 
เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมทําไปตามอาํนาจกิเลส        ….         …. ๔๔๗ 
เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมเปนทาสตัณหา                  ….          …. ๔๕๒ 
เนื้อนาบุญ เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม                  ….          …. ๔๕๓ 
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ลําดับเรื่อง (๓๑)

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมลืมคําปฏิญาณ               ….          …. ๔๕๙ 
เนื้อนาบุญ  เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ               ….          …. ๔๖๑ 
เนื้อนาบุญ  เกิดเพราะไดรับฝกตามลําดับ  ….          ….          …. ๔๖๒ 
พินัยกรรม  ของ  “พระสังฆบิดา”               ….          ….          …. ๔๖๕ 
ปทานุกรม   ….          ….          ….          ….          ….          …. ๔๖๗ 
ลําดับหมวดธรรม        ….          ….          ….          ….          …. ๕๓๒ 
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ขุมทรพัยจากพระโอษฐ 
 

ภาค  ๑ 
 

นิคคหพจน - คําขนาบ 
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หมวดที่ ๑ วาดวยการทุศีล 

หมวดที่ ๒ วาดวยการไมสังวร 

หมวดที่ ๓ วาดวยเกียรติและลาภสักการะ 

หมวดที่ ๔ วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส 

หมวดที่ ๕ วาดวยการเปนทาสตัณหา 

หมวดที่ ๖ วาดวยการหละหลวมในธรรม 

หมวดที่ ๗ วาดวยการลืมคําปฏิญาณ 

หมวดที่ ๘ วาดวยพิษสงทางใจ 

หมวดที่ ๙ วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
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 ๑

ผูช้ีขุมทรัพย! 
 
 

น  เต  อหํ  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนถุนอม 

ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยงัเปยก  ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจกัขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจกัชีโ้ทษแลว  ชี้โทษอกี  ไมมีหยุด 

โย  สาโร,  โส  สฺสติ 
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนั้นจักทนอยูได. 

(มหาสฺุตสุตฺต  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๕/๓๕๖) 
 

นิธีนํว  ปวตฺตารํ        ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาวึ  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด ๆ  ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากบับัณฑิตชนดินั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖) 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๑ 

วาดวย  การทุศีล 
-------------- 

๑ ผาเปลือกปอ 
๒. น้ําติดกนกะลา 
๓. งูเปอนคูถ 
๔. ทําตัวเหมือนโจร 
๕. กอดกองไฟ 
๖. การ  “ตัด”  ถึงเยื่อในกระดูก 
๗. การถูกแทงดวย  “หอก” 
๘. จีวรที่ลุกเปนไฟ 
๙. กอนขาวที่ลุกเปนไฟ 
๑๐. เตียงตั่งที่ลุกเปนไฟ 
๑๑. กุฏิวิหารที่ลุกเปนไฟ 
๑๒. ผูหมดหวัง 
๑๓. เมื่อโจรกําเริบ 
 

 
 
 
 
 
๒ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑ 

วาดวย  การทุศีล 
 

ผาเปลือกปอ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ผาทอดวยเปลือกปอ  ถึงจะยังใหมอยู  สีก็ไมงาม  นุงหม 
เขาก็เจ็บเนื้อ  ราคาก็ถูก,  แมจะกลางใหมกลางเกาแลว  สีก็ยังไมงาม 
นุงหมเขาก็ยังเจ็บเนื้อ  ราคาก็ถูกมาก,  แมจะเกาคร่ําแลว  สีก็ยังไมงาม 
นุงหมเขาก็ยังเจ็บเนื้อ  ราคาก็ถูกมากอยูนั่นเอง.  ผาเปลือกปอ  ที่เกาคร่ําแลว 
มีแตจะถูกใชเช็ดหมอขาว  หรือท้ิงอยูตามกองขยะมูลฝอย  นี้ฉันใด; 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ที่ทุศีล  มีความเปนอยูเลวทราม  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  :  
แมเพิ่งบวชใหม  เราก็กลาววา  มีผิวพรรณไมงาม  เหมือนผาเปลือกปอ 
ที่แมยังใหมอยูก็ดูสีไมงาม  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนี้  วา  มีผาเปลือกปอ 
เปนคูเปรียบ.  อนึ่ง  ชนเหลาใด  คบหา  สมาคม  เขาใกล  ทําตามเยี่ยงอยาง 
ของภิกษุนั้น  ขอนั้น  จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันไมเปนประโยชน  เปนทุกข 
แกชนเหลานั้นเอง  ตลอดกาลนาน;  เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา  ใครใกลชิดเขา 
ก็เจ็บเนื้อ  เหมือนผาเปลือกปอ  นุงหมเขาก็เจ็บเนื้อ  ฉะนั้น.  เรากลาว 
ภิกษุนี้  วามีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ.  อน่ึง  ภิกษุนั้น  รับจีวร  บิณฑบาต 

 
 
 
 

 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๑๗/๕๓๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

๓ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔ 

เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร  ของชนเหลาใด  ทานนั้นยอมไมมี 
ผลใหญ  ไมมีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น.  เรากลาวภิกษุนั้นวา  มีคานอย 
เหมือนผาเปลือกปอ  มีราคาถูก  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนั้นวา  มีผาเปลือกปอ 
เปนคูเปรียบ 

ภิกษุ  ท.!  แมภิกษุ  ผูอายุปูนกลาง  เมื่อเปนคนทุศีล  มีความเปนอยู 
เลวทราม  ก็เปนอยางเดียวกัน,  เรากลาววา  มีผิวพรรณไมงาม  เหมือนผา 
เปลือกปอ  ที่แมยังใหมอยูก็ดูสีไมงาม  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนี้วา  มีผา 
เปลือกปอเปนคู เปรียบ.  อนึ่ง  ชนเหลาใด  คบหา  สมาคม  เขาใกล 
ทําตามเยี่ยงอยางของภิกษุนั้น  ขอน้ัน  จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันไมเปนประโยชน 
เปนทุกขแกชนเหลานั้นเอง  ตลอดกาลนาน;  เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา  ใคร 
ใกลชิดเขาก็เจ็บเนื้อ  เหมือนผาเปลือกปอ  นุงหมเขาก็เจ็บเนื้อ  ฉะนั้น.  
เรากลาวภิกษุนี้  วามีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ.  อน่ึง  ภิกษุนั้น  รับจีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร  ของชนเหลาใด  ทานนั้น 
ยอมไมมีผลใหญ  ไมมีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น.  เรากลาวภิกษุนั้นวา 
มีคานอย  เหมือนผาเปลือกปอ  มีราคาถูก  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนั้นวา 
มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ. 

ภิกษุ  ท.!  แมภิกษุ  ผูเปนเถระ  เมื่อเปนคนทุศีล  มีความเปนอยู 
เลวทราม  ก็เปนอยางเดียวกัน,  เรากลาววา  มีผิวพรรณไมงาม  เหมือนผา 
เปลือกปอ  ที่แมยังใหมอยูก็ดูสีไมงาม  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนั้นวา  มีผา 
เปลือกปอเปนคูเปรียบ.  อน่ึง  ชนเหลาใด  คบหา  สมาคม  เขาใกลทําตาม 
เยี่ยงอยางของภิกษุนั้น  ขอนั้น  จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันไมเปนประโยชน 
เปนทุกขแกชนเหลานั้นเอง  ตลอดกาลนาน;  เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา  ใคร 
ใกลชิดเขาก็เจ็บเนื้อ  เหมือนผาเปลือกปอ  นุงหมเขาก็เจ็บเนื้อ  ฉะนั้น.  
เรากลาวภิกษุนี้วา  มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ.  อนึ่ง  ภิกษุนั้น  รับจีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร  ของชนเหลาใด  ทานนั้น 
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๕ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

ยอมไมมีผลใหญ  ไมมีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น.  เรากลาวภิกษุนั้นวา 
มีคานอย  เหมือนผาเปลือกปอ  มีราคาถูก  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนั้นวา 
มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ. 

อน่ึง  ภิกษุเถระชนิดนี้  กลาวอะไรขึ้นในทามกลางสงฆ  ภิกษุทั้งหลาย 
ก็จะวาใหวา  “ประโยชนอะไร”ดวยคําพูดของทาน  ซึ่งเปนคนพาล  คนเขลา,  
คนอยางทานหรือจะรูจักสิ่งที่ควรพูด”  ดังนี้.  ภิกษุเถระนั้น  ถูกเขาวาให 
ก็โกรธ  แคนใจ  กลาววาจาหยาบออกมา   โดยอาการที่ทําใหตนตองถูกสงฆ 
ลงอุกเขปนียกรรมในภายหลัง  จึงเปนเหมือนผาเปลือกปอเกาคร่ํา  ที่เขาทิ้งเสีย 
ตามกองขยะมูลฝอย  ฉะนั้น  แล. 

 
น้ําติดกนกะลา๑ 

  “ราหุล!  เธอเห็นน้ําที่เหลืออยูนิดหนึ่งที่กนภาชนะนี้หรือ ?  ” 
  “เห็นแลว  พระเจาขา!” 
  “ราหุล!  นักบวชที่ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ  ทั้งที่รูอยูวา 

เปนเท็จ  ก็  มีความเปนสมณะนิดเดียว  เหมือนน้ําที่เหลืออยูที่กนภาชนะนี้ 
ฉันนั้น”. 

พระผูมีพระภาคเจา  ทรงสาดน้ํานั้นเทไป  (ดวยอาการที่น้ําจะเหลือติดอยูไดนอยที่สุด 
เปนธรรมดา)แลวตรัสวา  : 

“ราหุล!  เธอเห็นน้ําที่ถูกสาดเทไปแลว  มิใชหรือ ?” 
“เห็นแลว  พระเจาขา!” 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จูฬราหุโลวาทสูตร  ม.ม.  ๑๓/๑๒๓/๑๒๖,  ตรัสแกพระราหุล 

ขณะที่ทรงลางพระบาทดวยพระองคเอง  แลวทรงเหลือน้ําติดกนกะลาเพื่อเปนอุปมา,  ที่เวฬุวัน 
ใกลนครราชคฤห. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๖ 

“ราหุล!  นักบวช  ที่ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ  ทั้งที่รูอยู 
วาเป นเท ็จ   ก็ม ีความเปนสมณะ   เหลืออยู น อย   เหมือนน้ําที ่ส ักว าเหลือติด 
อยูตามภาชนะ  (หลังจากที่สาดเทออกไปแลวโดยแรง)  นี้  ฉันนั้น”. 

พระผูมีพระภาคเจา  ทรงคว่ําภาชนะน้ํานั้นแลว  ตรัสวา  : 
“ราหุล!  เธอเห็นภาชนะที่คว่ําอยูแลวนี้  มิใชหรือ ?  ” 
“เห็นแลว  พระเจาขา!” 
“ราหุล!  นักบวชที่  ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ  ทั้งที่รูอยู 

วาเปนเท็จ  ก็  มีความเปนสมณะ  เทากับนํ้าที่เขาคว่ําภาชนะเสียแลว 
อยางนี้  ฉันนั้น”. 

พระผูมีพระภาคเจา  ทรงหงายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแลว  ตรัสวา  : 
“ราหุล!  เธอเห็นภาชนะอันวางจากน้ํานี้แลว  มิใชหรือ ?  ” 
“เห็นแลว  พระเจาขา!” 
“ราหุล!  นักบวช  ที่ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ  ทั้งที่รูอยู 

วาเปนเท็จ  ก็  มีความเปนสมณะ  เทากับความวางเปลาของน้ําในภาชนะนี้ 
ฉันนั้นเหมือนกัน  ..ฯลฯ..” 

“ราหุล!  เรากลาววา  กรรมอันลามกหนอยหนึ่ง  ซึ่งนักบวชที่ไมมี 
ความละอายในการแกลงกลาวเท็จ  ทั้งที่ รูอยูวาเปนเท็จ  จะทําไมได 
หามีไม.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  เธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไววา 
 “เราทั้งหลายจักไมกลาวมุสา  แมแตเพื่อหัวเราะกันเลน”  ดังนี้.  ราหุล!  
เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้”. 

  “ราหุล!  กระจกเงา๑มีไวสําหรับทําอะไร ? 
  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  กระจกเงามีไวสําหรับสองดู  พระเจาขา!” 
 
 
 
 

                                                
๑  กระจกเงาในที่นี้คือศัพทวา  อาทาส,  เปนแผนทองเหลืองหรือโลหะชนิดเดียวกันขัดมัน. 
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๗ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

“ราหุล!  กรรมทั้งหลาย  ก็เปนสิ่งที่บุคคลควรสอดสองพิจารณา 
ดูแลว ๆ  เลา ๆ  เสียกอน  จึงทําลงไปทางกาย,  ทางวาจา,  หรือทางใจ 
ฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน.” 

 
งูเปอนคูถ๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชชนิดไร  ที่ทุก ๆ  คนควรขยะแขยง  ไมควรสมาคม 

ไมควรคบ  ไมควรเขาใกล ? 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคนในกรณีนี้  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยู 

เลวทราม  ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง 
มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใช 
คนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ 
มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชชนิดนี้แล 
ที่ทุก ๆ  คนควรขยะแขยง  ไมควรสมาคม  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกล.  ขอน้ัน 
เพราะอะไร ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุวา  ถึงแมผูที่เขาใกลชิด  จะไมถือเอา 
นักบวชชนิดนี้  เปนตัวอยางก็ตาม,  แตวา  เสียงล่ําลืออันเสื่อมเสีย 
จะระบือไปวา  “คน ๆ  นี้  มีมิตรเลว  มีเพื่อนทราม  มีเกลอลามก”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือน  งูที่ตกลงไปจมอยูในหลุมคูถ  กัดไมได 

ก็จริงแล,  แตมันอาจทําคนที่เขาไปชวยยกมันขึ้นจากหลุมคูถใหเปอน 
ดวยคูถได  (ดวยการดิ้นของมัน)  นี้ฉันใด.๒  ภิกษุ  ท.!  แมผูเขาใกลชิด 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๕๘/๔๖๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  อรรถกถา  เปรียบความทุศีลกับหลุมคูถ,  เปรียบนักบวชทุศีลกับงูที่จมอยูในหลุมคูถ,  

เปรียบคนที่เขาไปคบหาคนทุศีล  กับคนที่เขาไปชวยยกงูขึ้นจากหลุมคูถ. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๘ 

จะไมถือเอานักบวชชนิดนี้  เปนตัวอยางก็จริงแล,  แตวา  เสียงล่ําลืออันเสื่อมเสีย 
จะระบือไปวา  “คน ๆ  นี้  มีมิตรเลว  มีเพื่อนทราม  มีเกลอลามก”  ดังนี้ 
ฉันนั้น  เหมือนกัน.  เพราะเหตุนั้น  นักบวชชนิดนี้  จึงเปนคนที่ทุก ๆ  คน 
ควรขยะแขยง  ไมควรสมาคม  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกล. 

 
ทําตัวเหมือนโจร๑ 

ภิกษุ  ท.!  มหาโจรผูประกอบดวยองคหา  ยอมมีโอกาสตัดชองก็ได 
ยองเบาก็ได  ปลนสดมภก็ได  ตีชิงก็ได.  องคหาอยางไรกันเลา ?  องคหาใน 
กรณีนี้คือ  มหาโจรไดอาศัยที่ซองสุม  ๑,  ไดอาศัยที่กําบัง  ๑,  ไดอาศัยพึ่งพิงผูมี 
อํานาจ  ๑,  ไดอาศัยการโปรยทรัพย  ๑,  เที่ยวไปคนเดียว  ๑. 

 
มหาโจรไดอาศัยที่ซองสุม  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ 

มหาโจรไดอาศัยเกาะแกงในแมน้ํา  หรือไดอาศัยหุบเหวตามภูเขา.  นี้แล  เรียกวา 
มหาโจรไดอาศัยที่ซองสุม. 

 
มหาโจรไดอาศัยที่กําบัง  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ 

มหาโจรไดอาศัยพงหญาหรือปารก  ไดอาศัยเนินดินหรือราวปาใหญเพื่อเปนที่กําบัง.  
นี้แล  เรียกวา  มหาโจรไดอาศัยที่กําบัง. 

 
มหาโจรไดอาศัยพึ่งพิงผูมีอํานาจ  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณี 

นี้คือ  มหาโจรไดอาศัยพระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชา  เปนที่พึ่งวา 
 “ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไร ๆ  พระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชา 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๔๕/๑๐๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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๙ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

เหลานี้  จักชวยโตแทนเรา”  ดังนี้.  ครั้นใครโจทมหาโจรนั้นดวยเรื่องอะไร ๆ  
ขึ้นจริง,  พระราชาหรืออํามาตยของพระราชาเหลานั้น  ก็ชวยโตแทนใหจริง.  นี้แล 
เรียกวา  มหาโจรไดอาศัยพึ่งพิงผูมีอํานาจ. 

 
มหาโจรไดอาศัยการโปรยทรัพย  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  ใน 

กรณีนี้คือ  มหาโจรเปนคนมั่งคั่ง  มีทรัพยสมบัติมาก  เขามีแผนการไววา 
 “ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไร ๆ  เราจะปดปากมันเสียดวยทรัพยสมบัตินี้”  ดังนี้.  
ครั้นใครโจทมหาโจรนั้นดวยเรื่องอะไร ๆ  ขึ้นจริง,  เขาก็ปดปากคนเหลานั้นเสีย 
ดวยทรัพยสมบัตินั้น.  นี้แล  เรียกวา  มหาโจรไดอาศัยการโปรยทรัพย. 

 
มหาโจรเที่ยวไปคนเดียว  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ 

มหาโจรประพฤติตนเปนคนไมมีเหยาเรือน  เที่ยวไปแตผูเดียว.  ที่ทําเชนนี้เพราะ 
เหตุไร ?  เพราะมหาโจรนั้นคิดวา  “มนตลับของตนอยาไดแพรงพรายไปภายนอก 
เลย”  ดังนี้.  นี้แล  เรียกวา  มหาโจรเที่ยวไปคนเดียว. 

 
ภิกษุ  ท.!  มหาโจรผูประกอบดวยองคเหลานี้แลว  ยอมมีโอกาสตัดชอง 

ก็ได  ยองเบาก็ได  ปลนสดมภก็ได  ตีชิงก็ได,  ขอน้ีฉันใด; 
 

….          ….          …. 
 
ภิกษุ  ท.!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  :  ภิกษุลามก  ผูประกอบดวยเหตุหาอยาง 

ยอมทําตนใหถูกขุดราก  ใหถูกกําจัดความดี  เปนผูมีความชั่วติดตัว  ผูรูพากัน 
ติเตียน  ไดประสบสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก.  เหตุหาอยางอะไรกันเลา ?  เหตุ 
หาอยางในกรณีนี้คือ  ภิกษุลามก  ไดอาศัยที่ซองสุม  ๑,  ไดอาศัยที่กําบัง  ๑,  
ไดอาศัยพึ่งพิงผูมีอํานาจ  ๑,  ไดอาศัยการโปรยทรัพย  ๑,  เที่ยวไปคนเดียว  ๑, 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๐ 

ภิกษุลามกไดอาศัยที่ซองสุม  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณี 
นี้คือ  ภิกษุลามกเปนผูประกอบดวยกายกรรมอันคดโกง.  เปนผูประกอบดวย 
วจีกรรมอันคดโกง.  เปนผูประกอบดวยมโนกรรมอันคนโกง.  นี้แล  เรียกวา 
ภิกษุลามกไดอาศัยที่ซองสุม. 

 
ภิกษุลามกไดอาศัยที่กําบัง  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณี 

นี้คือ  ภิกษุลามกเปนคนมีมิจฉาทิฎฐิ  ประกอบดวยทิฏฐิอันแลนดิ่ง  ไปจับ 
เอาปลายสุดโดงแหงความเห็นทั้งปวง๑  นี้แล  เรียกวา  ภิกษุลามกไดอาศัย 
ที่กําบัง 

 
ภิกษุลามกไดอาศัยพึ่งพิงผูมีอํานาจ  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  

ในกรณีนี้คือ  ภิกษุลามกไดอาศัยพระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชา 
เปนที่พึ่งวา  “ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไร ๆ  ,  พระราชาหรืออํามาตยผูใหญของ 
พระราชา  เหลานี้  จักชวยโตแทนเรา”  ดังนี้.  ครั้นใครโจทภิกษุลามกนั้นดวยเรื่อง 
อะไร ๆ  ขึ้นจริง,  พระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชาเหลานั้น  ก็ชวยโตแทน 
ใหจริง.  นี้แล  เรียกวา  ภิกษุลามกไดอาศัยพึ่งพิงผูมีอํานาจ. 

 
ภิกษุลามกไดอาศัยการโปรยทรัพย  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  

ในกรณีนี้คือ  ภิกษุลามกเปนผูรํ่ารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร  เธอมีแผนการไดวา  “ถาใครโจทเราดวยเรื่องอะไร ๆ  
เราจักปดปากเขาเสียดวยลาภนี้”  ดังนี้.  ครั้นใครโจทภิกษุลามกนั้นดวยเรื่อง 
อะไร ๆ  ขึ้นจริง,  เธอก็ปดปากคนเหลานั้นเสียดวยลาภนั้น.  นี้แล  เรียววา  ภิกษุ 
ลามกไดอาศัยการโปรยทรัพย. 

 
 

                                                
๑  เชนยึดความเห็นวา  ตายแลวเกิด,  หรือตายแลวสูญ  เปนตน  ;  มิไดถือวา  มีเหตุ 

มีปจจัย  :  ถาปจจัยเหลือ  ก็เกิด,  หมดปจจัย  ก็ไมเกิด,  ดังนี้  เปนตน 
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๑๑ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

ภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียว  เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณี 
นี้คือ  ภิกษุลามกเลี่ยงไปอยูเสียตามชนบทปลายแดนแตผูเดียว  เธอเขาไปสูสกุล 
ทั้งหลายในชนบท  (ที่ไรการศึกษา)  นั้น ๆ  ยอมไดลาภ.  นี้แล  เรียกวา  ภิกษุ 
ลามกเที่ยวไปคนเดียว. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุลามก  ผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แลว  ยอม 

ทําตนใหถูกขุดราก  ใหถูกจํากัดความดี  เปนผูมีความชั่วติดตัว  ผูรูพากันติเตียน 
ไดประสบสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก  อยางนี้แล. 

 
กอดกองไฟ๑ 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  เห็นกองไฟใหญ  อันรอนแรง  ลุกโพลง 
มีแสงโชติชวง  โนนหรือไม ? 

  “เห็น  พระเจาขา”. 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จักตัดสินเนื้อความสองขอน้ีวาอยางไหน 

จะดีกวากัน  คือ  การที่ เขาไปนั่งกอด  นอนกอด  กองไฟกองใหญโนน 
อันรอนแรงลุกโพลงมีแสงโชติชวง  กับ  การที่เขาไปนั่งกอด  นอนกอด 
นางสาวนอยแหงกษัตริย  หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ  หรือนางสาวนอยแหง 
คฤหบดี  ผูลวนแตมีฝามือฝาเทาออนนิ่มนวล ? 

 
  “ขาแตพระองคผูเจริญ !  การที่เขาไปนั่งกอด  นอนกอด  นางสาวนอย 

แหงกษัตริย  หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ  หรือนางสาวนอยแหงคฤหบดี  ผูลวน 
แตมีฝามือฝาเทาออนนิ่มนวล  นั่นแหละดีกวา.  เพราะวา  การที่เขาไปนั่งกอด 

 
 
 

                                                
๑บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๒๙/๖๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคนไมแหงหนึ่ง,  

ระหวางการเดินทาง  ถึงกองไฟใหญแหงหนึ่ง  ในเขตประเทศโกศล. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๒ 

นอนกอดไฟกองใหญโนน  อันรอนแรงลุกโพลงมีแสงโชติชวง  นั่นเปนความทุกข 
ทนไดยาก  พระเจาขา”. 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักบอก  เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ  :  

การที่เขาไปนั่งกอด  นอนกอดไฟกองใหญโนน  อันรอนแรงลุกโพลงมีแสง 
โชติชวง  นั่นตากหาก  เปนการดี  สําหรับคน  ซึ่งเปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก 
ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทํา 
ที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติ 
พรหมจรรย  ก็ปฏิญญาวาเปนประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติ 
หมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะวา  การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย 

เนื่องจากเหตุที่เขาไปนั่งกอด  นอนกอดไฟกองใหญอยางนั้น  หาไดเปน 
เหตุใหเขาตองไปเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ภายหลังแตความตาย 
เพราะการทําลายแหงกายไม ;  สวนการที่เขาเปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก 
ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทํา 
ที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติ 
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติ 
หมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย,  แลวยัง  (มีความคิดที่จะ)  เขาไปนั่งกอด 
นอนกอด  นางสาวนอยแหงกษัตริย  หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ  หรือ 
นางสาวนอยแหงคฤหบดี  ผูลวนแตมีฝามือฝาเทาออนนิ่มนวลนั้น  ยอมเปนไปเพื่อ 
ความทุกข  ไมเกื้อกูลแกเขาตลอดกาลนาน  ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลาย 
แหงกาย  เขายอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
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๑๓ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

การ  “ตัด”  ถึงเยื่อในกระดูก๑ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จักตัดสินเนื่องความสองขอน้ี  วาอยางไหน 

จะดีกว าก ัน   คือ   การที ่บ ุร ุษมีกําล ัง แข็ง แ ร ง   เ อา เช ือกทําด วยขนทราย 
อัน เหนียวพันเขาที่แขงทั้ งสองขางแลวถูไปถูมา   :   มันตัดผิวหนัง  
แลวตัดหนัง,  ตัดหนังแลวตัดเนื้อ,  ตัดเนื้อแลวตัดเอ็น,  ตัดเอ็นแลวตัด 
กระดูก,  ตัดกระดูกแลวเขาจดเยื่อในกระดูกอยู  กับ  การรับการอภิวาท 
ของพวกกษัตริยมหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล ? 

 
  “ขาแตพระองคผูเจริญ !  การรับการอภิวาทของพวกกษัตริยมหาศาล 

หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  นั่นแหละดีกวา;  เพราะวาการที่ถูก 
บุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาเชือกขนทรายอันเหนียว  พันแขงทั้งสองขางแลวถูไป 
ถูมา  :  มันบาดผิดหนัง  ...  ฯลฯ  ...  จนจดเยื่อในกระดูก  นั่นเปนความทุกข 
ทนไดยาก  พระเจาขา”. 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักบอก  เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ  :  

การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาเชือกขนทรายอันเหนียว  พันแขงทั้งสองขาง 
แลวถูไปถูมา  :  มันบาดผิวหนัง  ...ฯลฯ...  จนจดเยื้อในกระดูก  นั้นตางหาก 
เปนการดีสําหรับคนซ่ึงเปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ไมสะอาด  มีความ 
ประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน 
ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย  ก็ปฏิญญาวา 
ประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาในเปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอ 
เทขยะมูลฝอย.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.อํ.  ๒๓/๑๓๐/๖๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคนไมแหงหนึ่ง 

ในเขตประเทศโกศล. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๔ 

ภิกษุ  ท.!  เพราะวา  การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย 
เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาเชือกขนมรายอันเหนียว  พันแขง 
ทั้งสองขางแลวถูไปถูมา  หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต 
นรก  ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  ไม;  สวนการที่เขา 
เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลว 
ก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวา 
เปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย  ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย 
เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย,  แลวยัง 
 (มีความคิดที่จะ)  รับการอภิวาทของพวกกษัตริยมหาศาล  หรือพราหมณ 
มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลนั้น  ยอมเปนไปเพื่อความทุกข  ไมเกื้อกูลแกเขา 
ตลอดกาลนาน  ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  เขายอมเขาถึง 
อบายทุคติ  วินิบาต  นรก. 

 
 

การถูกแทงดวย  “หอก”๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จักตัดสินเนื้อความสองขอน้ี  วาอยางไหน 

จะดีกวากัน  คือ  การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  แทงเอาที่หวางอกดวยหอก 
อันคมกลา  ทาน้ํามันทําใหลื่น  กับ  การรับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล 
หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล ? 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.อํ.  ๒๓/๑๓๑/๖๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคนไมแหงหนึ่ง 

ในเขตประเทศโกศล. 
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๑๕ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  การรับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล  หรือ 
พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  นั่นแหละดีกวา.  เพราะวาการที่ถูก 
บุรุษมีกําลังแข็งแรง  แทงเอาที่หวางอกดวยหอกอันคมกลา  ทาน้ํามันทําใหลื่น  นั้น 
เปนความทุกข  ทนไดยาก  พระเจาขา”. 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักบออก  เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ  :  

การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  แทงเอาที่หวางอกดวยหอกอันคมกลา  ทาน้ํามัน 
ทําใหลื่น  นั่นตางหาก  เปนการดี  สําหรับคน  ซึ่งเปนคนทุศีล  มีความเปนอยู 
ลามก  ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการ 
กระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติ 
พรหมจรรย  ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะมีสัญชาติ 
หมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะวา  การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย 

เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  แทงเอาที่หวางอกดวยหอกอันคมกลา 
ทาน้ํามันทําใหลื่น  หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก 
ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  ไม.  สวนการที่เขาเปนคน 
ทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลว 
ก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปน 
สมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย  ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคน 
เนาในเปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย.  แลวยัง  (มีความ 
คิดที่จะ)  รับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดี 
มหาศาลนั้น  ยอมเปนไปเพื่อความทุกข  ไมเกื้อกูลแกเขาตลอดกาลนาน  ภายหลังแต 
ความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  เขายอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๖ 

จีวรที่ลุกเปนไฟ๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จักตัดสินเนื่องความสองขอน้ี  วาอยางไหน 

จะดีกวากัน  คือ  การที่ถูกบุรุษมีกําลังมหาศาลเอาแผนเหล็ก  อันรอนเปน 
เปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติชวง  มานาบเขาที่กาย  กับการนุงหมจีวร  
ที่พวกกษัตริยมหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวย 
ศรัทธา ? 

 
  “ขาแตพระองคผูเจริญ  !  การนุงหมจีวรที่พวกกษัตริยมหาศาล  หรือ 

พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวยศรัทธา  นั่นแหละดีกวา,  
เพราะวา  การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาแผนเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟ 
ลุกโพลงมีแสงโชติชวง  มานาบเขาที่กาย  นั่น  เปนความทุกขทนไดยากพระเจาขา”. 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักบอก  เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ  :  

การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาแผนเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมีแสง 
โชติชวง  มานาบเขาที่กาย  นั่นตากหาก  เปนการดี  สําหรับคน  ซึ่งเปนคนทุศีล 
มีความเปนอยูลามก  ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนง 
ตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ 
ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย  ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน 
เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๓๒/๖๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคนไมแหงหนึ่ง 

ในเขตประเทศโกศล. 
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๑๗ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

ภิกษุ  ท.!  เพราะวา  การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย 
เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาแผนเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟ 
ลุกโพลงมีแสงโชติชวง  มานาบเขาที่กาย  หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก  ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  ไม,  
สวนการที่เขา  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ไมสะอาด  มีความประพฤติ 
ชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใช 
สมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวา  ประพฤติ 
พรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอที่เทขยะ 
มูลฝอย,  แลวยัง  (มีความคิดที่จะ)  นุงหมจีวร  ที่พวกกษัตริยมหาศาล  หรือ 
พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวยศรัทธานั้น  ยอมเปนไปเพื่อ 
ความทุกข  ไมเกื้อกูลแกเขา  ตลอดกาลนาน  ภายหลังแตความตาย  เพราะการ 
ทําลายแหงกาย  เขายอมเขาถึง  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 

 
 

กอนขาวที่ลุกเปนไฟ๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จักตัดสินเนื้อความสองขอน้ี  วาอยางไหน 

จะดีกวากัน   คือ   การที ่ถ ูกบุร ุษมีกําลังแข็งแรง   เอาขอเหล็ก   อันรอนเปน 
เปลว ไฟ   ลุก โพลงมีแสง โชติช ว ง   กระชากปากใหเป ด   แลว โยนกอน 
เหล็กแดง  อันรอนแรงลุกโพลงมีแสงโชติชวง  เขาไปในปาก  :  มันไหม 
ริมฝปาก  ไหมปาก  ไหมลิ้น  ไหมคอ  ไหมทอง  ไหมลําไสใหญของเขา 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๓๓/๖๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคนไมแหงหนึ่ง 

ในเขตประเทศโกศล. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๘ 

พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ํากับ  การบริโภคกอนขาง  ที่พวกกษัตริย 
มหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีศาล  ถวายดวยศรัทธา ? 

 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !  การบริโภคกอนขาว  ที่พวกกษัตริยมหาศาล 

หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวยศรัทธา  นั่นแหละดีกวา,  
เพราะวา  การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาขอเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง 
มีแสงโชติชวง  กระชากปากใหเปด  แลวโยนกอนเหล็กแดง  อันรอนแรงลุกโพลง 
มีแสงโชติชวงเขาไปในปาก  :  มันไหมริมฝปาก  ไหมปาก  ไหมลิ้น  ไหมคอ 
ไหมทอง  ไหมลําไสใหญของเขา  พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ํา  นั่น 
เปนความทุกข  ทนไดยาก  พระเจาขา”. 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักบอก  เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ  :  

การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาขอเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมีแสง 
โชติชวง  กระชากปากใหเปด  แลวโยนกอนเหล็กแดง  อันรอนแรงลุกโพลงมีแสง 
โชติชวง  เขาไปในปาก  :  มันไหมริมฝปาก  ไหมปาก  ไหมลิ้น  ไหมคอ 
ไหมทอง  ไหมลําไสใหญของเขา  พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ํา  นั่นตางหาก 
เปนการดี  สําหรับคน  ซึ่งเปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ไมสะอาด  มีความ 
ประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน 
ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย  ก็ปฏิญญาวา 
ประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอ 
ที่เทขยะมูลฝอย.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะวา  การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย 

เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาขอเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟ 
ลุกโพลงมีแสงโชติชวง  กระชากปากใหเปด  แลวโยนกอนเหล็กแดง  อันรอน 
แรงลุกโพลงมีแสงโชติชวง  เขาไปในปาก  หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดใน 
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๑๙ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  ไม,  
สวนการที่เขา  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ไมสะอาด  มีความประพฤติ 
ชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน 
ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวา 
ประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอ 
ที่เทขยะมูลฝอย,  แลวยัง  (มีความคิดที่จะ)  บริโภคกอนขาว  ที่พวกกษัตริย 
มหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวยศรัทธานั้น 
ยอมเปนไปเพื่อความทุกข  ไมเกื้อกูลแกเขา  ตลอดกาลนาน  ภายหลังแตความตาย 
เพราะการทําลายแหงกาย  เขายอมเขาถึง  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 

 
 

เตียงต่ังที่ลุกเปนไฟ๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จักตัดสินเนื้อความสองขอน้ี  วาอยางไหน 

จะดีกวากัน  คือ  การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จังเขาที่ศีรษะหรือที่คอ 
กดใหนั่ง   หรือนอน  บนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟ  
ลุกโพลงมีแสงโชติชวง  กับ  การใชสอยเตียงตั่ง  ที่พวกกษัตริยมหาศาล  หรือ 
พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวยศรัทธา ? 

 
“ขาแตองคผูเจริญ !  การใชสอนเตียงตั่ง  ที่พวกกษัตริยมหาศาล 

หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวยศรัทธา  นั่นแหละดีกวา 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๓๔/๖๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคนไมแหงหนึ่ง 

ในเขตประเทศโกศล 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๐ 

เพราะวา  การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จับเขาที่ศีรษะหรือท่ีคอ  กดใหนั่ง  หรือ 
นอนบนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติชวง  นั้น 
เปนความทุกขทนไดยาก  พระเจาขา”. 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักบอก  เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ  :  

การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จับเขาที่ศีรษะหรือที่คอ  กดใหนั่งหรือนอนบน 
เตียงเหล็กหรือตั่งเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง  มีแสงโชติชวงนั่นตางหาก 
เปนการดี  สําหรับคน  ซึ่งเปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ไมสะอาด 
มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปด 
ซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย 
ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม 
เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะวา  การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย 

เนื่องจากเหาตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จับเขาที่ศีรษะหรือที่คอ  กดใหนั่ง 
หรือนอน  บนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติชวง 
หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ภายหลังแตความตาย 
เพราะการทําลายแหงกาย  ไม,  สวนการที่เขา  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยู 
ลามก  ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการ 
กระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคน 
ประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ 
มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย,  แลวยัง  (มีความคิดที่จะ)  ใชสอย 
เตียงตั่ง  ที่พวกกษัตริยมหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล 
ถวายดวยศรัทธา  ยอมเปนอยูเพื่อความทุกข  ไมเกื้อกูลแกเขาตลอดกาลนาน 
ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  เขายอมเขาถึง  อบาย  ทุคติ 
วินิบาต  นรก. 
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๒๑ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

กุฏิวิหารที่ลุกเปนไฟ๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จัดตัดสินเนื้อความสองขอน้ี  วาอยางไหน 

จะด ีกว าก ัน   คือการที ่ถ ูกบ ุร ุษม ีกําล ังแข ็งแรง   จัง เอา เท าขึ ้นข า งบน   ให 
หอยหัวลงลาง   หยอนลงในหมอโลหะ   ซึ ่งกําลังร อนลุกโพลงเปนเปลวไฟ 
มีแสงโชติชวง   :  เขาถูกตมเดือดเปนฟอง   บางคราวลอยขึ้นบน  บาง 
คราวลอยลงต่ํา  บางคราวขวางอยู  กับ  การบริโภค  (อาศัย)  ในวิหาร  ที่พวก 
กษัตริยมหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวยศรัทธา ? 

 
  “ขาแตพระองคผูเจริญ !  การบริโภค  (อาศัย)  ในวิหาร  ที่พวกกษัตริย 

มหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  ถวายดวยศรัทธา  นั่นแหละ 
ดีกวา,  เพราะวา  การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จับเอาเทาขึ้นขางบน  ใหหอย 
หัวลงลาง  หยอนลงในหมอโลหะ  ซึ่งกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสง 
โชติชวง  :  เขาถูกตมเดือดเปนฟอง  บางคราวลอยขึ้นบน  บางคราวลอยลงต่ํา 
บางคราวขวางอยู  นั่นเปนความทุกขทนไดยาก  พระเจาขา”. 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักบอก  เราจักอธิบายแกพวกเธอทั้งหลายใหเขาใจ  :  

การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จังเอาเทาขึ้นขางบน  ใหหอยหัวลงลาง  หยอนลง 
ในหมอโลหะ  ซึ่งกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสงโชติชวง  :  เขาถูกตม 
เดือดเปนฟอง  บางคราวลอยขึ้นบน  บางคราวลอยลงต่ํา  บางคราวขวางอยู 
นั่นตางหาก  เปนการดี  สําหรับคน  ซึ่งเปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๓๔/๖๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคนไมแหงหนึ่ง 

ในเขตประเทศโกศล.   
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๒ 

ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทํา 
ที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติ 
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติ 
หมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะวา  การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย 

เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จับเอาเทาขึ้นขางบน  ใหหอยหัวลงลาง 
หยอนลงในหมอโลหะ  ซึ่งกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสงโชติชวง  หาได 
เปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ภายหลังแตความตาย 
เพราะการทําลายแหงกาย  ไม,  สวนการที่เขา  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก 
ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทํา 
ที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติ 
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติ 
หมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย,  แลวยัง  (มีความคิดที่จะ)  บริโภค  (อาศัย)  
ในวิหาร  ที่พวกกษัตริยมหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล 
ถวายดวยศรัทธานั้น  ยอมเปนไปเพื่อความทุกข  ไมเกื้อกูลแกเขา  ตลอดกาลนาน 
ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  เขายอมเขาถึง  อบาย  ทุคติ 
วินิบาต  นรก. 

.…      .…      .… 
 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไว 

วา  “เราทั้งหลาย  จะบริโภคจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย 
เภสัชบริกขารของทายกทั้งหลาย  โดยประการที่จักทําใหทายกเหลานั้นได 
รับผลมาก  มีอานิสงสมาก  ใหจงได:  และการบรรพชาของเราทั้งหลาย 
เหลานี้เลา  ก็จักไมเปนหมันเสียเปลา  แตกลับไดรับผล  มีกําไร”  ดังนี้.  
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้. 
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๒๓ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูเห็นแกประโยชนตนก็ตาม  ควรแทที่จะทําตน 
ใหถึงพรอมดวยความไมประมาท. 

ภิกษุ  ท.!  ผูเห็นแกประโยชนผูอื่นก็ตาม  ก็ควรแทที่จะทําตน 
ใหถึงพรอมดวยความไมประมาท. 

ภิกษุ  ท.!  ผูเห็นแกประโยชนทั้งสอง  คือท้ังของตนทั้งของผูอื่น 
ก็ตาม  ก็ควรแทที่จะทําตนใหถึงพรอมดวยความไมประมาท.  ดังนี้. 

เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  กําลังแสดงเนื้อความดังที่กลาวมาอยู,  ภิกษุประมาณ  ๖๐  รูป 
ไดมีโลหิตอุนพลุงพนออกจากปากแลว,  ภิกษุประมาณอีก  ๖๐  รูป  ไดบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู 
เพศต่ําแหงคฤหัสถ  โดยไดสํานักวา  ‘พรหมจรรยนี้ประพฤติกระทําไดยาก  กระทําไดยากอยางยิ่ง’,  
แตภิกษุประมาณ  ๖๐  รูป  อีกจํานวนหนึ่งนั้น  ไดเปนพระอรหันต  มีจิตไมถือม่ันดวยอุปาทาน 
เพราะหลุดพนจากอวสานกิเลสทั้งหลายแลวแล. 

 
 
 

ผูหมดหวัง๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  คนชนิดไรชื่อวา  ผูหมดหวัง ? 
ภิกษุ  ท.!  ในโลกนี้  คนบางคน  จําเพาะมาเกิดในตระกูลต่ํา  เชน 

ตระกูลจัณฑาล  ตระกูลจักสาน  ตระกูลนายพราน  ตระกูลทําหนัง  หรือตระกูล 
คนเทขยะมูลฝอย  เปนคนยากจน  ไมคอยมีขาวน้ําจะบริโภค  เปนอยูอยาง 
แรนแคน  เปนที่ซึ่งแมของกินอันเปนเดนก็หากินไดโดยยาก  ซ้ํามีผิวพรรณขี้เหร 
นุงหมข้ีร้ิว  รางแคระ  อมโรค  ตาพิการ  มือแป  ขางอย  ออนเปลี้ย  ไมมี 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.อํ  ๒๐/๑๓๕/๔๕๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๔ 

โอกาสจะไดขาว  ไดน้ํา  ผาผอน  ยวดยาน  เครื่องประดับ  เครื่องหอม 
เครื่องหา  เครื่องนั่งนอน  และเครื่องโคมไฟ  กะเขาเลย.  คนเข็ญใจผูนั้น 
ไดยินขาววา  “พวกกษัตริย  ไดทําการอภิเษกกษัตริยองคหนึ่ง  ขึ้นเปนเจาแผนดิน 
ดวยพิธีราชาภิเษก”  ดังนี้  ก็คิดถึงตัววา  “สําหรับเรา  ยอมไมมีหวัง  ที่กษัตริย 
ทั้งหลาย  จักอภิเษกยกเราขึ้นเปนเจาแผนดิน  ดวยพิธีราชาภิเษกอยางนั้นบาง”  
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  คนหมดหวัง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น,  นักบวชบางคน  ในกรณีนี้  เปน  คนทุศีลมี 

ความเปนอยู เลวทราม  ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเอง  
นึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ 
ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติ 
พรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือน 
บอที่เทขยะมูลฝอย.  นักบวชผูนั้น  ไดยินขาววา  “ภิกษุรูปหนึ่ง  ไดทําให 
แจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุติ  อันไมมีอาสวะ  เพราะหมดอาสวะ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในชาติที่ปรากฏอยูนี้  แลวจึงเขาอยูในวิหารธรรมนั้น”  ดังนี้,  ก็คิด 
ถึงตัววา  “สําหรับเรา  ยอมไมมีหวังเลย  ที่จะทําใหแจงเจโตวิมุตติ 
ปญญา  วิมุตติ  อันไมมีอาสวะ  เพราะหมดอาสวะ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในชาติที่ปรากฏอยูนี้  แลวจึงเขาอยูในวิหารธรรมนั้น”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  
นี้เรียกวา  คนหมดหวัง. 

 
เมื่อโจรกําเริบ๑ 

ภิกษุ  ท.!  คราวใด  พวกโจรมีกําลัง  พระราชาเสื่อมกําลัง,  คราวนั้น 
ทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุก  ที่จะ  เขาในออกนอก  หรือจะมีใชบอกไปยัง 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทุก.  อํ.  ๒๐/๘๗/๒๘๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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๒๕ หมวดที่  ๑  วาดวยการทุศีล 

ชนบทปลายแดด;  ถึงแมพวกพราหมณและคฤหบดีก็หมดความสะดวกที่จะเขาใน 
ออกนอก  หรือท่ีจะอํานวยการงานนอกเมือง,  ขอน้ีฉันใด; 

 
ภิกษุ  ท.!  คราวใด  พวกภิกษุลามกมีกําลัง  และหมูภิกษุผูมีศีลเปน 

ที่รักเสื่อมกําลัง,  คราวนั้น  หมูภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก  จําตองเปนผูนิ่ง  เงียบเชียบ 
อยูในทามกลางสงฆ  หรือถึงกับตองไปอยูตามชนบทชายแดน  ฉันนั้นเหมือนกัน 

 
ภิกษุ  ท.!  เหตุเชนนี้  มีขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนแกคนจํานวนมาก 

เลย  กลับทําใหมหาชนขาดความสะดวกสบาย  เปนความเสียหายแก 
มหาชนเปนอันมาก  และทั้งเปนความทุกข  ไมเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลายทั่วกัน  แล. 

 
 
 

หมวดที่หนึ่ง  จบ. 
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ผูช้ีขุมทรัพย! 
 
 

น  เต  อหํ  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนถุนอม 

ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยงัเปยก  ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจกัขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจกัชีโ้ทษแลว  ชี้โทษอกี  ไมมีหยุด 

โย  สาโร,  โส  สฺสติ 
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนั้นจักทนอยูได. 

(มหาสฺุตสุตฺต  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๕/๓๕๖) 
 

นิธีนํว  ปวตฺตารํ        ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาวึ  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด ๆ  ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากบับัณฑิตชนดินั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖) 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 

หมวดที ่ ๒ 
วาดวย  การไมสังวร 

 
๑ผูถูกฉุดรอบดาน 
๒.แมวตายเพราะหนู 
๓.นื้อนาที่ไมเกิดบุญ 
๔.เสียขวัญตั้งแตเห็นผงคลี 
๕.เสียขวัญตั้งแตเห็นยอดธงของขาศึก 
๖.เสียขวัญตั้งแตไดยินเสียงโหรอง 
๗.เสียขวัญตั้งแตพอเริ่มการสัมประหารกัน 
๘.ผูตายคาที่ 
๙.ผูตายกลางทาง 
๑๐.ผูตายที่บาน 
๑๑.ผูรอดตาย 
๑๒.ผูนอกรีต  -  เลยเถิด 
๑๓.ผูชะลาใจ 
๑๔.ผูชอบเขาบาน 
๑๕.ผูชอบคลุกคลีกับชาวบาน 

 
 
 
 
 
 

๒๘ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๒ 

วาดวย  การไมสังวร 
------------------ 

 
ผูถูกฉุดรอบดาน๑ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูไมมีสังวรนั้น  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 
ในกรณีนี้  เมื่อเห็นรูปดวยตา,  ฟงเสียงดวยหู,  ดมกลิ่นดวยจมูก,  ลิ้มรสดวยลิ้น 
สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,  รูธรรมารมณดวยใจ  ก็สยบอยูในอารมณที่นารัก 
เคียดแคนในอารมณอันไมนารัก,  เปนผูไมตั้งไวซึ่งกายคตาสติ,  มีจิตเลื่อนลอย 
ตามอารมณ,  ไมรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันเปนที่ดับแหงบาป 
อกุศลที่เกิดแลวแกเขานั้น  โดยสิ้นเชิง. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด  อันมีที่อยูอาศัยตางกัน 

มีที่เที่ยวหากันตางกัน  มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง  คือเขาจับงูมาผูกดวย 
เชือกเหนียวเสนหนึ่ง,  จับจระเข,  จับนก,  จับสุนัขบาน,  จับสุนัขจิ้งจอก,  จับลิง,  
มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง ๆ  แลวผูกรวมเขาดวยกันเปนปมเดียวในทามกลาง 
ปลอยแลว.  ภิกษุ  ท.!  ครั้งนั้น  สัตวเหลานั้น  ทั้งหกชนิด  มีที่อาศัย 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๔๖/๓๔๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

๒๙ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๐ 

และที่เที ่ยวตาง ๆ  กัน  ก็ยื ้อแยงฉุดดึงกัน  เพื ่อจะไปสูที ่อาศัยที ่เที ่ยวของตน ๆ  :  
งูจะเขาจอมปลวก,  จระเขจะลงน้ํา,  นกจะบินขึ้นไปในอากาศ ,  สุนัข 
จะเขาบาน,  สุนัขจิ้งจอกจะไปปาชา,  ลิงก็จะไปปา.  ครั้นเหนื่อยลากัน 
ทั้งหกสัตวแลว  สัตวใดมีกําลังกวา  สัตวนอกนั้นก็ตองถูกลากติดตามไปตามอํานาจ 
ของสัตวนั้น;  ขอน้ีฉันใด. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใดไมอบรมทําใหมากในกายคตาสติแลว  ตา  ก็จะ 

ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่นาพอใจ,  รูปที่ไมนาพอใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึก 
อึดอัดขยะแขยง,  หู  ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่นาฟง,  เสียงที่ไมนาฟง 
ก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง,  จมูก  ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่น 
ที่นาสูดดม,  กลิ่นที่ไมนาสูดดมก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง,  ลิ้น 
ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ,  รสที่ไมชอบใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึก 
อึดอัดขยะแขยง,  กาย  ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ,  สัมผัส 
ที่ไมยั่วยวนใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง,  และใจ  ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้น 
ไปหาธรรมารมณที่ถูกใจ,  ธรรมารมณที่ไมถูกใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัด 
ขยะแขยง;  ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูไมมีสังวรเปนอยางนี้แล. 
 
 

แมวตายเพราะหนู๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  เรื่องนี้เคยมีมาแลว  :  แมวตัวหนึ่ง  ยืนคอยจองจับหนู 

อยูที่ปากชองที่เทขยะมูลฝอยริมฝาเรือน  ดวยหวังวา  “หนูตัวออน  จักออกมา 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๓๑๕/๖๘๑-๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๓๑ หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

เพื่อหาเหยื่อในที่ใด  จักจับมันมากินเสียในที่นั้น”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ครั้งนั้น 
หนูตัวออนออกไปเพื่อหาเหยื่อแลว  แมวก็จับมันกลืนกันอยางรวดเร็ว  (ทั้งเปน ๆ).  
หนูตัวออนนั้น  กัดลําไสของแมวนั้นบาง,  กัดลําไสสุดของแมวนั้นบาง,  
แมวนั้น  ถึงแกความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะการที่หนูกัดไสนั้น ๆ  
เปนเหตุ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น,  ภิกษุบางรูปในกรณีนี้  ในเวลาเชา 

ครองจีวรถือบาตร  เขาไปสูหมูบานหรือนิคม  เพื่อบิณฑบาต,  ไมรักษากาย 
ไมรักษาวาจา  ไมรักษาจิต,  ไมตั้งสติไว,  ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,  เธอ 
เห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมนั้น ๆ  ผูนุงชั่วหมชั่ว  ครั้นไดเห็นมาตุคามผูนุงชั่ว 
หมชั่วเชนนั้นเขาแลว  ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ  ภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะ 
เสียบแทงแลว  ยอมถึงความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ที่เรียกวา  “ตายในอริยวินัย”  นั้น  ไดแกผูที่บอก 

เลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.  ที่เรียกวา  “ทุกข 
เจียนตาย”  ไดแกผูที่ตองอาบัติอันเศราหมองรายแรงอันใดอันหนึ่ง  ถึงกับ 
ตองออกจากอาบัตินั้น  ดวยระเบียบแหงการอยูกรรม. 

 
เนื้อนาที่ไมเกิดบุญ๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงประกอบดวยองคหา  เปนชางไมคูควรแกพระราชา 

ไมเปนราชพาหนะได  ไมนับวาเปนของคูบารมีของพระราชา.  องคหาอะไรเลา ?  
องคหาคือ  ชางหลวงในกรณีนี้  เปนชางที่ไมอดทนตอรูปท้ังหลาย,  ไมอดทน 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๗๖/๑๓๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๒ 

ตอเสียงทั้งหลาย  ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย,  ไมอดทนตอรสท้ังหลาย,  ไมอดทน 
ตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่ไมอดทนตอรูปทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ในกรณี  ชางหลวงเมื่อออกศึก  ไดเห็นหมูพลชางก็ดี,  หมูพลมาก็ดี,  
หมูพลรถก็ดี,  หมูพลราบก็ดี,  (ของฝายขาศึก)  แลว  ก็ระยอหอหดถดถอยเสีย 
ไมอาจจะเขาสูที่รบ.  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้ชื่อวา  ไมอดทนตอรูปท้ังหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่ออกศึก  ไดยินเสียงหมูพลชางก็ดี,  
หมูพลมาก็ดี,  หมูพลรถก็ดี,  หมูพลราบก็ดี,  ไดยินเสียงกึกกองแหงกลอง 
บัณเฑาะว  สังขและมโหระทึกก็ดี,  แลวก็ระยอ  หอหด  ถดถอยเสีย  ไมอาจ 
จะเขาสูที่รบ.  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้ชื่อวา  ไมอดทนตอเสียง  
ทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่ออกศึก  ไดกลิ่นมูตรและกรีส  (ปสสาวะ 
และอุจจาระ)  ของชางทั้งหลายชนิดที่เปนชั้นจาเจนสงคราม  เขาแลว  ก็ระยอ 
หอหด  ถดถอยเสีย  ไมอาจจะเขาสูที่รบ  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้ชื่อวา 
ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่ไมอดทนตอรสทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่ออกศึก  เมื่อไมไดรับการทอดหญา 
และน้ํามื้อหนึ่งหรือสองมื้อ  สามมื้อ  สี่มื้อ  หรือหามื้อ  แลวก็ระยอ  หอหด 
ถดถอยเสีย  ไมอาจจะเขาสูที่รบ.  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้ชื่อวา  ไมอดทน 
ตอรสทั้งหลาย 
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๓๓ หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย  เปนอยางไร 
เลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่อออกศึก  ถูกศรที่ เขายิงมา 
อยางเร็วกระทันหันเขาหนึ่งลูก  หรือสองลูก  สามลุก  สี่ลูก  หรือหาลูกแลว 
ก็ระยอ  หอหด  ถดถอยเสีย  ไมอาจจะเขาสูที่รบ.  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้  
ชื่อวา  ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน  :  ภิกษุ  เมื่อประกอบ 

ดวยเหตุหาอยางแลว  ยอมเปนผูไมควรแกของบูชา  ไมควรแกของ 
ตอนรับ  ไมควรแกของทําบุญ  ไมควรทําอัญชลี  ไมเปนเนื้อนาบุญ 
ของโลกอยางดีเยี่ยม.  เหตุหาอยางอะไรกันเลา ?  เหตุหาอยางคือ 
ภิกษุในกรณีนี้  เปนผูไมอดทนตอรูปทั้งหลาย,  ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย,  
ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย,  ไมอดทนตอรสทั้งหลาย,  ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ 
ทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูไมอดทนตอรูปท้ังหลาย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ไดเห็นรูปดวยตาแลว  ติดใจยินดีในรูปอันเปน 
ที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี  ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลางอยูได.  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุอยางนี้ชื่อวา  ไมอดทนตอรูปท้ังหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ไดฟงเสียงดวยหูแลว  ติดใจยินดีในเสียงอันเปน 
ที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี  ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลางอยูได.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 
อยางนี้ชื่อวา  ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ไดดมกลิ่นดวยจมูก  ติดใจยินดีในกลิ่นอันเปน 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๔ 

ที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี  ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลางอยูได.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 
อยางนี้เรียกวา  ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูไมอดทนตอรสท้ังหลาย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว  ติดใจยินในรสอันเปนที่ตั้ง 
แหงความกําหนัดยินดี  ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลางอยูได.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้ 
ชื่อวา  ไมอดทนตอรสท้ังหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย  เปน 

อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ติดใจ 
ยินดีในโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี  ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลาง 
อยูได.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้ชื่อวา  ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยเหตุหาอยางนี้แลว  ยอมเปนผู 

ไมควรแกของบูชา  ไมควรแกของตอนรับ  ไมควรแกของทําบุญ  ไมควร 
ทําอัญชลี  ไมเปนเนื้อนาบุญของโลกอยางดีเยี่ยมเลย. 

 
เสียขวัญตั้งแตเห็นผงคลี๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางประเภท  เพียงแตเห็นผงคลี  (ฟุงขึ้น 

ในกองทัพขาศึก)  ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม  หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู  ไมอาจะเขา 
ตอตานสงคราม.  นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพ 
ประเภทแรก  มีอยูในโลก  หาไดในโลก... 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๐/๗๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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๓๕ หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุ 
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุเพียงแตเห็น  “ผงคลี”  
ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม  หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู  ไมอาจจะสืบพรหมจรรย 
ตอไปได  เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  ขอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืน 
ไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.  ขอวา  “ผงคลี”  สําหรับภิกษุนั้นไดแกอะไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุไดฟงขาววา  สตรี  (นาง)  หรือกุมารี  (นางสาว)  
ในหมูบานหรือนิคมโนม  รูปสวย  เปนขวัญตา  เปนขวัญใจ  มีผิวพรรณและ 
ทรวดทรงงามยิ่งนัก.  ภิกษุนั้น  เพียงไดยินขาวลือเทานั้น  ก็ระยอทอถอย 
ระทมระทด  หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู  ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได 
เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสู 
เพศต่ําแหงคฤหัสถ.  ความที่ไดยินขาวหญิงงามนี้  ไดแกในขอวา  “ผงคลี”  
สําหรับภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น  เพียงแตเห็น 
ผงคลี  (ฟุงขึ้นในกองทัพขาศึก)ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม  หวั่นหวาดจนสะกดใจ 
ไมอยู  ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา 
มีนักรบอาชีพชนิดนั้นเปนคูเปรียบ  ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคน 
ในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพประเภทแรก  มีอยูใน 
หมูภิกษุ  หาไดในหมูภิกษุ. 

 
 

เสียขวัญต้ังแตเห็นยอดธงชัยของขาศึก๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลีได,  แตพอสักวาเห็น 

ยอดธงชัยของขาศึกเขาแลว  ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม  หวั่นหวาดจนสะกด 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๐,๑๐๒/๗๕. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๖ 

ใจไมอยู  ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม.  นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้ 
เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพประเภทที่สอง  มีอยูในโลก  หาไดในโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุ 

หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุทนตอ  “ผงคลี”  ได,  
แตพอสักวาเห็น  “ยอดธงชัยของขาศึก”  เขาแลว  ก็ระยอทอถอย  ระทม 
ระทด  หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู  ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได  เปดเผย 
ถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคือไปสูเพศต่ํา 
แหงคฤหัสถ.  ขอวา  “ยอดธงชัยของขาศึก”  สําหรับภิกษุนั้นไดแก 
อะไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุ  ไมเพียงแตไดยินขาวดังกลาวแลว,  
แตวาเธอไดเห็นเองซึ่งสตรีหรือกุมารี  รูปสวย  เปนขวัญตาเปนขวัญใจ  มีผิวพรรณ 
และทรวดทรงงามยิ่งนัก.  ภิกษุนั้น  ครั้นไดเห็นหญิงงามนั้นแลว  ก็ระยอ 
ทอถอย  ระทมระทด  หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู  ไมอาจจะสืบพรหมจรรย 
ตอไปได  เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับ 
คืนไปสู เพศต่ําแหงคฤหัสถ.  ความที่ไดเห็นหญิงงามนี้  ไดในขอวา 
 “ยอดธงชัยของขาศึก”  สําหรับภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท!  เปรียบเหมือน 
นักรบอาชีพประเภทที่ทนตอผงคลีได  แตพอสักวา  เห็นยอดธงชัยของขาศึกเขาแลว 
ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม  หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู  ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม 
ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา  มีนักรบอาชีพชนิดนั้นเปนคูเปรียบ 
ฉันนั้น  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักบวชที่เปรียบ 
ดวยนักรบอาชีพประเภทที่สอง  มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดในหมูภิกษุ. 
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๓๗ หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

เสียขวัญตั้งแตไดยินเสียงโหรอง๑ 
ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลีได,  ทนตอยอดธงชัย 

ได,  แตพอสักวาไดยินเสียงโหรองของขาศึกแลว  ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม 
หวั่นหวาดจนสํากดใจไมอยู  ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม.  นักรบอาชีพบาง 
ประเภทในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพประเภทที่สาม  มีอยูในโลก  หาได 
ในโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุ 

หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุทนตอ  “ผงคลี”  ทนตอ 
 “ยอดธงชัยของขาศึก”  ได,  แตพอสักวาไดยิน  “เสียงโหรองของขาศึก”  
เขาแลว  ก็ระยอทอถอย  ระทมระทด  หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู  ไมอาจจะ 
สืบพรหมจรรยตอไปได  เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  บอกเลิกสิกขา 
หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.  ขอวา  “เสียงโหรองของขาศึก”  
สําหรับภิกษุนั้นไดแกอะไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุอยูปา  หรือ 
อยูโคนไม  หรืออยูเรือนวาง,  มีมาตุคามเขาไปชวนระริกซิกซี้  สรวลเส  หัวเราะ 
เสียงดัง  ยั่วเยา,  ภิกษุนั้นถูกมาตุคามชวนระริกซิกซี้  สรวลเส  หัวเราะเสียงดัง 
ยั่วเยาเขาแลว  ก็ระยอทอถอย  ระทมระทด  หวั่นหวาดจนสะกดใจไมอยู  ไมอาจจะ 
สืบพรหมจรรยตอไปได  เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  บอกเลิก 
สิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.  ความที่ถูกมาตุคามยั่วยวน 
กวนใจนี้  ไดในขอวา  “เสียงโหรองของขาศึก”  สําหรับภิกษุนั้น.  
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนตอผงคลี  ทนตอยอดธงชัยได, 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๑,๑๐๓/๗๕. 
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แตพอสักวา  ไดยินเสียงโหรองของขาศึกเขาแลว  ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม  หวั่นหวาด 
จนสะกดใจไมอยู  ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  เรากลาว 
นักบวชนี้วา  มีนักรบอาชีพชนิดนั้นเปนคูเปรียบ  ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นักบวช 
บางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพประเภทที่สาม 
มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดในหมูภิกษุ. 

 
 

เสียขวัญต้ังแตพอเริ่มการสัมประหารกัน๑ 
ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลี,  ทนตอยอดธงชัย 

และทนตอเสียงโหรองได,  แตวา  พอเริ่มการสัมประหารกันเทานั้น  ก็ยอมแพ,  
นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพประเภทที่สี่  มีอยู 
ในโลก  หาไดในโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพเชนนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุ 

หาไดในหมูถิกษุเหมือนกัน.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุทนตอ  “ผลคลี”  ได  ทนตอ 
 “ยอดธงชัยของขาศึก”  ได  และทนตอ  “เสียงโหรอง”  ได,แตวา  พอเริ่ม 
การสัมประหาร  ก็ยอมแพ  .  ขอวา  “การสัมประหารกัน”  สําหรับภิกษุ 
นั้น   ไดแกอะไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยูปา  หรืออยู โคนไม  หรือ  
อยูเรือนวาง,  มีมาตุคามเขาไปนั่งเบียดนอนเบียด  นั่งทับนอนทับ.  เมื่อเธอ 
ถูกกระทําเชนนั้น,  ไมทันจะไดบอกคืนสิกขา  ไมทันจะเปดเผยถึงความ 
เปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  ไดเสพเมถุนแลว  ความที่ถูกกระทําเชนนี้ 
ไดในขอวา  “การสัมประหารกัน”  สําหรับภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  เปรียบ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๑,๑๐๓/๗๕. 
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๓๙ หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

เหมือนนักรบอาชีพประเภทที่อดทนตอผงคลีได  ทนตอยอดธงชัยได  และทนตอ 
เสียงโหรองได,  แตวาไดยอมแพในขณะสักวาพอเริ่มการสัมประหารกัน  ฉันใด;  
ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา  มีนักรบอาชีพชนิดนั้นเปนคูเปรียบ  ฉันนั้น.  
ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบ 
อาชีพประเภทที่สี่  มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดในหมูภิกษุ  แล. 

 
 

ผูที่ตายคาที่๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางคน  ถือดาบและโล  สอดใสธนูและแลง 

เขาสูสงครามอันประชิดแลว.  เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.  พวกขาศึก 
ฆาเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้นตายไป.  ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้ 
เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพประเภทแรก  มีอยูในโลก  หาไดในโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุ 

หาไดในหมูภิกษุเหมือนกั้น.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุเขาไปอยูอาศัยหมูบานหรือนิคม 
แหงใดแหงหนึ่งอยู.  เวลาเชา  เธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูหมูบาน 
หรือนิคมนั้น  เพื่อบิณฑบาต,  ไมรักษากาย  ไมรักษาวาจา  ไมรักษาจิต,  
ไมตั้งสติไว,  ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,  เธอเห็นมาตุคามในหมูบานหรือ 
นิคมนั้น  นุงชั่วหมช่ัว;  เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมช่ัวแลว,  ราคะก็เสียบแทง 
จิตของเธอ.  ภิกษุนั้น  มีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว  ไมทันบอกเลิกสิกขา 
ไมทันทําใหแจงซึ่ งความเปนผูกําลังใจตอสิกขา  ได เสพเมถุนแลว .  

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ  ๒๒/๑๐๖/๑๐๗/๗๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๐ 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น  ถือดาบและโล  สอดใสธนู 
และแลง  เขาสูสงครามอันประชิดแลว.  เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น.  
พวกขาศึกฆาเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้นตายไป  ฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  เรากลาว 
นักบวชนี้วา  มีนักรบที่ตายในสนามรบเปนคูเปรียบ  ฉันนั้น  ภิกษุ  ท.!  นักบวช 
บางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพประเภทแรก 
มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดในหมูภิกษุ. 

 
 
 

ผูตายกลางทาง๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้  ถือดาบและโล  สอดใสธนู 

และแลง  เขาสูสงครามอันประชิดแลว.  เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น.  
พวกขาศึกไดฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้นจนมีแผลเต็มตัว.  พวกเดียวกัน 
นําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อนําไปสงหมูญาติ.  เขาถูกพวกญาตินํากลับไป 
ยังไมทันถึงสํานักญาติ  ก็ตายเสียกลางทาง.  ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางคน 
ในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพประเภทที่สอง  มีอยูในโลก  หาไดในโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุ 

หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม 
แหงใดแหงหนึ่งอยู.  เวลาเชา  เธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูหมูบานหรือ 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๖,๑๐๘/๗๖. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๔๑หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

นิคมนั้น  เพื่อบิณฑบาต,  ไมรักษากาย  ไมรักษาวาจา  ไมรักษาจิต,  ไมตั้งสติไว,  
ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,  เธอเห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมนั้น  นุงชั่วหมชั่ว 
เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่วแลว,  ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ.  ภิกษุนั้น 
มีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว  เรารอนกาย  รุมรอนใจ  ไดความคิดวา  “อยาเลย 
เราจักกลับไปสูอาราม,  จักบอกความนี้แกภิกษุทั้งหลาย  ตามความในใจของเราวา 
ทานผูมีอายุ  ท.!  ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว  ถูกราคะครอบงําแลว  ขาพเจา 
ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได  ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอ 
สิกขา  จักบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ”  ดังนี้.  ภิกษุนั้น 
ครั้นกลับไปยังไมทันถึงอาราม  ก็เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอ 
สิกขา  บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ  ณ  กลางทาง 
นั่นเอง. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น  ถือดาบและโล  สอดใส 

ธนูและแลง  เขาสูสงครามอันประชิดแลว.  เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน 
พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น  จนมีแผลเต็มตัว.  พวกเดียวกัน 
นําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ  เพื่อนําไปสงหมูญาติ.  เขาถูกพวกญาตินํากลับไป 
ยังไมทันถึงสํานักญาติ  ก็ตายเสีย  ณ  กลางทางนั่นเอง  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  เรา 
กลาวนักบวชนี้วา  มีนักรบสิ้นชีพกลางทางเปนคูเปรียบ  ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.!  
นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพประเภท 
ที่สอง  มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดในหมูภิกษุ. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๒ 

ผูตายที่บาน๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางคน  ถือดาบและโล  สอดใสธนูและแลง 

เขาสูสงครามอันประชิดแลว.  เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.  พวกขาศึก 
ฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น  จนมีแผลเต็มตัว.  พวกเดียวกันนําเอาตัวเขา 
ออกไปจากที่รบ  เพื่อนําไปสงหมูญาติ.  พวกญาติชวยกันพยาบาลแกไขเขา.  เมื่อ 
พวกญาติพยาบาลแกไขอยู  ก็ยังตายเพราะความเจ็บน้ันจนได.  ภิกษุ  ท.  !  นักรบ 
อาชีพบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพ  ประเภทที่สาม  มีอยูในโลก 
หาไดในโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ  ก็มีอยูในหมูภิกษุ  หาได 

ในหมูภิกษุเหมือนกัน.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม 
แหงใดแหงหนึ่งอยู,  เวลาเชา  เธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูหมูบาน 
หรือนิคมนั้น  เพื่อบิณฑบาต,  ไมรักษากาย  ไมรักษาวาจา  ไมรักษาจิต,  ไมตั้ง 
สติไว,  ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,  เธอเห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมนั้น 
นุงชั่วหมช่ัว  เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมช่ัวแลว,  ราคะก็เสียบแทงจิตของ 
เธอ ,  ภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว  ก็เรารอนกาย  รุมรอนใจ 
ไดความคิดวา  “อยาเลย  เราจักกลับไปสูอาราม  จักบอกความนี้แกภิกษุทั้งหลาย 
ตามความในใจของเราวา  ทานผูมีอายุ  ท.!  ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว 
ถูกราคะครอบงําแลว  ขาพเจาไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได  ขาพเจาตอง 
เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  จักบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืน 
ไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ”  ดังนี้.  ภิกษุนั้น  ไปถึงอารามแลวบอกความนั้นแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา  “ทานผูมีอายุ  ท.!  ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว  ถูกราคะครอบงําแลว 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๙/๗๖. 
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๔๓ หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

ขาพเจาไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได  ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมด 
กําลังใจตอสิกขา  จักบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ”  
ดังนี้. 

 
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน  ตักเตือนใหสติเธอ  พร่ําชี้ชองใหเธอ 

กลับใจวา  “นี้แนะทานผูมีอายุ!  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสแลววา  ‘กาม 
ทั้งหลายมีรสอรอยนอย  มีทุกขมาก  มีความคับแคนใจมาก  โทษเพราะ 
กามนี้มีมากเกินประมาณ.  กามทั้งหลายเปรียบดวยทอนกระดูก,  เปรียบ 
ดวยชิ้นเนื้อ,  เปรียบดวยคบเพลิงหญา,  เปรียบดวยหลุมถานเพลิง,  
เปรียบดวยความฝน,  เปรียบดวยของที่ยืมเขามา,  เปรียบดวยผลไม,  
เปรียบดวยเขียงสับเนื้อ,  เปรียบดวยหอกและหลาว,  เปรียบดวยหัวงูพิษ,  
เพราะกามทั้งหลายเหลานั้น ๆ  มีรสอรอยนอย  มีทุกขมาก  มีความ  
คับแคนใจมากโทษเพราะกามนี้มีมากเกินประมาณ ’  ดังนี้.  ขอทาน  
ผูมีอายุ  จงยินดีในพรหมจรรย,  ผูมีอายุ  อยาแสดงความทอแทตอสิกขา  แลว 
บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถเสียเลย”.  ภิกษุนั้น  ทั้ง ๆ  
ที่เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน  ตักเตือนใหสติอยางนี้  ชี้ชองใหมองเห็น 
แลวกลับใจเสียอยางนี้ ๆ  ก็ยังยืนกรานอยูวา  “ทานผูมีอายุ  ท.!  ถึงแมพระผูมี 
พระภาคเจาไดตรัสแลววา  กามทั้งหลายมีรสอรอยนอย  มีทุกขมาก  มีความคับแคน 
ใจมาก  โทษเพราะกามนี้มีมากเกินประมาณ  ก็จริงอยูแล,  แตถึงกระนั้น  ขาพเจา 
ก็ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได  ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจ 
ตอสิกขา  จักบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถละ”  ดังนี้.  
ภิกษุนั้นไดเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  บอกเลิกสิกขา 
หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ  เสียจนได. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้นถือดาบและโล  สอดใสธนู 

และแลง  เขาสูสงครามอันประชิดแลว,  เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๔ 

พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น  จนมีแผลเต็มตัว,  พวกเดียวกัน 
นําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ  เพื่อนําไปสงหมูญาติ.  พวกญาติชวยกันพยาบาล 
แกไขเขา.  เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขอยู  ก็ยังตายเพราะความเจ็บน้ันจนได 
ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา  มีนักรบอาชีพชนิดที่สิ้นชีพที่ 
บานญาติเปนคูเปรียบ  ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ 
เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพ  ประเภทที่สาม  มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดใน 
หมูภิกษุ. 

 
ผูรอดตาย๑ 

ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางคน  ถือดาบและโล  สอดใสธนู  และแลง 
เขาสูสงครามอันประชิดแลว.  เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.  พวกขาศึก 
ฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้น  จนมีบาดแผลเต็มตัว.พวกเดียวกันนําเอา 
ตัวเขาออกไปจากที่รบ  เพื่อนําไปสงหมูญาติ.  พวกญาติชวยกันพยาบาลแกไขเขา.  
เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขแลว  ก็หายจากความเจ็บน้ัน.  ภิกษุ  ท.!  นักรบ 
อาชีพบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพประเภทที่สี่  มีอยูในโลก 
หาไดในโลก 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ  ก็มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดใน 

หมูภิกษุเหมือนกัน.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใด 
แหงหนึ่งอยู.  เวลาเชา  เธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูหมูบานหรือนิคมนั้น 
เพื่อบิณฑบาต,  ไมรักษากาย  ไมรักษาวาจา  ไมรักษาจิต,  ไมตั้งสติไว,  
ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,  เธอเห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมนั้น  นุงชั่วหมช่ัว, 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๑๑/๗๖. 
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๔๕ หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

เพราะไดเห็นมาตุคามนุงหมชั่วแลว,  ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ.  ภิกษุนั้น 
มีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว  ก็เรารอนกาย  รุ มรอนใจ  ไดความคิดวา  “อยาเลย 
เราจักกลับไปสูอาราม  จักบอกความนี้แกภิกษุทั้งหลาย  ตามความในใจของเราวา 
ทานผูมีอายุ  ท.!  ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว  ถูกราคะครอบงําแลว  ขาพเจา 
ไม อาจจะส ืบพรหมจรรย ต อไปได   ข าพเจ าต องเป ดเผยถ ึงความเป นผู หมด 
กําลังใจตอสิกขา  จักบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ”  ดังนี้.  
ภิกษุนั้น  ไปถึงอารามแลว  บอกความนั้นแกภิกษุทั้งหลายวา  “ทานผูมีอายุ  ท.!  
ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว   ถูกราคะครอบงําแลว   ขาพเจาไมอาจจะสืบ 
พรหมจรรยตอไปได  ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผู หมดกําลังใจตอสิกขา 
จักบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ”  ดังนี้. 

 
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน  ตักเตือนใหสติเธอ  พรํ่าชี้ชอง 

ใหเธอกลับใจวา  “นี้แนะทานผูมีอายุ!  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสแลววา  ‘กาม 
ทั้งหลาย  มีรสอรอยนอย  มีทุกขมาก  มีความคับแคนใจมาก  โทษเพราะกามนี้ 
มีมากเกินประมาณ.  กามทั้งหลายเปรียบดวยทอนกระดูก,  เปรียบดวยชิ้นเนื้อ,  
เปรียบดวยคบเพลิงหญา,  เปรียบดวยหลุมถานเพลิง,  เปรียบดวยความฝน,  
เปรียบดวยของที่ยืมเขามา,  เปรียบดวยผลไม,  เปรียบดวยเขียงสับเนื้อ,  
เปรียบดวยหอกและหลาว,  เปรียบดวยหัวงูพิษ;  เพราะกามทั้งหลายเหลานั้น ๆ  
มีรสอรอยนอย  มีทุกขมาก  มีความคับแคนใจมาก  โทษเพราะกามนี้มีมาก 
เกินประมาณ’  ขอทานผูมีอายุ  จงยินดีในพรหมจรรย,  ผูมีอายุอยาแสดงความ 
ทอแทตอสิกขา  บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถเสียเลย”  ดังนี้.  
ภิกษุนั้น  อันเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน  ตักเตือนใหสติอยางนี้ 
ชี้ชองใหมองเห็นแลวกลับใจเสียอยางนี้  ก็ตัดสินใจใหความยินยอมวา 
 “ทานผูมีอายุ  ท.!  ขาพเจาจักอุตสาหะ  จักดํารงพรหมจรรยไว  จัก
ยินดี 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๖ 

ในพรหมจรรย .   ทานผูมีอายุ   ท . !   บัดนี้   ขาพเจาจักไมแสดงความ  
ท อ แท ต อ ส ิก ข า   ไ ม บ อก เ ล ิก ส ิก ข า   ไ ม หม ุน กล ับ ค ืน ไ ปสู เ พ ศต่ํ า แ ห ง 
คฤหัสถละ”.  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูนั้น  ถือดาบและโล  สอดใสธนู 
และแลง  เขาสูสงครามอันประชิดแลว,  เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบนั้น.  
พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูนั้นจนมีแผลเต็มตัว.  พวกเดียว 
กัน  นําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ  เพื่อนําไปสงหมูญาติ.  พวกญาติชวยกัน 
พยาบาลแกไขเขา.  เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขแลว  ก็หายจากความเจ็บ 
นั้นได  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา  มีนักรบอาชีพที่รอดตาย 
เปนคูเปรียบ  ฉันนั้น  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคนในกรณีนี้เปนเชนนี้ 
เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพ  ประเภทที่สี่  มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดในหมู 
ภิกษุ  แล. 

 
ผูนอกรีต  -  เลยเถิด๑ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล  เมื่อประกอบดวยการ 
กระทําหาอยาง  ยอมทําใหสกุลทั้งหลายหมดความรัก  หมดความพอใจ 
ไมเคารพ  และไมตั้งไวในภาวะที่ควร.  หาอยาง  อะไรกันเลา ?  หาอยาง 
คือ:- 

  (๑)  วางทาเปนกันเอง  กับคนที่ยังไมถึงขนาดเปนกันเอง. 
  (๒)  ทําตนเปนเจากี้เจาการ  ในสิ่งที่ไมไดรับอํานาจมอบหมาย. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๕๔/๑๑๑  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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๔๗ หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

  (๓)  คบคนฝายปฏิปกษ. 
  (๔)  ชอบพูดกระซิบท่ีหู. 
  (๕)  ขอมากเกินไป. 
 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล  เมื่อประกอบดวยการ 

กระทําหาอยางนี้  ยอมทําใหสกุลท้ังหลายหมดความรัก  หมดความพอใจ  ไมเคารพ 
และไมตั้งไวในภาวะที่ควร  แล. 

 
ผูชะลาใจ๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง  ยอมเปนผูทําใหเกิดการ 

รังเกียจ  กินแหนงแคลงใจ  แกเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน  วา 
คงจะเปนภิกษุลามก,  ถึงแมวาผูนั้น  จะเปนผูมีธรรมอันไมกลับกําเริบ 
 (คือเปนผูสิ้นอาสวะแลว)  ก็ตาม.  เหตุหาอยาง  อะไรกันเลา ?  เหตุหา 
อยางคือ  :- 

  (๑)  ไปมาหาสูสํานักหญิงแพศยาเนือง ๆ. 
  (๒)  ไปมาหาสูสํานักหญิงหมายเนือง ๆ. 
  (๓)  ไปมาหาสูสํานักสาวแกเนือง ๆ. 
  (๔)  ไปมาหาสูสํานักคนถูกตอนแลว๒เนือง ๆ. 
  (๕)  ไปมาหาสูสํานักภิกษุณีเนือง ๆ. 
 
 
 
 

                                                
๑ บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๔๔/๑๐๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒ ศัพทนี้วา  ปณฺฑก  แปลวา  คนที่ถูกตอนแลว  มีทั้งหญิงทั้งชาย,  เขาใจวาในยุคพุทธกาล 

ในอินเดียนี้  คนพวกนี้เปนเครื่องมือกามารมณชนิดหนึ่งดวย.  แตบางทานแปลคําคํานี้วา  กะเทย, 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๘ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุหาอยางนี้แล  ยอมเปนผูทําให 
เกิดการรังเกียจ  กินแหนงแคลงใจ   แกเพื ่อนผู ประพฤติพรหมจรรยรวมกันวา 
คงจะเปนภิกษุลามก,  ถึงแมวาผูนั้นจะเปนผูมีธรรมอันไมกลับกําเริบ  (คือเปนผู 
สิ้นอาสวะแลว)  ก็ตาม. 

 
ผูชอบเขาบาน๑ 

ภิกษุ  ท.!  โทษหาอยางเหลานี้  เปนโทษแหงภิกษุผูเขาไปสูสกุลเปน 
ปรกติ.  หาอยางอะไรเลา ?  หาอยางคือ  :- 

 
(๑)  เธอ  ยอมจะตองอาบัติ  เพราะเที่ยวไปไมบอกลา. 
(๒)  เธอ  ยอมจะตองอาบัติ  เพราะนั่งรวมกับผูหญิงในที่ลับหู. 
(๓)  เธอ  ยอมจะตองอาบัติ  เพราะนั่งรวมกับผูหญิงในที่กําบัง. 
(๔)  เธอ  ยอมจะตองอาบัติ  เพราะแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน  ๕-๖  คํา. 
(๕)  เธอ  ยอมจะมากไปดวยความคิดที่หนักไปในทางกาม. 
 
ภิกษุ  ท.!  โทษหาอยางเหลานี้แล  เปนโทษแหงภิกษุผูเขาไปสูสกุล 

เปนปรกติ. 
 
 
 
 
 

                                                
นาแปลกอยู.  พิจารณา ๆ ดูแลว  นาจะไดแกคนเพศเดียวกัน  แตทําตนเปนเหมือนเพศตรงขามใหแก 
ผูอื่นมากกวา.  นักศึกษาชาวตะวันตก  แปลคํา ๆ  นี้วา  คนถูกตอน,  ดู ๆ  ก็ยังเขาใจยากอยูนั่นเอง.  ถา 
จะแปลวา  คน ๆ  เดียวที่ทําหนาที่ไดทั้งสองเพศ  ก็ยังมีคําบาลีคําอื่นอีกคําหนึ่ง  คือคําวา  “อุภโต  
พยัญชนกะ”  ใชอยู  ;  จึงเปนปญหาที่ตองทิ้งไวสําหรับการสอบสวนตอไป. 

๑  บาลี  พุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๘๗/๒๒๕. 
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๔๙หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 

ผูชอบคลุกคลีกับชาวบาน๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  โทษหาอยางเหลานี้  เปนโทษแหงภิกษุ  ผูเขาไปสูสกุล 

แลวคลุกคลีอยูในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร.  โทษหาอยาง  อะไรกันเลา ?  
หาอยาง  คือ  :- 

  (๑)  เธอ  ยอมไดเห็นมาตุคามเนือง ๆ. 
  (๒)  เมื่อมีการเห็น  ความใกลชิดทางกายก็มีขึ้น. 
  (๓) เมื่อมีความใกลชิดทางกาย  ความสนิทสนมเปนกันเอง 

ก็มีขึ้น. 
  (๔)  เมื่อมีความสนิทสนมเปนกันเองแลว  โอกาสก็มีขึ้น. 
  (๕)  เมื่อภิกษุมีจิตตกต่ําแลว  เปนอันหวังผลเหลานี้ไดคือ  เธอจะ 

ตองทนประพฤติพรหมจรรย  อันเต็มไปดวยอาบัติที่เศรา 
หมอง  หรือมิฉะนั้น  ก็จักตองบอกคืนสิกขา  (สึก)  หมุนกลับ 
ไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถเปนแท. 

ภิกษุ  ท.!  โทษหาอยางเหลานี้แล  เปนโทษแหงภิกษุ  ผูเขาไปสูสกุล 
แลวคลุกคลีอยูในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร. 

 
หมวดที่สอง  จบ. 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๘๗/๒๒๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ผูชี้ขุมทรัพย! 
 

น  เต  อหํ  อานนทฺ  ตถา  ปรกฺกมิสฺสาม ิ
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนถุนอม 

ยถา  กมฺุภกาโร  อามแก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยังเปยก  ยังดับอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยหฺาหํ  อานนทฺ  วกฺขาม ิ
อานนท !  เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมหียุด 

ปวยฺหปวยหฺาหํ  อานนนฺท  วกฺขาม ิ
อานนท !  เราจักช้ีโทษแลว  ช้ีโทษอีก  ไมมหียุด 

โย  สาโร,  โส  สฺสติ 
ผูใดมีมรรคเปนแกนสาร  ผูนั้นจักทนอยูได. 

(มหาสฺุตสุตฺต  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๕/๓๕๖) 
 

นีธีนวํ  ปวตฺตารํ       ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสนิ ํ
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาว ึ ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด  ๆ ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากบับัณฑิตชนดินั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖) 

 
 
 
 
 

๕๑ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่ ๓ 

วาดวย  เกียรติและลาภสักการะ 
 
 

๑.  ฤทธิเดชของลาภสักการะ 
๒.  สุนัขขี้เร้ือน 
๓.  เตาติดชนัก 
๔.  ปลากลืนเบ็ด 
๕.  ผูกินคูถ 
๖.  ผูติดเชิงหนาม 
๗.  ผูถูกหลาวอาบยาพิษ 
๘.  จักรแหงอสนีบาต 
๙.  ลมเวรรัมภา 
๑๐.  ลูกสุนัขดุถูกขยี้ดวยดีสัตว 
๑๑.  ความฉิบหายของผูหลงสักการะ 
๑๒.  การออกผลเพื่อฆาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่ ๓ 

วาดวย  เกียรติและลาภสักการะ 
 
 

ฤทธิเดชของลาภสักการะ๑ 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณพราหณพวกใด  ไมรูจักความยวนใจ  ไมรูจักโทษ 

อันต่ําทราม  ไมรูจักอุบายเปนทางพน  ในกรณีอันเกี่ยวกับลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอตรงตามที่เปนจริง  สมณพราหมณพวกนั้น  จะกระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวเขาถึงความสงบอยู  หาไดไม. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณพราหมณพวกใด  ไมรูจักมูลฐานเปนที่ตั้งขึ้น  ไม 

รูจักความดับสนิท  ไมรูจักความยวนใจ  ไมรูจักโทษอันต่ําทราม  ไมรูจัก 
อุบายเปนทางพน  ในกรณีอันเกี่ยวกับลาภสักการะและเสียงเยินยอ  ตรงตาม 
ที่เปนจริง.  สมณพราหมณพวกนั้น  จะกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลว 
เขาถึงความสงบอยู  หาไดไม. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๗๘-๙/๕๗๓-๕๗๖,๕๗๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่เชตวัน  ใกลนครสาวัตถี. 
๕๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๕๔ 

ภิกษุ  ท.!  สมณพราหมณพวกใด  ไมรูจักลาภสักการะและเสียง 
เยินยอ   ไมรูจักมูลฐานเปนที่ตั้งแหงลาภสักการะและเสียงเยินยอ  
ไมรูจักความดับสนิทแหงลาภสักการะและเสียงเยินยอ  ไมรูจักหนทาง 
ใหถึงความดับสนิทแหงลาภสักการะและเสียงเยินยอ.  สมณพราหมณ 
พวกนั้นจะกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวเขาถึงความสงบอยู  หาไดไม. 
 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษผูล่ําสัน  นําเอาเชือกมีคมอันหยาบมาพัน 
รอบ ๆ  แข็ง  แลวสีไปสีมา.  เชือกนั้นยอมบาดผิวหนัง,  ครั้นบาดผิวหนังแลว 
ยอมบาดหนัง,  ครั้นบาดหนังแลว  ยอมบาดเนื้อ,  ครั้นบาดเนื้อแลว  ยอม 
บาดเอ็น,  ครั้นบาดเอ็นแลว  ยอมบาดกระดูก,  ครั้นบาดกระดูกแลว  ยอม 
เขาจดอยูที่เยื่อกระดูก  ขอนี้ฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอนี้ 
ก็ฉันนั้น  :  มันยอมจะบาดผิดหนัง  ,ครั้นบาดผิวหนังแลว  ยอมจะบาดหนัง,  
ครั้นบาดหนังแลว  ยอมจะบาดเนื้อ,  ครั้นบาดเนื้อแลว  ยอมจะบาดเอ็น,  ครั้น 
บาดเอ็นแลว  ยอมจะบาดกระดูก,  ครั้นบาดกระดูกแลว  ยอมจะเขาจดอยูที่ 
เยื่อกระดูก. 
 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะ  และเสียงเยินยอ 
ที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว  ตองไมหอหุม 
อยูที่จิตของเรา”.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้  แล. 
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หมวดที่  ๓  วาดวยเกียรติและลาภสักการะ ๕๕

สุนัขขี้เรื้อน๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา. 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวที่อาศัยอยูเมื่อตอนย่ํารุง  แหง 
ราตรีนี้ไหม ?   

“เห็น  พระเจาขา”. 
ภิกษุ  ท.!  สุนัขจิ้งจอกตัวนั้น  เปนโรคหูชัน  (โรคเรื้อนสุนัข)๒  วิ่งไป 

บนแผนดินก็ไมสบาย  ไปอยูที่โคนไมก็ไมสบาย  ไปอยูกลางแจงก็ไมสบาย.  
มันไปในที่ใด  มันยืนในที่ใด  มันนั่งในที่ใด  มันนอนในที่ใด  ลวนแตไดรับ 
ทุกขทรมาน  ในที่นั้น ๆ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกัน,  ครั้นถูกลาภ 
สักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว  มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ  
ไปอยูสุญญาคารก็ไมสบาย  ไปอยูโคนไมก็ไมสบาย  ไปอยูกลางแจงก็ไม 
สบาย.  เธอไปในที่ใด  เธอยืนในที่ใด  เธอนั่งในที่ใด  เธอนอนในที่ใด 
ลวนแตไดรับทุกขทรมาน  ในที่นั้น ๆ. 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรม 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๗๐/๕๕๓-๔. 
๒  ตามอรรถกถากลาววา  โรคหูชันเปนแกสุนัขในฤดูหนาว.  เมื่อเกิดเปนโรคชนิดนี้ 

ขนของมันก็รวงหลุดหมดทั้งตัว  เปนสัตวปราศจากขน  เปอยเนาไปทั้งตัว  ลมพัดมาถูกตองรางกาย 
ของมัน  มันเจ็บปวด  ดูนาเวทนา  เหมือนคนที่ถูกสุนัขบากัด  ไมอาจดํารงตนใหเปนปรกติ  หมุนตัว 
ไป ๆ  มา ๆ  ฉะนั้น.  เมื่อโรคชนิดนี้เกิดเปนขึ้น  มันจะตองวิ่งวุนไมหยุด  และไมมีที่ไหนจะเปนที่สบาย 
แกมันเลย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๕๖ 

อื่นยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
ที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  ที่เกิดขึ้นแลว  ตองไมมาหอหุม 
อยูที่จิตของเรา”.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้  แล. 

 
 

เตาติดชนัก๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  เรื่องเคยมีมาแลวแตหนหลัง  :  มีเตาพันธุเดียวกันจํานวน 

มาก  ฝูงหนึ่ง  อาศัยอยูนมนานในหวงน้ําลึกแหงหนึ่ง.  ครั้งนั้นเตาตัวหนึ่ง 
ไดเขาไปหาเตาอีกตัวหนึ่งถึงที่อยู  แลวพูดวา  “พอเตาเอย !  เจาอยาไดไปเที่ยว 
หากินทางถิ่นโนนเลย”.  ภิกษุ  ท.!  เตา  (ตัวที่สอง)  ก็ยังขืนไปทางถิ่นนั้น.  
ชาวประมงไดแทงเตาตัวนั้นดวยชนัก.  กาลตอมา  เตา  (ตัวที่สอง)  ไดเขาไปหา 
เตา  (ตัวที่หนึ่ง)  ถึงที่อยู.  เตา  (ตัวที่หนึ่ง)  ไดเห็น  เตา  (ตัวที่สอง)  มาแตไกล,  
ครั้นเห็นจึงกลาวทักวา  “พอเตา !  เจาไมไดไปเที่ยวหากินทางถิ่นโนนไมใชหรือ ?” 

  “พอเตา !  เราไดไปมาเสียแลว”. 
  “อยางไร  พอเตา !  ก็เจาถูกแทงถูกตีมาบางไหม ?” 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๖๗/๕๔๒-๕๔๔. 
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หมวดที่  ๓  วาดวยเกียรติและลาภสักการะ ๕๗ 

“พอเตาเอย !  เราถูกแทงถูกตีเสียแลว  นี่  เชือกสายชนัก  ยังมีติดหลัง 
เรามาดวย”. 

  “พอเตาเอย !  สมนํ้าหนาที่ถูกแทง  สมนํ้าหนาแลวที่ถูกตี.  พอเตาเอย !  
พอของเจา  ปูของเจา  ไดรับทุกขถึงความพินาศดวยเชือกเสนนี้เหมือนกัน.  เจาจง 
ไปเสียเดี๋ยวนี้เถิด.  บัดนี้เจาไมใชพวกของเราแลว”. 

 
ภิกษุ  ท.!  คําวา  “ชาวประมง”  เปนคําชื่อแทนคําวา  “มาร 

ผูมีบาป”.  คําวา  “ชนัก”  เปนคําชื่อแทนคําวา  “ลาภสักการะและ 
เสียงเยินยอ”.  คําวา  “เชือกดาย”  เปนคําชื่อแทนคําวา  “นันทิราคะ  
-  ความกําหนัดยินดีเพราะเพลิน ”.  ภิกษุ  ท.!  ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
ยังรูสึกอรอยติดใจในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น  หรือดิ้นรนใครที่จะ 
ไดอยู,  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ภิกษุผูไดรับทุกข  ถึงความพินาศดวยชนัก  แลวแต 
มารผูมีบาป  ใครจะทําประการใด. 

 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลาย  จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียง 
เยินยอที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว  ตองไมมา 
หอหุมอยูที่จิตของเรา”  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไว 
อยางนี้แล. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๕๘ 

ปลากลืนเบ็ด๑ 
 

ภิกษุ  ท.  !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนพรานเบ็ด  ซัดเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในหวงน้ําลึก.  
ปลาที่เห็นแตจะกินเหยื่อตัวหนึ่ง  ไดกลืนเบ็ดนั้นเขาไป.  ปลาที่กลืนเบ็ด 
ตัวนั้น  ยอมไดรับทุกขถึงความพินาศ  แลวแตพรานเบ็ดผูนั้นใครจะทํา 
ประการใด. 

ภิกษุ  ท.!  คําวา  “พรานเบ็ด”  เปนคําชื่อแทนคําวา  “มารผู 
มีบาป”  คําวา  “เบ็ด”  เปนคําชื่อแทนคําวา  “ลาภสักการะและเสียง 
เยินยอ”.  ภิกษุ  ท.!  ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  ยังรูสึกอรอย  ยังติดใจในลาภ 
สักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น  หรือดิ้นรนใครจะไดอยู,  ภิกษุนี้  เราเรียกวา 
ผูกลืนเบ็ดของมาร  จะไดรับทุกขถึงความพินาศ  แลวแตมารผูมีบาปใครจะทํา 
ประการใด 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลาย  จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียง 
เยินยอที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว  ตองไมมา 
หอหุมอยูที่จิตของเรา”  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 
ไวอยางนี้แล. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๖๖-๗/๕๓๘-๕๔๑. 
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ผูกินคูถ๑ 
 
ภิกษุ  ท. !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนตัวกังสฬกะ๒  ซึ่งกินคูถเปนอาหาร  อิ่มแลว 
ดวยคูถ  ทองปองดวยคูถ  อนึ่ง  กองคูถใหญ  ก็มีอยูตรงหนาของมัน 
เพราะเหตุนั้นมันจึงนึกดูหมิ่นกังสฬกะตัวอื่นวา  “เราผูมีคูถเปนภักษา  อิ่มแลว 
ดวยคูถ  ทองปองดวยคูถ.  อนึ่ง  กองคูถใหญตรงหนาของเราก็ยังมี.  
กังสฬกะตัวอื่น   มีบุญนอย   มี เกียรตินอย   ไมรวยลาภดวยคูถ ”   
ดังนี้ .  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกัน,  เปนผูถูกลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว  มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ,  ในเวลาเชา 
ครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปบิณฑบาตในหมูบาน  หรือในเมือง,  เธอไดฉัน 
ตามพอใจจนอิ่มแลวในที่นั้นดวย.  ทั้งเขาก็นิมนตเพื่อฉันในวันพรุงนี้ดวย.  ของ 
บิณฑบาตก็เต็มบาตรกลับมาดวย.  ภิกษุนี้  ครั้นกลับมาถึงวัดแลว  ก็พูดพลาม 
 (เหมือนตัวกังสฬกะ)  ในทามกลางหมูเพื่อนภิกษุวา  “เราไดฉันตามพอใจจน 
อิ่มแลว  ทั้งเขายังนิมนตเพื่อฉันในวันพรุงนี้อีก,  ของบิณฑบาตของเรานี้ 
ก็เต็มบาตรกลับมา,  เรารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร.  สวนภิกษุอื่น ๆ  เหลานี้  มีบุญนอย 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๖๙/๕๔๗-๘. 
๒  ตัวกังสฬกะ  เปนสัตวกินคูถชนิดหนึ่ง  ซึ่งอรรถกถากลาววา  เวลากินคูถนั้น  มันเอา 

สองเทาหลังยันแผนดิน  แลวยกสองเทาหนาตั้งไวบนกองคูถ  แลวแหงนหนากินไปพลาง. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๖๐ 

มีอภินิหารนอย   จึงไมรวยลาภดวยจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ  
และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร”  ดังนี้ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้นถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว  มีจิต 
ติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ  ยอมนึกดูหมิ่นภิกษุเหลาอื่น  ผูมีศีลเปนที่รัก.  
ภิกษุ  ท.!  การไดลาภของโมฆบุรุษชนิดนั้น  ยอมเปนไปเพื่อทุกข  ไรประโยชน 
เกื้อกูล  สิ้นกาลนาน. 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลาย  จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
ที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว  ตองไมมาหอหุม 
อยูที่จิตของเรา”  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไว  อยางนี้แล. 

 
 

ผูติดเซิงหนาม๑ 
 
ภิกษุ  !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา. 

ภิกษุ  ท.!  แกะชนิดมีขนยาว  เขาไปสูเซิงหนาม  มันของอยูในที่นั้น ๆ 
ติดอยูในที่นั้น ๆ  พัวพันอยูในที่นั้น ๆ  ไดรับทุกขพินาศอยูในที่นั้น ๆ,  ฉันใด; 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๖๘/๕๔๕-๖. 
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หมวดที่  ๓  วาดวยเกียรติและลาภสักการะ ๖๑ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันนั้น  :  เธอเปนผูถูกลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว  มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ  ,  ในเวลาเชา 
ครองจีวร  ถือบาตรเขาไปบิณฑบาตในหมูบาน  หรือในเมือง,  เธอของอยูใน 
ที่นั้น ๆ  ติดอยูในที่นั้น ๆ  พัวพันอยูในที่นั้น ๆ  ไดรับทุกขพินาศอยูในที่นั้น ๆ. 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมี 
ธรรมอื่นยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอ 
ทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว 
ตองไมมาหอหุมอยูที่จิตของเรา”.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ 
ไวอยางนี้แล. 

 
 

ผูถูกหลาวอาบยาพิษ๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรม 
อื่นยิ่งกวา. 

ภิกษุ  ท.!  หลาวที่อาบยาพิษ  จะเสียบใครกันนะ ?  ลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอ  จะติดตามภิกษุ  ผูยังตองศึกษา  ยังไมลุถึงขั้นสุดแหงสิ่งที่ตน 
จํานงหวัง. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๗๐/๕๕๑-๒. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๖๒ 

ภิกษุ  ท.!  คําวา  “หลาว”  เปนคําชื่อแทนคําวา  “ลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอ”. 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมี 
ธรรมอื่นยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลายจัก   ไมเยื่อใยในลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  ที่เกิดขึ้นแลว 
ตองไมมาหอหุมอยูที่จิตของเรา”  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ 
ไวอยางนี้แล. 

 
 

จักรแหงอสนีบาต๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมี 
ธรรมอื่นยิ่งกวา. 

ภิกษุ  ท.!  จักรแหงอสนีบาตอันลุกโพลง  ตกลงถูกกระหมอมของใคร 
กันนะ ?  ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  จะตามติดภิกษุผูยังตองศึกษา 
ยังไมลุถึงขั้นสุดแหงสิ่งที่ตนจํานงหวัง. 

ภิกษุ  ท.!  คําวา  “จักรแหงอสนีบาตอันลุกโพลง”  เปนคําชื่อ 
แทนคําวา  “ลาภสักการะและเสียงเยินยอ”. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๗๐/๕๔๙,๕๕๐. 
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หมวดที่  ๓  วาดวยเกียรติและลาภสักการะ ๖๓ 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลาย  จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
ที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว  ตองไมมาหอหุม 
อยูที่จิตของเรา”  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้  แล. 

 
 
 

ลมเวรัมภา๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา. 

ภิกษุ  ท.!  ลมชื่อวา  เวรัมภา๒  พัดอยูแตในอากาศเบื้องบน.  นก 
ตัวใดบินเหินลมขึ้นไปถึงที่นั้น  ลมเวรัมภาก็ซัดเอานกตัวนั้นใหลอยปลิวไป.  เมื่อ 
นกถูกลมเวรัมภาซัดเอาแลว  เทาของมันขาดไปทางหนึ่ง  ปกของมันขาดไป 
ทางหนึ่ง  ศีรษะของมันขาดไปทางหนึ่ง  ตัวของมันขาดไปทางหนึ่ง. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๗๑/๕๕๕-๖ 
๒  ลมเวรัมภา  นาจะไดแกลมที่เรียกกันตามภาษาชาวบานวา  ลมกรดนั่นเอง.  ตามอรรถ- 

กถากลาววา  ถามีคนขึ้นไปบนทองฟา  ขนาดที่สูงพอมองเห็นทวีปทั้งส่ี  เล็กประมาณเทาใบบัว  ระยะ 
สูงประมาณนี้แหละ  เปนระยะที่ลมเวรัมภาพัด.  ยังมีนกชนิดนึ่งที่บินไปถึงระยะสูงขนาดนั้น  เรียก 
ชื่อวา  “วาตสกุณ-นกชอบบินเหินลม”.  และชอบเที่ยวรองในเวลาฝนตกแลวใหม ๆ  แลวบินไปใน 
ทองฟาสูงขนาดมีลมเวรรัมภาพัด  จึงถูกซัดเอาเทา  ปก  ศีรษะ  และตัว  ขาดไปคนละทิศละทาง. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๖๔ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกัน  :  เธอถูกลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว  มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ,  ในเวลาเชา 
ครองจีวร  ถือบาตรเขาไปบิณฑบาตในหมูบาน  หรือในเมือง,  ไมรักษากาย,  
ไมรักษาวาจา,  ไมรักษาจิต,  ไมกําหนดสติ,  ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย ;  
ภิกษุนั้น  เห็นมาตุคามในที่นั้น ๆ  ที่นุงชั่วหมชั่ว,  ครั้นเห็นมาตุคามผูนุงชั่ว 
หมชั่วแลว  ความกําหนัดก็เสียบแทงจิตของเธอ.  เธอนั้น  ครั้นจิตถูกความ 
กําหนัดเสียบแทงแลว  ก็บอกคืนสิกขา  (สึก)  กลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ.  
ภิกษุพวกหนึ่ง  เอาจีวรของเธอไป  ภิกษุพวกหนึ่ง  เอาบาตรของเธอไป 
ภิกษุพวกหนึ่ง  เอาผานิสีทนะของเธอไป  ภิกษุพวกหนึ่ง  เอากลองเข็ม 
ของเธอไป  เชนเดียวกับอวัยวะของนก  ซึ่งถูกลมเวรัมภาซัดเสียกระจัด 
กระจายแลว  ฉะนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
ที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว  ตองไมมาหอหุม 
อยูที่จิตของเรา”.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้  แล. 

 
ลูกสุนัขดุถูกขยี้ดวยดีสัตว๑ 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  อยานึกกระหยิ่มตอลาภสักการะและเสียง 
เยินยอ  ที่เกิดแกพวกพระเทวทัตเลย.  ตลอดเวลา  ที่พระเจาอชาตสัตตุกุมารยังไป 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๘๔/๕๙๓,  ๕๙๔. 
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หมวดที่  ๓  วาดวยเกียรติและลาภสักการะ ๖๕

บํารุงพระเทวทัตดวยรถ  ๕๐๐  คัน  ทั้งเชาทั้งเย็น,  และอาหารที่นําไปมีจํานวนถึง  
๕๐๐  สํารับ๑๑  อยูเพียงใด;  ตลอดเวลาเพียงนั้น,  พระเทวทัตหวังไดแตความ 
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย  อยางเดียว,  หวังความเจริญไมได. 

 
ภิกษุ  ท.!  ใครขยี้สัตวเขาที่จมูกของลูกสุนัขตัวดุราย,  ลูกสุนัข 

ตัวนั้นก็จะกลับดุยิ่งกวาเดิม  ดวยการกระทําอยางนี้.  ขอนี้ฉันใด  ;  ภิกษุ  ท.!  
ตลอดเวลาที่พระเจาอชาตศัตตุกุมาร  ไปบํารุงพระเทวทัต  ดวยรถ  ๕๐๐  คัน 
ทั้งเชาทั้งเย็น,  และอาหารที่นําไปมีจํานวนถึง  ๕๐๐  สํารับ  อยูเพียงใด,  
ตลอดเวลาเพียงนั้น,  พระเทวทัตหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  อยางเดียว,  หวังความเจริญไมได,  ฉันนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมี 
ธรรมอื่นยิ่งกวานี้  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอ 
ทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลาย  จักไมเยื่อใยในลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น.  อน่ึง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอท่ีเกิดขึ้นแลวตอง 
ไมมาหอหุมอยูที่จิตของเรา”.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไว 
อยางนี้  แล. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  สํารับในที่นี้  ตรงกับบาลีที่วา  “ถาลิปากะ”  ถาลิปากะหนึ่ง ๆ  นั้น  ตามอรรถกถาวา 

จุอาหารพอแกจํานวนคน  ๑๐  คน  รับประทาน. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๖๖ 

ความฉิบหายของผูหลงสักการะ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรม 
อื่นยิ่งกวา. 

ภิกษุ  ท.!  พระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว 
มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ,  จึงทําลายสงฆ. 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว 
มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ,  รากเงาแหงธรรมอันเปนกุศลของเธอจึงถึง 
ความขาดสูญ. 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว 
มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ,  ธรรมอันเปนตัวกุศลของเธอ  จึงถึงความ 
ขาดสูญ. 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว 
มีจิตติดแนนอยูในสิ่งนั้น ๆ,  ธรรมอันขาวสะอาดของเธอ  จึงถึงความ 
ขาดสูญ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรม 
อื่นยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลาย  จักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
ที่เกิดขึ้น.  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว  ตองไมมาหอหุมอยู 
ที่จิตของเรา”.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้  แล. 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน  .  สํ.  ๑๖/๒๘๒/๕๘๒-๕๘๕. 
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หมวดที่  ๓  วาดวยเกียรติและลาภสักการะ ๖๗ 

การออกผลเพื่อฆาตนเอง๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต 

เพื่อฆาตนเอง  เพื่อความฉิบหายของตนเอง. 
ภิกษุ  ท.!  กลวยเมื่อจะออกผล  ก็ออกผลเพื่อฆาตนเอง  เพื่อ 

ความฉิบหายของมันเอง  ขอน้ีฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต  เพื่อฆาตนเอง  เพื่อความฉิบหายของตนเอง  ขอน้ี 
ก็ฉันนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ไผเมื่อจะออกผล  ก็ออกผลเพื่อฆาตนเอง  เพื่อความ 
ฉิบหายของมันเอง  ขอนี้ฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต  เพื่อฆาตนเอง  เพื่อความฉิบหายของตนเอง  ขอน้ี 
ก็ฉันนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ไมออเมื่อจะออกผล  ก็ออกผลเพื่อฆาตนเอง  เพื่อ 
ความฉิบหายของมันเอง  ขอน้ีฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต  เพื่อฆาตนเอง  เพื่อความฉิบหายของตนเอง  ขอน้ี 
ก็ฉันนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  นางมาอัสดาร  ยอมตั้งครรภ  เพื่อความตายของตนเอง 
เพื่อความฉิบหายของมันเอง  ขอน้ีฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียง 
เยินยอ  เกิดขึ้นแลวแกพระเทวทัต  เพื่อฆาตนเอง  เพื่อความฉิบหายของตนเอง 
ขอน้ีก็ฉันนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมี 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๘๓-๔/๕๘๖-๕๙๑. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๖๘ 

ธรรมอื่นยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอ 
ทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวดังนี้วา  “เราทั้งหลาย  จักไมเยื่อใยในลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น,  อนึ่ง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว 
ตองไมมาหอหุมอยูที่จิตของเรา”.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไว 
อยางนี้  แล. 

พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสความขอน้ันแลว  ผูสุคตศาสดา  ไดตรัส 
นิคมวจนะนี้อีกวา  :- 

“สักการะ  ยอมฆาคนชั่ว  เหมือนผลกลวยฆา 
ตนกลวย  ผลไผฆาตนไผ  ขุยออฆาตนออ  และสัตว 
ที่เกิดในครรภฆานางมาอัสดร  ฉะนั้น”  ดังนี้.  แล. 

 
 

หมวดที่สาม  จบ 
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ผูช้ีชุมทรัพย! 
 

น  เต  อหํ  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม 

ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยังเปยก  ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยุด 

ปวยฺหปวยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักชี้โทษแลว  ชี้โทษอีก  ไมมีหยุด 

โย  สาโร,  โส  สฺสติ 
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนั้นจักทนอยูได. 

(มหาสฺุตสุตฺต  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๕/๓๕๖) 
 

นิธีนํว  ปวตฺตารํ          ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาที  เมธาวี  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด  ๆ  ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ตาทิสฺ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากบับัณฑิตนั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.  ขุ  ๒๕/๒๕/๑๖) 

 
 
 
 
 
 

๖๙ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๔ 

วาดวย  การทําไปตามอํานาจกิเลส 
 
 

๑.  ผูไมหนุนหมอนไม 
๒.  ผูเห็นแกนอน 
๓.  ผูตองการนุงงามหมงาม 
๔.  ผูตองการกินดี 
๕.  ผูตองการอยูดี 
๖.  ภัยมีเพราะการระคนใกลชิดสตรี 
๗.  ภัยเกิดเพราะกลัวอด 
๘.  ราคีของนักบวช 
๙.  เมื่อโจรปลนชาวเมือง 
๑๐.  คนนอกบัญชี 
๑๑.  คนแหวกแนว 
๑๒.  คนทิ้งธรรม 
๑๓.  คืนวันที่มีแต  “ความมืด” 
๑๔.  ผูถูกตรึง 
๑๕.  ผูถูกแมลงวันตอม 
๑๖.  ปาชาผีดิบ 
 
 
 
 
 

๗๐ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๔ 

วาดวย  การทําไปตามอํานาจกิเลส 
 
 

ผูไมหนุนหมอนไม๑ 
ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  เจาลิจฉวีทั้งหลาย  มีทอนไมเปนหมอนหนุน 

เปนอยูอยางไมประมาท  มีความเพียรเขมแข็ง  ในการฝกวิชาใชศร.  
พระราชาแหงมคธ  นามวา  อชาตสัตตุ  ผูเวเทหิบุตร  ยอมหาชองทาง 
ทําลายลางมิได  หาโอกาสทําตามอําเภอพระทัยแกเจาลิจฉวีเหลานั้นมิได. 

 
ภิกษุ  ท.!  แตในกาลฝายอนาคต  เจาลิจฉวีทั้งหลาย  จัดทําตนเปน 

สุขุมาลชาติ  จนมีฝามือและฝาเทาออนนิ่ม.  เจาลิจฉวีเหลานั้น  จักสําเร็จ 
การนอนบนที่นอนอันออนนุม  มีหมอนใหญ ๆ  หนุน  ประทมจนกระทั่ง 
พระอาทิตยขึ้น  คราวนั้นพระราชาแหงมคธนามวา  อชาตสัตตุ  ผูเวเทหิบุตร 
จักไดชองทางทําลายลาง  จักไดทําโอกาส  ทําตามอําเภอพระทัยแกเจาลิจฉวีเหลานั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  ภิกษุทั้งหลาย  ก็มีทอนไมเปนหมอนหนุน 

เปนอยูอยางไมประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  ในชั้นความเพียรที่เปน 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๓๑๒/๖๗๕-๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่กูฎาคาร 

ศาลามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี. 
๗๑ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๗๒ 

หลักเปนประธาน.  มารผูใจบาป  จึงหาชองทางทําลายลางมิได  หา 
โอกาสที่จะทําตามอําเภอใจแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้นมิได. 
 

ภิกษุ  ท..!  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ที่ทําตนเปน 
สุขุมาลชาติ  จนมีฝามือและฝาเทาออนนิ่ม.  ภิกษุเหลานั้น  จักสําเร็จการนอน 
บนที่นอนอันออนนุม  มีหมอนใหญ ๆ  หนุน  จนกระทั่งพระอาทิตยขึ้น.  
คราวนั้นเอง  มารผูใจบาป  ก็จักไดชองทางทําลายลาง  จักไดโอกาสที่จะทํา 
ตามอําเภอใจ  แกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียก 

ใจไววา  “เราทั้งหลาย  จักใชทอนไมเปนหมอนหนุน  เปนอยูอยางไม 
ประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  ในชั้นความเพียรที่เปนหลักประธาน”  
ดังนั้น.  ภิกษุ.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

 
 

ผูเห็นแกนอน๑ 
 
  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จะเขาใจเรื่องนี้กันอยางไร ?  พวก 

เธอเคยไดเห็นไดฟงมาบางหรือ  วา  พระราชา  ผูเปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเษก 
แลว  ทรงประกอบความสุขในการประทม  หาความสุขในการเอนพระวรกาย 
หาความสุขในการประทมหลับ  ตามแตพระประสงคอยูเนืองนิจ  ยังคงทรง 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก. อํ.  ๒๒/๓๓๓/๒๘๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  โดยปรารภ 

เหตุที่มีพระบวชใหมนอนสายจนกระทั่งพระอาทิตยขึ้น  ที่อุปฏฐานศาลา  ณ  เชตวัน 
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ปกครองราชสมบัติใหเปนที่รักใคร  ถูกใจพลเมือง  จนตลอดพระชนมชีพ 
ไดอยูหรือ ? 

“อยางนี้  ไมเคยไดเห็นไดฟงเลย  พระเจาขา” 
ดีแลว  ภิกษุ  ท.!  ขอที่กลาวนี้  แมเราเอง  ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง 

อยางนั้นเหมือนกัน. 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จะเขาใจเรื่องนี้กันอยางไร ?  พวกเธอ 

เคยไดเห็นไดฟงมาบางหรือ  วา  ผูครองรัฐ  ก็ดี  ทายาทผูสืบมรดก  ก็ดี 
เสนาบดีก็ดี  นายบาน  ก็ดี  และหัวหนาหมูบาน  ก็ดี  ประกอบความสุข 
ในการนอน  หาความสุขในการเอนกาย  หาความสุขในการหลับ  ตามสบายใจอยู 
เนืองนิจ  ยังคงดํารงตําแหนงนั้น ๆ  ใหเปนที่รักใคร  ถูกใจของ  (ประชาชนทุกเหลา)  
กระทั่งลูกหมู  จนตลอดชีวิตไดอยูหรือ ? 

“อยางนี้  ไมเคยไดเห็นไดฟงเลย  พระเจาขา” 
ดีแลว  ภิกษุ  ท.!  ขอที่กลาวนี้  แมเราเอง  ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง  อยางนั้น 

เหมือนกัน. 
ภิกษุ  ท.!พวกเธอทั้งหลาย  จะเขาใจเรื่องนี้กันอยางไร ?  พวกเธอ 

เคยไดเห็นไดฟงมาบางหรือวา  สมณะหรือพราหมณ  ที่เอาแตประกอบความสุข 
ในการนอน  หาความสุขในการเอนกาย  หาความสุขในการหลับ  ตามสบายใจ 
อยูเสมอ ๆ  ,  ทั้งเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย,  ไมรูประมาณ 
ในการบริโภค,  ไมตามประกอบธรรมเปนเครื่องตื่น,  ไมเห็นแจมแจงซึ่งกุศล 
ธรรมทั้งหลาย,  ไมตามประกอบการทําเนือง ๆ  ในโพธิปกขิยธรรม  ทั้งในยามตน 
และยามปลาย,  แลวยังจะกระทําใหแจงไดซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหา 
อาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันประเสริฐย่ิงเองในทิฏฐ- 
ธรรมเทียว  เขาถึงแลวแลอยู ? 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๗๔ 

“ขอน้ัน  ก็ยังไมเคยไดเห็นไดฟงเลย  พระเจาขา” 
ดีแลว  ภิกษุ  ท.!  ขอที่กลาวถึงนี้  แมเราเอง  ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง 

อยางนั้นเหมือนกัน. 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียก 

ใจไววา  “เราทั้งหลาย  จักคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย,  เปนผูรู 
ประมาณในการบริโภค,  ตามประกอบธรรมเปนเครื่องตื่น,  เปนผูเห็น 
แจมแจงซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย,  และจักตามประกอบอนุโยคภาวนาใน 
โพธิปกขิยธรรม  ทั้งในยามตนและยามปลายอยูเสมอ ๆ  “  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  
พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ  อยางนี้แล. 

 
 

ผูตองการนุงงามหมงาม๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ผูตองการ 

ความสวยงามในเครื่องนุงหม  (จีวร),  เธอทั้งหลาย  เมื่อเปนเชนนั้นอยู 
จักเริดรางจากการใชผาบังสุกุล,  จักเหินหางที่นอนที่นั่งอันเปนปาและปาชัฏ 
เงียบสงัด,  จักมั่วสุมชุมนุมกันอยูแตในยานหมูบาน  นิคม  และเมืองหลวง  และ 
จักถึงอเนสนกรรม  คือการแสงหาอันไมสมควรหลายแบบหลายวิธี  เพราะความ 
ตองการความสวยงามในเครื่องนุงหมน้ันเปนเหตุ. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ  ๒๒/๑๒๔/๘๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย, 
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ภิกษุ  ท.!นี้  เปนอนาคตภัยขอที่หนึ่ง  ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้  แตจัก 
เกิดขึ้นในเวลาตอไป  พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึง 
พยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย. 

 
ผูตองการกินดี๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ในการยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ผูตองการ 

ความเอร็ดอรอยในอาหาร,เธอทั้งหลาย  เมื่อเปนเชนนั้นอยู  จักเริดราง 
จากการเที่ยวบิณฑบาตร,  จักเหินหางที่นอนที่นั่งอันเปนปาและปาชัฏเงียบสงัด,  
จักมั่วสุมชุมชนกันอยูแตในยาน  หมูบาน  นิคม  และเมืองหลวง  และจักถึง  
อเนสนกรรม  คือการแสวงหาอันไมสมควรหลายแบบหลายวิธี  เพราะความ 
ตองการความเอร็ดอรอยในอาหารนั้นเปนเหตุ. 

 
ภิกษุ  ท.!นี้  เปน  อนาคตภัยขอที่สอง  ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้  แตจัก 

เกิดขึ้นในเวลาตอไป.  พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึง 
พยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย. 

 
 

ผูตองการอยูดี๒ 
 
ภิกษุ  ท.!  นี้  ในการยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ผูตอง  

การนอนสบาย  นั่งสบาย,  เธอทั้งหลาย  เมื่อเปนเชนนั้นอยู  จักเริดรางจาก 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๒๔/๘๐ 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ป ฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๒๔/๘๐ 
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การอยูปา  (หรือจากการอยูโคนไม),  จักเหินหางที่นอนที่นั่งอันเปนปาและปาชัฏ 
เงียบสงัด,  จักมั่วสุมชุมนุมกันอยูแตในยานหมูบาน  นิคม  และเมืองหลวง 
และจักถึงอเนสนกรรมคือการแสวงหาอันไมสมควรหลายแบบหลายวิธี  เพราะความ 
ตองการนอนสบายนั่งสบายนั้นเปนเหตุ. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้  เปนอนาคตภัยขอที่สาม  ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้  แตจัก 

เกิดขึ้นในเวลาตอไป.  พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึง 
พยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย. 

 
 
 

ภัยมีเพราะการระคนใกลชิดสตรี๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  นี้  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ที่มีการ 

อยูระคนใกลชิดกับพวกภิกษุนี  สิกขมานา๒  และสมณุทเทส,๓  เมื่อ  
มีการระคนใกลชิดกันเชนนั้น  ก็เปนอันหวังผลเหลานี้ไดคือ  เธอทั้งหลาย 
จักตองทนประพฤติพรหมจรรย  อันเต็มไปดวยอาบัติที่เศราหมอง  หรือมิฉะนั้น 
ก็จักตองบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๒๕/๘๐ 
๒  สิกขมานา  คือ  สามเณรีที่ตองรับการอบรมพิเศษกอนบวชเปนภิกษุณีเปนเวลา  ๒  ป  โดย 

การรักษาศีล  ๕  และสิกขาบทขอวิกาลโภชนอีกหนึ่ง  รวมเปน  ๖  สิกขาบทไมขาดตกบกพรองเลย. 
๓  สมณุทเทสในที่นี้  คือ  สามเณรี. 
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ภิกษุ  ท.!นี้  เปน  อนาคตภัยขอท่ีสี่  ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้  แตจักเกิดขึ้น 
ในเวลาตอไป.  พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึงพยายาม 
เพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย 

 
 

ภัยเกิดเพราะกลัวอด๑ 
ภิกษุ  ท.!นี้  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ที่มีการ 

อยูคลุกคลีกับพวกคนทําการวัด  และสมณุทเทส  (สามเณร),  เมื่อมีการ 
อยูคลุกคลีกันเชนนั้น  ก็เปนอันหวังผลเหลานี้ไดคือ  เธอทั้งหลายจักขวนขวาย 
ทําการสะสมของกินไวบริโภคหลายอยางหลายประการ  และจักทํานิมิตอันหยาบ 
ในการใชเขาขุดดินบาง  ในการใชของพรากของสดเขียวบาง.๒ 

  ภิกษุ  ท.!นี้  เปนอนาคนภัยขอท่ีหา  ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้  แตจัก 
เกิดขึ้นในเวลาตอไป.  พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลวก็พึง 
พยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย. 

 
 

ราคีของนักบวช๓ 
ภิกษุ  ท.!  เครื่องเศราหมองของพระจันทรและพระอาทิตย  มีอยูสี่อยาง 

อันเปนเหตุใหพระจันทรและพระอาทิตย  ไมสุกใส  สวางไสว  รุงเรือง.  สี่อยาง 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ  ๒๒/๑๒๕/๘๐ 
๒  คือถึงกับใชเขาขุดดิน  หรือทําลายผักหญา  โดยตรง  หรือโดยการใชใบเปนตน. 
๓  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก  อํ  ๒๑/๖๕/๕๐ 
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อะไรบาง ?  สี่อยางคือ  เมฆ,  หมอก,  ผงคลี,  และอสุรินทราหู.  ภิกษุ  ท.!  
เครื่องเศราหมองของพระจันทรและพระอาทิตย  อันเปนเหตุใหพระจันทรและ 
พระอาทิตยไมสุกใส  สวางไสว  รุงเรือง  มีอยูสี่อยางนี้ ; 

ภิกษุ  ท.!นี้  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ  ก็มี 
อยูสี่อยาง  อันเปนเหตุใหสมณพราหมณ  ไมผองใส  งามสงา  รุงเรือง.  สี่อยาง 
อะไรบาง ?  สี่อยางคือ - 

(๑)  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ดื่มสุราเมรัย  ไมงดเวนจากการดื่ม 
สุราเมรัย 

(๒)  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยังมีการกระทํา  (อยางใดอยางหนึ่ง)  
อยางที่คนคูเขาทําตอกัน๑  ไมงดเวนจากการกระทําเชนนั้น 

(๓)  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  รับทองและเงิน  ไมงดเวนจากการ 
รับทองและเงิน. 

(๔)  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  สําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยง 
ชีวิตที่ผิดวิสัยของสมณะ  ไมงดเวนจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัย 

ภิกษุ  ท.!  นี้  เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ  มีอยูสี่อยางนี้  อันเปน 
เหตุใหสมณพราหมณ  ไมผองใส  งามสงา  รุงเรืองแล. 

 
เมื่อโจรปลนชาวเมือง๒ 

ภิกษุ  ท.!  มหาโจรหาพวกเหลานี้  มีอยูในโลก  หาไดในโลก  หาพวก 
คืออะไรบาง ?  หาพวกคือ  :- 

 
 
 
 

                                                
๑  เพศหญิงและเพศชาย  จะพึงทําแกกัน  เพื่อกามารมณ  ระดับไหนก็ตาม. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวิ. วิ.  ๑/๑๖๙/๒๓๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่กูฎาคารศาลา 

ปามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี 
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(๑)  ภิกษุ  ท.!  ความคิดของมหาโจรบางพวกในกรณีนี้มีวา  “เมื่อไรหนอ 
เราจักเปนผู มีบริวารรอยหนึ ่ง  หรือพันหนึ ่งแวดลอมเรา  เที ่ยวไปในยานหมู บาน 
นิคม  และเมืองหลวง,  จักไดฆาเอง  หรือใชใหบริวารฆา,  จักไดตัดเอง  หรือ 
ใชใหบริวารตัด,  จักไดเผาเอง  หรือใชใหบริวารเผา”  ดังนี้.  ครั้นกาลตอมา 
มหาโจรนั ้นม ีบร ิวารร อยหนึ ่ง   หรือพันหนึ ่งแวดล อม   เที ่ยวไปในยานหมู บ าน 
นิคม  และเมืองหลวง  ทําการฆาเอง  และใหบริวารฆา,  ทําการตัดเอง  และให 
บริวารตัด,  ทําการเผาเอง   และใหบริวารเผา.  ขอนี้ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  
ความคิดขอ งภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้   มีวา   “เมื่อไรหนอ   เราจักเปนผูมี 
บริวารรอยหนึ่ง  หรือพันหนึ่งแวดลอมเรา  เที่ยวจาริกไปในยานหมูบาน  นิคม 
และเมืองหลวง,  เปนที่สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบนอม  ของพวก 
คฤหัสถและบรรพชิต,  เปนผูรํ่ารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลานปจจัย 
เภสัชบริกขาร”.  ดังนี้.  ครั้นกาลตอมา   ภิกษุลามกนั้นไดมีบริวาร 
ร อยหนึ ่ง   หรือพันหนึ ่งแวดล อมแลว   เที ่ยวจาร ิก ไปในยานหมู บ าน   นิคม 
และเมืองหลวง,  เปนที่สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบนอม  ของพวกคฤหัสถ 
และบรรพชิต,  เปนผูรํ่ารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย 
เภสัชบริกขาร ;  ฉะนั้นเหมือนกัน.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุลามกนี้  จัดเปนมหาโจร 
พวกแรก  ซึ่งมีอยูในโลก  หาไดในโลก 

(๒)  ภิกษุ  ท.!  พวกอื่นอีก  ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้  ยอมเลาเรียน 
ธรรมวินัย  ที่ตถาคตประกาศแลว  ยกตนวารูเอง  (หรือนําไปหาลาภผลเพื่อตน).  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุลามกนี้  จัดเปนมหาโจกพวกที่สอง  ซึ่งมีอยูในโลก  หาได 
ในโลก. 

(๓)  ภิกษุ  ท.!  พวกอื่นอีก,  ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้  ยอมตามกําจัด 
พรหมจารีผูประพฤติพรหมจรรยไดบริสุทธิ์  ดวยสิ่งอันไมใชเรื่องของพรหมจรรย 
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อันปราศจากมูลความจริง.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุลามกนี้  จัดเปนมหาโจรพวกที่สาม 
ซึ่งมีอยูในโลก  หาไดในโลก. 

(๔)  ภิกษุ  ท.!  พวกอื่นอีก.  ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้  ยอมสงเคราะห 
และพูดจาและเกลี้ยกลอมพวกคฤหัสถ  ดวยครุภัณฑและครุบริกขารอันเปนของสงฆ 
คือของปลูกสรางในอาราม  พื้นที่อาราม  วิหาร  พื้นที่วิหาร  เตียง  ตั่ง  ฟูก  หมอน 
หมอโลหะ  อางโลหะ  กะถางโลหะ   กะทะโลหะ  พรา  ขวาน  ผึ ่ง  จอบ  สวาน 
เชือก  ไมไผ  หญาสําหรับมุง  หญาปลอง  หญา  ดินเหนียว  สิ ่งของที ่ทําดวยไม 
และสิ่งของที่ทําดวยดินเหลานั้น.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุลามกนี้  จัดเปนมหาโจร 
พวกที่สี่  ซึ่งมีอยูในโลก  หาไดในโลก. 

(๕)  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุพวกสุดทาย  จัดเปนมหาโจรชั้นเลิศในโลก  พรอม 
ทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา 
พรอมทั้งมนุษย  คือ  ภิกษุลามก  กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม  อันไมจริง 
ไมเปนจริง.  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะวา  เธอบริโภคกอนขาว 
ของชาวเมือง  ดวยอาการอันเปนขโมย. 

“ภิกษุใด  แสดงตัวเองซึ่งความจริงเปนอยางหนึ่ง  
ใหคนอื่นเขาใจเปนอยางอื่นไป,  การบริโภคปจจัยดวย 
อาการแหงขโมยของเธอนั้น  เปนเชนเดียวกับ 
นายพราน  ผูลอลวงดักสัตวกิน  ฉะนั้น.  คน 
เปนอันมาก  ที่มีผากาสาวพัสตรคลุมคอ  แตมีความ 
เปนอยูลามก  ขาดการสํารวม,  พวกคนลามก 
เหลานั้น  ตองไปเกิดในนรก  เพราะการกระทํากรรม 
อันหยาบชา.  มันกินกอนเหล็ก  ซึ่งเปรียบดวย 
เปลวไฟอันรอนจัด  ยังจะดีกวา,  คนทุศีล  ไมมี 
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การสํารวม  บริโภคกอนขาวของชาวเมือง  เปนการไม 
เหมาะสมเลย”. 

 
 

คนนอกบญัชี๑ 
 

  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเหลาใด  เปนคนหลอกลวง  กระดาง  พูดพลาม 
ยกตัว   จองหอง   ใจฟุ ง เฟอ .   ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ เหลานั้ น   ไม ใช  
 “คนของเรา” 

  ภิกษุ  ท.!ภิกษุเหลานั้น  ไดออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแลว,  
และพวกภิกษุเหลานั้น  ยอมไมถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลยใน 
ธรรมวินัยนี้ไดเลย. 

 
 

คนแหวกแนว๒ 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป,  เมื่อมีการกระทํา 

สามอยางนี้แลว,  จะไดชื่อวาเปน  ผูทํามหาชนใหเสื่อมเสีย  ทํามหาชน 
ใหหมดสุข  ทําไปเพื่อความฉิบหายแกมหาชน  ไมเปนประโยชนเกื้อกูล 
แตเปนไปเพื่อความทุกข  ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  การกระทํา 
สามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยาง  คือ:- 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๓/๒๖ 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๓๓/๔๕๐ 
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(๑)  ทําการชักชวนมหาชนในกายกรรม๑  อันผิดแนวแหงการทํา 
ที่สุดทุกขในพระศาสนา 

(๒)  ทําการชักชวนมหาชนในวจีกรรม๒  อันผิดแนวแหงการทํา 
ที่สุดทุกขในพระศาสนา 

(๓)  ทําการชักชวนมหาชนในการบําเพ็ญทางจิต๓  อันผิดแนว 
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป,  เมื่อมีการกระทํา 
สามอยางเหลานี้  นี้แลว,  ไดชื่อวาเปนผูทํามหาชนใหเสื่อมเสีย  ทํามหาชนให 
หมดสุข  ทําไปเพื่อความฉิบหายแกมหาชน  ไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เปนไป 
เพื่อความทุกข  ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  แล. 

 
 

คนทิ้งธรรม๔ 
ภิกษุ  ท.!  ในทิศใด  พวกภิกษุ  เกิดแกงแยง  ทะเลาะวิวาท 

ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกปากอยู.  ภิกษุ  ท.!  ทิศนั้น  แมแตเพียง 
นึกถึงก็ไมเปนที่ผาสุกแกเราเสียแลว  ไมตองกลาวถึงการไปในที่นั้น.  
ในกรณีนี้  เราเชื่อแนแกใจวา  เปนเพราะภิกษุเหลานั้น  ไดละทิ้งธรรม 
สามอยางเสีย  แลวพากันมาถือ  ทําใหมากในธรรมสามอยาง  ธรรม 

 
 
 
 
 

                                                
๑  กายกรรม  ในที่นี้  อรรถกถา  กลาวถึงการชักชวนใหไหวทิศ  เปนตน 
๒  วจีกรรม  ในที่นี้  อรรถกถา  กลาวถึงการชักชวนใหพูดเขวนอกลูนอกทาง  เปนตน 
๓  อรรถกถา  กลาวถึงการบอกกรรมฐานผิด ๆ  เปนตน 
๔  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๕๕/๕๖๔ 
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สามอยางอะไรบางเลา  ที่เธอละทิ้งเสีย ?  สามอยางคือ  :- 
  (๑)  ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม, 
  (๒)  ความตรึกในการทําความไมมุงราย, 
  (๓)  ความตรึกในการไมทําคนอื่นใหลําบาก.  ธรรมสามอยาง 

เหลานี้แล  ที่พวกภิกษุนั้นละทิ้งเสียแลว. 
ก็ธรรมอีกสามอยางอะไรบาง  ที่พวกภิกษุเหลานั้นพากันถือ  การทําเพิ่มพูน 

ใหมาก ?  สามอยาง  คือ:- 
  (๑)  ความตรึกในทางกาม, 
  (๒)  ความตรึกในทางมุงราย, 
  (๓)  ความตรึกที่กอใหเกิดความลําบากแกผูอื่น.  ธรรมสามอยาง 

เหลานี้แล  ที่พวกภิกษุพากันถือ  ทําเพิ่มพูนใหมาก 
ภิกษุ  ท.!ในทิศใด  พวกภิกษุ  เกิดแกงแยง  ทะเลาะวิวาท  ทิ่มแทง 

กันและกันดวยหอกปากอยู.  ภิกษุ  ท.!  ทิศนั้น  แมแตเพียงนึกถึงก็ไมเปน 
ที่ผาสุกแกเราเสียแลว  ไมตองกลาวถึงการไปในที่นั้น.  ในกรณีนี้  เราเชื่อแน 
แกใจวา  เปนเพราะพวกภิกษุเหลานั้น  ละทิ้งธรรมสามอยางเหลาโนนเสีย 
แลว  และพากันถือ  กระทําใหมากในธรรมสามอยางเหลานี้แทน 

 
 

คืนวันที่มีแต  “ความมืด”๑ 
ภิกษุ  ท.!  คืนวันของภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้,  

ยอมผานไป  โดยหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความ 
เจริญมิได  หากอยางอะไรบางเลา ?  หกอยาง  คือ  :- 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๘๓/๓๕๕. 
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(๑)  ภิกษุในกรณีนี้มีความตองการมาจนเปนทุกข  เพราะไมรู 
จักพอในเรื่องจีวร,  บิณฑบาต,  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร, 

(๒)  เปนคนไมมีศรัทธา, 
(๓)  เปนคนทุศีล, 
(๔)  เปนคนเกียจคราน, 
(๕)  เปนคนมีสติฟนเฟอน, 
(๖)  เปนคนมีปญญาทึบ. 
 
  ภิกษุ  ท.!  คืนวันของภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้,  

ยอมผานไป  โดยหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความ 
เจริญมิได. 

 
ผูถูกตรึง๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม  ยังละตะปู 

ตรึงใจหาตัวไมได,  คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น  ยอมผานไป  โดยหวังได 
แตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเจริญมิได.  
ตะปูตรึงใจหาตัว  คือบรรพชิตรูปน้ันยังละไมได  เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ยังสงสัย  เคลือบแคลง  ไมปลงใจ 
เชื่อ  ไมเลื่อมใส  ในพระศาสดา.  ภิกษุใด  เปนดังกลาวนี้  จิตของภิกษุนั้น 
ยอมไมนอมไป  เพื่อความเพียรเผากิเลส  เพียรประกอบเนือง ๆ  เพียรตั้งหลัก 
ติดตอเนื่องกัน.  จิตของผูใด  ไมนอมไปตามนัยที่กลาวนี้,  นั่นแหละ  เปนตะปู 
ตรึงใจตัวที่หนึ่ง  ที่เธอนั้นยังละไมได. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๙/๑๔. 
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ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุ  ยังสงสัย  ฯลฯ  ในธรรม  
ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุ  ยังสงสัย  ฯลฯ  ในพระสงฆ  

___ฯลฯ___ 
ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุ  ยังสงสัย  ฯลฯ  ในไตรสิกขา  

___ฯลฯ___ 
ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเปนผูครุนโกรธในเพื่อนผูประพฤติ 

พรหมจรรยดวยกัน,  ไมชอบใจ  มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งแลว  จน 
เกิดเปนเครื่องตรึงใจ  ภิกษุใด  เปนดังกลาวนี้  จิตของภิกษุนั้น  ยอมไมนอมไป 
เพื่อความเพียรเผากิเลส  เพียรประกอบเนื่อง ๆ  เพียรตั้งหลักติดตอเนื่องกัน.  
จิตของผูใด  ไมนอมไปตามนัยที่กลาวนี้,  นั่นแหละ  เปนผูตรึงตะปูตัวที่หา 
ที่เธอนั้นยังละไมได.   

ภิกษุ  ท.!  บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุ  หรือภิกษุณีก็ตาม  ยังละตะปู 
ตรึงใจหาตัวไมได,  คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น  ยอมผานไป  โดยหวังไดแต 
ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเจริญมิได  แล. 

 
ผูถูกแมลงวันตอม๑ 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อเชานี้  เราครองจีวร  ถือบาตร  ไปบิณฑบาตในเมือง 
พาราณสี  เราไดเห็นภิกษุรูปหนึ่ง  เที่ยวบิณฑบาตอยูตามแหลงที่ซื้อขายของโคของพวก 
มิลักขะ  เปนภิกษุที่มีทาทางกระหายกาม  คิดสึก  ปลอยสติ  ปราศจากสัปชัญญะ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๑๖/๕๖๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่อิสิปตนมฤคทายวัน.. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๘๖ 

จิตฟุง  ใจเขว  ผิวพรรณแหงเกรียม.  ครั้นเห็นแลว  เราไดกลาวกะภิกษุนั้นวา 
 “ภิกษุ!  เธอยาทําตัวใหเนาพอง.  ตัวที่เนาพองสงกลิ่นเหมือนคาวคลุง 
แลว   แมลงวันจักไมตอมไมดูดนั้น   เปนไปไมได  นะภิกษุ !”  ดังนี้.  
ภิกษุนั้น  ถูกเราทักอยางนี้  ก็เกิดความสลดขึ้นในใจ. 

 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสดังนี้แลว  ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามขึ้นวา  “อะไรเลาพระเจาขา 

ชื่อวา  ของเนาแพง ?  อะไรเลา  ชื่อวา  กล่ินคาวเหม็น ?  อะไรเลา  ชื่อวา  แมลงวัน ? 
 
“อภิชฌา  นี่แหละภิกษุ!  ชื่อวา  ของเนาพอง,  พยายาท 

ชื่อวากลิ่นเหม็นคาว,  ความคิดที่เปนอกุศลลามก  ชื่อวา  แมลงวัน.   
ตัวที่ เนาพองสงกลิ่นเหม็นคาวคลุงแลว  แมลงวันจักไมตอมไมดูด  
นั้น  เปนไปไมได  นะภิกษุ !”  ดังนี้  แล. 

 
 
 

ปาชาผีดิบ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  โทษหาอยางเหลานี้  เปนโทษในปาชาผีดิบ.  หาอยาง 
อะไรบาง ?  หาอยาง  คือ  ปาชาผีดิบเปนที่ไมสะอาด,  มีกลิ่นเหม็น,  มีภัย 
เฉพาะหนา,  เปนที่พักอาศัยของพวกมนุษยที่ดุราย,  เปนที่ที่รองใหพิไรรํ่า 
ของคนเปนจํานวนมาก,  โทษหาอยางเหลานี้  เปนโทษในปาชาผีดิบ 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๙๘/๒๔๙. 
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หมวดที่  ๔  วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส ๘๗ 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  โทษหาอยางเหลานี้  เปนโทษใน 
นักบวช  ที่เปรียบดวยปาชาผีดิบ.  หาอยางอะไรบาง ?  หาอยางคือ:- 

(๑)  นักบวชบางคนในบางกรณีนี้  เปนผูประกอบดวยการกระทํา 
ทางกายอันไมสะอาด,  ประกอบดวยการกระทําทางวาจาอันไมสะอาด,  
ประกอบดวยการกระทําทางใจอันไมสะอาด.  เรากลาวการทําเชนนี้ของผูนั้น 
วา  เปนความไมสะอาด  ดุจดั่งปาชาผีดิบ  ซึ่งเปนที่ไมสะอาด,  เรากลาว 
นักบวชชนิดนี้วา  เทียบกันไดกับท่ีที่ไมสะอาด  ฉะนั้น. 

(๒)  เมื่อนักบวชประกอบกรรมไมสะอาดเชนนั้นอยู,  เสียง 
เลาลืออันชั่วชา  ก็ระบือไป.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวเสียงเลาลืออันชั่วชานี้ 
ของผูนั้น  วา  เปนกลิ่นเหม็น  ดุจดังปาชาผีดิบ  ซึ่งเปนที่มีกลิ่นเหม็น.  
เรากลาวนักบวชชนิดนี้  วา  เทียบกันไดกับท่ีที่มีกลิ่นเหม็น  ฉะนั้น. 

(๓)  ผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน  ซึ่งมีศีลเปนที่รัก  ยอมเวน 
หางไกลจากคนที่มีกลิ่นเหม็นเชนกลาวนั้นเสีย.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวการ 
ที่เพื่อน ๆ  เวนหางไกลนี้ของผูนั้น  วา  เปนภัยเฉพาะหนา  ดุจดังปาชาผีดิบ 
ซึ่งเปนที่มีภัยเฉพาะหนา.  เรากลาวนักบวชชนิดนี้  วาเทียบกันไดกับท่ีที่มีภัย 
เฉพาะหนา  ฉะนั้น. 

(๔)  คนชั่วชานั้น  ผูประกอบกรรมอันไมสะอาดทั้งทางกาย  วาจา 
และใจ  ก็อยูรวมกันไดแตพวกที่มีการกระทําเหมือน ๆ  กัน.  ภิกษุ  ท.!  
เรากลาวการที่อยูรวมกันไดของผูนั้น  วา  เปนที่พักอาศัยสําหรับพวกเหลาราย 
นี้  ดุจดังปาชาผีดิบ  ซึ่งเปนที่พักอาศัยของพวกอมนุษย  ที่ดุราย.  เรากลาว 
นักบวชชนิดนี้  วาเทียบกันไดกับท่ีพักอาศัยสําหรับคนดุราย  ฉะนั้น. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๘๘ 

(๕)  ผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน  ซึ่งมีศีลเปนที่รัก  ไดเห็น 
นักบวชชนิดนั้นเขาแลว  ก็นึกตําหนิไดวา  “พุทโธเอย !  ความทุกข 
ของพวกเรา  มีอยูตรงที่  พวกเราจําตองอยูรวมกับนักบวชชนิดนั้นดวย”  
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวการอยูรวมที่ทําใหเกิดทุกขขึ้นนี้ของผูนั้นวา 
เปนความรองไหพิไรรํ่า  ดุจดังปาชาผีดิบ  ซึ่งเปนที่ที่รองใหพิไรรํ่าของคน 
เปนจํานวนมาก.  เรากลาวนักบวชชนิดนี้  วาเทียบกันไดกับที่สําหรับเปนที่ 
รองใหพิไรรํ่าของคนเปนจํานวนมาก  ฉะนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  โทษหาอยางเหลานี้  เปนโทษในนักบวช  ที่เปรียบดวย 
ปาชาผีดิบ  แล. 

 
 

หมวดที่สี่  จบ. 
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ผูชี้ขุมทรัพย! 
 

น  เต  อหํ  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม 

ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยังเปยก  ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักชี้โทษแลว  ชี้โทษอีก  ไมมีหยดุ 

โย  สาโร,  โส  ฐสฺสติ 
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนั้นจักทนอยูได. 

(มหาสฺุตสุตฺต  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ 
 

นิธีนํว  ปวตฺตารํ         ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาวึ  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด ๆ  ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖) 

 
 
 
 
 
 

๘๙ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวด  ๕ 

วาดวย  การเปนทาสตัณหา 
 
 
 
 

๑.  ผูเห็นแกอามิส 
๒.  ไมคุมคาขาวสุก 
๓.  ขี้ตามชาง 
๔.  ติดบวงนายพราน 
๕.  ผูถูกลาม 
๖.  หมองูตายเพราะงู 
๗.  อมิตตภิกขุ 
๘.  เปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่ ๕ 

วาดวย  การเปนทาสตัณหา 
 
 

ผูเห็นแกอามิส๑ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทมีสองชนิด.  สองชนิดอะไรกันเลา ?  สองชนิดคือ 

ภิกษุบริษัทที่หนักในอามิส  แตไมหนักในพระสัทธรรมหนึ่ง,  ภิกษุ  บริษัทที่ 
หนักในพระสัทธรรม  แตไมหนักในอามิสหนึ่ง. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทหนักในอามิส  แตไมหนักในพระสัทธรรมนั้น 
เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ภิกษุเหลาใดกลาวยกยอกันเองตอหนา 
คฤหัสถผูครองเรือนวา  “ภิกษุรูปโนน  เปนอริยบุคคลชนิด  อุภโตภาควิมุตต,๒  
รูปโนน  เปนอริยบุคคลชนิด  ปญญาวิมุตต,๓  รูปโนน  เปนอริยบุคคลชนิด 
กายสักขี.๔  รูปโนน  เปนอริยบุคคลชนิด  ทิฏฐิปปตตะ,๕  รูปโนน  เปน 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทุก.  อํ.  ๒๐/๙๓/๒๙๓. 
๒  อุภโตภาควิมุตต  ผูหลุดพนโดยสวนสอง  (สองครั้ง)  คือผูไดฌานชั้นใดชั้นหนึ่งดวย 

และไดโลกุตตรมรรคในชั้นส้ินอาสวะดวย. 
๓  ปญญาวิมุตต  ผูสินอาสวะดวยอํานาจปญญาเห็นอนัตตาโดยตรง. 
๔  กายสักขี  ผูมีกายเสวยสุขดวยนามกายมาแลวเปนเครื่องประจักษ  คือเสขบุคคล  ๗  

ผูชิมฌานสุขมาแลว  จึงเห็นทุกขและบรรลุมรรคผลในขั้นของตน ๆ. 
๕  ทิฏฐิปปตตะ  ผูบรรลุมรรคผลดวยอํานาจพิจารณา  เห็นอนัตตาในสังขารทั้งหลาย  ซึ่งได 

แกอริยบุคคล  นับตั้งแตผูตั้งอยูในโสดาปตติผลไปจนถึงผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค,  แตพอไดบรรลุ 
อรหัตตผลก็เปนปญญาวิมุตตไป. 

๙๑ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๙๒ 

อริยบุคคลชนิด  สัทธาวิมุตต,๑  รูปโนนเปนอริยบุคคลชนิด  ธีมมานุสารี,๒  
รูปโนน  เปนอริยบุคคลชนิด  สัทธานุสารี,๓  รูปโนน  มีศีลมีการเปนอยูงดงาม,  
และรูปโนน  ทุศีลมีการเปนอยูเลวทราม”  ดังนี้เปนตน.  ภิกษุเหลานั้น  ยอม 
ไดลาภ  เพราะการกลาวยกยอกันนั้นเปนเหตุ.  ครั้นไดลาภแลว  ภิกษุพวกนั้น 
ก็พากันติดอกติดใจในรสแหงลาภ  สยบอยู  เมาหมกอยู,  ไมมองเห็น 
สวนที่เปนโทษ  ไมเปนผู รูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข 
ทําการบริโภคลาภนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทอยางนี้แล  เราเรียกวา  บริษัทที่หนักในอามิส 

แตไมหนักในพระสัทธรรม 
 
 

ไมคุมคาขาวสุก๔ 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่ง 

อยู.  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีก็ตาม  เขาไปหาภิกษุนั้นแลวนิมนตฉันอาหาร 
ในวันรุงขึ้น.  ภิกษุนั้นมีความหวังในอาหารนี้ก็รับนิมนต.  ครั้นราตรีลวง 
ไปถึงเวลาเชา  เธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูเรือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี 

 
 

                                                
๑ สัทธาวิมุตต  ผูหลุดพนดวยศัทธาหรือมีศรัทธาออกหนา  ซึ่งไดแกผูบรรลุมรรคผล  ๗  

ในเบื้องปลาย  ดวยอาศัยอํานาจศรัทธาที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณาเห็นอนิจจัง 
๒ ธัมมานุสารี  ผูแลนไปตามกระแสแหงธรรม  ซึ่งไดแกผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค  ดวย 

อํานาจพิจารณาเห็นอนัตตาในสังขารทั้งหลาย,  แตพอไดบรรลุโสดาปตติผลก็เปนทิฏฐิปปตตะไป. 
๓ สัทธานุสารี  ผูแลนไปตามกระแสแหงศรัทธา  ซึ่งไดแกผูตั้งอยูโสดาปตติมรรค  ดวย 

อํานาจพิจารณาเห็นอนัตตาในสังขารทั้งหลาย,  แตพอไดบรรลุโสดาปตติผลก็เปนสัทธาวิมุตตไป. 
๔ บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๕๓/๕๖๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่พลิหรณะไพรสณฑ,  

เมืองกุสินารา. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๕  วาดวยการเปนทาสตัณหา ๙๓ 

ผูนิมนต,  ถึงแลวก็นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว.  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี  ได 
เลี้ยงดูเธอดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต  ดวยตนเอง  ใหอิ่มหนําสําราญ 
จนเธอบอกหาม.  ความคิดไดเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นในขณะนั้นวา  “วิเศษจริง!  
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้  เลี้ยงเราดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต  ดวยตนเอง 
จนอิ่มหนําสําราญถึงกับเราตองบอกหาม”  ดังนี้แลว  ภิกษุนั้นยังหวังตอไปอีกวา 
 “โอหนอ !  วันพรุงนี้เชา  ก็ขอใหคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้  เลี้ยงดูเราดวย 
ของเคี้ยวของฉันอันประณีตอยางนี้อีกเถิด”  ดังนี้.  เธอนั้น  ไดติดในรส 
อาหาร  หลงในรสอาหาร  สยบอยูดวยความยินดีในรสอาหาร,  ไมมองเห็นสวนที่  
เปนโทษ  ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข  ฉันอาหารนั้น.  
ภิกษุนั้น  ยอมครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในกามบาง  ครุนคิดอยูดวย 
ความครุนคิดในทางเคียดแคนบาง  ครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทาง 
ทําผูอื่นใหลําบาก  โดยไมรูสึกตัวบาง  ตรงที่เธอนั่งฉันนั้นเอง. 

ภิกษุ  ท.!  เรากลาววา  “ทาน  ที่ถวายแกภิกษุผูเชนนี้  หามีผลมากไม”  
เพราะเหตุไร ?  เพราะวา  ภิกษุนี้  เปนผูมัวเมา  แล. 

 
 

ขี้ตามชาง๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  เรื่องนี้เคยมีมาแลว  :  มีสระใหญในที่ใกลปาแหงหนึ่ง.  

ชางทั้งหลายไดอาศัยหากินในสระใหญแหงนั้น.  มันลงสูสระแลว  ใชงวง 
ถอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมา  แลวแกวางไปแกวงมาในน้ํา  ทําใหหมดเปอกตม 
แลวใสปากเคี้ยวใหดีเสียกอน  จึงกลืนลงไป  การกินอยางนี้ของชางเหลานั้น 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๓๑๓/๖๗๘. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๙๔ 

ยอมทําใหเนื้อตัวเปลงปลั่ง  มีพละกําลัง  และไมมีถึงซึ่งความตาย  หรือไดรับทุกข 
เจียนตาย  เพราะขอท่ีชางนั้นรูจักกินนั้นเองเปนเหตุ.  ภิกษุ  ท.!  สวนพวกลูกชาง 
เล็ก ๆ  อยากจะเอาอยางชางใหญ ๆ  บาง,  มันจึงลงสูสระบัวนั้น  ใชงวงถอนหัวบัว 
และรากบัวขึ ้นมา ได  ทั ้ง  ๆ   ที ่ย ัง ไม ได แกว งมาในน้ํา   มีเป อกตมติดอยู 
ก็เอาเขาใสปาก  ไมไดเคี้ยวใหดีเสียกอน  กลืนลงไปแลว.  การกินอยางนี้ของ 
พวกลูกชางเล็ก ๆ  นั้น  ยอมไมทําใหเนื้อตัวเปลงปลั่ง  มีพละกําลัง  ยังจะถึงซึ่ง 
ความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะขอท่ีลูกชางเหลานั้นไมรูจักกินนั้นเอง 
เปนเหตุ. 

  ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  ภิกษุผูเถระทั้งหลาย  ในกรณีนี้  เวลาเชา 
ครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูยานหมูบานหรือนิคม  เพื่อบิณฑบาต,  พวกภิกษุ 
ผูเถระเหลานั้น  ยอมกลาวธรรมอยูในที่นั้น ๆ  ,  พวกคฤหัสถผูเลื่อมใสตอภิกษุ 
ผูเถระเหลานั้น  ยอมทําอาการแหงผูเลื่อมใส.  อนึ่ง  พวกภิกษุผูเถระนั้นเลา 
ก็ไมติดอกติดใจ  ไมสยบ  ไมเมาหมก  ในลาภนั้น ๆ  ;  เปนผูมองเห็น 
สวนที่ เปนโทษ  เปนผู รูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข  
แลวจึงทําการบริโภคลาภนั้น.  การบริโภคอยางนี้ของภิกษุผูเถระเหลานั้น 
ยอมทําใหมีรางกายสุกใส  มีพละกําลัง  ไมถึงซึ่งความตาย;  หรือไดรับทุกข 
เจียนตาย,  เพราะขอท่ีทานเหลานั้นรูจักการทําการฉัน  นั้นเองเปนเหตุ. 

  ภิกษุ  ท.!  สวนพวกภิกษุผูหยอนวัย  อยากจะเอาอยางพวกภิกษุผูเถระ 
เหลานั้นบาง,  เวลาเชา  ก็ครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูยานหมูบานหรือนิคม 
เพื่อบิณฑบาต.  พวกเธอก็กลาวธรรมอยูในที่นั้น ๆ,  พวกคฤหัสถผูเลื่อมใส 
ตอภิกษุผูหยอนวัยเหลานั้น  ยอมทําอาการแหงผูเลื่อมใส,  อนึ่ง  พวกภิกษุ 
ผูหยอนวัยนั้นเลา  ก็ติดอกติดใจ  สยบอยู  เมาหมกอยู  ในลาภนั้น ๆ  
เปนผูไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ  ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่อง 
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ออกไปจากทุกข  ทําการบริโภคลาภนั้น.  การบริโภคอยางนี้ของภิกษุ 
ผูเด็ก ๆ  เหลานั้น  ยอมไมทําใหมีรางกายสุกใส  มีพละกําลัง  (ชนิดเดียวกับผูที่ 
บริโภคเพียงเพื่อเปนการอนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย)  แตไดกลับถึงซึ่ง 
ความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะขอที่ภิกษุเด็ก ๆ  เหลานั้น  ไมรูจัก 
การทําการฉัน  นั้นเองเปนเหตุ. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไววา 
 “เราทั้งหลาย  จักเปนผูไมติดอกติดใจ  ไมสยบ  ไมเมาหมก  ในปจจัยลาภ 
มีปรกติมองเห็นสวนที่เปนโทษ  เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออก 
ไปจากทุกข  ทําการบริโภคปจจัยลาภนั้น ๆ  ”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอ 
ทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

 
 

ติดบวงนายพราน๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  กามคุณเหลานี้มีหาอยาง.  หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยางคือ 

รูปท่ีเห็นดวยตา,  เสียงที่ฟงดวยหู,  กลิ่นที่ดมดวยจมูก,  รสท่ีลิ้มดวยลิ้น,  และ 
โผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย,  อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา,  นารักใคร  นาพอใจ,  
ยวนตายวนใจใหรัก  เปนที่เขาไปตั้งไวซึ่งความใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
ยอมใจ.  ภิกษุ  ท.!  กามคุณมีหาอยางเหลานี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง  ติดอกติดใจ  สยบอยู 

เมาหมกอยูในกามคุณหาอยางเหลานี้แลว  ก็ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ  ไมเปนผูรู 
 
 
 

                                                
๑ บาลี  พระพุทธภาษิต  ปาสราสิสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๓๓/๓๒๗-๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่อาศรมของรัมมกพราหมณ  ใกลนครสาวัตถี. 
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แจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข  ทําการบริโภคกามคุณทั้งหานั้นอยู 
สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  อันคนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา  เปนผูถึงความพินาศ 
ยอยยับ  แลวแตมารผูใจบาปตองการจะทําตามอําเภอใจอยางใด. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดดั่งเนื้อปาที่ติดบวง  นอนจมอยูในกองบวง,  เมื่อ 

นายพรานมาถึงเขา  มันจะหนีไปไหนไมพนเลย๑  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้น  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,  พวกเขาพากันติดอกติดใจ  สยบอยู 
เมาหมกอยูในกามคุณหาอยางเหลานี้แลว  ก็ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ 
ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบาย  เปนเครื่องออกไปจากทุกข  ทําการบริโภค 
กามคุณทั้งหานั้นอยู,  เปนผูที่คนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา  จะถึงความพินาศ 
ยอยยับ  แลวแตมารผูใจบาปตองการจะทําตามอําเภอใจ  อยางใด. 

 
 

ผูถูกลาม๒ 
 
ภิกษุ  ท.!  บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม  ยังตัดเครื่อง 

ลามทางใจหาอยางใหขาดออกไปไมไดแลว  คืนวันของบรรพชิตรูปน้ันยอมผานไป 
โดยหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเจริญมิได.  เครื่อง 
ลามทางใจหาอยางนั้น  เปนอยางไรเลา ? 

 
 
 

                                                
๑  อรรถกถาใหขอเปรียบไววา  สมณพราหมณ  เปรียบดังเนื้อปา,  ปจจัยส่ี  เปรียบดั่ง 

บวงที่นายพรานดักไวในปา,  ขณะที่สมณพราหมณเหลานั้นทําการบริโภคไมพิจารณาปจจัยส่ี  เปรียบ 
ดั่งขณะที่เนื้อนอนจมอยูในกองบวง,  ขณะที่สมณพราหมณตองทําตามประสงคของมาร  เปรียบดั่งขณะ 
เมื่อนายพรานมาถึงเขา  เนื้อก็ไมรูวาจะหนีเอาตัวรอดทางไหน. 

๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๙/๑๔ 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ยังเปนผูมีความกําหนัดในกามทั้งหลาย,  
ยังมีความพอใจ,  มีความรัก  มีความกระหาย,  มีความเรารอน,  มีความทะยาน 
อยากในกามทั้งหลาย,  ภิกษุใด  เปนดังกลาวนี้,  จิตของภิกษุนั้น  ยอมไม 
นอมไป  เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส  เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ  เพื่อ 
ความเพียรอันติดตอกัน  และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง.  จิตของผูใด 
ไมนอมไปในความเพียร  ดังกลาวนี้,  นั่นแหละเปนเครื่องลมทางใจอยางที่หนึ่ง 
ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุยังเปนผูมีความกําหนัดในกาย--ฯลฯ-- 
นั่นแหละเปนเครื่องลามทางใจอยางที่สอง  ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได 

ภิกษุท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุยังเปนผูมีความกําหนัดในรูป--ฯลฯ-- 
นั่นแหละเปนเครื่องลามทางใจอยางที่สอง  ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได 

ภิกษุท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุไดฉันอาหารเต็มทองตามประสงคแลว 
ก็มัวหาความสุขในการหลับ  หาความสุขในการเอนกายเลน  หาความสุข 
ในการนอนซบเซาไมอยากลุกขึ้น--ฯลฯ--  นั้นแหละเปนเครื่องลามทางใจ 
อยางที่สี่  ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุประพฤติพรหมจรรย  โดยตั้งความ 
ปรารถนาเพื่อเปนเทวดาพวกใดพวกหนึ่งวา  “เราจักเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ 
หรือเปนเทวดาผูมีศักดานอยชนิดใดชนิดหนึ่ง  ดวยศีลน้ี,  ดวยวัตรนี้,  ดวยตบะนี้,  
หรือดวยพรหมจรรยนี้”  ดังนี้.  ภิกษุใดเปนดังกลาวนี้,  จิตของภิกษุนั้น 
ยอมไมนอมไป  เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส  เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ  
เพื่อความเพียรอันติดตอกัน  และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง.  จิตของผูใด 
ไมนอมไป  ในความเพียร  ดังกลาวนี้,  นั่นแหละเปนเครื่องลามทางใจอยางที่หา 
ซึ่งเธอยังตัดใหขาดออกไมได. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๙๘ 

ภิกษุ  ท.!  บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม  ยังตัดเครื่อง 
ลามทางใจหาอยางใหขาดออกไมไดแลว  คืนวันของบรรพชิตรูปน้ัน  ยอมผานไป 
โดยหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเจริญมิได.  
เชนเดียวกับคืนวันแหงดวงจันทรเวลาขางแรม,  ดวงจันทรนั้น  โดยสีก็ไมแจม 
กระจาง,  โดยวงกลดก็เล็กแคบเขา,  โดยรัศมีก็เสื่อมลง,  โดยขนาดก็หดเล็กลง 
ฉันใดก็ฉันนั้นแล. 

 
 

หมองูตายเพราะงู๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ไมพันธุใหญ ๆ  ซึ่งมีเม็ดเล็ก ๆ  แตอาจเติบโตมีลําตนสูงใหญ 
มีธรรมดาชอบงอกขึ้นคลุมตนไมทั้งหลายนั้น  มีอยู.  บรรดาตนไมที่ถูกมันงอก 
ขึ้นคลุมแลว  ยอมหักเล็กหักใหญ  ยอมผุพังไป  กระทั่งสูญสิ้นไปเลย.  ตนไม 
เชนวานี้  คือตนอะไรบางเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ตนไมเชนวานี้คือ  ตนโพธิ,  ตนไทร,  
ตนมิลักขุ,  ตนอุทุมพร,  ตนกัจฉกะ  และตนกปตถนะ๒,  นี้แล  คือไมพันธุใหญ 
ซึ่งมีเม็ดเล็ก ๆ  แตอาจเติบโตมีลําตนสูงใหญ  มีธรรมดาชอบงอกขึ้นคลุมตนไม 
ทั้งหลาย  ทําบรรดาตนไมที่ถูกมันงอกขึ้นคลุมแลว  ใหหักเล็กหักใหญ  ใหผุพัง 
กระทั่งสูญสิ้นไปเลย  ; 

ภิกษุท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  ที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้  ละกามทั้งหลาย 
อยางใดอยางหนึ่งแลว  ออกจากเรือน  บวชเปนคนไมเกี่ยวของดวยเรือน,  นักบวช 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๓๕/๔๙๖-๔๙๘. 
๒  ตนไมที่วานี้  หมายถึงตนไมทุกชนิดที่เมล็ดของมันละเอียด  จนอาจไปติดอยูที่ตนไมอื่น 

แลวงอกขึ้นบนตนไมนั้น ๆ  แลวทําลายตนไมเดิมใหสูญส้ินไป  เชน  ตนไทร  เปนตน  ที่เราเห็นกัน 
อยูทั่ว ๆ  ไป 
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หมวดที่  ๕  วาดวยการเปนทาสตัณหา ๙๙ 

ผูนั้น  กลับเปนคนที่ตองเสียหายยอยยับ  หลนจากพรหมจรรย  ดวยกาม 
ทั้งหลาย  ชนิดเดิมอีกนั่นเอง  หรือดวยกามที่เลวรายยิ่งไปกวาเดิม  (ที่ตน 
กลับสะสมมันขึ้น  เพราะความไมรูเทาถึงกามของตน). 

 
อมิตตภิกขุ๑ 

ภิกษุ  ท.!  มิตรที่เปนภิกษุ  ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลานี้  เปนคน 
ที่ใคร ๆ  ไมควรคบ,  หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยางคือ  :- 

  (๑)  ภิกษุนั้น  ชอบใชใหผูอื่นทํางาน, 
  (๒)  ภิกษุนั้น  ชอบกออธิกรณ, 
  (๓)  ภิกษุนั้น  ทําตนเปนปฏิปกษตอเหลาพระเถระชั้นครูบาอาจารย 
  (๔)  ภิกษุนั้น  ชอบเที่ยวไกล ๆ  และไมมีจุดหมาย, 
  (๕)  ภิกษุนั้น  ไมมีความสามารถในการแสดง,  ในการชี้ชวน,  ในการ 

ปลุกปลอบ,  ในการเราใหเกิดความบันเทิง,  ดวยธรรมีกถา  ตามเวลา 
อันสมควร 

ภิกษุ  ท.!  มิตรที่เปนภิกษุ  ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลานี้แล 
เปนคนที่ใคร ๆ  ไมควรคบ 

 
เปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย๒ 

  ภิกษุ  ท.!  โทษหาอยางเหลานี้  เปนโทษสําหรับคนชอบเที่ยวไกล ๆ  และ 
ไมมีจุดหมาย.  หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยางคือ:- 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๙๑/๑๔๖ 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๘๕/๒๒๒ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๐๐ 

  (๑)  เธอ  ยอมไมบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ, 
  (๒)  เธอ  ยอมเสื่อมถอยจากสิ่งที่บรรลุแลว, 
  (๓)  ไมเปนผูแตกฉานช่ําชองในบางสิ่งบางอยางแมที่บรรลุแลว, 
  (๔)  เปนแตโรคที่ทําใหชีวิตลําบาก, 
  (๕)  และเปนคนไรมิตร. 
 
  ภิกษุ  ท.!  โทษหาอยางเหลานี้แล  เปนโทษสําหรับคนชอบเที่ยวไกล ๆ  

และไมมีจุดหมาย 
 
 

หมวดที่หา  จบ 
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 ๑๐๑

ผูชี้ขุมทรัพย 
 
 

เน  เต  อห ํ อานนท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสาม ิ
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม 

ยถา  กมฺุภกาโร  อามเก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยังเปยก  ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยหฺาหํ  อานนทฺ  วกฺขาม ิ
อานนท !  เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยุด 

ปวยฺหปวยหฺาหํ  อานนทฺ  วกฺขาม ิ
อานนท !  เราจักชี้โทษแลว  ชี้โทษอีก  ไมมีหยุด 

โย  สาโร,  โส  ฐสฺสติ 
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนั้นจักทนอยูได 

(มหาสฺุตสุตฺต  อุปริ.  ม.๑๔/๒๔๕/๓๕๖) 
 

นิธีนวํ  ปวตฺตารํ       ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสนิ ํ
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาว ึ ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด  ๆ  ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย, 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖) 

 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 

 ๑๐๒

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่ ๖ 

วาดวย  การหละหลวมในธรรม 
 

๑.  นกแกว  นกขุนทอง 
๒.  ถุงลม 
๓.  ปริยัติที่เปนงูพิษ 
๔.  ผูที่ไมควรพูดอภิธรรม 
๕.  เนื้อแท  อันตรธาน 
๖.  ผูทําศาสนาเสื่อม 
๗.  คนไมควรเลี้ยงโค 
๘.  ลูกนอกคอก 
๙.  ผูโลเล 

๑๐.  ภิกษุรองเพลง 
๑๑.  ผูมัวแตอวดฉลาด 
๑๒.  พระหลวงตา 
๑๓.  พระถูกฆา 
๑๔.  ผูหลนจากศาสนา 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่ ๖ 

วาดวย  การหละหลวมในธรรม 
 
 

นกแกว  นกขุนทอง๑ 
 

ภิกษุ !  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม  (นานาชนิด)  คือ 
สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ 
เวทัลละ  แตเธอไมรูความหมายอันยิ่งแหงธรรมนั้น ๆ  ดวยปญญา.  ภิกษุนี้ 
เราเรียกวา  ผูมากดวยปริยัติ  (นักเรียน)  ยังมิใชธรรมวิหารี  -  ผูอยูดวยธรรม. 

 
อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุแสดงธรรม  ตามที่ไดฟงไดเรียนมาแกคนอื่น 

โดยพิสดาร,  แตเธอไมรูความหมายอันยิ่งแหงธรรมนั้น ๆ  ดวยปญญา.  
ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ผูมากดวยการบัญญัติ  (นักแตง)  ยังมิใชธรรมวิหารี  
-  ผูอยูดวยธรรม. 

 
อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุทําการสาธยายธรรม  ตามที่ไดฟงไดเรียนมา 

โดยพิสดาร,  แตเธอไมรูความหมายอันยิ่งแหงธรรมนั้น ๆ  ดวยปญญา.  
ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ผูมากดวยการสวด  (นักสวด)  ยังมิใชธรรมวิหารี  -  ผูอยูดวย
ธรรม. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๐/๗๔,  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่งผูทูลถามเรื่องนี้. 

๑๐๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๐๔ 

อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุคิดพลานไปในธรรม  ตามที่ไดฟงไดเรียนมา,  
แตเธอไมรูความหมายอันยิ่งแหงธรรมนั้น ๆ  ดวยปญญา.  ภิกษุนี้  เรา 
เรียกวา  ผูมากดวยการคิด  (นักคิด)  ยิ่งมิใชธรรมวิหารี  -  ผูอยูดวยธรรม. 

 
ถุงลม๑ 

 
ภิกษุ  !  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม  (นานาชนิด)  

คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ 
เวทัลละ,  เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองดวยการเรียนธรรมนั้น  ตองเริดราง 
จากการหลีกเรน  ไมประกอบซึ่งธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายใน.  ภิกษุนี้ 
เราเรียกวา  ผูมากดวยปริยัติ  (นักเรียน)  ยังมิใชธรรมวิหารี  -  ผูอยูดวยธรรม. 

อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุแสดงธรรม  ตามที่ไดฟงไดเรียนมาแกคนอื่น 
โดยพิสดาร,  เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการบัญญัติธรรมนั้น  ตอง 
เริดรางจากการหลีกเรน  ไมประกอบซึ่งธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายใน.  
ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ผูมากดวยการบัญญัติ  (นักแตง)  ยังมิใชธรรมวิหารี  -  ผูอยูดวย
ธรรม. 

อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุทําการสาธยายธรรม  ตามที่ไดฟงไดเรียนมา 
โดยพิสดาร,  เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการสาธยายนั้น  ตองเริดรางจาก 
การหลีกเรน  ไมประกอบซึ่งธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายใน.  ภิกษุนี้ 
เราเรียกวา  ผูมากดวยการสวด  (นักสวด)  ยังมิใชธรรมวิหารี  -  ผูอยูดวยธรรม. 

อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุคิดพลานไปในธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมา,  
เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการคิดพลานในธรรมนั้น  ตองเริดรางจากการ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๙๘/๗๓,  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่งซึ่งทูลถามเรื่องนี้. 
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หมวดที่  ๖  วาดวยการหละหลวมในธรรม ๑๐๕ 

หลีกเรน  ไมประกอบซึ่งธรรมเปนเครื่องสงบในภายใน.  ภิกษุนี้  เราเรียกวา 
ผูมากดวยการคิด  (นักคิด)  ยังมิใชธรรมวิหารี  -  ผูอยูดวยธรรม 

 
 

ปริยัติที่ เปนงูพิษ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  โมฆบุรุษบางพวกในกรณีนี้  เลาเรียนปริยัติธรรม 
 (นานาชนิด)  คือ  สุตตะ  ฯลฯ  เวทัลละ,  พวกโมฆบุรุษเหลานั้น  ครั้นเลาเรียน 
ธรรมนั้น ๆ  แลว  ไมสอดสองใครครวญเนื้อความแหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา.  
เมื่อไมสอดสองใครครวญเนื้อความดวยปญญา  ธรรมทั้งหลายเหลานั้น  ยอมไมทน 
ตอการเพงพิสูจน๒  ของโมฆบุรุษเหลานั้น;  พวกโมฆบุรุษเหลานั้น  เลาเรียน 
ธรรมดวยการเพงหาขอบกพรอง  (ของธรรมหรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่ง)  และ 
มีความคิดที่จะใชเปนเครื่องทําลายลัทธิใดลัทธิหนึ่ง  เปนอานิสงส.  ผูรู 
ทั้ งหลาย  เลาเรียนพระปริยัติธรรม  เพื่อคุณประโยชนอันใด,  พวกโมฆบุรุษ 
เหลานั้น  หาไดรับคุณประโยชนอันนั้นแหงธรรมไม,  ธรรมทั้งหลายเหลานั้น 
ก็เลยเปนธรรมที่โมฆบุรุษเหลานั้นถือเอาไมดี  เปนไปเพื่อความไมเปนประโยชน 
เกื้อกูล  เพื่อทุกขแกเขาเหลานั้นตลอดกาลนาน.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะ 
ความที่ธรรมทั้งหลายอันโมฆบุรุษเหลานั้นถือเอาไมดีเปนเหตุ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการใครจะไดงู  เที่ยวเสาะแสวง

งูอยู,  บุรุษนั้น  ครั้นเห็นงูตัวใหญก็เขาจับงูนั้นที่ตัวหรือที่หาง,  อสรพิษตัวนั้น  
ก็จะพึงกลับฉกเอามือหรือแขนหรืออวัยวะแหงใดแหงหนึ่งของ 

 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อลคัททูปมสูตร  มู.ม.  ๑๒/๒๖๗/๒๗๘.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่เชตวัน. 
๒  การเพงพิสูจนในที่นี้  หมายถึงเพงโทษ  หรือเพงจับผิดรวมอยูดวย. 
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บุรุษน้ัน;  บุรุษน้ัน  ก็จะตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะการฉกเอาของ 
อสรพิษนั้นเปนเหตุ.  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะความที่บุรุษนั้นจับงูไมดี 
 (คือไมถูกวิธี)  เปนเหตุ,  ขอน้ีฉันใด ; 

 
  ภิกษุ  ท.!  โมฆบุรุษบางพวกในกรณีนี้  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,  เขา 

เลาเรียนปริยัติธรรม  (นานาชนิด)  คือ  สุตตะ  ฯลฯ  เวทัลละ,  พวกโมฆบุรุษเหลานั้น 
ครั้นเลาเรียนธรรมนั้น ๆ  แลว  ไมสอดสองใครครวญเนื้อความแหงธรรมเหลานั้น 
ดวยปญญา  เมื่อไมสอดสองใครครวญเนื้อความดวยปญญา  ธรรมทั้งหลายเหลานั้น 
ยอมไมทนตอการเพงพิสูจนของโมฆบุรุษเหลานั้น  ;  โมฆบุรุษเหลานั้น  เลาเรียน 
ธรรมดวยการเพงหาขอบกพรอง  (ของธรรมหรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่ง)  และมีความ 
คิดที่จะใชเปนเครื่องทําลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเปนอานิสงส.  ผูรูทั้งหลาย  เลาเรียน 
ปริยัติธรรม  เพื่อคุณประโยชนอันใด,  โมฆบุรุษเหลานั้น  หาไดรับคุณประโยชน 
อันนั้นแหงธรรมไม  ;  ธรรมท้ังหลายเหลานั้น  ก็เลยเปนธรรมที่โมฆบุรุษเหลานั้น 
ถือเอาไมดี  เปนไปเพื่อความไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เพื่อทุกขแกเขาเหลานั้น 
ตลอดกาลนาน.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะความที่ธรรมทั้งหลาย  อันโมฆบุรุษ 
เหลานั้นถือเอาไมดีเปนเหตุ  แล. 

 
 

ผูไมควรพูดอภิธรรม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งมิไดอบรมกาย 
มิไดรับอบรมศีล  มิไดรับอบรมจิต  และมิไดรับอบรมปญญา ;  เธอทั้งหลาย  เมื่อเปน 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๒๒/๗๙ 
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เ ช น นั ้น   พูด ก ัน ถ ึง เ รื ่อ ง อภ ิธ ร ร ม   ห ร ือ เ รื ่อ ง เ ว ท ัล ล ะ อยู   จ ักพล ัด อ อก 
ไปสูแนวของมิจฉาทิฏฐิโดยไมรูสึกตัว.  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้เอง,  
วินัยมีมลทิน  เพราะธรรมที่มีมลทิน ;  ธรรมมีมลทิน  เพราะวินัยมีมลทิน.  นี้เปน 
อนาคตภัย  ที่ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้  แตจักเกิดขึ้นในเวลาตอไป.  พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย. 

 
 

เนื้อแทอันตรธาน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เรื่องนี้เคยมีมาแลว  :  กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะ๒ 
เรียกวา  อานกะ  มีอยู.  เมื่อกลองอานกะนี้  มีแผลแตก  หรือลิ,  พวก 
กษัตริยทสารหะไดหาเนื้อไมอื่นทําเปนลิ่ม  เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น 
 (ทุกคราวไป)  ภิกษุ  ท.!  เมื่อเชื่อมปะเขาหลายครั้งหลายคราวเชนนั้นนานเขา 
ก็ถึงสมัยหนึ่ง  ซึ่งเนื้อไมเดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป  เหลืออยูแตเนื้อไม 
ที่ทําเสริมเขาใหมเทานั้น  ; 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย,  

สุตตันตะ  (ตัวสูตรสวนที่ลึกซึ้ง)  เหลาใด  ที่เปนคําของตถาคต  เปนขอความลึก 
มีความหมายซึ่ง  เปนชั้นโลกุตตระ  วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา,  เมื่อมีผูนํา 
สุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู.  เธอจักไมฟงดวยดี  จักไมเงี่ยหูฟง  จักไมตั้งจิต 
เพื่อจะรูทั่วถึง  และจักไมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.  สวน 
สุตตันตะเหลาใด  มีนักกวีแตงขึ้นใหม  เปนคํารอยกรองประเภทกาพย 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒  กษัตริย  ทสารหะ  วงษยาทพ  แหงมหาภารตะ. 
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กลอน  มีอักษรสละสรวย  มีพยัญชนะอันวิจิตร  เปนเรื่องนอกแนว  เปน 
คํากลาวของสาวก,  เมื่อมีผูนําสูตรที่นักกวีแตงขึ้นใหมเหลานั้นมากลาวอยู,  
เธอจักฟงดวยดี  จักเงี่ยหูฟง  จักตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง  และจักสําคัญวาเปนสิ่งที่ตน 
ควรศึกษาเลาเรียนไป. 

ภิกษุ  ท.!  ความอันตรธานของสุตตันตะเหลานั้น  ที่เปนคําของตถาคต 
เปนขอความลึก  มีความหมายซึ้ง  เปนชั้นโลกุตตระ  วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา 
จักมีไดดวยอาการอยางนี้  แล. 

 
 

ผูทําศาสนาเสื่อม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มูลเหตุสี่ประการเหลานี้  ที่ทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน 
จนเสื่อมสูญไป.  สี่อยางอะไรกันเลา ?  สี่อยางคือ:- 

ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุเลาเรียนสูตร  อันถือกันมาผิด  ดวยบท 
พยัญชนะที่ใชกันผิด ;  เมื่อบทและพยัญชนะใชกันผิดแลว  แมความหมายก็มี 
นัยอันคลาดเคลื่อน.  ภิกษุ  ท.!  นี้  มูลกรณีที่หนึ่ง  ซึ่งทําใหพระสัทธรรม 
เลอะเลือน  จนเสื่อมสูญไป 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  พวกภิกษุเปนคนวายาก  ประกอบดวยเหตุ 
ที่ทําใหเปนคนวายาก  ไมอดทน  ไมยอมรับคําตักเตือนโดยความเคารพหนักแนน.  
ภิกษุ  ท.!  นี้มูลกรณีที่สอง  ซึ่งทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน  จนเสื่อมสูญไป. 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  พวกภิกษุเหลาใด  เปนพหุสูต  คลองแคลวใน 
หลักพระพุทธวจนะ  ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมาติกา  (แมบท).  ภิกษุเหลานั้น 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๙๗/๑๖๐. 
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ไมไดเอาใจใสบอกสอนใจความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอื่น ๆ ;  เมื่อทาน 
เหลานั้นลวงลับดับไป  สูตรทั้งหลาย  ก็เลยขาดผูเปนมูลราก  (อาจารย)  ไมมีที่อาศัย 
สืบไป.  ภิกษุ  ท.!  นี้  มูลกรณีที่สาม  ซึ่งทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน  จนเสื่อม 
สูญไป. 

 
ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง  พวกภิกษุชั้นเถระ  ทําการสะสมบริกขาร 

ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา  มีจิตต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ  ไมเหลียว 
แลในกิจแหงวิเวกธรรม  ไมปรารภความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุ 
สิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงในสิ่งที่ยังไมทําใหแจง.  ผูบวชในภายหลัง 
ไดเห็นพวกเถระเหลานั้นทําแบบแผนเชนนั้นไว  ก็ถือเอาไปเปนแบบอยาง  จึงทํา 
ใหเปนผูทําการสะสมบริกขารบาง  ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา  มีจิตต่ําดวย 
อํานาจแหงนิวรณ  ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม  ไมปรารภความเพียร  เพื่อ 
ถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงในสิ่งที่ยังไมทําใหแจง,  
ตามกันสืบไป.  ภิกษุ  ท.!  นี้  มูลกรณีที่สี่  ซึ่งทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน 
จนเสื่อมสูญไป 

ภิกษุ  ท.!  มูลเหตุสี่ประการเหลานี้แล  ที่ทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน 
จนเสื่อมสูญไป 

 
 

คนไมควรเลี้ยงโค๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  คนเลี้ยงโคที่ประกอบดวยความบกพรอง  ๑๑  อยางแลว  ไม 
เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทําฝูงโคใหเจริญได.  ความบกพรอง  ๑๑  อยาง  อะไร 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาโคปาลสูตร.  มู.ม.  ๑๒/๔๑๐/๓๘๔-๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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กันเลา ?  ๑๑  อยางคือ  คนเลี้ยงโคในกรณีนี้  เปนผูไมรูเรื่องรางกายของโค,  
เปนผูไมฉลาดในลักษณะของโค,  เปนผูไมเขี่ยไขขาง,  เปนผูไมปดแผล,  
เปนผูไมสุมควัน,  เปนผูไมรูจักทาที่ควรนําโคไป,  เปนผูไมรูจักน้ําที่โค 
ควรดื่ม,  เปนผูไมรูจักทางที่โคควรเดิน,  เปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป,  
เปนผูรีดนมโคเสียหมด  ไมมีสวนเหลือ,  เปนผูไมใหเกียรติแกโคอุสภ 
อันเปนโคพอฝูง  เปนโคนําฝูง  ดวยการเอาใจใสเปนพิเศษ,  ภิกษุ  ท.!  
คนเลี ้ยง โคที่ประกอบดวยความบกพรอง  ๑๑  อยางนี้แล  ไมเหมาะที่จะเลี้ยงโค 
และทําฝูงโคใหเจริญได  ; 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ  ๑๑  ประการ 

แลว  ไมควรที่จะถึงความเจริญงอกงาม  ไพบูลย  ในธรรมวินัยนี้.  องคคุณ  
๑๑  ประการอะไรกันเลา ?  ๑๑  ประการคือ  ภิกษุในกรณีนี้  เปนผูไมรูจักรูป,  
เปนผูไมฉลาดในลักษณะ,  เปนผูไมเขี่ยไขขาง,  เปนผูไมปดแผล,  
เปนผูไมสมควัน,  เปนผูไมรูจักทาที่ควรไป,  เปนผูไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม,  
เปนผูไมรูจักทางที่ควรเดิน,  เปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป,  เปนผูรีด 
 “นมโค”  เสียหมด  ไมมีสวนเหลือ  เปนผูไมบูชาอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลาย 
ผูเปนเถระ  มีพรรษายุกาล  บวชนาน  เปนบิดาสงฆ  เปนผูนําสงฆ 
ดวยการบูชานั้นพิเศษ. 

 
พวกไมรูจักรูป 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมรูจักรูป  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมไมรูขัดตามที่เปนจริงวา  “รูปชนิดใด 

ก็ตาม  ทั้งหมดนั้นชื่อวารูป,  คือ  มหาภูตรูปมี  ๔,  และอุปาทายรูป  คือรูปท่ีอาศัย 
มหาภูตรูปท้ัง  ๔”  ดังนี้  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมรูจักรูป  เปนอยางนี้แล. 
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พวกไมฉลาดในลักษณะ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมฉลาดในลักษณะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมไมรูตามที่เปนจริงวา  “คนพาล  มีอกุศล- 

กรรมเปนเครื่องหมาย,  บัณฑิต  มีกุศลกรรมเปนเครื่องหมาย”  ดังนี้เปนตน.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมฉลาดในลักษณะ  เปนอยางนี้แล. 

พวกไมเขีย่ไขขาง 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมเขี่ยไขขาง  เปนอยางไรกันเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ไมอดกลั้น  ไมละ  ไมบรรเทา  ไมทําใหสิ้นสุด 

ไมทําใหหมดสิ้น  ซึ่งความตรึกเกี่ยวดวยกาม,  ความตรึกเกี่ยวดวยความมุงราย,  
ความตรึกเกี่ยวดวยการทําความลําบากแกคนอื่น  ที่เกิดขึ้นแลว ๆ ;  และไมอดกลั้น 
ไมละ  ไมบรรเทา  ไมทําใหสิ้นสุด  ไมทําใหหมดสิ้น  ซึ่งสิ่งอันเปนอกุศลลามก 
ทั้งหลาย  ที่เกิดขึ้นแลว.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมเขี่ยไขขาง  เปนอยางนี้แล. 

พวกไมปดแผล 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมปดแผล  เปนอยางไรกันเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เห็นรูปดวยตา,  ฟงเสียงดวยหู,  ดมกลิ่นดวย 

จมูก,  ลิ้มรสดวยลิ้น,  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย,  รูธรรมารมณดวยใจ,  แลวก็มี 
จิตยึดถือเอา  ทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือท้ังหมด  และการถือเอาโดยการแยก 
เปนสวน ๆ  .  สิ่งอันเปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส  จะพึงไหลไปตามผูที่ 
ไมสํารวม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ.  เธอ 
ไมปฏิบัติเพื่อปดกั้น  อินทรียเหลานั้นไว,  เธอไมรักษาและไมสํารวม  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ,  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมปดแผล  เปนอยางนี้แล. 

พวกไมสุมควัน 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมสุมควัน  เปนอยางไรกันเลา ? 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ไมแสดงธรรม  ตามที่ไดฟงไดเรียนมาแลว 
แกคนอื่น  โดยพิสดาร.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมสุมควัน  เปนอยางนี้แล 

พวกไมรูจักทาที่ควรไป 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมรูจักทาที่ควรไป  เปนอยางไรกันเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เมื่อเขาไปพวกภิกษุ  ซึ่งเปนพหุสูต  คลอง 

แคลวในหลักพระพุทธวจนะ  ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมาติกา,  ก็ไมไตถาม 
ไมไลเลียงโดยทํานองนี้วา  “ทานผูเจริญ  ท.!  พระพุทธวจนะนี้  เปนอยางไร ?  
ความหมายแหงพระพุทธวจนะนี้  มีอยางไร ?  ”  ดังนี้  ตามเวลาอันสมควร  ;  ทานพหุสูต 
เหลานั้น  จึงไมทําขอความที่ยังลี้ลับใหเปดเผย  ไมทําขอความอันลึกซึ้งใหตื้น  และ 
ไมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงความสงสัย  นานาประการ 
ใหแกภิกษุนั้นได.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมรูจักทาที่ควรไป  เปนอยางนี้แล. 

พวกไมรูจักน้ําที่ควรด่ืม 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไวแลว  อันผูใด 

ผูหนึ่งแสดงอยู  เธอก็ไมไดความรูธรรม  ไมไดความรูอรรถ  และไมไดความ 
ปราโมทยอันอาศัยธรรม.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม  เปนอยางนี้แล. 

พวกไมรูจักทางที่ควรเดิน 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมรูจักทางที่ควรเดิน  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมไมรูชัดแจงตามที่เปนจริง  ซึ่ง 

อริยมรรคมีองคแปด.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมรูจักทางที่ควรเดิน  เปนอยางนี้แล. 

พวกไมฉลาดในที่ที่ควรไป 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป  เปนอยางไรเลา ? 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมไมรูชัดแจงตามที่เปนจิรง  ซึ่งสติ- 
ปฏฐานสี่.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป  เปนอยางนี้แล. 

 
พวก  รีด  “นมโค”  เสียหมด  ไมมีสวนเหลือ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรีด  “นมโค”  เสียหมด  ไมมีสวนเหลือ  เปน 
อยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  พวกคฤหบดีผูมีศรัทธา  ยอมปวารณาไมขีดขั้น  แกภิกษุ 
ในพระศาสนานี้  ดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร.  
ในการที่เขาปวารณาเชนนั้น,  ภิกษุเปนผูไมรูจักประมาณในการรับปจจัยสี่  มีจีวร 
เปนตนเหลานั้น.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผู  ”รีดนมโค”  เสียหมด  ไมมีสวนเหลือ 
เปนอยางนี้แล. 

พวกไมบูชาผูเฒา 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูไมบูชาอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลาย  ชั้นที่เปนเถระ  ฯลฯ 

ดวยการบูชาชั้นพิเศษ  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ไมเขาไปตั้งไวในกายธรรม,  วจีกรรม  และ 

มโนกรรม  อันประกอบดวยเมตตา  ในภิกษุทั้งหลาย  ผูเปนเถระ  มีพรรษายุกาล 
บวชนาน  เปนบิดาสงฆ  ทั้งในที่แจงและที่ลับ.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผู 
ไมบูชาอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลาย  ชั้นที่เปนเถระ  ฯลฯ  ดวยการบูชาชั้นพิเศษ 
เปนอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูประกอบดวยองคคุณ  ๑๑  ประการเหลานี้แล 

ที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย  ในธรรมวินัยนี้เลย. 
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ลูกนอกคอก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เหยี่ยวตัวหนึ่ง  ไดโฉบลง  จับนกมูลไถตัวหนึ่งไปไดโดย 
รวดเร็ว.  นกมูลไถกําลังถูกเหยี่ยวนําไป  ไดพร่ํารําพันอยางนี้วา  “เรานะไมเขา 
ลักษณะของผูมีบุญ,  เรามีบุญนอย,  เราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใช 
วิสัยควรเที่ยวไป.  ถาในวันนี้  เราเที่ยวไปในวิสัยอันเปนของบิดา 
ของตน,  เหยี่ยวตัวนี้  หาสูเราไดไม”  ดังนี้  ;  เหยี่ยวจึงถามวา  “นี่แนะ 
นกมูลไถ!  ที่ไหนของเจาเลา  ซึ่งเปนวิสัยอันเปนของแหงบิดาของตนเที่ยวไป”.  
นกมูลไถตอบวา  “ที่ที่มีกอนดิน  ซึ่งคนทําการไถทิ้งไว  นั่นแหละคือวิสัยเปนที่ 
ที่เที่ยวของบิดาเรา”  ครั้งนั้นเหยี่ยวผูแสดงความหยิ่งเพราะกําลังของตน 
ผูอวดอางเพราะกําลังของตน  ไดปลอยนกมูลไถไปดวยคําพูดวา  “ไปเถอะ 
นกมูลไถ!  ถึงเจาไปในที่เชนนั้นก็ไมพนมือเราแน”  ดังนี้.  ครั้งนั้นนกมูลไถ 
ไปยังที่ที่มีกอนดินซึ่งคนทําการไถทิ้งไว  แลวจึงขึ้นยืนบนกอนดินใหญทาเหยี่ยววา 
 “ทีนี้  มาซิ  ทานเหยี่ยวของเรา.  ทีนี้  มาซิ  ทานเหยี่ยวของเรา”  ดังนี้.  ครั้งนั้น 
เหยี่ยวผูแสดงความหยิ่งเพราะกําลังของตน  ผูอวดอางเพราะกําลังของตน  ไดหอปก 
ทั้งสองขาง  แลวโฉบลงไปที่นกมูลไถโดยรวดเร็ว.  ภิกษุ  ท.!  ในกาลใดแล  
นกมูลไถรูตัวเสียกอนวา  “เหยี่ยวใหญตัวนี้มาจับเราแลว”  ในกาลนั้น  นกมูลไถ 
ตัวนั้น  ก็หลบเขาซอกดินเสียกอน.  ภิกษุ  ท.!  ครั้งนั้นแล  เหยี่ยวตัวนั้น 
เอาอกกระแทกดินตาย  เพราะความเร็ว  ณ  ตรงนั้นเอง.  ภิกษุ  ท.!  ผูที่เที่ยว 
ไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไปแหงตนยอมมีอันเปนไป  ดวยประการฉะนี้. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต.  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๙๖/๖๘๙. 
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ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเที่ยว 
ไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัยควรไปเที่ยว.  เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใช 
วิสัยควรเที่ยวไป  มารจักไดชองทางทําลายลาง  มารจักไดโอกาสที่จะทําตาม 
อําเภอใจแกพวกเธอ.  วิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุ  คืออะไรเลา ?  
คือ  กามคุณ  ๕.  หาอะไรกันเลา ?  หาคือ  รูปท่ีเห็นดวยตา,  เสียงที่ไดยินดวยหู,  
กลิ่นที่รูสึกดวยจมูก,  รสท่ีรูสึกดวยลิ้น,  และโผฏฐัพพะที่รูสึกดวยการสัมผัสทางกาย 
ซึ่งเปนที่นาปรารถนา,  นารักใคร,  นาชอบใจ,  ที่ยวนตายวนใจใหรัก,  ที่กาม 
เขาไปตั้งอาศัย,  ที่เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ ;  ภิกษุ  ท.!  นี้  แล  เปนวิสัยอื่น 
ซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุ. 

 
 

ผูโลเล๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มูลเหตุแปดอยางนี้เลา  ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมเสียสําหรับ 
ภิกษุ  ผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน.  มูลเหตุแปดอยางอะไรกันเลา ?  
แปดอยางคือ  :- 

(๑)  ความเปนผูพอใจในการทํางานกอสราง, 
(๒)  ความเปนผูพอใจในการคุย, 
(๓)  ความเปนผูพอใจในการนอน, 
(๔)  ความเปนผูพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกัน, 
(๕)  ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อฏฐก.  อํ.  ๒๓/๓๔๓/๑๘๓. 
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(๖)  ความเปนผูไมรูประมาณในการกิน, 
(๗) ความเปนผูพอใจในการกระทํา  เพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบาย 

ทางกาย, 
(๘)  ความเปนผูพอในในการขยายกิจใหโยกโยโอเอ  เนิ่นชา. 
 
ภิกษุ  ท.!  มูลเหตุแปดอยางนี้แล  ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมเสีย 

สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน. 
 
 

ภิกษุรองเพลง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว  มีหาอยาง 
เหลานี้  หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยางคือ  :- 

(๑)  แมตนเอง  ก็กําหนดยินดีในเสียงนั้น 
(๒)  แมคนอื่น  ก็พลอยกําหนดยินดีในเสียงนั้น. 
(๓)  แมพวกคฤหบดี  ก็พากันยกโทษติเตียนไดวา  “พวกสมณะ 

สากยบุตรเหลานี้  ก็ขับเพลงเหมือนพวกเราขับเพลงทีเดียวนะ”  ดังนี้, 
(๔)  เมื่อภิกษุนั้นยังรูสึกลุมหลงในกระแสเสียงนั้นอยู  สมาธิก็ 

พังทลาย. 
(๕)  อนุชนรุนหลัง  จะถือเอาเปนแบบอยาง 
ภิกษุ  ท.!  โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว  มีหาอยาง 

เหลานี้แล. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๗๙/๒๐๙. 
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ผูมัวแตอวดฉลาด๑ 
กัสสปะ!  เธอ  จงกลาวสั่งสอนภิกษุ,  จงแสดงธรรมีกถาแกภิกษุ 

กัสสปะ !  เราหรือเธอ  จะตองวากลาวสั่งสอนภิกษุ,  เราหรือเธอ  จะตองแสดง 
ธรรมีกถาแกภิกษุ.   

“ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ !  ในเวลานี้  ภิกษุทั้งหลายเปนคนวายากและประกอบดวย 
เหตุที่ทําใหวายากดวย,  ไมมีความอดทน,  ไมยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพ,  ขาแตพระองคผูเจริญ !  
ในเรื่องนี้  ขาพระองค  ยังไดเห็นภิกษุขื่อภัณฑะซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอานนทองคหนึ่ง  และภิกษุ 
ชื่ออาภิชชิกะ  ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธองคหนึ่ง  กลาวทาทายกันดวยเรื่องวิชาความรูวา 
 “มาซิ  ภิกษุ!  จะไดเห็นกันวา  ใครจักกลาวไดมากกวากัน,  ใครจักพูดไดเพราะกวากัน,  ใครจักพูดได 
นานกวาใคร’  ดังนี้”.  พระมหากัสสปะกลาวทูลขึ้น 

พระผูมีพระภาคเจา  จึงรับส่ังใหตามตัวภิกษุทั้งสองนั้นมาเฝา  แลวไดทรงซักถามภิกษุ 
ทั้งสองนั้น,  ภิกษุทั้งสองนั้นไดทูลรับวา  ไดทําการทาทายกันเชนนั้นจริง,  จึงตรัสวา  : 

ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งสองยอมเขาใจธรรมที่เราแสดงแลว  วาเราไดแสดงวา 
 “ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลาย  จงพูดทาทายกันดวยเรื่องวิชาความรูอยางนี้วา  “มาซิ  ภิกษุ !  
จะไดรูวา  ใครจะพูดไดมากกวากัน,  ใครจะพูดไดเพราะกวากัน  ใครจะพูดไดนาน 
กวาใคร’  ดังนี้”,  ดังนั้นหรือ ? 

ภิกษุทั้งสองรูปนั้นทูลวา  “หาเปนเชนนั้นไม  พระเจาขา”. 
ภิกษุ  ท.!  ก็เมื่อเธอทั้งสอง  เขาใจธรรมที่เราแสดงแลว  วาหาเปนอยางนี้ 

ไม,  ก็เรื่องอะไรเลา  โมฆบุรุษทั้งสอง  รูอยางไร  เห็นอยางไร  ทั้งที่บวชอยูใน 
ธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลว  จึงกลาพูดทาทายกันและกันดวยเรื่องวิชาความรูวา 
 “มาซิ  ภิกษุ  จะไดรูวา  ใครจะพูดไดมากกวากัน,  ใครจะพูดไดเพราะ 
กวากัน,  ใครจะพูดไดนานกวาใคร”  ดังนี้เลา. 

ภิกษุทั้งสองไดสํานึกตัว  จึงหมอบลงที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา  แลวกลาวคําขอขมาโทษ 
วา  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  ความลวงเกินของขาพระองค  ไดลวงเกินแลว  เพราะทําตามประสาพาล 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๔๐/๒๘๓,  ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ  ที่เชตวัน. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๑๘ 

ประสาเขลา  ประสาไมฉลาด,  คือ  ขอที่ขาพระองคทั้งสองไดบวชอยูในธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจา 
กลาวไวดีแลวอยางนี้  กลับมาพูดทาทายกันเสียดวยเรื่องวิชาความรู  “มาซิ  ภิกษุ  จะไดรูวาใคร 
จะพูดไดมากกวากัน  ใครจะพูดไดเพราะกวากัน  ใครจะพูดไดนานกวาใคร”  ดังนี้  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ !  ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงงดโทษโดยเปนโทษลวงเกินของขาพระองคทั้งสอง,  เพื่อสังวรตอไป 
พระเจาขา”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  แนแลว  เธอทั้งหลาย  ไดถึงความมีโทษ  เพราะทําตาม 
ประสาพาล  ประสาเขลา  ประสาไมฉลาด,  คือขอท่ีเธอทั้งหลาย  ทั้ง ๆ  ที่ไดมาบวช 
ในธรรมวินัยที่เรากลาวไวดีแลวอยางนี้  กลับมามัวพูดทาทายกันดวยเรื่องวิชาความรู 
วา  “มาซิ  ภิกษุ !  จะไดรูวา  ใครจะพูดไดมากกวากัน,  ใครจะพูดไดเพราะกวากัน,  
ใครจะพูดไดนานกวาใคร”  ดังนี้  ภิกษุ  ท.!  แตเมื่อเธอทั้งหลายเห็นโทษโดย 
ความเปนโทษ  แลวทําคืนเสียอยางถูกระเบียบเชนนี้  เราก็จะงดโทษของพวกเธอ 
ทั้งหลายให. 

ภิกษุ  ท.!  ผูที่เห็นโทษโดยความเปนโทษแลวคืนทําเสียอยางถูก 
ระเบียบ  แลวทําการสังวรระวังตอไป,  อันนั้นยอมเปนความเจริญในวินัย 
ของพระอริยเจา  ดังนี้. 

 
พระหลวงตา๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  พระหลวงตา  ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางหาไดยาก.  

หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยางคือ  :- 
ภิกษุ  ท.!  พระหลวงตาที่มีปญญาละเอียดออนในการรูจตุราริยสัจจ 

หาไดยาก, 
พระหลวงตาที่เปนคนมีทาทางเรียบรอยหาไดยาก, 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒๑๙๐/๕๙,๖๐, 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๖  วาดวยการหละหลวมในธรรม ๑๑๙ 

พระหลวงตาที่เปนคนสดับตรับฟงแลวจําไดมากหาไดยาก, 
พระหลวงตาที่เปนธรรมกถึกหากไดยาก, 
พระหลวงตาที่เปนคนปฏิบัติเครงตามวินัยหาไดยาก, 

(อีกสูตรหนึ่ง) 
ภิกษุ  ท.!  พระหลวงตาที่เปนคนวางายสอนงายหาไดยาก, 
พระหลวงตาที่รับคําแนะนําไปปฏิบัติใหเปนอยางดีหาไดยาก, 
พระหลวงตาที่ยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพเอื้อเฟอหาไดยาก, 
พระหลวงตาที่เปนธรรมกถึกหาไดยาก, 
พระหลวงตาที่ปฏิบัติเครงตามวินัยหาไดยาก, 
ภิกษุ  ท.!  พระหลวงตา  ที่ประอบดวยองคประกอบหาอยาง  (แตละ- 

หมวด)  เหลานี้แล  หาไดยาก. 
 
 

พระถูกฆา๑ 
 

เกสี  !  เราก็ฝกดวยวิธีละมุนละมอมบาง  ดวยวิธีรุนแรงบาง  ดวยทั้งสองวิธี 
ประกอบกันบาง  เชน  เดียวกับทานฝกมาเหมือนกัน.---ฯลฯ--- 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ถาคนผูนั้นไมรับการฝกทั้ง  ๓  วิธีนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จะทรง 
ทําแกเขาอยางไร ?  ”  นายเกสีนักฝกมามีชื่อเสียงทูลถาม. 

เกสี !  ถาคนผูนั้น  ไมรับการฝกดวยวิธีละมุนละมอม  ไมรับการฝกดวย 
วิธีรุนแรง  และไมรับการฝกดวยวิธีทั้งสองบวกกัน  เราก็ฆาเขาเสีย  เชนเดียวกับ 
ทานเหมือนกัน. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๕๑-๒/๑๑๑,  ตรัสแกนายเกสีนักฝกมา. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๒๐ 

“การฆา  ไมควรแกพระผูมีพระภาคเจามิใชหรือพระเจาขา,  ไฉนจึงรับส่ังวา  “เราก็ฆา 
เขาเสีย”  กระนี้เลา ? 

 
จริง  เกสี !  การฆา  ไมควรแกตถาคต,  แตวา  คนผูใด  ไมรับการฝก 

ดวยวิธีละมุนละมอม  ไมรับการฝกดวยวิธีรุนแรง  และไมรับการฝกดวยทั้งสองวิธี 
บวกกัน   ตถาคตก็ไมน ับคนผู นั ้นว า   เปนคนที ่พ ึงว ากลาวสั ่งสอนตอไป ,  
ทั ้ง เพื ่อนพรหมจารีผู รู ทั ้งหลายก็ไมนับคนผู นั ้น   วาเปนคนที ่จะพึงวากลาว 
สั่งสอนดวย.  นี่แนะเกสี  !  ขอท่ีตถาคตไมนับคนผูนั้น  วาเปนคนที่จะพึงวากลาว 
สั่งสอน,  ทั้งเพื่อนพรหมจารีผูรูทั้งหลายก็ไมนับคนผูนั้น  วาเปนคนที่จะพึงวากลาว 
สั ่งสอนดวยนั ้น   นั ่นชื ่อ ว า เป นการฆา เส ียอยา งสนิททีเด ียว ในว ิน ัยของ 
พระอริยเจา. 

 
“นั่น  ชื่อวาเปนการฆาเสียอยางสนิทแน  พระเจาขา---”  นายเกสีทูล. 

 
 

ผูหลนจากศาสนา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  นักบวช  ที่ไมประกอบดวยเหตุสี่ประการแลว  ยอมกลาวไดวา 
เปนผูหลนจากธรรมวินัยนี้.  เหตุสี่ประการอะไรกันเลา ?  เหตุสี่ประการคือ  :- 

 
(๑)  ผูที่ไมประกอบดวยศีล  อันเปนเครื่องไปจากขาศึก๒  เรียก 

ไดวา  คนหลนจากธรรมวินัยนี้ 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒/๒. 
๒  เปนเครื่องไปจากขาศึก  หมายความวา  เปนศีลที่ครบถวนถูกตองบริสุทธิ์  มุงหมายเพื่อ 

ออกจากทุกขโดยตรง  มิใชศีลเพื่อประโยชนอยางโลก ๆ  หรือเพื่อลาภเปนตน. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๖  วาดวยการหละหลวมในธรรม ๑๒๑ 

(๒)  ผูที่ไมประกอบดวยสมาธิ  อันเปนเครื่องไปจากขาศึก  เรียก 
ไดวา  คนหลนจากธรรมวินัยนี้, 

(๓)  ผูที่ไมประกอบดวยปญญา  อันเปนเครื่องไปจากขาศึก  เรียก 
ไดวา  คนหลนจากธรรมวินัยนี้, 

(๔)  ผูที่ไมประกอบดวยวิมุตติ  อันเปนเครื่องไปจากขาศึก  เรียก 
ไดวา  คนหลนจากธรรมวินัยนี้, 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชที่ไมประกอบดวยเหตุสี่ประการเหลานี้แล  เรียกไดวา 

เปนผูหลนจากธรรมวินัยนี้. 
 
 

หมวดที่หก  จบ. 
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๑๒๓

ผูชี้ขุมทรัพย! 
 

น  เต  อหํ  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม 

ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยังเปยก  ยังดิบอยู 

นิคฺณยฺหนิคฺคยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยุด 

ปวยฺหปวยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักชี้โทษแลว  ชี้โทษอีก  ไมมีหยุด 

โย  สาโร,  โส  สฺสติ 
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนักจักทนอยูได. 

(มหาสฺุตสตฺต  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๕/๓๕๖) 
 

นิธีนํว  ปวตฺตารํ         ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาวึ  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด  ๆ  ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากบับัณฑิตชนดินั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖) 
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 ๑๒๔

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๗ 

วาดวย  การลืมคําปฏิญาณ 
 

 
๑.  “กูเปนโค”   
๒.  สมณะแกลบ 
๓.  ชอบใหหญิงประคบประหงม 
๔.  ชอบสัพหยอกกับหญิง 
๕.  ชอบสบตาหญิง 
๖.  ชอบฟงเสียงหญิง 
๗.  ชอบระลึกถึงความหลัง

เกี่ยวกับหญิง 
๘.  ชอบดูผูอืน่บริโภคกาม 
๙.  ประพฤติพรหมจรรย

เพื่อเปนเทพยดา 
๑๐.  ฉิบหายเพราะคลื่น 
๑๑.  ฉิบหายเพราะจระเข 
๑๒.  ฉิบหายเพราะวังวน 
๑๓.  ฉิบหายเพราะปลาราย 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔.  เห็นยอดออน ๆ  วาเปนแกน 
๑๕.  หลงสะเก็ดแหงวาเปนแกน 
๑๖.  หลงเปลือกสด ๆ  วาเปนแกน 
๑๗.  หลงกระพี้ไมวาเปนแกน 
๑๘.  ไมรู  “ความลับ”  ของขันธหา 
๑๙.  ไมรู  “ความลับ”  ของ

อุปาทานขันธ 
๒๐.  ไมรู  “ความลับ”  ของธาตุสี่ 
๒๑.  ไมรู  “ความลับ”  ของ

อินทรียหก 
๒๒.  ไมรู  “ความลับ”  ของ

อินทรียหา 
๒๓.  ไมรูปฏิจจสมุปบาท  ไมไดเปน

สมณะ 
๒๔.  ไมรูอริยสัจจไมไดเปนสมณะ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่ ๗ 

วาดวย  การลืมคําปฏิญาณ 
 

“กู  เปนโค  !  ”๑ 
ภิกษุ  ท.!  ลาที่เดินตามฝูงโคไปขางหลัง ๆ  แมจะรองอยูวา  “กู  ก็เปนโค,  

กู  ก็เปนโค”  ดังนี้ก็ตามที.  แตสีของมันก็หาเปนโคไปไดไม,  เสียงของมัน 
ก็หาเปนโคไปไดไม,  เทาของมันก็หาเปนโคไปไดไม,  มันก็ไดแตเดินตาม 
ฝูงโคไปขางหลัง ๆ  รองเอาเองวา  “กู  ก็เปนโค,  กู  ก็เปนโค”  ดังนี้  เทานั้น.  
ขอน้ีฉันใด; 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบางรูปในกรณีเชนนี้  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,  คือแมจะ 

เดินตามหมูภิกษุไปขางหลัง ๆ  รองประกาศอยูวา  “ขา  ก็เปนภิกษุ  ขา  ก็เปน 
ภิกษุ”  ดังนี้ก็ตามที,  แตความใครในการประพฤติศีลสิกขาของเธอ  
ไมเหมือนของภิกษุทั้งหลาย,  ความใครในการประพฤติจิตตสิกขาของเธอ 
ไมเหมือนของภิกษุทั้งหลาย,  ความใครในการประพฤติปญญาสิกขา 
ของเธอ  ไมเหมือนของภิกษุทั้งหลาย,  ภิกษุรูปนั้น  ไดเดินตามหมูภิกษุไป 
ขางหลัง ๆ  รองประกาศเอาเองวา  “ขา  ก็เปนภิกษุ,  ขา  ก็เปนภิกษุ”  ดังนี้เทานั้น. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๔/๕๒๒. 

๑๒๕ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๒๖ 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ 
ไววา  “ความใครในการประพฤติศีลสิกขาของเรา  ตองเขมงวดเสมอ,  
ความใครในการประพฤติจิตตสิกขาของเรา  ตองเขมงวดเสมอ,  ความใคร 
ในการประพฤติปญญาสิกขาของเรา  ตองเขมงวดเสมอ”  ดังนี้  ภิกษุ  ท.!  
พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

 
 

สมณะแกลบ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงขับบุคคลนี้ออกไปเสีย.  ภิกษุ  ท.!  
พวกเธอทั้งหลาย  จงขับบุคคลนี้ออกไปเสีย.  จงนําบุคคลนี้ไปใหพน.  ลูก 
นอกคอก  ชางทําใหลําบากใจกระไร. 

 
ภิกษุ  ท.!  พวกนักบวชบางคน  มีการเดิน  การถอยกลับ  การแลดู  การ 

เหลียวดู  การคูแขนคูขา  การเหยียดมือเหยียดเทา  การทรงสังฆาฏิ  ถือบาตร 
ครองจีวร  เหมือน ๆ  พวกภิกษุที่ดีรูปอื่น ๆ  ทั้งหลาย  ชั่วเวลาที่ภิกษุทั้งหลาย 
ยังไมเห็นอาบัติของเธอ.  เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเธอเขา  เมื่อนั้น 
เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา  “นี่เปนสมณะอันตราย,  เปนสมณะแกลบ,  
เปนสมณะขยะมูลฝอย”  ดังนี้  ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอ  วาเปนเชนนั้นแลว 
เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.  ขอนั้นเพราะอะไร ?  เพราะคนทั้งหลาย 
มีความประสงควา  “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดีอื่น ๆ  ทั้งหลายเลย”  
ดังนี้. 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อฏฐก.  อํ.  ๒๓/๑๗๐/๑๐๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ริมฝงสระ 

โบกขรณีคัคครา  เนื่องจากมีภิกษุรูปหนึ่ง  ถูกเพื่อนโจทยดวยอาบัติแลว  แกลงปดเรื่องของตนไว  หรือ 
ชวนไถลพูดออกนอกเรื่องเสีย  และแสดงทาโกรธ  ไมพอใจออกมาใหเห็นชัด. 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๒๗ 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือน  ตนขาวผี๑  ซึ่งออกรวงมีแตแกลบ  ไมมี 
เนื้อในที่บริโภคได  เกิดขึ้นในนาขาว  เต็มไปหมดในฤดูทํานา.  รากของมัน 
ลําตนของมัน  ใบของมัน  ก็ดูเหมือน ๆ  ตนขาวยวะ  ๒ทั้งหลาย  ชั่วเวลา 
ที่รวงยังไมออก,  เมื่อใด  มันออกรวง  เมื่อนั้น  จึงทราบไดวา  “นี่  เปนตนขาวผี 
ซึ่งมีแตแกลบ  ไมมีเนื้อในที่บริโภคได”  ดังนี้.  ครั้นคนทั้งหลายทราบเชนนี้แลว 
เขาก็ชวยกันทิ้งถอนพรอมทั้งรากทิ้งไปใหพนนาขาว.  ขอนั้นเพราะอะไร ?  
เพราะคนทั้งหลาย  มีความประสงควา  “อยาใหตนขาวผีทําลายตนขาวยวะ 
ที่ดีอื่น ๆ  เลย”  ดังนี้ ; 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  นักบวชบางคนในกรณีนี้  มีการเดิน 
การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวดู  การคูแขนคูขา  การเหยียดมือเหยียดเทา 
การทรงสังฆาฏิ  ถือบาตร  ครองจีวร  เหมือน ๆ  พวกภิกษุที่ดีรูปอื่น ๆ  ทั้งหลาย 
ชั่วเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ.  เมื่อใด  ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติ 
ของเธอเขา  เมื่อนั้น  เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา  “นี่เปนสมณะอันตราย,  
เปนสมณะแกลบ,  เปนสมณะขยะมูลฝอย”  ดังนี้  ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอวา 
เปนเชนนั้นแลว  เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.  ขอน้ันเพราะอะไร ?  เพราะคน 
ทั้งหลาย  มีความประสงควา  “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดีอื่น ๆ  ทั้งหลายเลย”  
ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือน  กองขาวเปลือกกองใหญ  ที่คนทั้งหลายกําลัง
โรยกันอยูกลางลม,  ในขาวเปลือกเหลานั้น  ขาวที่เปนเมล็ดแท  แข็งแกรงก็
ตกไปรวมกันอยูกองหนึ่ง,  สวนขาวลีบท่ีเปนแกลบ  ลมก็พัดปลิวพาไป 

 
 
 

                                                
๑ คําวา  ขาวผี  ในที่นี้  ความหมายเพียงขาวที่มิใชขาวที่ประสงค  แตมันมีลําตนคลายขาวเทานั้น. 
๒ ศัพทวา  ยวะ  เปนชื่อขาวชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีในอินเดีย  ไมมีชื่อเรียกในภาษาไทย  จึงตอง 

เรียกทับศัพท,  นักศึกษาตะวันตก  บางคนแปลวา  corn  บางคนแปลวา  barley  ลวนแตยังเปนปญหา 
ทั้งนั้น. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๒๘ 

รวมเขาเปนอีกกองหนึ่ง,  เจาของจึงเอาไมกวาด ๆ  ขาวที่ลีบนั้นไปทิ้งเสีย.  
ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะเจาของมีความประสงควา  “อยาใหขาวลีบที่เปน 
แกลบมาปนกับขาวอื่น ๆ  เลย”  ดังนี้  ; 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  นักบวชบางคนในกรณีนี้  มีการเดิน 
การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวดู  การคูแขนคูขา  การเหยียดมือเหยียดเทา 
การทรงสังฆาฏิ  ถือบาตร  ครองจีวร  เหมือนพวกภิกษุที่ดีรูปอื่น ๆ  ทั้งหลาย 
ชั่วเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ.  เมื่อใด  ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติ 
ของเธอเขา  เมื่อน้ัน  เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา  “นี่เปนสมณะอันตราย,  เปน 
สมณะแกลบ,  เปนสมณะขยะมูลฝอย”  ดังนี้.  ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอวาเปน 
เชนนั้นแลว  เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.  ขอนั้นเพราะอะไร ?  เพราะคน 
ทั้งหลาย  มีความประสงควา  “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดีอื่น ๆ  ทั้งหลายเลย”  
ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  อนึ่ง  เปรียบเหมือนบุรุษที่ตองการ  ถังไมสําหรับใสน้ํา 
ถือขวานที่คมเขาไปในปา.  เขาเคาะตนไมตาง ๆ  ดวยขวาน.  บรรดาตนไม 
ตาง ๆ  เหลานั้น  ตนไหนเปนไมเนื้อแข็ง  มีแกนตัน  ถูกเคาะดวยขวาน  ยอม 
สงเสียงหนัก ๆ  ,  สวนตนไมที่ผุไน  น้ําซึมเขาไปแชอยูได  จนเกิดเปอยผุขึ้นในตัวเอง 
ถูกเคาะดวยขวานเขา  ก็สงเสียงดังกอง,  บุรุษผูนั้น  จึงตัดตนไมเนื้อผุในชนิดนั้น 
ที่โคน  แลวตัดปลายออก  ควานในทําใหเกลี้ยงเกลาอยางดี  ครั้นแลวก็ใชเปนถัง 
สําหรับใสน้ําไดสําเร็จ  ; 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  นักบวชบางคนในกรณีนี้  มีการเดิน 
การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวดู  การคูแขนคูขา  การเหยียดมือเหยียดเทา 
การทรงสังฆาฏิ  ถือบาตร  ครองจีวร  เหมือนพวกภิกษุที ่ดีรูปอื่น ๆ  ทั้งหลาย 
ชั่วเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ.  เมื่อใด  ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติ 
ของเธอเขา  เมื่อน้ัน  เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา  “นี่เปนสมณะอันตราย,  เปน 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๒๙ 

สมณะแกลบ,  เปนสมณะขยะมูลฝอย”  ดังนี้  ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอ  วาเปน 
เชนนั้นแลว  เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.  ขอนั้นเพราะอะไร ?  เพราะคน 
ทั้งหลายมีความประสงควา  “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดีอื่น ๆ  ทั้งหลายเลย”  
ดังนี้.๑ 

“เพราะอยูรวมกัน  จึงรูจักกันไดวา  คนนี้มีความปรารถนา 
ลามก   มัก โกรธ   มักลบหลู คุณท าน   หัวดื้ อ   ตีตนเสมอท า น  
มี คว ามริ ษยา   มี คว ามตระหนี่  และโออวด. 

ในทามกลางชน   เขาเปนคนมีวาจาหวาน   ปานสมณะ  
ที่ดีพูด;  แตในที่ลับคน   ยอมทําสิ่ งที่ คนชั่ ว   ซึ่ งมีความเห็น  
ต่ําทราม   ไม เอื้อเฟอระเบียบ   พูดจาปลิ้นปลอน   โปปด   เขา  
ทํากัน  ทุกอยาง. 

ทุกคน   พึ งร วมมือกันกําจัด เขาออกไปเสีย ,   ทุกคน  
พึงชวยกันทึ้งถอนบุคคลที่ เปนดุจตนขาวผีนั้นทิ้ง,  พึงชวยกัน  
ขับคนกลวงเปนโพรงไปใหพน ,   พึงชวยกันคัดเอาคนที่มิ ใช  
สมณะ  แตยังอวดอางตนวาเปนสมณะออกทิ้งเสีย  ดุจชาวนา  
โรยขาวเปลือกกลางลม  เ พ่ือตัดเอาขาวลีบออกทิ้งเสีย  ฉะนั้น. 

อนึ่ง  คนเรา  เมื่อมีการอยูรวมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่  
ไมสะอาดก็ตาม   ตองมีสติกํากับอยูด วยเสมอ ,   แตนั้นพึง  
สามัคคีตอกัน  มีปญญาทําที่สุดทุกขแหงตนเถิด”. 

 
ชอบใหหญิงประคบประหงม๒ 

พราหมณ !  มีสมณะหรือพราหมณบางคน  ในโลกนี้  ปฏิญาณตัววาเปน 
พรหมจารีโดยชอบ  เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคามก็จริงแล  แตวา  เขายัง 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๓๐ 

ยินดีกับการลูบทา  การขัดสี  การอาบ  การนวดฟน๓  ที่ทําให  โดยมาตุคาม,  
เขาปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้นจากมาตุคาม. 

พราหมณ !  นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอยของ 
พรหมจรรย 

พราหมณ !  เรากลาววา  ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน  ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับแคนใจ,  
ชื่อวายังไมพนจากความทุกขได 

 
ชอบสัพหยอกกับหญิง๔ 

พราหมณ !  อีกอยางหนึ่ง,  มีสมณะหรือพราหมณบางคน  ในโลกนี้ 
ปฏิญาณตัววา  เปนพรหมจารีโดยชอบ  เขาไมเสพเมถุนกับดวยมาตุคาม  และไม 
ยินดีการลูบทา  การขัดสี  การอาบ  การนวดฟน  ที่ไดรับจากมาตุคามก็จริงแล 
แตวา  เขายังพูดจาซิกซี้  เลนหัวสัพหยกกับดวยมาตุคาม,  เขาปลาบปลื้ม 
ยินดีดวยการทําเชนนั้นจากมาตุคาม 

 
 
 

                                                
๑  อุปมาที่  ๓  นี้  หมายเอาแตเพียงลักษณะของตนไมที่แนนตัน  และตนไมที่กลวงเปนโพรง 

ดูภายนอก  คลายกันเทานั้น,  ไมไดเทียบคูโดยตรง  เหมือนอุปมาที่  ๑-๒ 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๕๖/๔๗,  ตรัสแกพราหมณ  ชานุสโสณี  ผูทูล 

ถาม  ถึงขอที่พระองคยังปฏิญาณตน  เปนพรหมจารีอยูหรือหาไม,  ไดรับคําตอบวา  “ถามีใครกลาวอยาง 
นั้น  ควรกลาวเจาะจงตัวเรา  เพราะเรานี่แล  ประพฤติพรหมจรรย  ไดบริสุทธิ์บริบูรณไมขาด  ไมทะลุ 
ไมดาง  ไมพรอม”  พราหมณจึงทูลถามถึงความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอยของพรหมจรรย 
วาเปนอยางไร  ตอพระองค  ซึ่งไดรับตอบดังเรื่องเหลานี้. 

๓  อุจฺฉาทน  -  ปริมทฺทน  -  นฺหาปน  -  สมฺพาหน  เปนคําชุดหนึ่ง  ซึ่งเปนชื่อของวิธีการอาบน้ํา 
ซึ่งประกอบดวยการทําส่ิงที่ชําระของโสโครกที่รางกาย,  การถูเหงื่อไคล,  การนวดฟน  ใหเกิดกําลัง 
กลามเนื้อ,  ซึ่งแพรหลายในอินเดีย. 

๔  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓๑/๕๖/๔๗. 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๓๑ 

พราหมณ !  นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอยของ 
พรหมจรรย. 

พราหมณ !  เรากลาววาผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน  ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับแคนใจ,  
ชื่อวายังไมพนจากความทุกขได. 

 
 

ชอบสบตาผูหญิง๑ 
 

พราหมณ !  อีกอยางหนึ่ง,  มีสมณะหรือพราหมณบางคน  ในโลกนี้ 
ปฏิญาณตัววา  เปนพรหมจารีโดยชอบ  เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,  
ไมยินดีการลูบทา  การขัดสี  การอาบ  การนวดฟน  ที่ไดรับจากมาตุคาม,  
ทั้งไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม  ก็จริงแล,  แตวา 
เขายังชอบสบตาดวยตากับมาตุคาม,  เขาปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้น 
จากมาตุคาม. 

พราหมณ !  นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอยของ 
พรหมจรรย 

พราหมณ !  เรากลาววา  ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน  ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับแคนใจ,  
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๕๖/๔๗. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๓๒ 

ชอบฟงเสียงผูหญิง๑ 
 
พราหมณ !  อีกอยางหนึ่ง,  มีสมณะหรือพราหมณบางคน  ในโลกนี้ 

ปฏิญาณตัววา  เปนพรหมจารีโดยชอบ  เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,  
ไมยินดีการลูบทา  การขัดสี  การอาบ  การนวดฟน  ที่ไดรับจากมาตุคาม,  
ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม,  ทั้งไมยินดีในการสบตา 
ดวยตากับมาตุคาม  ก็จริงแล,  แตวา  เขายังชอบฟงเสียงของมาตุคาม  ที่ 
หัวเราะอยูก็ดี  พูดจาก็ดี  ขับรองอยูก็ดี  รองใหอยูก็ดี  ขางนอกฝาก็ตาม 
นอกกําแพงก็ตาม,  เขาปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้นจากมาตุคาม. 

พราหมณ  !  นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอย 
ของพรหมจรรย. 

พราหมณ !  เรากลาววา  ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยัง 
ประกอบ  ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน  ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และ 
ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความ 
คับแคนใจ,  ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 

 
ชอบระลึกถึงความหลังเกี่ยวกับหญิง๒ 

 
พราหมณ !  อีกอยางหนึ่ง  มีสมณะหรือพราหมณบางคน  ในโลกนี้ 

ปฏิญาณตัววา  เปนพรหมจารีโดยชอบ  เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม, 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ  ๒๓/๕๖/๔๗. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ  ๒๓/๕๗/๔๗. 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๓๓ 

ไมยินดีการลูบทา  การขัดสี  การอาบ  การนวดฟน  ที่ไดรับจากมาตุคาม,  ไม 
ยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม,  ไมยินดีในการสบตาดวยตา 
กับมาตุคาม,  ทั้งไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคาม  ก็จริงแล  แตวา  เขาชอบ 
ตามระลึกถึงเรื่องเกา  ที่เคยหัวเราะ  เลาโลม  เลนหัวกับดวยมาตุคาม.  
เขาปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้นจากมาตุคาม. 

พราหมณ !  นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอย  ของ 
พรหมจรรย. 

พราหมณ !  เรากลาววา  ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน  ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับแคนใจ,  
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 

 
ชอบดูผูอื่นบริโภคกาม๑ 

 
พราหมณ !  อีกอยางหนึ่ง,  มีสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ 

ปฏิญาณตัววาเปนพรหมจารีโดยชอบ  เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,  
ไมยินดีการลูบทา  การขัดสี  การนวดฟน  ที่ไดรับจากมาตุคาม,  ไมยินดีในการ 
พูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม,  ไมยินดีในการสบตาดวยตากับมาตุคาม,  
ไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคาม,  ทั้งไมชอบตามระลึกถึงเรื่องเกาที่เคยหัวเราะ 
เลาโลมเลนหัวกับดวยมาตุคาม  ก็จริงแล  แตวา  เขาเพียงแตเห็นคฤหบดี 
หรือบุตรคฤหบดี  ผูอิ่มเอิบ  เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา  ไดรับ
การ 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๕๗/๔๗. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๓๔ 

บําเรออยูดวยกามคุณ,  เขาก็ปลาบปลื้มยินดีดวยการไดเห็นการกระทํา 
เชนนั้น. 

พราหมณ !  นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอยของ 
พรหมจรรย 

พราหมณ !  เรากลาววา  ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน  ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับแคนใจ,  
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได 

 
 

ประพฤติพรหมจรรยเพ่ือเปนเทพยดา๑ 
 

พราหมณ !  อีกอยางหนึ่ง,  มีสมณะหรือพราหมณบางคน  ในโลกนี้ 
ปฏิญาณตัววาเปนพรหมจารีโดยชอบ  เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม,  ไม 
ยินดีการลูบทา  การขัดสี  การอาบ  การนวดฟน  ที่ไดรับจากมาตุคาม,  ไมยินดี 
ในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม,  ไมยินดีในการสบตาดวยตากับ 
มาตุคาม,  ไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคาม,  ไมขอบตามระลึกถึงเรื่องเกา 
ที่เคยหัวเราะเลาโลมเลนหัวกับดวยมาตุคาม,  และทั้งไมยินดีที่จะเห็นพวกคฤหบดี 
หรือบุตรคฤหบดีผูอิ่มเอิบเพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา  และตนพลอยนึกปลื้มใจ 
ก็จริงแล  แตวา  เขาประพฤติพรหมจรรยโดยตั้งความปรารถนา  เพื่อไปเปน 
เทพยดาพวกใดพวกหนึ่ง. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๕๗/๔๗. 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๓๕ 

พราหมณ !  นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอย 
ของพรหมจรรย. 

พราหมณ !  เรากลาววา  ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน  ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับแคนใจ,  
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 

 
 

ฉิบหายเพราะคลื่น๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภัย  อันเกิดแตคลื่น  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  คนบางคนมีศรัทธา  ออกบวชจากเรือนไม 

เกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแก  และความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  ครอบงํา 
เอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉนการทําที่สุด 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะมีปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นบวชแลว  เพื่อนผูประพฤติ 
พรหมจรรยดวยกัน  ยอมวากลาวตักเตือนเธอวา  “ทาน !  เปนพระแลว  ตองกาว 
เดินดวยทาทางอยางนี้ ๆ  ,  ตองถอยกลับดวยทาทางอยางนี้ ๆ,  ตองแลดู 
ดวยทาทางอยางนี้ ๆ  ,  ตองเหลียวดวยทาทางอยางนี้ ๆ,  ตองคูแขน 
คูขาดวยทาอยางนี้ ๆ  ,  ตองเหยียดมือเหยียดเทาดวยทาทางอยางนี้ ๆ,  
ตองนุงหมจับถือซึ่งสังฆาฏิ  บาตร  จีวร  ดวยทาทางอยางนี้ ๆ”  ดังนี้ 
เธอนั้นหวนระลึกไปวา  “เมื่อกอน  เราอยูครองเรือน  ยอมวากลาวสั่งสอนผูอื่น, 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๖๕/๑๒๒. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๓๖ 

บัดนี้  พวกภิกษุ  คราวลูกคราวหลานของเรากลับมาคอยหาโอกาสวากลาวตักเตือน 
เรา”  ดังนี้  เธอก็โกรธ  แคนใจ  บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหง 
คฤหัสถ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชนิดนี้  เรียกวา  ผูกลัวภัยอันเกิดแตคลื่น  แลวจึงบอก 
เลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. 

ภิกษุ  ท.!  คําวา  ภัย  อันเกิดแตคลื่น  เปนคําชื่อสําหรับเรียก 
ความคับแคน  เพราะโกรธ. 

ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ภัย  อันเกิดแตคลื่นแล. 
 

ฉิบหายเพราะจระเข๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภัย  อันเกิดแตจระเข  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  คนบางคนมีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน 

ไมเกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแก  และความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจครอบงํา 
เอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉนการทํา 
ที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นบวชแลวเพื่อนผูประพฤติ 
พรหมจรรยดวยกัน  ยอมวากลาวสั่งสอนเธอวา  “สิ่งนี้ทานควรเคี้ยว  สิ่งนี้ 
ไมควรเคี้ยว,  สิ่งนี้ทานควรบริโภค,  สิ่งนี้ไมควรบริโภค,  ทานควรเคี้ยว 
กิน  ลิ้ม  ดื่ม  แตของที่ควร,  ไมควรเคี้ยว  กิน  ลิ้ม  ดื่ม  ของที่ไมควร,  
ทานควรเคี้ยว   กิน   ลิ้ม   ดื่ม   แตในกาลที่ควร   ไมควรเคี้ยว   กิน  

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๖๕/๑๒๒. 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๓๗ 

ลิ้ม  ดื่ม  นอกกาล”  ดังนี้  เธอนั้น  หวนระลึกไปวา  “เมื่อกอน  เราอยู 
ครองเรือน  ปรารถนาสิ่งใด  ก็เคี้ยว  กิน  ลิ้ม  ดื่ม  สิ่งนั้น,  เคี้ยว  กิน  ลิ้ม  ดื่มได 
 (ทุกอยางทั้งที่ภิกษุนี้วา)  ควรและไมควร,  ไดทั้งในกาลที่ควร  และนอกกาล,  ชะรอย 
ทานจะหามปากของเราในของเคี้ยวของฉันอันประณีต  ที่คฤหบดีผูมีศรัทธานํามา 
ถวายนอกกาลในเวลากลางวัน”  ดังนี้,  เธอก็โกรธ  แคนใจ  บอกเลิกสิกขา 
หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชนิดนี้  เรียกวา  ผูกลัวภัย  อันเกิดแตจระเข  แลวจึง 
บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. 

ภิกษุ  ท.!  คําวา  ภัย  อันเกิดแตจระเขนี้  เปนคําชื่อสําหรับเรียก 
ความเปนคนเห็นแกทอง. 

ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ภัย  อันเกิดแตจระเขแล. 
 

ฉิบหายเพราะวังวน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภัย  อันเกิดแตวังวน  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  คนบางคนมีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน 

ไมเกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแกและความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ 
ครอบงําเอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉน 
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นบวชแลว  เวลาเชา 
เธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปบิณฑบาตในยานหมูบานหรือนิคม  ไมรักษากาย 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๖๗/๑๒๒. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๓๘ 

ไมรักษาวาจา  ไมรักษาจิต  ไมกําหนดสติ  ไมสํารวมอินทรีย.  ในที่นั้น ๆ  
เธอไดเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี  ผูอิ่มเอิบ  เพียบพรอมดวยกามคุณ 
ทั้งหา  ใหเขาบําเรออยู.  เธอนั้น  กลับหวนระลึกไปวา  “เมื่อกอน  เราเปน 
คฤหัสถครองเรือน  ก็เปนผูอิ่มเอิบ  เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา  ใหเขาบําเรออยู.  
ทรัพยสมบัติในสกุลของเราก็มีอยู  และเราก็อาจบริโภคทรัพยสมบัติพลางทําบุญ 
พลาง,  อยากระนั้นเลย  เราบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ 
บริโภคทรัพยสมบัติพลางทําบุญพลางเถิด”  ดังนี้,  เธอก็บอกเลิกสิกขา  หมุน 
กลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชนิดนี้  เรียกวา  ผูกลัวภัย  อันเกิดแตวังวน  แลวจึง 
บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. 

ภิกษุ  ท.!  คําวา  ภัย  อันเกิดแตวังวนนี้  เปนคําชื่อสําหรับเรียก 
กามคุณทั้งหา. 

ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ภัย  อันเกิดแตวังวนแล. 
 
 

ฉิบหายเพราะปลาราย๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภัย  อันเกิดแตปลาราย  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  คนบางคนมีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน 

ไมเกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแกและความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ 
ครอบงําเอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉน 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๖๘/๑๒๒, 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๓๙

การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นบวชแลวเวลาเชา 
เธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปบิณฑบาต  ในยานหมูบานหรือนิคม  ไมรักษากาย 
ไมรักษาวาจา  ไมรักษาจิต  ไมกําหนดสติ  ไมสํารวมอินทรีย.  ในที่นั้น ๆ  
เธอไดเห็นมาตุคาม  (หญิงชาวบาน)  ที่หมชั่วนุงชั่ว,  เมื่อเธอเห็นมาตุคาม 
ที่หมช่ัวนุงชั่ว  ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ  เธอมีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว  ก็บอก 
เลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชนิดนี้  เรียกวา  ผูกลัวภัย  อันเกิดแตปลาราย  แลวจึง 
บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ. 

ภิกษุ  ท.!  คําวา  ภัย  อันเกิดแตปลารายนี้  เปนคําชื่อสําหรับ 
เรียกมาตุคาม  (หญิงชาวบาน). 

ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  ภัย  อันเกิดแตปลารายแล. 
 
 

เห็นยอดออน ๆ  วาเปนแกน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  กุลบุตรบางคนมีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน 
ไมเกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแก  ความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ 
ครอบงําเอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉน 
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นคิดอยางนี้แลว 
กุลบุตรนั้น  จึงออกจากเรือนดวยศรัทธา,  ครั้นบวชแลวสามารถทําลาภ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาสาโรปมสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๖๒/๓๔๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่เขาคิชฌกูฏ  ใกลนครราชคฤห. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๔๐ 

สักการะและเสียงเยินยอ  ใหเกิดขึ้นได,  เธอมีใจยินดีแลวมีความดําริเต็มรอบแลว
ในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น.  เธอทะนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอ
นั้นวา  “เราเปนผูมีลาภสักการะและเสียงเยินยอ  สวนภิกษุอื่น ๆ  เหลานี้  ต่ําตอย
นอยศักดิ์”  ดังนี้.  เธอนั้น  เมาอยู  มัวเมาอยู  ถึงความประมาทอยู  เพราะลาก
สักการะและเสียงเยินยอนั้น.  เมื่อประมาทแลว  เธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลว 
นาชัง. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษ  ผูตองการดวยแกนไม  เสาะหาแกนไม 

เที่ยวคนหาแกนไมอยู  จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  มองขามพนแกน.  มอง 
ขามพนกระพี้,  มองขามพนเปลือกสด,  มองขามพนสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,  
เด็ดเอาใบออนที่ปลายกิ่งถือไป  ดวยเขาใจวา  นี่แกนไม,  บุรุษมีตาดี  เห็น 
คนนั้นเขาแลว  ก็กลาววา  “ผูเจริญคนนี้  ชางไมรูจักแกน,  ไมรูจักกระพี้,  
ไมรูจักเปลือกสด,  ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,  ไมรูจักใบออนที่ปลายกิ่ง,  
จริงดังวา  ผูเจริญคนนี้  ตองการแกนไม  เสาะหาแกนไม  เที่ยวคนหาแกนไม 
จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  ก็มองขามพนแกน,  ขามพนกระพี้,  ขามพน 
เปลือกสด,  ขามพนสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,  ไปเด็ดเอาใบออนที่ปลายกิ่งถือไป 
ดวยเขาใจวา  นี่แกนไม,  สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไม  จักไมสําเร็จประโยชน 
เลย”  ดังนี้  ฉันใดก็ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.!  เราเรียกคนบวชชนิดนี้วา  ไดถือ 
เอาพรหมจรรย  ตรงใบออนที่ปลายกิ่งของมัน  และเขาถึงที่สุดของ 
พรหมจรรย  ดวยการกระทําเพียงใหลากสักการะและเสียงเยินยอ  
เกิดขึ้นเทานั้นเอง. 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๔๑ 

หลงสะเก็ดแหง  วาเปนแกน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  กุลบุตรบางคนมีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน 
ไมเกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแก  ความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ 
ครอบงําเอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉน 
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นคิดอยางนี้แลว 
กุลบุตรนั้น  จึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา.  ครั้นบวชแลวสามารถทําลาภ 
สักการะและเสียงเยินยอใหเกิดขึ้นได  เธอมีใจยินดีแลว  ไมมีความดําริเต็มรอบ 
แลว  ในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น;  เธอไมทะนงตัว  เพราะลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอนั้น,  เธอไมเมาอยู  ไมมัวเมาอยู  ไมถึงความประมาทอยู  เพราะ 
ลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น  ;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอใหความถึงพรอม 
ดวย  ศีล  เกิดขึ้นได,  เธอมีใจยินดีแลว  มีความดําริเต็มรอบแลว  ในความถึง 
พรอมดวยศีลนั้น.  เธอทะนงตัว  เพราะความถึงพรอมดวยศีลนั้น  วา  “เราเปนผู 
มีศีล  มีกัลยาณธรรม  สวนภิกษุอื่น ๆ  เหลานี้ทุศีล  มีความเปนอยูเลวทราม”  
ดังนี้.  เธอนั้น  เมาอยู  มัวเมาอยูถึงความประมาทอยู  เพราะความถึงพรอม 
ดวยศีลน้ัน,  เมื่อประมาทแลวเธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษ  ผูตองการดวยแกนไม  เสาะหาแกนไม 

เที่ยวคนหาแกนไมอยู  จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  มองขามพนแกน,  มองขาม 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาสาโรปมสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๓๖๓/๓๔๘.  สะเก็ดเปลือกในที่นี้คือ 

ผิวเปลือกชั้นนอกสุดของเปลือกไม  ที่เปนสะเก็ดขรุขระหุมเปลือกสดอยู,  มิใชสะเก็ดที่เกิดจากการ 
ถากของชางไมเปนตน.  คําในภาษาไทย  ยังไมปรากฏวา  ไดแกคําอะไร. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๔๒ 

พนกระพี้,  มองขามพนเปลือกสด,  ถากเอาสะเก็ดเปลือกตามผิวเปลือกถือไป 
ดวยเขาใจวา  นี่แกนไม,  บุรุษมีตาดี  เห็นคนนั้นเขาแลว  ก็กลาววา  “ผูเจริญคนนี้ 
ชางไมรูจักแกน,  ไมรูจักกระพี้,  ไมรูจักเปลือกสด,  ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิว 
เปลือก,  ไมรูจักใบออนที่ปลายกิ่ง.  จริงดังวา  ผูเจริญคนนี้ตองการแกนไม 
เสาะหาแกนไม  เที่ยวคนหาแกนไม  จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  ก็มองขามพนแกน,  
ขามพนกระพี้,  ขามพนเปลือกสด,  ถากเอาสะเก็ดแหงตามผิวเปลือกถือไป  ดวย 
เขาใจวา  นี่แกนไม;  สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไมจักไมสําเร็จประโยชนเลย”  ดังนี้,  
ฉันใดก็ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.!  เราเรียกคนบวชชนิดนี้วา  ไดถือเอาพรหมจรรย 
ตรงสะเก็ดแหงตามผิวเปลือกของมัน  และเขาถึงที่สุดแหงพรหมจรรยได 
ดวยการกระทําเพียงใหความถึงพรอมดวยศีลเกิดขึ้นเทานั้นเอง. 

 
 
 

หลงเปลือกสด ๆ  วาเปนแกน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  กุลบุตรบางคนมีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน 
ไมเกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแก  ความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ 
ครอบงําเอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉน 
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นคิดอยางนี้แลว 
กุลบุตรนั้นจึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา.  ครั้นบวชแลว  สามารถ 
ทําลาภสักการะและเสียงเยินยอใหเกิดขึ้นได,  เธอไมมีใจยินดี  ไมมีความดําริ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาสาโรปมสูตร  ม.ม.  ๑๒/๓๖๕/๓๔๙. 
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หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๔๓ 

เต็มรอบแลว  ในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น.  เธอทะนงตัว  เพราะลาภ 
สักการะและเสียงเยินยอนั้น,  เธอไมเมาอยู  ไมมัวเมาอยู  ไมถึงความประมาทอยู 
เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น  ;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอใหความถึงพรอม 
ดวยศีลเกิดขึ้นได,  เธอมีความยินดีแลวในความถึงพรอมดวยศีลน้ัน  แตวา  หามี 
ความดําริเต็มรอบเพียงความถึงพรอมดวยศีลน้ันไม,  เธอไมทะนงตัวเพราะความถึง 
พรอมดวยศีลนั้น,  เธอไมเมาอยู  ไมมัวเมาอยู  ไมถึงความประมาทอยู  เพราะ 
ความถึงพรอมดวยศีลนั้น.  เมื่อไมประมาทแลว  เธอใหถึงความพรอมดวย 
สมาธิ  เกิดขึ้นได.  เธอมีใจยินดีแลว  มีความดําริเต็มรอบแลว  ในความถึง 
พรอมดวยสมาธินั้น.  เธอทะนงตัว  เพราะความถึงพรอมดวยสมาธินั้นวา  “เราเปน 
ผูมีจิตถึงความเปนหนึ่ง  ตั้งมั่นแลว  สวนภิกษุอื่น ๆ  เหลานี้  มีจิตฟุงซาน  ไมตั้ง 
มั่นแลว”  ดังนี้.  เธอนั้นเมาอยู  มัวเมาอยู  ถึงความประมาทอยู  เพราะความ 
ถึงพรอมดวยสมาธินั้น,  เมื่อประมาทแลว  เธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษ  ผูตองการดวยแกนไม  เสาะหาแกนไม 

เที่ยวคนหาแกนไมอยู  ไปจนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  มองขามพนแกน,  มองขาม 
พนกระพี้,  ถากเอาแตเปลือกสด ๆ  ถือไป,  ดวยเขาใจวา  นี่แกนไม  บุรุษ 
มีตาดี  เห็นคนนั้นเขาแลวก็กลาววา  “ผูเจริญคนนี้  ชางไมรูจักแกน  ไมรูจักกระพี้,  
ไมรูจักเปลือกสด,  ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,  ไมรูจักใบออนที่ปลายกิ่ง,  
จริงดังวา  ผูเจริญคนนี้  ตองการแกนไม  เสาะหาแกนไม  เที ่ยวคนหาแกนไม 
จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  ก็มองขามพนแกน,  ขามพนกระพี้,  ถากเอาเปลือก 
สด ๆ  ถือไป,  ดวยเขาใจวา  นี่แกนไม,  สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไม  จักไมสําเร็จ 
ประโยชนเลย”  ดังนี้ ;  ฉันใดก็ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.!  เราเรียกคนบวชชนิดนี้วา 
ไดถ ือเอาพรหมจรรย  ตรงเปลือกสดของมัน   และเขาถึงที ่ส ุดแหงพรหม - 
จรรย  ดวยการกระทําเพียงใหความถึงพรอมดวยสมาธิเกิดขึ้นเทานั้นเอง. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๔๔ 

หลงกระพี้ไม  วาเปนแกน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  กุลบุตรบางคนมีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน 
ไมเกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแก  ความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ 
ครอบงําเอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉน 
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นคิดอยางนี้แลว 
กุลบุตรจึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา.  ครั้นบวชแลวสามารถทําลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอใหเกิดขึ้นได,  เธอไมมีใจยินดี  ไมมีความดําริเต็มรอบแลว  ในลาภ 
สักการะและเสียงเยินยอนั้น.  เธอไมทะนงตัว  เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้น,  
เธอไมเมาอยู,  ไมมัวเมาอยู  ไมถึงความประมาทอยู  เพราะลาภสักการะและเสียง 
เยินยอนั้น  ;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอใหความถึงพรอมดวยศีลเกิดขึ้นได,  เธอมีใจ 
ยินดีแลว  เพราะความถึงพรอมดวยศีลน้ัน  แตวา  หามีความดําริเต็มรอบเพียงความ 
ถึงพรอมดวยศีลน้ันไม,  เธอไมทะนงตัว  เพราะความถึงพรอมดวยศีลน้ัน,  เธอไม 
เมาอยู  ไมมัวเมาอยู  ไมถึงความประมาทอยู  เพราะความถึงพรอมดวยศีลนั้น  ;  
เมื่อไมประมาทแลว  เธอใหถึงความพรอมดวยสมาธิเกิดขึ้นได,  เธอมีใจยินดีแลว 
ในความถึงพรอมดวยสมาธินั้น.  แตวา  หามีความดําริเต็มรอบเพียงความถึงพรอม 
ดวยสมาธินั้นไม,  เธอไมทะนงตัว  เพราะความถึงพรอมดวยสมาธินั้น,  เธอ 
ไมเมาอยู  ไมมัวเมาอยู  ไมถึงความประมาทอยู  เพราะความถึงพรอมดวย 
สมาธินั้น  ;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอก็ทําให  ญาณทัสสนะ  ความรู 
เห็นธรรมเกิดขึ้นได,  เธอมีใจยินดีแลว  มีความดําริ เต็มรอบแลว  ใน 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาสาโรปมสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๓๖๘/๓๕๐. 
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ญาณทัสสนะนั้น.  เธอทะนงตัว  เพราะญาณทัสสนะนั้นวา  “เราเปนผูรูผูเห็นอยู 
สวนภิกษุอื่น ๆ  เหลานี้ไมรูไมเห็น”  ดังนี้.  เธอนั้น  เมาอยู  มัวเมาอยู  ถึง 
ความประมาทอยู  เพราะญาณทัสสนะนั้น,  เมื่อประมาทแลว  เธอก็อยูดวยความ 
เปนอยูที่ดูแลวนาชัง 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษ  ผูตองการดวยแกนไม  เสาะหาแกนไม 
เที่ยวคนหาแกนไมอยู  ไปจนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  มองขามพนแกนเสีย,  ถาก 
เอากระพี้ถือไป  ดวยเขาใจวา  นี่แกนไม,  บุรุษมีตาดี  เห็นคนนั้นเขาแลว 
ก็กลาววา  “ผูเจริญคนนี้  ชางไมรูจักแกน,  ไมรูจักกระพี้,  ไมรูจักเปลือกสด,  
ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,  ไมรูจักใบออนที่ปลายกิ่ง,  จริงดังวา  ผูเจริญ 
คนนี้ตองการแกนไม  เสาะหาแกนไม  เที่ยวคนหาแกนไม  จนถึงตนไมใหญ 
มีแกนแลว  ก็มองขามพนแกนเสีย,  ถากเอากระพี้ถือไป  ดวยเขาใจวา 
นี่แกนไม.  สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไม  จักไมสําเร็จประโยชนเลย”  ดังนี้ ;  
ฉันใดก็ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.!  เราเรียกคนบวชชนิดนี้วา  ไดถือเอาพรหมจรรย 
ตรงกระพี้ของมัน  และถึงที่สุดแหงพรหมจรรยดวยการกระทําเพียง  ทําให 
ญาณทัสสนะเกิดขึ้นเทานั้นเอง.๑ 

 
ไมรู  “ความลับ”  ของขันธหา๒ 

 
โสณะ  !  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอม  ไมรูจักลักษณะ  ไมรูจัก 

เหตุเกิดขึ้น  ไมรูจักความดับสนิท  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับ 
สนิท  แหง  รูป...เวทนา  ...สัญญา  ...สังขาร.  ยอมไมรูจักลักษณะ 

 
 
 
 

                                                
๑  หมายถึง  มีการรูเห็นธรรมบางขั้น  แตยังไมถึงขนาดทําอาสวะใหส้ิน. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๖๒/๑๐๑,  ตรัสแกโสณะคฤหบดีบุตร  ที่เวฬุวัน. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๔๖ 

ไมรูจักเหตุเกิดขึ้น  ไมรูจักความดับสนิท  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ 
ดับสนิท  แหง  วิญญาณ  ; 

โสณะ !  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะ 
ในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ 
ทั้งหลายก็ตาม,  ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,  หาไดทําใหแจงซึ่ง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยูไม. 

 
 

ไมรู  “ความลับ”  ของอุปทานขันธ  ๑ 
 

ภิกษุ  ท  !  อุปทานขันธ  ๕  เหลานี้  คือ  อุปทานขันธคือรูป,  อุปทานขันธ 
คือเวทนา,  อุปทานขันธคือสัญญา,  อุปทานขันธคือสังขาร,  อุปทานขันธ 
คือวิญญาณ. 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ไมรูจักรสอรอย  ไมรูจักโทษ 
และไมรูจักอุบายเปนเครื่องออกไปพน  ในอุปทานขันธ  ๕  เหลานี้  ตามที่ 
เปนจริง ;  ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปน 
สมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดา 
พราหมณทั้งหลายก็ตาม,  ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,  หาไดทําใหแจงซึ่ง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลว  แลอยูไม. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ขนฺธ.  สํ  ๑๗/๑๙๕/๒๙๓. 
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ไมรู  “ความลับ”  ของธาตุส่ี๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ธาตุ  ๔  เหลานี้  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม. 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ไมรูจักรสอรอย  ไมรูจักโทษ 

และไมรูจักอุบายเครื่องออกไปพน  ในธาตุ  ๔  เหลานี้  ตามที่เปนจริง,  
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา 
สมณะทั้งหลายก็ตาม,  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย 
ก็ตาม  ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,  หาไดทําใหแจงซึ่งประโยชน 
แหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยูไม. 

 
 

ไมรู  “ความลับ”  ของอินทรียหก๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  อินทรีย  ๖  เหลานี้  คือ  อินทรียคือตา,  อินทรียคือหู,  
อินทรียคือจมูก,  อินทรียลิ้น,  อินทรียคือกาย,  อินทรียคือใจ. 

ภิกษุ  ท.  !  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ไมรูจักความเกิดขึ้น  ไมรูจัก 
ความดับไป  ไมรูจักรสอรอย  ไมรูจักโทษ  และไมรูจักอุบายเปนเครื่อง 
ออกไปพน  ในอินทรีย  ๖  เหลานี้  ตามที่เปนจริง  ;  ภิกษุ  ท.  !  สมณะ 
หรือพราหมณพวกนั้น  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  
ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,  ก็หาเปนสมณะ 

 
 
 
 

                                                
๑ บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๙/๔๑๖. 
๒ บาลี  พระพุทธภาษิต.  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๗๓/๙๐๙. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๔๘ 

หรือพราหมณไปไดไม.  หาไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือ 
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลว 
แลอยูไม. 

 
ไมรู  “ความลับ”  ของอินทรียหา  ๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  อินทรีย  ๕  เหลานี้  คือ  อินทรยคือศรัทธา,  อินทรียคือวิริยะ 

อินทรยคือสติ,  อินทรียคือสมาธิ,  อินทรียคือปญญา 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ไมรูจักความเกิดขึ้น  ไมรูจัก 

ความดับไป  ไมรูจักรสอรอย  ไมรูจักโทษ  และไมรูจักอุบายเปนเครื่อง 
ออกไปพน  ในอินทรีย  ๕  เหลานี้  ตามที่เปนจริง  ;  ภิกษุ  ท.!  สมณะ 
หรือพราหมณพวกนั้น  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  
ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,  ก็หาเปนสมณะ 
หรือพราหมณไปไดไม,  หาไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือ 
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึง 
แลวแลอยูไม. 

 
ไมรูปฏิจจสมุปบาท  ไมไดเปนสมณะ๒ 

 
  ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ไมรูจักชรามรณะ,  ไมรูจัก 

เหตุเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  ไมรูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ,  ไมรูจักขอ 
ปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชรามรณะ  ; 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต.  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๕๗/๘๔๘. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต.  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๗/๓๘. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๗  วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๑๔๙ 

ไมรูจักชาติ,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ,  ไมรูจักความดับสนิทแหงชาติ,  
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชาติ ; 

ไมรูจักภพ,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ,  ไมรูจักความดับสนิทแหงภพ,  
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงภพ ; 

ไมรูจักอุปาทาน,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปทาน,  ไมรูจักความดับสนิท 
แหงอุปทาน,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอุปทาน ; 

ไมรูจักตัณหา,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา,  ไมรูจักความดับสนิท 
แหงตัณหา,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงตัณหา ; 

ไมรูจักเวทนา,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา,  ไมรูจักความดับสนิท 
แหงเวทนา,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงเวทนา ; 

ไมรูจักผัสสะ,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  ไมรูจักความดับสนิท 
แหงผัสสะ,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงผัสสะ ; 

ไมรูจักอายตนะหก,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะหก,  ไมรูจักความ 
ดับสนิทแหงอายตนะหก,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหง- 
อายตนะหก ; 

ไมรูจักนามรูป,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป,  ไมรูจักความดับสนิท 
แหงนามรูป,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงนามรูป ; 

ไมรูจักวิญญาณ,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  ไมรูจักความดับสนิท 
แหงวิญญาณ,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงวิญญาณ ; 

ไมรูจักสังขาร,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ไมรูจักความดับสนิท 
แหงสังขาร  ,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงสังขาร ; 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะ 
ในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ 
ทั้งหลายก็ตาม,  ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,  หาไดทําใหแจงซึ่ง 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๕๐ 

ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในทิฏธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยูไม. 

 
ไมรูอริยสัจจ  ไมไดเปนสมณะ๑ 

 
ภิกษุ  ท.  !  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ไมรูจักตามที่เปนจริงวา  ทุกข 

เปนเชนนี้ ๆ,  ไมรูจักตามที่เปนจริงวา  เหตุใหเกิดทุกขเปนเชนนี้ ๆ,  ไมรูจัก 
ตามที่เปนจริงวา  ความดับสนิทแหงทุกขเปนเชนนี้ ๆ,  ไมรูจักตามที่เปนจริงวา 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกขเปนเชนนี้ ๆ; 

 ภิกษุ  ท.  !  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะ 
ในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ 
ทั้งหลายก็ตาม,  ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,  หาไดทําใหแจงซึ่ง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในทิฏธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยูไม. 

 
 
 

หมวดที่เจ็ด  จบ 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ  ๑๙/๕๔๒/๑๗๐๐. 
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ผูช้ีขุมทรัพย! 
 
 

น  เต  อหํ  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม 

ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยังเปยก  ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยุด 

ปวยฺหปวยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักชี้โทษแลว  ชี้โทษอีก  ไมมีหยุด 

โย  สาโร,  โส  สฺสติ 
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนักจักทนอยูได. 

(มหาสฺุตสุตฺต  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๕/๓๕๖) 
 

นิธีนํว  ปวตฺตารํ        ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาวึ  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด  ๆ  ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากบับัณฑิตชนดินั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖) 

 
 
 
 
 

๑๕๑ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๘ 

วาดวย  พิษสงทางใจ 
 
 

๑.  ดาบที่หมกอยูในจีวร 
๒.  ยาพิษในโลก 
๓.  ผูตกเหว 
๔.  ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท 
๕.  มาพยศแปดจําพวก 
๖.  ผูมีความจําเปนตองคิดทําลายสงฆ 
๗.  ผูจมมิดในหลุมคูถ 
๘.  สันดานกา 
๙.  พระรังโรค 

๑๐.  ผูควรอยูในคอกไปกอน 
๑๑.  ผูเกียจครานตลอดเวลา 
๑๒.  ลิงติดตัง 
๑๓.  ลาสึกเพราะติดเมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๒ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่ ๘ 

วาดวย  พิษสงทางใจ 
 
 

ดาบที่หมกอยูในจีวร๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มหาชนเขารูจักเธอทั้งหลายวา  “สมณะ  สมณะ”  ดังนี้,  
ถึงเธอทั้งหลายเลา  เมื่อถูกเขาถามวา  ทานทั้งหลาย  เปนอะไร ?  พวกเธอ 
ทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองวา  “เราเปนสมณะ”,  ดังนี้ 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อเธอทั้งหลาย  มีชื่อวา  สมณะ  และปฏิญาณตัวเองวา 

เปนสมณะ  อยูอยางนี้แลว  พวกเธอทั้งหลาย  จะตองสําเหนียกใจวา  “ขอปฏิบัติ 
อันใด  เปนขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ  เราจักปฏิบัติขอปฏิบัติอันนั้น.  
ดวยการปฏิบัติของเราอยางนี้  สมัญญาวาสมณะของตนก็จักเปนจริง 
และคําปฏิญาณวาสมณะของเราก็จักสมจริง,  อนึ่งเลา  เราบริโภคใชสอย 
บาตร  จีวร  อาหารบิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร 
ของทายกเหลาใด,  การบําเพ็ญทานของทายกเหลานั้น  ก็จักมีผลใหญ 
มีอานิสงสใหญ  และการบรรพชาของเราเอง  ก็จักไมเปนหมันเปลา 

 
 
 

 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จูฬอัสสปุรสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๕๑๒/๑๔๗๙/๔๘๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่อัสสปุรนิคมของชาวอังคะ. 
๑๕๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๕๔ 

แตจักมีผลมีกําไรแกเรา”  ดังนี้  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียก 
ใจไวอยางนี้เถิด. 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  มีอภิชฌามาก  ยังละอภิชฌา 
ไมได,  มีจิตพยาบาท  ยังละพยาบาทไมได,  เปนผูมักโกรธ  ยังละความมักโกรธ 
ไมได,  เปนผูมักถือความโกรธ  ยังละความถือโกรธไมได,  เปนผูลบหลูคุณทาน 
ยังละความลบหลูคุณทานไมได,  เปนผูยกตนเทียมทาน  ยังละความยกตนเทียมทาน 
ไมได,  เปนผูริษยา  ยังละความริษยาไมได,  เปนคนตระหนี่  ยังละความตระหนี่ 
ไมได  เปนคนโออวด  ยังละความโออวดไมได,  เปนคนมีมายา  ยังละความมายา 
ไมได,  เปนคนมีความปรารถนาลามก  ยังละความปรารถนาลามกไมได,  เปนคน 
มีความเห็นผิด  ยังละความเห็นผิดไมได; 

ภิกษุ  ท.!  เพราะละกิเลสมีอภิชฌาเปนตน  ซึ่งเปนเครื่องมัวหมองของ 
สมณะ  เปนโทษของสมณะ  เปนน้ําฝาดของสมณะ  เปนเหตุใหสัตวเกิดในอบาย 
และมีวิบากอันสัตวทั้งหลายจะตองเสวยในทุคติ  เหลานี้ยังละไมได  ;  เราก็ไมกลาว 
ภิกษุนั้นวา  “เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนอาวุธอันคมกลา๑  มีคมสองขาง  ที่เขาลับ 
ไวอยางดีแลว  หุมหอไวดวยผาสังฆาฏิของภิกษุนั้นเอง  ฉันใด  ;  ภิกษุ  ท.!  
เรากลาวการบรรพชาของภิกษุนี้วา  เปรียบกันไดกับอาวุธมีคมสองขางนั้น  ฉันนั้น.  
ภิกษุ  ท.!  เราไมกลาวความเปนสมณะวา  เปนสิ่งที่มีได  เพราะเหตุสักวาการทรง 
สังฆาฏิของผูที่ทรงสังฆาฏิ  ฯลฯ  เปนตนเลย. 

 
 
 
 
 

                                                
๑ บาลีวา  มตชนนาม  อาวุธชาตํ,  อรรถกถาใหคําอธิบายไวอยางยืดยาว  ไดใจความโดย 

สรุปวา  เปนดาบที่ตีขึ้นดวยเหล็กที่ชําระดวยวิธีที่ดีที่สุดของสมัยนั้น,  คือ  เอาผลเหล็กใหนกกะเรียนกิน 
เขาไป  แลวถายออกมาหลาย ๆ  ครั้ง  แลวจึงนํามาตีเปนดาล  มีคมสองขาง  (ทํานองพระขรรค) 
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หมวดที่  ๘  วาดวยพิษสงทางใจ ๑๕๕ 

ยาพิษในโลก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือน  ถวยดื่มสําริดมีเครื่องดื่มใสอยูแลวชนิดหนึ่ง 
สมบูรณดวยสี  กลิ่น  และรส  แตวามียาพิษติดอยู.  ครั้งนั้น  มีบุรุษผูหนึ่ง 
ซึ่งกําลังรอนจัด  มีความรอนระอุไปทั้งตัว  เหน็ดเหนื่อย  คอแหงกระหายน้ํา 
มาถึงเขา.  คนทั้งหลายบอก  แกบุรุษนั้นวา  “นี่แนะทานผูเจริญ,  ถวยดื่ม 
สําริดใบนี้  สมบูรณดวยสี  กลิ่น  และรส  สําหรับทาน  ;  แตวามียาพิษติดอยู.  
ถาหากทานตองการดื่มก็ดื่มได,  เมื่อทานกําลังดื่ม  จัดติดใจมันดวยสีของมันบาง 
ดวยกลิ่นของมันบาง  ดวยรสของมันบาง  ;  แตวา  ครั้นดื่มเขาไปแลว  ทานจัก 
ถึงความตาย  หรือรับทุกขเจียนตาย  เพราะเหตุนั้น”  ดังนี้.  บุรุษนั้นไมทันจะ 
พิจารณาถวยดื่มสําริดอันนั้น  (วาจะดื่มอยางไรจึงจะไมถูกยาพิษเปนตน)  รีบดื่มเอา ๆ  
ไมยอมวาง.  บุรุษน้ัน  ก็ถึงความตาย  หรือรับทุกขเจียนตาย  เพราะเหตุนั้น  ฉันใด ; 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ในกาลอดีตก็ตาม,  ในกาล 

อนาคตก็ตาม,  ในกาลบัดนี้ก็ตาม,  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ;  ยอมเห็นสิ่งอัน 
เปนที่รักที่สนิทใจในโลก  โดยความเปนของเที่ยง,  โดยความเปนสุข,  
โดยความเปนตัวตน,  โดยความเปนของไมเสียบแทง,  โดยความเปน 
ของเกษม,  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ยอมทําตัณหาใหเจริญ.  เมื่อ 
ทําตัณหาใหเจริญอยู  ก็ทําอุปธิ  ใหเจริญ.  เมื่อทําอุปธิใหเจริญอยู  ก็ทํา 
ทุกขใหเจริญ.  เมื่อทําทุกขใหเจริญอยู  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น 
ยอมไมหลุดพนจากความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๓๓/๒๖๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๕๖ 

ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ,  เราตถาคต  ยอมกลาววา 
“พวกเหลานั้น  ยอมไมหลุดพนจากทุกข”  ดัง  นี้แล. 

 
 
 

ผูตกเหว๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใดก็ตาม  ยังไมรูตามที่เปนจริงวาทุกข 
เปนเชนนี้ ๆ  ,  เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ,  ความดับสนิทแหงทุกข  เปน 
เชนนี้ ๆ  ,  ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ;  สมณะ 
หรือพราหมณพวกนั้น  ยอมยินดีอยางยิ่งในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไป 
เพื่อความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย 
ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  ;  เขายินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดนั้น ๆ  
แลว  ยอมกอสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปเพื่อความเกิดเปนตน 
นั้น ๆ  .  ครั้นเขากอสรางเหตุปจจัยนั้น ๆ  แลว  เขาก็ตกลงไปในเหวแหงความเกิด 
บาง,  ในเหวแหงความแกบาง,  ในเหวแหงความตายบาง,  ในเหวแหงความ 
โศกบาง,  ในเหวแหงความร่ําไรรําพันบาง,  ในเหวแหงความทุกขกายบาง,  
ในเหวแหงความทุกขใจบาง,  ในเหวแหงความคับแคนใจบาง.  อยูนั้นเอง.  
สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ยอมไมหลุดพนจากความเกิด  ความแก  ความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ ;  
เราตถาคตยอมกลาววา  “พวกเหลานั้น  ยอมไมหลุดพนจากทุกข”  ดังนี้  แล. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๖๐/๑๗๒๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เขาคิชฌกูฏ 

นครราชคฤห. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๘  วาดวยพิษสงทางใจ ๑๕๗

ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  พอที  พวกเธอทั้งหลาย  อยาหมายมั่นกันเลย,  อยาทะเลาะกันเลย,  

อยาโตเถียงกันเลย  อยาวิวาทกันเลย  (ดังนี้ถึง  ๒-๓  คร้ัง). 
เมื่อตรัสอยางนี้แลว  มีภิกษุบางรูปทูลข้ึนวา  “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 

ผูเปนธรรมสามี !  ขอพระองคจงหยุดไวเถิด  พระเจาขา !  ขอจงทรง 
ขวนขวายนอยเถิด  พระเจาขา !  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา !  ขอจงทรงประกอบ 
ในสุขวิหารในทิฏฐธรรม  อยูเถิด  พระเจาขา !  พวกขาพระองคทั้งหลายจักทํา 
ใหเห็นดําเห็นแดงกัน  ดวยการหมายมั่นกัน  ดวยการทะเลาะกัน  ดวยการ 
โตเถียงกัน  ดวยการวิวาทกัน  อันนี้เอง”  ดังนี้. 

กาลนั้นแล  ในเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงครองจีวร  ถือบาตร 
เสด็จเขาไปสูเมืองโกสัมพี  เพื่อบิณฑบาต.  ครั้นทรงเที่ยวบิณฑบาตในเมือง 
โกสัมพีแลว  ภายหลังภัตตกาล  กลับจากบิณฑบาตแลว  ทรงเก็บบริกขารขึ้น 
มาถือไว  แลวประทับยืน  ตรัสคาถานี้วา  :- 

“คนไพร ๆ  ดวยกัน  สงเสียงเอ็ดตะโค  แตหามีคนไหน  
สําคัญตัววา  เปนพาลไม.  เมื่อหมูแตกกัน  ก็หาไดมี ใคร  
รู สึกเปนอยางอื่นใหดีขึ้นไปกวานั้นไดไม. 

พวกบัณฑิตลืมตัว  สมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนา 
จะพูดอยางไร  ก็พูดพลามไปอยางนั้น  หาไดนําพาถึงกิ เลส  
ที่เปนเหตุแหงการทะเลาะกันไม.” 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อุปกกิเลสสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๙๕/๔๔๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ผูทิ่มแทงกันดวยหอกคือปาก  จนภิกษุรูปหนึ่ง  ทูลขอรองใหพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไประงับเหตุ  ณ  ที่ 
โฆสิตาราม  เมืองโกสัมพี 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๕๘ 

พวกใด  ยังผูกใจเจ็บอยูวา  “ผูนั้นไดดาเรา  ไดทํารายเรา 
ไดเอาชนะเรา  ไดลักทรัพยของเรา”;  เวรของพวกนั้น  ยอม  
ระงับไมลง.   

พวกใด  ไมผูกใจเจ็บ  “ผูนั้นไดดาเรา  ไดทํารายเรา 
ไดเอาชนะเรา  ไดลักทรัพยของเรา”;  เวรของพวกนั้ นย อม  
ระงั บ ได .  

ในยุคไหนก็ตาม  เวรทั้งหลาย  ไมเคยระงับไดดวยการ  
ผูกเวรเลย,  แตระงับไดดวยไมมีการผูกเวร.  ธ ร รมนี้ เ ป น  
ขอ ง เ ก า   ที่ ใ ช ไ ด ต ลอดกาล. 

คนพวกอื่น  ไมรูสึกวา  “พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะ 
เหตุนี้,  พวกใด  สํานึกตัวไดในเหตุที่มีนั้น  ความมุงรายกัน  
ยอมระงับได  เพราะความรูสึกนั้น. 

ความกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  (ในการทําตาม 
กิเลส)  ยังมีไดแมแกพวกคนกักขละเหลานั้น  ที่ปลน เมื อ ง  
หักแขงขาชาวบาน  ฆาฟนผูคน  แลวตอนมา  โค  และขนเอา  
ทรัพย ไป  ;  แลวทําไมจะมีแกพวกเธอไมไดเลา ? 

ถาหากไมไดสหายที่พาตัวรอด  เปนปราชญ  ที่มีความ  
เปนอยูดี  เปนเพื่อนรวมทางแลวไซร  ก็จงทําตัวให เหมือน  
พระราชาที่ละแควนซึ่งพิชิตไดแลวไปเสีย  แลวเ ที่ ย ว ไ ป  
คนเดียว  ดุจชางมาตังคะ  เที่ยวไปในปาตัวเดียว  ฉะนั้น. 

การเที่ยวไปคนเดียวดีกวา  เพราะไมมีความเปนสหาย  
กันไดกับคนพาล  พึงเที่ยวไปคนเดียว  และไมทํา บ าป .   
เปนคนมักนอย  ดุจชางมาตังคะ  เปนสัตวมักนอย  เที่ ย ว ไป  
ในป า   ฉะนั้ น . ”  

 
ดังนี้แลว  ไดเสด็จไปยัง  พาลกโลณการคาม. 
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หมวดที่  ๘  วาดวยพิษสงทางใจ ๑๕๙ 

มาพยศแปดจําพวก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดงมาพยศแปดจําพวก  และโทษแหงมาพยศแปด 
จําพวกนั้นดวย ;  เราจักแสดงบุรุษพยศแปดจําพวก  และโทษแหงบุรุษพยศ 
แปดจําพวกนั้นดวย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงในขอน้ัน  :- 

 
มาทิ้งรถ 

ภิกษุ  ท.!  มาพยศบางตัวในกรณีนี้  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก 
เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  กลับถอยหลังสลัดรถใหหลุดจากตน.  มาพยศ 
บางตัว  เปนไดถึงเพียงนี้.  นี่  เปนโทษแหงมาพยศขอแรก. 

 
ภิกษุ  ท.!  ในอุปมานี้  พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งดวยอาบัติ 

ภิกษุรูปน้ันถูกภิกษุทั้งหลายโจท  ดวยอาบัติอยู  ยอมอําพรางอาบัติไววา  “ขาพเจา 
ระลึกไมได,  ยังระลึกไมได”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น 
ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏัก  “จงไป”  ดังนี้แลว  กลับถอยหลัง  สลัดรถใหหลุด 
จากตน.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา  มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะนั้น.  
ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคน  เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอแรก. 

 
มาหักไมรถ 

ภิกษุ  ท.!  มาพยศบางตัวในกรณีนี้  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก 
เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังนี้  แลว  ยอมหกหลัง  กระแทกธูป  หักไมตรีทัณฑ  มาพยศ 
บางตัว  เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหงมาพยศขอท่ีสอง. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อฏฐก.  อํ.  ๒๓/๑๙๔/๑๐๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๖๐ 

ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งดวยอาบัติ  ภิกษุรูปน้ัน 
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  กลับโตแยงวา  “ประโยชนอะไรดวยคําพูด 
ของทาน  ซึ่งเปนคนพาลคนเขลา  คนอยางทานหรือรูจักสิ่งที่ควรพูด”  ดังนี้.  
ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้นถูกนายสารภีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”  ดังนี้ 
แลว  ยอมหกหลัง  กระแทกธูป  หักไมตีทัณฑ.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวช 
นี้วา  มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคน  เปนไดถึง 
เพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอท่ีสอง. 

 
มาเตะงอนรถ 

ภิกษุ  ท.!  มาพยศบางตัวในกรณีนี้  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก 
เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  ยอมยกขาดีดขึ้นไปทางงอนรถ  แลวเตะ  แลวถีบ 
งอนรถ.  มาพยศบางตัว  เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหงมาพยศขอท่ีสาม. 

ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งดวยอาบัติ  ภิกษุรูปน้ันถูก 
ภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  กลับยกเอาอาบัติใหแกโจทเสียเองวา  “ทานนะสิ 
ตองอาบัติชื่อนี้  ทานจงทําคืนเปนคนแรกเสียกอนเถิด”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  
เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  ยอม 
ยกขาดีดขึ้นไปทางงอนรถ  แลวเตะ  แลวถีบงอนรถ.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวช 
นี้วา  มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคน  เปนไดถึงเพียงนี้,  
นี่  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอท่ีสาม. 

 
มาหงายรถ 

ภิกษุ  ท.!  มาพยศบางตัวในกรณีนี้  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก 
เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  ยอมเดินใหผิดทาง  ทําใหรถตะแคงหงาย.  
ภิกษุ  ท.!  มาพยศบางตัว  เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหงมาพยศขอท่ีสี่. 
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ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งดวยอาบัติ  ภิกษุรูปน้ัน 
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสีย  นําเอา 
เรื่องนอกเรื่องมาพูดแทน  แสดงทาโกรธ  ประทุษราย  อาการนอยใจใหปรากฏ,  
ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น  ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”  
ดังนี้แลว  ยอมเดินใหผิดทาง  ทําใหรถตะแคงหงาย  ภิกษุ  ท.!  เรากลาว 
นักบวชนี้วา  มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะนั้น  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคน  เปนได 
ถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอท่ีสี่. 

 
มาทําลายรถ 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก 
เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  ยอมกระโดดจนสุดตัวสุดเทา.  มาพยศบางตัว 
เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่เปนโทษแหงมาพยศขอท่ีหา. 

 
ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งดวยอาบัติ  ภิกษุรูปน้ัน 

ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  กลับโคลงกาย  ไกวแขน  พูดในทามกลางสงฆ.  
ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น  ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”  
ดังนี้แลว  ยอมกระโดจนสุดตัวสุดเทา.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา 
มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคน  เปนไดถึงเพียงนี้.  
นี่  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอท่ีหา. 

 
มากัดสายบังเหียน 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อมาพยศบางตัวในกรณีนี้  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก 
เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  ก็ไมแยแสตอปฏัก  กลับกัดสายบังเหียน  วิ่งเตลิด 
ไปตามปรารถนาของมัน.  มาพยศบางตัว  เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหง 
มาพยศขอท่ีหก. 
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ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุทั้งหลายโจทยภิกษุรูปหนึ่งดายอาบัติ  ภิกษุรูปน้ัน 
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  ก็ไมใยดีตอสงฆ  ไมเอื้อเฟอตอโจทก  หลีก 
ไปทั้ง ๆ  ที่ตนยังมีอาบัติติดตัวอยู.  ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น 
ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  ก็ไมแยแสตอปฏัก  กลับกัด 
สายบังเหียน  วิ่งเตลิดไปตามปรารถนาของมัน  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา 
มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะนั้น  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคนเปนไดถึงเพียงนี้,  
นี่  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอท่ีหก. 

 
มายืนนิ่ง 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก 
เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  ก็ไมยอมกาวเดินหนา  ไมยอมถอยกลับหลัง 
ยืนนิ่งอยูราวกับหลักที่ปกไวในที่นั้น  ฉะนั้น.  มาพยศบางตัว  เปนไดถึงเพียงนี้,  
นี่  เปนโทษแหงมาพยศขอท่ีเจ็ด. 

ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งดวยอาบัติ  ภิกษุรูปน้ัน 
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  ก็ไมยอมกลาววาตนตองอาบัติ  หรือไมตอง 
อาบัติ.  ภิกษุรูปน้ัน  ยอมทําใหสงฆลําบากดวยความเปนผูนิ่งไมยอมพูดของเธอ.  
ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น  ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”  
ดังนี้แลว  ก็ไมยอมกาวเดินหนาไมยอมถอยกลับหลัง  ยืนนิ่งอยูราวกับหลักที่ปกไว 
ในที่นั้น  ฉะนั้น.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวนักบวชนี้วา  มีมาพยศเปนคูเปรียบ 
ฉะนั้น.  ภิกษุ  ท!  นักบวชบางคน  เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหง 
บุรุษพยศขอท่ีเจ็ด. 

 
มาหมอบ 

ภิกษุ  ท.!  มาพยศบางตัวในกรณีนี้  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก 
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เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังนี้แลว  มันกลับคุกเทาหนา  คุกเทาหลัง  หมอบทับ 
เทาทั้งสี่  ในที่นั้นเอง.  มาพยศบางตัว  เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหงมาพยศ 
ขอท่ีแปด. 

ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุทั้งหลายโจทยภิกษุรูปหนึ่งดวยอาบัติ  ภิกษุรูปน้ัน 
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  กลับกลาวเสียอยางนี้วา  “ทําไมหนอ,  พวกผูมี 
อายุทั้งหลาย  ชอบพาลหาเหตุใสตัวเราหนักไปนัก,  บัดนี้  เราขอเวลา  พอเรา 
ไดบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถเสียกอนเทานั้น”  ดังนี้แลว 
ตอมา  ภิกษุนั้นก็บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ  แลวยังแถม 
เยาะเยยใหวา  “ทีนี้  พวกทานผูมีอายุทั้งหลายจงพอใจกันเถิด”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  
เปรียบไดกับมาพยศตัวนั้น  ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”  ดังนี้แลว 
มันกลับคุกเทาหนา  คุกเทาหลัง  หมอบทับเทาทั้งสี่  ในที่นั้นเอง.  ภิกษุ  ท.!  
เรากลาวนักบวชนี้วา  มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชบางคน 
เปนไดถึงเพียงนี้,  นี่  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอท่ีแปด  แล. 

 
 

ผูมีความจาํเปนตองคิดทําลายสงฆ๑ 
 

อานนท!  ภิกษุลามกเห็นอํานาจประโยชนสี่อยางเหลานี้อยู  จึงยินดี 
ในการทําลายสงฆใหแตกกัน.  สี่อยางอะไรกันเลา ?  สี่อยางคือ :- 

(๑)  ภิกษุลามกในกรณีนี้  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก 
ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทํา 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๒๕/๒๔๓,  ตรัสแกทานพระอานนท. 
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ที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติ 
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติ 
หมักหมม  เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย.  ภิกษุลามกนั้นหวั่นวิตกไปวา  “ถาหากภิกษุ 
ทั้งหลาย  จะรูจักเราวา  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ฯลฯ  เปยกแฉะ 
มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอยไซร  เมื่อภิกษุพรอมเพรียงกันดีอยู 
ก็จะทําเราใหขาดสิทธิ์ในความเปนภิกษุได  แตเมื่อแตกกันเสีย  ก็จักไมอาจทําเรา 
ใหฉิบหาย”  ดังนี้.  ภิกษุลามกมองเห็นอํานาจประโยชนอันนี้เปนขอแรก  จึงยินดี 
ในการทําลายสงฆ. 

(๒)  อีกขอหนึ่ง,  ภิกษุลามก  เปนคนมิจฉาทิฏฐิ  ประกอบดวย 
ความเห็นที่แลนดิ่งไปยึดถือเอาที่สุดโตงขางใดขางหนึ่ง.  ภิกษุลามกนั้น 
หวั่นวิตกไปวา  “ถาหากภิกษุทั้งหลายจะรูจักเราวา  เปนคนมิจฉาทิฏฐิ  ประกอบดวย 
ความเห็นที่แลนดิ่งไปยึดถือเอาที่สุดโตงขางใดขางหนึ่งไซร,  เมื่อภิกษุพรอมเพรียง 
กันดีอยู  ก็จักทําเราใหฉิบหายได,  แตเมื่อแตกกันเสีย  ก็จักไมทําเราใหฉิบหาย”  
ดังนี้.  ภิกษุลามกมองเห็นอํานาจประโยชนอันนี้เปนขอท่ีสอง  จึงยินดีในการ 
ทําลายสงฆ. 

(๓)  อีกขอหนึ่ง,  ภิกษุลามก  เปนคนเลี้ยงชีวิตผิดทาง  เปน 
มิจฉาอาชีพ.  ภิกษุลามกนั้นหวั่นวิตกไปวา  “ถาหากภิกษุทั้งหลาย  จะรูจักเราวา 
เราเลี้ยงชีวิตผิดทางเปนมิจฉาอาชีพไซร,  เมื่อภิกษุพรอมเพรียงกันดีอยู  ก็จักทําเรา 
ใหฉิบหายได,  แตเมื่อแตกกันเสีย  ก็จักไมทําเราใหฉิบหาย”  ดังนี้.  ภิกษุลามก 
มองเห็นอํานาจประโยชนอันนี้  เปนขอท่ีสาม  จึงยินดีในการทําลายสงฆ. 

(๔)  อีกขอหนึ่ง,  ภิกษุลามก  เปนคนปรารถนาลาภ  ปรารถนา 
สักการะ  ปรารถนาเสียงเยินยอ.  ภิกษุลามกนั้นหวั่นวิตกไปวา  “ถาหาก 
ภิกษุทั้งหลาย  จะรูจักเราวา  เปนคนปรารถนาลาภ  ปรารถนาสักการะ 
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ปรารถนาเสียงเยินยอไซร,  เมื่อภิกษุพรอมเพียงกันดีอยู  ก็จักไมสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  เรา  แตเมื่อแตกกันเสีย  ก็จักสักการะ  เคารพ  นับถือ 
บูชา  เรา”  ดังนี้  .  ภิกษุลามกมองเห็นอํานาจประโยชนอันนี้เปนขอที่สี่  จึงยินดี 
ในการทําลายสงฆ. 

อานนท !  ภิกษุลามกเห็นอํานาจประโยชนสี่อยางเหลานี้แล  จึงยินดี 
ในการทําลายสงฆใหแตกกัน. 

 
 

ผูจมมิดในหลุมคูถ๑ 
 

อานนท !  ภิกษุรูปน้ันชะรอยจักเปนพระใหม  บวชยังไมนาน  หรือวา 
เปนพระเถระผูพาลผูเขลา.  ขอที่เราพยากรณโดยสวนเดียวแลว  จักกลับกลาย 
ไปเปนสองสวนไดอยางไร.  อานนท !  เรายังมองไมเห็นคนอื่นแมสักคน 
หนึ่ง  ซึ่งเราไดวินิจฉัยประมวลเหตุการณทั้งปวงแลว  จึงพยากรณไวอยางนั้น 
เหมือนอยางเทวทัต.  อานนท !  ตราบใด  เรายังมองเห็นธรรมขาวของ 
เทวทัต  เพียงเทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน,  ตราบนั้นเราก็ไมพยากรณเทวทัต 
วา  พระเทวทัต  ตองไปเกิดในอบาย  เปนสัตวนรก  ตั้งอยูชั่วกัลปหนึ่ง  ชวย 
เหลืออะไรไมไดกอน.  อานนท !  เมื่อใดแล  เรามองไมเห็นธรรมขาวของ 
เทวทัตแมเพียงเทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน,  เมื่อน้ัน  เราจึงพยากรณเทวทัตวา 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๕๐/๓๓๓,  ตรัสแกทานพระอานนท็  โดยที่มีภิกษุ 

รูปหนึ่งถามทานวา  “ทานอานนทผูมีอายุ !  พระผูมีพระภาคเจาทรงวินิจฉัยประมวลเหตุการณ  ทั้งปวง 
ครบถวนดีแลวหรือ  จึงทรงพยากรณวาพระเทวทัต  ตองเกิดในอบาย  เปนสัตวนรก  ตั้งอยูชั่วกัลปหนึ่ง 
ชวยเหลืออะไรไมได,  หรือวาทรงพยากรณโดยปริยายบางอยางเทานั้น”  ดังนี้แลว  ทานพระอานนท 
จึงใหคําตอบวา  “ผูมีอายุ !  คําพยากรณที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแลว  ยอมเปนความจริง 
เชนนั้นเสมอ”  ดังนี้แลว ;  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องนี้  จึงไดตรัสพระพุทธวจนะนี้. 
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พระเทวทัต  ตองไปเกิดในอบาย  เปนสัตวนรก  ตั้งอยูชั่วกัลปหนึ่ง  ชวยเหลือ 
อะไรไมได 

อานนท !  เปรียบเหมือน  หลุมคูถลึกชั่วบุรุษ  เต็มไปดวยคูถจนปริ่ม 
ขอบหลุม ;  บุรุษคนหนึ่งพึงตกลงไปในหลุมคูถนั้นจนมิดทั้งตัว.  ยังมีบุรุษ 
บางคนหวังประโยชนเกื้อหนุน  หวังความเกษมสําราญจากสภาพเชนนั้น  หวังจะ 
ชวยยกเขาขึ้นจากหลุมคูถน้ัน  บุรุษน้ีจึงเขาไปใกล  เดินเวียนดูรอบ ๆ  หลุมคูถน้ัน 
มองไมเห็นอวัยวะของคนในหลุมน้ัน  แมเสพียงเทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน  ที่ยัง 
ไมไดเปอนคูถ  ซึ่งตนพอจะจับยกขึ้นมาได.  ขอน้ีฉันใด  ; 

อานนท !  เมื่อใด  เรามองไมเห็นธรรมขาวของเทวทัต  แมเพียงเทาปลาย 
แหลมสุดแหงเสนขน  เมื่อนั้น  เราจึงกลาพยากรณเทวทัตวา  เทวทัตตองไป 
เกิดในอบาย  เปนสัตวนรก  ตั้งอยูชั่วกัลปหนึ่ง  ชวยเหลืออะไรไมได  ฉันนั้นแล. 

 
สันดานกา๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  กา  เปนสัตวที่ประกอบดวยความเลวสิบประการ.  สิบประการ 

อะไรกันเลา ?  สิบประการคือ  :- 
(๑)  กา  เปนสัตวทําลายความดี, 
(๒)  กา  เปนสัตวคะนอง, 
(๓)  กา  เปนสัตวทะเยอทะยาน, 
(๔)  กา  เปนสัตวกินจุ, 
(๕)  กา  เปนสัตวหยาบคาย, 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๕๙/๗๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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(๖)  กา  เปนสัตวไมกรุณาปราณี, 
(๗)  กา  เปนสัตวทุรพล, 
(๘)  กา  เปนสัตวรองเสียงอึง, 
(๙)  กา  เปนสัตวปลอยสติ, 
(๑๐)  กา  เปนสัตวสะสมของกิน. 
 
ภิกษุ  ท.!  กา  เปนสัตวที่ประกอบดวยความเลวสิบประการ  เหลานี้. 
 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุลามก  ก็เชนเดียวกับกานั้นแหละ  เปนคนประกอบดวย  

อสัทธรรมสิบประการ.  สิบประการอะไรกันเลา ?  สิบประการคือ  :- 
(๑)  ภิกษุลามก  เปนคนทําลายความดี, 
(๒)  ภิกษุลามก  เปนคนคะนอง, 
(๓)  ภิกษุลามก  เปนคนทะเยอทะยาน, 
(๔)  ภิกษุลามก  เปนคนกินจุ, 
(๕)  ภิกษุลามก  เปนคนหยาบคาย, 
(๖)  ภิกษุลามก  เปนคนไมกรุณาปราณี, 
(๗)  ภิกษุลามก  เปนคนทุรพล, 
(๘)  ภิกษุลามก  เปนคนรองเสียงอึง, 
(๙)  ภิกษุลามก  เปนคนปลอยสติ, 
(๑๐)  ภิกษุลามก  เปนคนสะสมของกิน. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุลามก  เปนคนประกอบดวยอสัทธรรมสิบประการ 

เหลานี้แล. 
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พระรังโรค๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  โรคสองอยางเหลานี้มีอยู.  สองอยางอะไรกันเลา ?สอง
อยางคือ  โรคทางกาย  กับ  โรคทางใจ 

ภิกษุ  ท.!  ยอมเห็นกันอยูแลววา  สัตวทั้งหลาย  ที่ยืนยันถึงความไมมี 
โรคทางกายตลอด  ๑  ปบาง,  ๒  ปบาง,  ๓  ปบาง,  ๔  ปบาง,  ๕  ปบาง,  ๑๐  ปบาง,  
๒๐  ปบาง,  ๓๐  ปบาง,  ๔๐  ปบาง,  ๕๐  ปบาง,  ๑๐๐  ปบาง,  และที่ยืนยัน 
ถึงความไมมีโรคทางกายยิ่งกวา  ๑๐๐  ปบาง,  ก็พอจะหาได. 

ภิกษุ  ท.!  แตหมูสัตว  ที่จะกลายืนยันถึงความไมมีโรคทางใจ  แมชั่วเวลา 
เพียงครูเดียว  เวนแตพระขีณาสพแลว  นับวา  หาไดแสนยากในโลก. 

ภิกษุ  ท.!  โรคของบรรพชิตสี่อยางเหลานี้.  สี่อยางอะไรกันเลา ?  
สี่อยางคือ :- 

(๑) ในกรณีนี้คือ  ภิกษุเปนผูมักมาก  มีความรอนใจเพราะความมักมาก 
อยูเสมอ,  ไมรูจักพอดวยผานุงหม  อาหาร  ที่อยูอาศัย  และหยูกยาแกไข  ตามมี 
ตามได. 

(๒)  ภิกษุนั้น  เมื่อเปนผูมักมาก  มีความรอนใจเพราะความมักมาก 
อยูเสมอ  ไมรูจักพอดวยผานุงหม  อาหาร  ที่อยูอาศัย  และหยูกยาแกไข  ตามมี 
ตามไดแลว,  ยอมตั้งความปรารถนาลามก  เพื่อจะไดรับการคอยเอาอกเอาใจ 
จากคนอื่น,  และเพื่อจะไดลาภสักการะและเสียงเยินยอ. 

(๓)  ภิกษุนั้น  ยอมวิ่งเตน  ขวนขวาย  พยายาม  เพื่อจะไดรับการเอาอก 
เอาใจจากคนอื่น,  และเพื่อจะไดลาภสักการะและเสียงเยินยอ, 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๙๑/๑๕๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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(๔)  ภิกษุนั้น  ยอมคิดวางแผนการเขาสูสกุล  ยอมคิดวางแผนการ 
นั่งในสกุล  ยอมคิดวางแผนการกลาวธรรมในสกุล  ยอมคิดวางแผนการทนกลั้น 
อุจจาระปสสาวะ  คลุกคลีอยูในสกุล 

ภิกษุ  ท.!  โรคของบรรพชิตสี่อยางเหลานี้แล. 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียก 

วา  “เราทั้งหลาย  จักไมเปนผูมักมาก,  จักไมเปนผูรอนใจเพราะความ 
มักมาก,  แตเปนผูรูจักพอดวยผานุงหม  อาหาร  ที่อยูอาศัย  และหยูกยา 
แกไข  ตามมีตามได;  จักไมตั้งความปรารถนาลามก  เพื่อใหไดรับการ 
คอยเอาอกเอาใจจากคนอื่น  และเพื่อใหไดลากสักการะและเสียงเยินยอ;  
จักไมวิ่งเตน  ขวนขวาย  พยายาม  เพื่อใหไดรับการคอยเอาอกเอาใจ 
จากคนอื่น,  และเพื่อใหไดลากสักการะและเสียงเยินยอ ;  จักเปนผูอดทน 
ตอหนาว  รอน  หิว  ระหาย  ตอสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และ 
สัตวเสือกคลานทั้งหลาย,  ตอถอยคําหยาบคายรายแรงตาง ๆ,  เปนผู 
อดทนตอเวทนา  ที่เกิดในกาย  อันเปนทุกข  กลาแข็ง  เผ็ดรอน  ขมขื่น 
ไมเจริญใจ  ถึงขนาดจะคราเอาชีวิตเสียได”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอ 
ทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

 
ผูควรอยูในคอกไปกอน๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ผูประกอบดวยเหตุหาอยาง  เปนผูที่ยังไมควรไดรับ 

การปลอยออจากหมูไปอยูผู  เดียวกอน .  เหตุหาอยางอะไรกันเลา  ?  
หาอยางคือ :- 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๖๔/๑๒๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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(๑)  เธอ  ยังไมรูจักพอ  ดวยจีวรตามมีตามได, 
(๒)  เธอ  ยังไมรูจักพอ  ดวยอาหารบิณฑบาตตามมีตามได, 
(๓)  เธอ  ยังไมรูจักพอ  ดวยเสนาสนะตามมีตามได, 
(๔)  เธอ  ยังไมรูจักพอ  ดวยคิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได, 
(๕)  เธอ  ยังมีความคิดหนักไปในทางกามอยูมาก. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แล  เปนผูที่ยังไมควร

ไดรับการปลอยออกจากหมูไปอยูผูเดียวกอน. 
 
 

ผูเกียจครานตลอดเวลา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุกําลังเดิน  อยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม 
หรือครุ นคิดดวยความครุ นคิดในทางเดือดแคน  หรือครุ นคิดดวยความครุ นคิด 
ในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ  ขึ้นมา,  และภิกษุก็รับเอาความครุนคิดนั้นไว 
ไมสละทิ้ง  ไมถายถอนออก  ไมทําใหสุดสิ้นไป  จนไมมีเหลือ  ;  ภิกษุที่เปน 
เชนนี้  แมกําลังเดินอยู  ก็เรียกวา  เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส  ไมรูสึกกลัว 
ตอสิ่งลามก  เปนคนเกียจคราน  มีความเพียรอันเลวทรามอยูเนืองนิจ. 

เมื่อภิกษุกําลัง  ยืน  อยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม  หรือ 
ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน  หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทาง 
ทําใหผูอื่นลําบากเปลา ๆ  ขึ้นมา,  และภิกษุก็รับเอาความครุนคิดนั้นไว  ไมสละท้ิง 
ไมถายถอนออก  ไมทําใหสิ้นสุดลงไป  จนไมมีเหลือ  ;  ภิกษุที่เปนเชนนี้ 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๖/๑๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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แมกําลังยืนอยู  ก็เรียกวา  เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส  ไมรูสึกกลัวตอสิ่งลามก 
เปนคนเกียจคราน  มีความเพียรอันเลวทราม  อยูเนืองนิจ. 

เมื่อภิกษุกําลัง  นั่ง  อยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม  หรือครุนคิด 
ดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน  หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางทําผูอื่น 
ใหลําบากเปลา ๆ  ขึ้นมา,  และภิกษุก็รับเอาความครุนคิดนั้นไว  ไมสละทิ้ง  ไมถาย 
ถอนออก  ไมทําใหสิ้นสุดลงไป  จนไมมีเหลือ;  ภิกษุที่เปนเชนนี้  แมกําลังนั่งอยู 
ก็เร ียกว า   เป นผู ไม ทําความเพียรเผากิเลส   ไมรู ส ึกกลัวต อสิ ่งลามก   เป นคน 
เกียจคราน  มีความเพียรอันเลวทราม  อยูเนืองนิจ. 

เมื่อภิกษุกําลัง  นอน  อยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม  หรือ 
ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน  หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทาง 
ทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ  ขึ้นมา,  และภิกษุก็รับเอาความครุนคิดนั้นไว  ไมสละทิ้ง 
ไมถายถอนออก  ไมทําใหสิ้นสุดลงไป  จนไมมีเหลือ ;  ภิกษุที่เปนเชนนี้  แมกําลัง 
นั ่งอยู   ก็เร ียกวา   เปนผู ไม ทําความเพียรเผากิเลส   ไมรู ส ึกกลัวตอสิ ่งลามก 
เปนคนเกียจคราน  มีความเพียรอันเลวทราม  อยูเนืองนิจ. 

 
ลิงติดตัง๑ 

ภิกษุ  ท.!  ประเทศแหงขุนเขาหิมพานต  อันเปนประเทศที่ขรุขระ 
ไมสม่ําเสมอ  ไปลําบาก  ไมเปนที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงและของหมูมนุษย  ก็มีอยู,  
ที่เปนที่เที่ยวไปของฝูงลิง  แตไมเปนที่เที่ยวไปของหมูมนุษย  ก็มีอยู ;  และภูมิภาค 
แหงขุนเขาหิมพานตซึ่งราบเรียบ  เปนที่นารื่นรมย  ซึ่งเปนที่เที่ยวไปไดทั้งของ 
ฝูงลิงและของหมูมนุษย  ก็มีอยู. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๙๘-๙/๗๐๑-๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๗๒ 

ภิกษุ  ท.!  ในที่นั้นแหละ  พวกพรานวางตังเหนียวไวในกลางทางเดิน 
ของลิง  เพื่อดักลิง.  บรรดาลิงฝูงนั้น  ลิงตัวใด  ไมเปนชาติลิงโง  ไมเปนชาติ 
ลิงโลเล,  ลิงนั้นเห็นตังเหนียวนั้นแลว  ยอมเวนออกไกลทีเดียว.  สวนลิงตัวใด 
เปนชาติลิงโง  เปนชาติลิงโลเล ,  สิ่งนั้นเขาไปใกลตังเหนียวนั้นแลว  
ก็เอามือจับดู  มือนั้นก็ติดตัง,  มันจึงเอามือขางที่สองจับดวยตั้งใจวา 
จักเปลื้องมือขางที่ติดตังออก,  มือขางที่สองนั้นก็เลยติดตังเขาดวย.  มัน 
จึงเอาเทาขางหนึ่งผลักดวยตั้งใจวา  จักชวยเปลื้องมือทั้งสองที่ติดตังออก,  
เทานั้นก็เลยติดตังดวย.  มันจึงเอาเทาที่เหลืออีกขางหนึ่งผลักดวยตั้งใจวา 
จักชวยเปลื้องมือทั้งสองกับเทาขางหนึ่งออก,  เทาขางที่สองนั้นก็เลย 
ติดตังเขาอีก.  มันจึงเอาปากกัดดวยคิดตามประสามของมันวา  จักชวย 
เปลื้องมือทั้งสองและเทาทั้งสองที่กําลังติดตังอยูออก,  ปากนั้นก็เลยติด 
ตังเขาอีกดวย.  ภิกษุ  ท.!  ลิงตัวนั้นถูกตังเหนียวตรึง  ๕  ประการ  ดวยอาการ 
อยางนี้,  นอนถอนใจใหญอยู  ถึงความพินาศยอยยับแลว  ตามแตนายพราน 
จะทําประการใด.  ภิกษุ  ท.!  นายพรานแทงลิงตัวนั้นแลวยกขึ้นจากตังไมยอมทิ้ง 
ที่ไหน  หลีกไปสูที่ตามตองการ.  ภิกษุ  ท.!  เพราะขอที่ลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่น 
ซึ่งเปนที่ไมควรเที่ยวไป  จึงเปนไดถึงอยางนี้. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเที่ยวไป 
ในวิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไป,  เมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไป 
มารจักไดชองทางมารจักไดโอกาสทําตามอําเภอใจของมัน. 

ภิกษุ  ท.!  ก็วิสัยอื่นซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุ  เปนอยางไรเลา ?  
วิสัยอื่นนั้นไดแก  กามคุณ  ๕.  กามคุณ  ๕  อยางไรกันเลา ?  หาอยางคือ 
รูป  ที่จะพึงเห็นดวยตา,  เสียง  ที่จะพึงฟงดวยหู,  กลิ่น  ที่จะพึงรูสึกดวยจมูก,  
รส  ที่จะพึงรูสึกดวยลิ้น,  โผฏฐัพพะ  ที่จะพึงรูสึกดวยกาย,  (ทั้ง  ๕  อยางนี้)  
อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา  รักใคร  ชอบใจ  เปนสิ่งที่ยั่วยวนชวนใหรัก  เขาไป 
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หมวดที่  ๘  วาดวยพิษสงทางใจ ๑๗๓

ตั้งอยูดวยความรักใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปน 
วิสัยอื่น  ซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุเลย. 

 
 

ลาสึกเพราะติดเมา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ความเมาสามอยางนี้มีอยู.  สามอยางอะไรกันเลา ?  สามอยาง 
คือ  ความเมาวายังหนุมอยู  ความเมาวายังไมมีโรคเบียดเบียน  ความเมา 
วายังมีชีวิตอยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  บุถุชนผูมิไดสดับธรรม  มัวเมาดวยความเมาวายังหนุมอยู 

ยอมประพฤติทุจริตทางกาย  ประพฤติทุจริตทางวาจา  ประพฤติทุจริตทางใจ,  
ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา  ทางใจแลว  ภายหลังแตตายเพราะการ 
แตกทําลายแหงกาย  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 

 
ภิกษุ  ท.!  บุถุชนผูมิไดสดับธรรม  มัวเมาดวยความเมาวายังไมมีโรค 

เบียดเบียน  ยอมประพฤติทุจริตทางกาย  ประพฤติทุจริตทางวาจา  ประพฤติ 
ทุจริตทางใจ.  ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา  ทางใจแลว  ภายหลัง 
แตตายเพราะการแตกทําลายแหงกาย  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 

 
ภิกษุ  ท.!  บุถุชนผูมิไดสดับธรรม  มัวเมาดวยความเมาวายังมีชีวิตอยู 

ยอมประพฤติทุจริตทางกาย  ประพฤติทุจริตทางวาจา  ประพฤติทุจริตทางใจ. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๘๕/๔๗๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๗๔ 

คร้ันเขาประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา  ทางใจแลว  ภายหลังแตตายเพราะการแตก 
ทําลายแหงกาย  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูมัวเมาดวยความเมาวายังหนุมอยู  มัวเมาดวยความเมา 

วายังไมมีโรคเบียดเบียน  มัวเมาดวยความเมาวายังมีชีวิตอยู  ยอมบอกเลิกสิกขา 
หมุนกลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถตามเดิมแล. 

 
 

หมวดที่แปด  จบ. 
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 ๑๗๕ 

ผูชี้ขุมทรัพย! 
 

น  เต  อหํ  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม 

ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก  อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ที่ยังเปยก  ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยุด 

ปวยฺหปวยฺหาหํ  อานนฺท  วกฺขามิ 
อานนท !  เราจักชี้โทษแลว  ชี้โทษอีก  ไมมีหยุด 

โย  สาโร,  โส  สฺสติ 
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนักจักทนอยูได. 

(มหาสฺุตสุตฺต  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๕/๓๕๖) 
 

นิธีนํว  ปวตฺตารํ         ยํ  ปสฺเส  วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาวึ  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด ๆ  ที่คอยชี้โทษ  คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนนั้น, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากบับัณฑิตชนดินั้นอยู  ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 
(ปณฺฑิตวคฺค  ธ.ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖) 
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 ๑๗๖ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๙ 

วาดวย  การเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
 
 

  ๑.  วอดวายเพราะผูนํา 
  ๒.  อุปชฌายะเสีย 
  ๓.  อาจารยเสีย 
  ๔.  เถระเสีย 
  ๕.  เถระที่ตองระวัง 
  ๖.  เถระพาล 
  ๗.  เถระวิปริต 
  ๘.  เถระโลเล  (หลายแบบ) 
 ๙.  พอฆาลูก 
๑๐.  สมภารผิดหลัก 
๑๑.  สมภารติดถิ่น 
๑๒.  สมภารติดที่อยู 
๑๓.  นรกของสมภารเจาวัด 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่ ๙ 

วาดวย  การเสยีความเปนผูหลักผูใหญ 
 
 

วอดวายเพราะผูนํา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เรื่องเคยมีมาแลว  :  โคบาลชาวมคธ  เปนคนปญญาทึบ 
โดยกําเนิด  ไมคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน  ไมตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคา 
ทางฟากนี้  ไดตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน  ตรงที่ที่มิใชทา 
สําหรับโคขามเลย.  ภิกษุ  ท.!  ครั้งนั้นแล  ฝูงโคไดวายวกไปเวียนมาใน 
ทามกลางกระแสแมน้ําคงคา  (เพราะไมอาจขึ้นฝงขางใดได).  ก็พากันถึงความ 
พินาศวอดวายเสีย  ณ  กลางกระแสน้ํานั่นเอง.  ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุ 
ที่โคบาลชาวมคธ  เปนคนปญญาทึบโดยกําเนิด  ไมคํานึงถึงฤดูสารทในเดือน 
ทายฤดูฝน  ไมตรวจตราดูฝ งแมน้ําคงคาทางฟากนี ้  ไดรีบตอนฝูงโคใหขามไป 
ฝงเหนือ  แหงวิเทหรัฐฟากโนน  ตรงที่ที่มิใชทาสําหรับโคขามเลย  นั่นเอง. 
 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง 
เปนผูไมฉลาดเรื่องโลกนี้  ไมฉลาดเรื่องโลกอื่น,  เปนผูไมฉลาดเรื่อง 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จูฬโคปาลสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๔๑๘/๓๘๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่ฝงแมน้ําคงคา  ใกลเมืองอุกกเวลา, 
๑๗๗ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๗๘ 

วัฏฏะ  อันเปนที่อยูของมาร  ไมฉลาดเรื่อง  วิวัฏฏะ  อันไมเปนที่อยูของมาร,  
เปนผูไมฉลาดเรื่อง  วัฏฏะ  อันเปนที่อยูของมฤตยู  ไมฉลาดเรื่อง  วิวัฏฏะ 
อันไมเปนที่อยูของมฤตยู  ;  ชนเหลาใดเกิดไปสําคัญวา  ถอยคําของสมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นควรฟงควรเชื่อ,  ขอนั้นจักเปนไปเพื่อความทุกข 
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล  แกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน. 

 
 
 

อุปชฌายะเสีย๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมี  ภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งมิได 
อบรมกาย   มิไดอบรมศีล   มิไดอบรมจิต   และมิไดอบรมปญญา ,  เธอ 
ทั้งหลาย  ทั้งที่เปนเชนนั้นอยู  จัก  เปนอุปชฌายะใหอุปสมบทคนอื่น ๆ  แลว 
จักไมอาจแนะนําฝกสอนคนเหลานั ้น   ในศีลอันยิ ่ง   ในสมธิอันยิ ่ง   และ 
ในปญญาอันยิ่ง,  แมคนบวชแลวเหลานั้น  ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย  มิได 
อบรมศีล  มิไดอบรมจิต  และมิไดอบรมปญญา,  เธอทั้งหลาย  ทั้งที่เปน 
เชนนั้นอยู  จักเปนอุปชฌายะใหอุปสมบท  (ตอจากอุปชฌายะแรก)  สืบไป ๆ,  
จักไมอาจแนะนําฝกสอนผูบวชแลวทั้งหลาย  ในศีลอันยิ่ง  ในสมาธิอันยิ่ง  และ 
ในปญญาอันยิ่งได,  คนบวชแลวเหลานั้น  ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย  มิได 
อบรมศีล  มิไดอบรมจิต  และมิไดอบรมปญญา  อยางเดียวกัน.  ภิกษุ  ท.!  
ดวยอาการอยางนี้เอง  วินัยมีมลทิน  เพราะธรรมมีมลทิน  ;  ธรรมมีมลทิน 
 
 
 
 

 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๒๑/๗๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๙  วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ ๑๗๙

เพราะวินัยมีมลทิน.  นี้  เปนอนาคตภัยที่ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้  แตจักเกิดขึ้น 
ในเวลาตอไป.  พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึงพยายาม 
เพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย. 

 
 
 

อาจารยเสีย๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งมิไดอบรมกาย 
มิไดอบรมศีล  มิไดอบรมจิต  และมิไดอบรมปญญา,  เธอทั้งหลาย  ทั้งที่เปน 
เชนนั้นอยู  จัก  เปนอาจารยใหนิสสัยคนอื่น ๆ  แลวจักไมอาจแนะนํา 
ฝกสอนคนเหลานั้น  ในศีลอันยิ่ง  ในสมาธิอันยิ่ง  และในปญญาอันยิ่ง.  
แมคนบวชแลวเหลานั้น  ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย  มิไดอบรมศีล  มิไดอบรมจิต 
และมิไดอบรมปญญา,  เธอทั้งหลาย  ทั้งที่เปนเชนนั้นอยู  จัก  เปนอาจารยให 
นิสสัยคนอื่น ๆ  สืบไป ๆ  ,  จักไมอาจแนะนําฝกสอนคนทั้งหลาย  ในศีลอันยิ่ง 
ในสมาธิอันยิ่ง  และในปญญาอันยิ่งได,  คนทั้งหลายเหลานั้น  ก็จักเปนผูมิได 
อบรมกาย  มิไดอบรมศีล  มิไดอบรมจิต  และมิไดอบรมปญญา  อยางเดียวกัน.  
ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้เอง  วินัยมีมลทิน  เพราะธรรมมีมลทิน  ;  ธรรม 
มีมลทิน  เพราะวินัยมีมลทิน.  นี้เปนอนาคตภัยที่ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้ 
แตจักเกิดขึ้นในเวลาตอไป.  พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว 
ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๑๒๑/๗๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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เถระเสีย๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งมิได 
อบรมกาย  มิไดอบรมศีล  มิไดอบรมจิต  และมิไดอบรมปญญา,  เธอทั้งหลาย 
ทั้งที ่เปนเชนนั ้นอยู   ทั้งที ่  เปนภิกษุชั ้นเถระแลว  จักเปนผู ชอบทําการสะสม  
บริกขาร  ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา  มีจิตต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ 
ไมเหลียวแล  ในกิจแหงวิเวกธรรม  ไมปรารภความพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง 
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงในสิ่งที่ยังไมทําใหแจง.  ผูบวช 
ในภายหล ัง   ได เห ็นเถระเหล านั ้นทําเป นแบบแผนเช นนั ้นไว   ก็ถ ือเอาไปเป น 
แบบอยาง   จึงทําใหเป นผู ชอบทําการสะสมบริกขารบาง   ประพฤติย อหยอน 
ในไตรสิกขา  มีจิตต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ  ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม 
ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจง 
ในสิ่งที่ยังไมทําใหแจง,  ตาม ๆ  กันสืบไป.  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้ เอง  
วินัยมีมลทิน  เพราะธรรมมีมลทิน ;  ธรรมมีมลทิน  เพราะวินัยมีมลทิน.  
นี้  เปนอนาคตภัยที่ยังไมเกิดขึ้นในบัดนี้  แตจักเกิดขึ้นในเวลาตอไป.  พวกเธอ 
ทั้งหลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสีย. 

 
 

เถระที่ตองระวัง๒ 
 

กัสสะปะ !  ภิกษุแมเปนเถระแลว  แตไมเปนผูใครตอไตรสิกขาดวย 
ตนเอง,  ไมสรรเสริญผูปฏิบัติในไตรสิกขา,  ไมชักจูงผูไมรักไตรสิกขา, 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๒๓/๗๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๗/๕๓๑,  ตรัสแกทานพระมหากัสสปะที่นิคมของ 

ชาวโกศลชื่อ  ปงกธา. 
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ไมกลาวยกยองผูรักการปฏิบัติในไตรสิกขา  ตามเวลาที่ควรแกการยกยอง 
ตามที่เปนจริง,  กัสสะปะ !  เราตถาคต  ไมสรรเสิรญภิกษุเถระชนิดนี้. 

 
ขอน้ันเพราะอะไร ?  เพราะเหตุวา  ภิกษุทั้งหลายจะไปหลงคบภิกษุ 

เถระชนิดนั้นเขา  ดวยคิดวา  “พระศาสดา  สรรเสริญภิกษุชนิดนี้”  ดังนี้.  
ภิกษุเหลาใดไปคบหาภิกษุเถระชนิดนั้นเขา  ก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้น  เปน 
ตัวอยางสืบไป.  การถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้น  เปนตัวอยาง  ยอมเปนทาง 
ให เกิดสิ่ งอันไม เปนประโยชน  และเปนทุกข  แกภิกษุ เหลานั้นเอง  
สิ้นกาลนาน. 
 

กัสสะปะ !  เพราะเหตุนั้น  เราจึงไมสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้. 
 
 

เถระพาล๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  คนเรา  แมเปนผูเฒา  มีอายุ  ๘๐,  ๙๐,  ๑๐๐  ป  โดยกําเนิด 
ก็ดี,  แตเขามีคําพูดไมเหมาะแกกาล,  พูดไมจริง,  พูดไมมีประโยชน,  
พูดไมเปนธรรม,  พูดไมเปนวินัย,  กลาววาจาไมมีที่ตั้ง  ไมมีที่อิง  ไมมี 
ที่สิ้นสุด  ไมประกอบดวยประโยชน,  คนผูนั้นยอมถึงการถูกนับวาเปน 
 “เถระผูพาล”  โดยแท. 
 
 
 
 
 

                                                
๑ บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๘/๒๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่อชปาลนิโครธ 

ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา. 
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เถระวิปริต๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเถระที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้ 
แลว  ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อทํามหาชนใหเสื่อมเสีย  ทํามหาชนใหหมด 
ความสุข  ทําไปเพื่อความฉิบหายแกคนเปนอันมาก  ไมเปนประโยชน 
เกื้อกูล  เปนไปเพื่อความทุกข  ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  หาอยาง 
อะไรกันเลา ?  หาอยางคือ :- 

(๑)  ภิกษุเปนเถระ  บวชมานาน  มีพรรษายุกาลมาก. 
(๒)  เปนที่รูจักกันมาก  มีเกียรติยศ  มีบริวาร  ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต. 
(๓)  เปนผูรํ่ารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย-

เภสัชบริกขาร 
(๔)  เปนพหูสูตร  ทรงจําธรรมที่ฟงแลว  สั่งสมธรรมที่ฟงแลว--ฯลฯ-- 
(๕)  (แต)  เปนมิจฉาทิฏฐิ  มีทัศนะวิปริต. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้  ทําคนเปนอันมากใหหางจากพระสัทธรรม,  

ใหตั้งอยูในอสัทธรรม.  ประชาชนทั้งหลาย  ยอมถือเอาแบบอยางของภิกษุ 
นั้นไป  เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระ  บวชมานาน  มีพรรษายุกาลมากบาง,  
เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระ  ที่มหาชนเชื่อถือรูจักกันมาก  มีเกียรติยศ  มีบริวารมาก 
ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตบาง,  เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระ  ที่รํ่ารวยลาภดวยจีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารบาง,  เพราะคิดวา  เธอเปน 
ภิกษุเถระ  ที่เปนพหูสูต  ทรงจําธรรที่ฟงแลว  สั่งสมธรรมที่ฟงแลวไดบาง,  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเถระ  ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว 
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อทํามหาชนใหเสื่อมเสีย  ทํามหาชนใหหมดความสุข  ทําไป 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๒๙/๘๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 
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เพื่อความฉิบหายแกคนเปนอันมาก  ไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เปนไปเพื่อความทุกข 
ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  แล 

 
 
 

เถระโลเล  (หลายแบบ)๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเถระ  ที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง  (หาหมวด)  เหลานี้ 
แลวยอมไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ไววางใจ  ไมนาเคารพ  ไมนายกยองสรรเสริญ 
ของเพื่อนฝูง  ผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน.  หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยาง
คือ :- 

(๑)  ภิกษุชั้นเถระ  ยังกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ 
กําหนัด,  ยังขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง,  ยังหลงใหล 
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความหลงไหล,  ยังตื่นเตนในอารมณเปนที่ตั้ง 
แหงความตื่นเตน,  ยังมัวเมาในอารมณเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา, 

(๒)  ภิกษุชั้นชั้นเถระนั้น  ยังเปนผูไมปราศจากราคะ,  ยังเปนผู 
ไมปราศจากโทสะ,  ยังเปนผูไมปราศจากโมหะ,  ยังลบหลูคุณทาน,  
ยังตีตนเสมอทาน, 

(๓)  ภิกษุชั้นเถระนั้น  เปนคนหลอกลวงเกงดวย,  เปนคนพูด 
พิรี้พิไรเกงดวย,  เปนคนพูดหวานลอมเกงดวย,  เปนคนปลูกคําทาทาย 
ใหเกิดมานะเจ็บใจเกงดวย,  เปนคนหากําไรทํานองเอาลาภตอลาภ  
เกงดวย, 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๒๖  -  ๘/๘๑-๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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(๔)  ภิกษุชั้นเถระนั้น  เปนคนไมมีศรัทธา,  ไมมีความละอายบาป,  
ไมมีความเกรงกลัวบาป,  เปนคนเกียจคราน,  เปนคนมีปญญาทราม, 

(๕)  ภิกษุชั้นเถระนั้น  เปนคนไมอดใจในรูปทั้งหลาย,  ไมอดใจ 
ในเสียงทั้งหลาย,  ไมอดใจในกลิ่นทั้งหลาย,  ไมอดใจในรสทั้งหลาย,  
ไมอดใจในสัมผัสทางกายทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเถระ  ที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง  (หาหมวด)  เหลานี้แลว 
ยอมไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ไววางใจ  ไมนาเคารพ  ไมนายกยองสรรเสริญ  ของเพื่อน 
ผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันเลย. 

 
 
 

พอฆาลูก๑ 
 

กัสสะปะ !  ก็ในเวลานี้  พวกภิกษุชั้นเถระ  ไมสมาทานการอยูปา 
เปนวัตร  และทั้งไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  ไมสมาทานการ 
บิณฑบาตเปนวัตร  และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  ไมสมาทาน 
การใชผาบังสุกุลเปนวัตร  และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  ไม 
สมาทานการใชจีวรเพียงสามผืนเปนวัตร  และไมกลาวสรรเสริญการกระทํา 
เชนนั้น,  ไมจํากัดความตองการใหมีแตนอย  และไมกลาวสรรเสริญ 
การกระทําเชนนั้น,  ไมสันโดษ  และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  
ไมอยูสงบ  และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  ไมเปนผูอยูอยาง 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๔๗/๔๙๖,  ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ  ที่เวฬุวัน. 
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ไมคลุกคลีกัน  และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  ไมปรารภความเพียร 
และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น.  บรรดาภิกษุชั้นเถระเหลานั้น,  ภิกษุ 
รูปใด  เปนคนมีชื่อเสียงคนรูจักมาก  มีเกียรติยศ  มีลาภดวยบริกขารคือ  จีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัช,  พวกภิกษุชั้นเถระดวยกันก็เชื้อเชิญ 
ใหนั่งเฉพาะภิกษุรูปนั้น  ดวยคําเปนตนวา  “มาเถิดภิกษุ !  ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ?  
ภิกษุนี้ชางมีวาสนาจริง !  ภิกษุรูปนี้เปนทีรักของผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน.  
มาเถิดภิกษุ !  นิมนตทานจงนั่งอาสนะนี้”  ดังนี้. 
 

กัสสปะ !  ครั้นภิกษุชั้นเถระประพฤติกันอยูดังนี้,  ความคิดก็เกิดขึ้น 
แกพวกภิกษุผูบวชใหม  วา  ไดยินวา  ภิกษุรูปใด  มีชื่อเสียงคนรูจักมาก  มีเกียรติยศ 
มีลาภดวยบริกขารคือจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลาปนัจจัยเภสัช,  พระเถระ 
ทั้งหลาย  ยอมนิมนตเธอนั้นดวยอาสนะดวยคําเปนตนวา  “มาเถิดภิกษุ !  ภิกษุนี้ 
ชื่อไร ?  ภิกษุนี้ชางมีวาสนาจริง !  ภิกษุนี้เปนที่รักของผูประพฤติพรหมจรรย 
ดวยกัน.  มาเถิดภิกษุ !  นิมนตทานจงนั่งอาสนะนี้”  ดังนี้.  พวกภิกษุผูบวช 
ใหมเหลานั้น  ก็พากันประพฤติเพื่อใหเปนเชนนั้น,  และขอนั้น  ยอม 
เปนไปเพื่อความทุกข  ไมเปนประโยชเกื้อกูลแกพวกภิกษุเหลานั้นเอง 
สิ้นกาลนาน. 
 

กัสสปะ !  จริงทีเดียว  เมื่อใดใครจะกลาวคํานี้  ใหถูกตองแกกาละเทสะ 
และบุคคล  วา  “พรหมจารี  ถูกย่ํายีเสียแลว  ดวยอันตรายอยางของ 
พรหมจารี;  พรหมจารี  ถูกรอยรัดเสียแลว  ดวยเครื่องรอยรัดอันยิ่งใหญ 
อยางของพรหมจารี”  ดังนี้แลว  เขาพึงกลาวขอความนั้นในกาลบัดนี้แล. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๘๖ 

สมภารผิดหลัก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว 
ไมควรไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส.  หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยางคือ:- 

(๑)  เจาอาวาส  ไมสมบูรณดวยมารยาท  ไมสมบูรณดวยวัตร. 
(๒)  เจาอาวาส  ไมเปนพหูสูตร  ไมเปนเจาตําหรับ. 
(๓)  เจาอาวาส  ไมปฏิบัติขัดเกลากิเลส  ไมยินดีในการหลีกเรน 

ไมยินดีในกัลยาณธรรม๒ 
(๔)  เจาอาวาส  มีวาจาไมออนหวาน  ไมเพราะหู 
(๕)  เจาอาวาส  มีปญญานอย  โงเขลา  เงอะงะ. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แล  ไมควร 

ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส 
 

สมภารติดถิ่น๓ 
 

ภิกษุ  ท.!  โทษในการติดถิ่น  มีหาอยางเหลานี้.  หาอยางอะไรกันเลา ?หา
อยางคือ:- 

(๑)  เธอ  ยอมมีความตระหนี่ที่อยู  (คือหาวงเสนาสนะที่สบาย ๆ  เมื่อมีผูอื่น 
มาอยูดวยก็ตองแบงกัน  หรือถึงกับสูญเสียเสนาสนะเชนนั้น  ถาหากวาตนดอยกวาดวย). 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๙๐/๒๓๑. 
๒  ฉบับยุโรป  และฉบับพมา  ไมมีคําวา  ไมยินดีในกัลยาณธรรม. 
๓  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๘๖/๒๒๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๙  วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ ๑๘๗

(๒)  เธอ  ยอมมีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก  (คือกันทา  ไมใหภิกษุอื่น 
รูจักมักคุนดวยอุปฏฐากของตน  โดยกลัววาจะถูกแบงลาภ  หรือถึงกับสูญเสียอุปฏฐากไป). 

(๓)  เธอ  ยอมมีการหวงลาภ  (คือการอยูติดถิ่น  ทําใหเกิดความคิดสะสม 
ส่ิงของ  จึงหวงสิ่งของตาง ๆ  เพื่อการสะสม). 

(๔)  เธอ  ยอมมีการหวงชื่อเสียง  เกียรติยศ  (คือไมตองการใหใครมีชื่อ 
เทาตนในถิ่นนั้น). 

(๕)  เธอ  ยอมมีการหวงคุณธรรม  (คือการกันทา  ไมใหผูอื่นเจริญดวย 
ปริยัติธรรม  ปฏิบัติธรรม  และปฏิเวธธรรม  เพราะจะเปนคูแขงที่ครอบงําตน). 

ภิกษุ  ท.!  โทษในการติดถิ่น  มีหาอยางเหลานี้แล. 
 

สมภารติดที่อยู๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  โทษในการติดที่อยู  หาอยางเหลานี้.  หาอยางอะไร 
กันเลา ?  หาอยางคือ :- 

(๑)  ภิกษุติดที่อยู  ยอมมีภัณฑะสิ่งของมาก  เปนผูชอบสะสม 
สิ่งของไวมาก. 

(๒)  ภิกษุติดที่อยู  ยอมมีเภสัชมาก  เปนผูชอบสะสมเภสัชไวมาก. 
(๓)  ภิกษุติดที่อยู  ยอมมีกิจมาก  มีการงานที่ตองจัดตองทํามาก 

เลยเอาดีในหนาที่ของสมณะโดยตรงไมได. 
(๔)  ภิกษุติดที่อยู  ยอมจะคลุกคลีกับคฤหัสถและบรรพชิต  ดวย 

การคลุกคลีกันอยางแบบคฤหัสถอันเปนสิ่งไมสมควรแกสมณะ. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๖๘/๒๒๓. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

ภาค  ๒ 
 

ปคคหพจน  –  คําชี้ชวนวิงวอน 
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หมวดที่  ๑๐  วาดวยการมีศีล 
 
หมวดที่  ๑๑  วาดวยการมีสังวร 
 
หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ 
 
หมวดที่  ๑๓  วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส 
 
หมวดที่  ๑๔  วาดวยการไมเปนทาสตัณหา 
 
หมวดที่  ๑๕  วาดวยการไมหละหลวมในธรรม 
 
หมวดที่  ๑๖  วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ 
 
หมวดที่  ๑๗  วาดวยการหมดพิษสงทางใจ 
 
หมวดที่  ๑๘  วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
 
หมวดที่  ๑๙  วาดวยเนื้อนาบุญของโลก 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๑๘๘ 

(๕)  ภิกษุติดที่อยู  จะจากถิ่นที่อยูนั้นไป  เธอ  ยอมจากไปดวย 
จิตที่หวงใย 

ภิกษุ  ท.!  โทษในการติดที่อยู  มีหาอยางเหลานี้แล. 
 

นรกของสมภารวัด๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเจาอาวาสที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยาง  ยอมจะ 
เดือดรอนเหมือนถูกลากตัวไป   เก็บไวในนรกในปจจุบันนี้   (ตกนรกทั้งเปน),  
ฉะนั้น.  หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยางคือ :- 

(๑)  ภิกษุเจาอาวาส  ไมใครครวญ  ไมไตสวนใหรอบคอบเสียกอน 
กลาวยกยอง  คนที่ควรตําหนิ, 

(๒)  ภิกษุเจาอาวาส  ไมใครครวญ  ไมไตสวนใหรอบคอบเสียกอน 
กลาวตําหนิ  คนที่ควรยกยอง, 

(๓)  ภิกษุเจาอาวาส  ไมใครครวญ  ไมไตสวนใหรอบคอบเสียกอน 
แสดงความเลื่อมใสใหปรากฏ  ในฐานะอันไมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส, 

(๔)  ภิกษุเจาอาวาส  ไมใครครวญ  ไมไตสวนใหรอบคอบเสียกอน 
แสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏ  ในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส, 

(๕)  ภิกษุเจาอาวาส  ทําไทยทานใหทายกถวายดวยศรัทธาใหตก 
เสียไป. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเจาอาวาสที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แล.  
ยอมจะเดือดรอนเหมือนถูกลากตัวไปเก็บไวในนรก  ในปจจุบันนี้  ฉะนั้น. 

 
หมวดที่เกา  จบ 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๙๓/๒๓๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ผูชี้ชวนวิงวอน ! 
 

ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 
หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 

กตํ  โว  ตํ  มยา 
ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสดงหาประโยชน 
เกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 
 

เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่นโคนไมทั้งหลาย,  นั่นเรือนวางทั้งหลาย 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
 
 
 
 
 
 

๑๘๙ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๐ 

วาดวย  การมีศีล 
------------- 

๑.  ผากาสี 
๒.  รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา 
๓.  ผูที่ควรเขาใกล 
๔.  ละไดจักอยูเปน  “พระ” 
๕.  สมณพราหมณที่นานับถือ 
๖.  ผลประโยชนของความเปนสมณะ 
๗.  ผูมีศีล  ละความทุศีลเสียได 
๘.  ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว 
๙.  ผูมีศีล  ไมทําลายพืชคามและภูตคาม 
๑๐.  ผูมีศีล  ไมกระทําการบริโภคสะสม 
๑๑.  ผูมีศีล  ไมดูการเลน 
๑๒.  ผูมีศีล  ไมเลนการพนัน 
๑๓.  ผูมีศีล  ไมนอนบนที่นอนสูงใหญ 
๑๔.  ผูมีศีล  ไมประดับตกแตงรางกาย 
๑๕.ผูมีศีล  ไมพูดคุยเดรัจฉานกถา 
๑๖.  ผูมีศีล  ไมกลาวคําแกงแยงกัน 
๑๗.  ผูมีศีล  ไมเปนทูตนําขาว 
๑๘.  ผูมีศีล  ไมลอลวงชาวบาน 
๑๙.  ผูมีศีล  ไมเปนหมอทายโชคลาง 
๒๐.  ผูมีศีล  ไมเปนหมอทายลักษณะสิ่งของ 
๒๑.  ผูมีศีล  ไมเปนหมอทายการรบพุง 
๒๒.  ผูมีศีล  ไมเปนหมอโหราศาสตร 
๒๓.  ผูมีศีล  ไมเปนหมอทนายดินฟาอากาศ 
๒๔.  ผูมีศีล  ไมเปนหมอดูฤกษยาม 
 
 
 

๒๕.  ผูมีศีล  ไมเปนหมอผีและหมอยา 
๒๖.  อธิศีลสิกขา 
๒๗.  สมณกิจ 
๒๘.  กิจของชาวนา 
๒๙.  ตั้งหนาทําก็แลวกัน 
๓๐.  เครื่องมือละกิเลส 
๓๑.  เมื่อมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส 
๓๒.  อริยกันตศีล 
๓๓.  ศีลอยูเคียงคูกับปญญาเสมอ 
๓๔.  ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสุทธิ์กอน 
๓๕.  ศีลเปนฐานรองรับ  สติปฏฐานสี่ 
๓๖.  ศีลเปนฐานรองรับ  สติปฏฐานสี่-   

-(อีกนัยหนึ่ง) 
๓๗.  ศีลเปนฐานรองรับ  โพชฌงคเจ็ด 
๓๘.  ศีลเปนฐานรองรับ  อริยมรรคมีองคแปด 
๓๙.  ศีลสมบัติเปนรุงอรุณแหงอริยมรรค 
๔๐.  ศีลสมบัติเปนธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก 
๔๑.  ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มที ่
๔๒.  ผูมีศีล  จักถึงแกนธรรม 
๔๓.  อํานาจศีลที่เปนตัวกุศล 
๔๔.  อานิสงสสําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ 
๔๕.  ผูอยูเหนือความหวัง 
๔๖.  เมื่อราชามีกําลัง 
๔๗.  ประสพบุญใหญ 

๑๙๐ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๐ 

วาดวย  การมีศีล 
(ปฏิปกขนัยของหมวด  ๑  อันวาดวยการทุศีล) 

 
ผากาสี๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ผากาสี  แมยังใหมอยู  สีก็งาม  นุมหมเขาก็สบายเนื้อ  ราคา 

ก็แพง,  แมจะกลางใหมกลางเกลาแลว  สีก็ยังงาม  นุงหมเขาก็ยังสบายเนื้อ 
ราคาก็แพง,  แมจะเกาคร่ําแลว  สีก็ยังงาม  นุงหมเขาก็ยังสบายเนื้อ  ราคา 
ก็แพงอยูนั่นเอง.  ผากาสีแมที่เกาคร่ําแลว  คนทั้งหลายก็ยังใชเปนผาหอรตนะ 
หรือเก็บไวในหีบอบ. 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น,  ภิกษุแมเพิ่งบวชใหม  ถาเปนผูมีศีล 
มีความเปนอยูงดงาม,  เราก็กลาววา  มีผิวพรรณงาม  เหมือนผากาสี  ที่แม 
ยังใหมอยูก็ดูสีงามฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนี้วา  มีผากาสีเปนคูเปรียบ.  อนึ่ง 
ชนเหลาใด  คบหา  สมาคม  เขาใกล  ทําตามเยี่ยงอยางของภิกษุนั้น  ขอนั้น 
จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันเปนประโยชน  อันเปนความสุข  แกชนเหลานั้นเอง 
ตลอดกาลนาน.  เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา  ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว 
เหมือนผากาสี  นุงหมเขาก็สบายเนื้อ  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนี้วามีผากาสี 
เปนคูเปรียบ.  อนึ่ง  ภิกษุนั้น  รับจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลาน- 
ปจจัยเภสัชบริกขารของชนเหลาใด  ทานนั้น  ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญแกชน 
 
 

 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๑๙/๕๓๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

๑๙๑ 
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เหลานั้น.  เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา  มีคามาก  เหมือนผากาสี  มีราคาแพง  ฉะนั้น.  
เรากลาวภิกษุนั้นวา  มีผากาสีเปนคูเปรียบ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุแมมีอายุปูนกลาง  ถาเปนผูมีศีล  มีความเปนอยู 
งดงาม.  เราก็กลาวา  มีผิวพรรณงาม  เหมือนผากาสี  ที่แมยังใหมอยูก็ดู 
สีงาม  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนี้วา  มีผากาสีเปนคูเปรียบ.  อนึ่ง  ชนเหลาใด 
คบหา  สมาคม  เขาใกล  ทําตามเยี่ยงอยางของภิกษุนั้น  ขอนั้น  จะเปนทาง 
ใหเกิดสิ่งอันเปนประโยชน  สิ่งอันเปนความสุขแกชนเหลานั้นเอง  ตลอดกาลนาน.  
เราจึงกลาวภิกษุนั้นวา  ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว  เหมือนผากาสี  นุงหม 
เขาก็สบายเนื้อ  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนี้วา  มีผากาสีเปนคูเปรียบ.  อนึ่ง 
ภิกษุนั้น  รับจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของชน 
เหลาใด  ทานนั้น  ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น.  เราจึงกลาว 
ภิกษุนั้นวา  มีคามาก  เหมือนผากาสี  มีราคาแพง  ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนี้วา 
มีผากาสีเปนคูเปรียบ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุแมผูเปนเถระ  ถาเปนผูถือศีล  มีความเปนอยูงดงาม,  
เราก็กลาววา  มีผิวพรรณงาม  เหมือนผากาสี  ที่แมยังใหมอยูก็ดูสีงาม  ฉะนั้น.  
เรากลาวภิกษุนี้วา  มีผากาสีเปนคูเปรียบ.  อนึ่ง  ชนเหลาใด  คบหา  สมาคม 
เขาใกล  ทําตามเยี่ยงอยางของภิกษุนั้น  ขอน้ัน  จะเปนทางใหเกิดสิ่งอันเปน 
ประโยชน  สิ่งอันเปนความสุขแกชนเหลานั้น  ตลอดกาลนาน.  เราจึงกลาว 
ภิกษุนี้วา  ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว  เหมือนผากาสี  นุงหมเขาก็สบายเนื้อ 
ฉะนั้น.  เรากลาวภิกษุนี้วา  มีผากาสีเปนคูเปรียบ.  อน่ึง  ภิกษุนั้น  รับจีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของชนเหลาใด  ทานนั้น 
ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญแกชนเหลานั้น.  เราจึงกลาวภิกษุนี้วา  มีคามาก 
เหมือนผากาสี  มีราคาแพง  ฉะนั้น  เรากลาวภิกษุนี้วา  มีผากาสีเปนคูเปรียบ. 
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อน่ึง  ภิกษุผูเถระเชนนี้  กลาวอะไรขึ้นในทามกลางสงฆ  ภิกษุทั้งหลาย 
ก็ชวยกันบอกกลาววา  “ขอทานทั้งหลาย  จงเงียบเสียงเถิด,  ภิกษุผูเฒาจะกลาว 
ธรรมและวินัย  บัดนี้”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 
ไววา  “เราทั้งหลาย  จักเปนใหเหมือนอยางผากาสี  ไมเปนอยางผาเปลือก 
ปอละ”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

 
 

รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม,  แมจะทุกข 
กายทุกขใจ  ถึงน้ําตานองหนา  รองใหอยู  ก็ยังสูประพฤติพรหมจรรย 
ใหบริสุทธิ์บริบูรณอยูได  ก็มี  ขอที่นาสรรเสริญเธอใหเหมาะสมแกธรรมที่เธอมี 
ในบัดนี้หาอยาง.  หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ :- 

(๑)  ธรรมที่ชื่อวา  ศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย  ก็ไดมีแลวแกเธอ. 
(๒)  ธรรมที่ชื่อวา  หิริในกุศลธรรมทั้งหลาย  ก็ไดมีแลวแกเธอ. 
(๓)  ธรรมที่ชื่อวา  โอตตัปปะในกุศลธรรมทั้งหลาย  ก็ไดมีแลวแกเธอ. 
(๔)  ธรรมที่ชื่อวา  วิริยะในกุศลธรรมทั้งหลาย  ก็ไดมีแลวแกเธอ. 
(๕)  ธรรมที่ชื่อวา  ปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย  ก็ไดมีแลวแกเธอ. 
ภิกษุ  ท.!  บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม,  แมจะทุกขกาย 

ทุกขใจ  ถึงน้ําตานองหนา  รองไหอยู  ก็ยังสูประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๔/๕. 
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บริบูรณอยูไดก็มี.  ขอที่นาสรรเสริญเธอใหเหมาะสมแกธรรมที่เธอมีในบัดนี้หาอยาง 
เหลานี้แล. 

 
 

ผูที่ควรเขาใกล๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ก็บุคคลเชนไรเลา  ที่คนทุก ๆ  คนควรคบหา  สมาคม  ควร 
เขาใกล ? 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี้  เปนผูมีศีล  สมาธิ  และปญญา 
พอเสมอกัน,  บุคคล  ดังกลาวนี้  เปนผูที่นาคบหา  สมาคม  นาเขาใกล.  ขอน้ัน 
เพราะอะไร ?  เพราะเมื่อเราเปนผูมีศีล  สมาธิ  และปญญาเสมอกันแลว,  การพูดกัน 
ถึงเรื่องศีล  สมาธิ  และปญญาของเรานั้นก็จักมีไดดวย,  การพูดกันของเรานั้น 
จักไปกันไดดวย,  และการพูดกันของเรานั้นจักเปนความสบายอกสบายใจดวย,  
เพราะเหตุนั้น  บุคคลเชนนี้  จึงเปนผูที่ทุกคนควรคบหาสมาคม  ควรเขาใกล. 

ภิกษุ  ท.!  ก็บุคคลเชนไรเลา  ที่ตองสักการะเคารพเสียกอน  แลวจึงคบหา 
สมาคม  เขาใกล ? 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี้  เปนผูมีศีล  สมาธิ  และปญญา 
ยิ่งกวาเรา,  บุคคล  ดังกลาวนี้  เปนผูที่ตองสักการะเคารพเสียกอน  แลวจึง 
คบหา  สมาคม  เขาใกล.  ขอนั้นเพราะอะไร ?  เพราะเราจักไดทํากองศีล 
กองสมาธิ  และกองปญญาของเรา  ที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณบาง,  เราจักได 
ประกับประคองกองศีล  กองสมาธิ  และกองปญญา  ที่บริบูรณแลวไวไดดวยปญญา 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๕๗/๔๖๕. 
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ในธรรมนั้น ๆ  บาง,  เพราะฉะนั้น  บุคคลเชนนี้  จึงเปนผูที่ตองสักการะเคารพ 
เสียกอน  แลงจึงคบหาสมาคม  เขาใกล  แล. 

 
 

ละไดจักอยูเปน  “พระ”๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ความคดทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ,  โทษทางกาย 
ทางวาจา  ทางใจ,  กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ของ 
บรรพชิตพวกใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม  ยังละไมไดแลว,  บรรพชิต 
พวกนั้น  ก็ตองหลนไปเองจากธรรมวินัยนี้  เหมือนลอรถขางที่ทําแลวใน  
๖  วัน๒  ตั้งตรงไมได  ตองตะแคงลมไป  ฉะนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ความคดทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  โทษทางกาย 
ทางวาจา  ทางใจ,  กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ของ 
บรรพชิตพวกใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม  อันเธอละไดแลว  บรรพชิต 
พวกนั้น  ก็ตั้งมั่นอยูไดเองในธรรมวินัยนี้  เหมือลอรถขางที่ทําแลวนานถึง  
๖  เดือน  หยอน  ๖  วัน  กลิ้งไปตั้งตรงอยูไดไมลม  ฉะนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียก 
ใจไววา  “เราทั้งหลาย  จักละความคดทางกาย,  โทษทางกาย,  กิเลส 
เพียงดังน้ําฝาดทางกาย;  จักละความคดทางวาจา,  โทษทางวาจา,  กิเลส 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๔๒/๔๕๔. 
๒  ลอรถที่ชางใชไมที่ไมดีทําและทําโดยความรีบรอน  ยอมผิดกับลอขางที่ทําดวยความ 

ประณีต  และมีเวลานานเปนธรรมดา  อานเรื่องละเอียด  จากพุทธประวัติจากพระโอษฐ  ภาค  ๖  ตอน 
 “ครั้งมีพระชาติเปนรถการชางทํารถ”. 
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เพียงดังน้ําฝาดทางวาจา ,  จักละความคดทางใจ,  โทษทางใจ,  กิเลส 
เพียงดังน้ําฝาดทางใจ”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 
ไวอยางนี้แล. 

 
 

สมณพราหมณที่นานับถือ๑ 
 

ดูกอนพราหมณืและคฤหบดี  ท.!  ถาพวกปริพพาชกผูถือลัทธิอื่นจะพึง 
ถามทานทั้งหลายวา  “สมณะหรือพราหมณชนิดไหนเลา  ที่พวกทานพึง 
สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา”  ดังนี้ไซร  เมื่อพวกทานถูกเขาถามเชนนี้แลว 
พึงตอบแกแกเขาวา  : 
 

สมณะหรือพราหมณเหลาใด  เปนผูปราศจากราคะ  -  โทสะ  -  โมหะ  ในรูป 
ที่เห็นดวยตา,  เสียงที่ไดยินดวยหู  กลิ่นที่รูสึกดวยจมูก,  รสท่ีรูสึกดวยลิ้น,  
โผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย,  ธรรมารมณที่รูแจงดวยใจแลว,  มีจิตสงบ  ณ  ภายใน,  
ประพฤติมรรยาทเรียบรอยทั้งทางกาย  วาจา  และใจ,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ประเภทเดียวที่ควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา.  ขอนั้นเพราะอะไร ?  
เพราะวา  แมพวกเราทั้งหลาย  ยังไมปราศจากราคะ  -  โทสะ  -  โมหะ  ในรูปท่ีเห็น 
ดวยตา  ฯลฯ  ธรรมารมณที่รูแจงดวยใจแลว,  มีจิตยังไมสงบได  ณ  ภายใน,  
ยังประพฤติเรียบรอยบาง  ไมเรียบรอยบาง  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  ก็จริงแล 
แตความประพฤติเรียบรอยเดนชัดของสมณพราหมณเหลานั้น  จักเปน 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นครวินทรสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๓๐/๘๓๔,  ตรัสแกพราหมณ 

และคฤหบดีชาวบานนครวินทคาม  คราวจาริกไปในแควนโกศล. 
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ของเราผูเห็นอยูซึ่งตัวอยางอันยิ่ง,  เพราะฉนั้น  สมณพราหมณพวกนั้น 
จึงเปนผูที่ควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  สําหรับเราทั้งหลาย  โดยแท. 

 
 
 

ผลประโยชนของความเปนสมณะ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ผลของความเปนสมณะ  เปนอยางไรเลา ?  โสตาปตติผล,  
สกทาคมมิผล,  อนาคามิผล,  และอรหัตตผลเหลาใดแล,  ภิกษุ  ท.!  ผลเหลานี้ 
เราเรียกวา  ผลของความเปนสมณะ. 
 

ภิกษุ  ท.!  ประโยชนของความเปนสมณะ  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ความสิ้นราคะ  ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  อันใดแล,  ภิกษุ  ท.!  
อันนี้  เราเรียกวา  ประโยชนของความเปนสมณะ. 
 

ภิกษุ  ท.!  ความเปนสมณะ  เปนอยางไรเลา ?  อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้ 
อยางเดียว  ซึ่งไดแกความเขาใจอันถูกตอง,  ความมุงหมายอันถูกตอง,  การ 
พูดจาอันถูกตอง,  การทําการงานอันถูกตอง,  การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง,  ความ 
พยายามอันถูกตอง,  ความมีสติครองตนอันถูกตอง,  ความปกใจแนวอันถูกตอง,  
ภิกษุ  ท.!  อริยอัฏฐังคิกมรรคอันนี้  เราเรียกวา  ความเปนสมณะ. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๐/๑๐๑,  ๑๐๔,  ๑๐๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่อารามเชตวัน. 
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ผูละความทุศีลเสียได๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ความสงัด  (คือหางไกลจากบาปธรรม)  อันยิ่งสําหรับภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้มีสามอยางเหลานี้เทานั้น.  สามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยางคือ  :- 

(๑)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล  ละความทุศีลเสียได  และสงัด 
จากความทุศีลดวย. 

(๒)  เปนผูมีความเห็นชอบ  ละความเห็นผิดเสียได  และสงัดจากความ 
เห็นผิดนั้นดวย 

(๓)  เปนผูมีอาสวะสิ้นแลว  ละอาสวะทั้งหลายเสียได  และเปนผูสงัดจาก 
อาสวะทั้งหลายนั้นดวย, 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อใดแล  ภิกษุมีคุณธรรมสามอยางดังกลาวนี้แลว  เมื่อน้ัน 
ภิกษุนี้  เราเรียกวา  เปนผูถึงยอด  ถึงแกน  บริสุทธิ์  ตั้งอยูในสาระแลว. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนนาขาวสาลีของคฤหบดีชาวนา  มีผลไดที่แลว,  
คฤหบดีชาวนาก็รีบ ๆ  ใหเกี่ยวขาวนั้น,  ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหเก็บขน,  ครั้นแลวก็รีบ ๆ  
ใหนําขึ้นไปไวในลาน,  ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหทําเปนกอง,  ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหนวด,  
ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหสงฟาง,  ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหสาด,  ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหสี,  
ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหซอม,  ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหฝดแกลบ,  เมื่อเปนเชนนี้  ขาว  
เปลือกของคฤหบดีชาวนานั้นก็เปนอันถึงที่สุด  ถึงแกน  สะอาด  ตั้งอยู 
ในความเปนขาวสารได  ฉันใดก็ดี ;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูมีศีล  ละความ 
ทุศีลเสียได  และสงัดจากความทุศีลน้ันดวย,  เปนผูมีความเห็นชอบ  ละความ 
เห็นผิดเสียได  และสงัดจากความเห็นผิดนั้นดวย,  เปนผูมีอาสวะสิ้นแลว 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๑๑/๕๓๓. 
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ละอาสวะทั้งหลายเสียได  และเปนผูสงัดจากอาสวะ  ทั้งหลายนั้นดวย ;  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุนี้เราเรียกวา  เปนผูถึงยอด  ถึงแกนบริสุทธิ์  ตั้งอยูในสาระแลว  ฉันนั้น 
เหมือนกันแล. 

 
 

ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว๑ 
 

มหาราชะ !  ภิกษุเปนผูมีศีลสมบูรณแลว  เปนอยางไรเลา ? 
มหาราชะ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ละปาณาติบาต  เวนขาดจากปาณา- 

ติบาต  วางทอนไมและศัสตราเสียแลว  มีความละอาย  ถึงความเอ็นดูกรุณา 
หวังประโยชนเกื้อกูลในบรรดาสัตวทั้งหลายอยู  ;  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการ 
หนึ่ง,  เปนผูละอทินนาทาน  เวนขาดจากอทินนาทาน  ถือเอาแตของ  
ที่เขาใหแลว  หวังอยูแตของที่เขาให  เปนคนสะอาด  ไมเปนขโมยอยู ;  
แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง,  เปนผูละกรรมอันมิใชพรหมจรรย 
ประพฤติพรหมจรรยโดยปกติ  ประพฤติหางไกล  เวนขาดจากการเสพเมถุน 
อันเปนของชาวบาน  ;  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  เปนผูละมุสาวาท 
เวนขาดจากมุสาวาท  พูดแตความจริง  รักษาความสัตว  มั่นคงในคําพูด 
ควรเชื่อถือได  ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก  ;  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการ 
หนึ่ง.  เปนผูละคําสอเสียด  เวนขาดจาดคําสอเสียด  ไดฟงจากฝายนี้แลว 
ไมเก็บไปบอกฝายโนน  เพื่อใหฝายนี้แตกราวกัน  หรือไดฟงจากฝายโนน 
แลว  ไมนํามาบอกแกฝายนี้  เพื่อใหฝายโนนแตกราวกัน  แตจะสมานคนที่แตก 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.ที.  ๙/๘๓/๑๐๓,  ตรัสแกพระเจาอชาตสัตตุ 

ผูทูลถามเรื่องนี้โดยเฉพาะ  ที่สวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ  ใกลนครราชคฤห. 
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กันแลว  ใหกลับพรอมเพรียงกัน  อุดหนุนคนที่พรอมเพรียงกันอยู  ใหพรอม 
เพรียงกันยิ่งขึ้น  เปนคนชอบในการพรอมเพรียง  เปนคนยินดีในการพรอมเพรียง 
เปนคนพอใจในการพรอมเพรียง  กลาวแตวาจาที่ทําใหพรอมเพรียงกัน ;  แมนี้ 
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง,  เปนผูละการกลาวคําหยาบเสีย  เวนขาดจาก 
การกลาวคําหยาบ  กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ  เสนาะโสต  ใหเกิดความรัก 
เปนคําฟูใจ  เปนคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน  เปนที่ใครที่พอใจของมหาชน ;  
แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  เปนผูละคําพูดที่โปรยประโยชนทิ้ง 
เสีย  เวนขาดจากการพูดเพอเจอ  กลาวแตในเวลาอันสมควร  กลาวแตคําจริง 
เปนประโยชน  เปนธรรม  เปนวินัย  กลาวแตวาจามีที่ตั้ง  มีหลักฐานที่อางอิง 
มีเวลาจบ  ประกอบดวยประโยชน  สมควรแกเวลา ;  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง ๆ. 
 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูเวนขาดจากการลางผลาญพืชคามและภูตคาม,  
เปนผูฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว  เวนจากการฉันในราตรีและวิกาล.  เปนผู 
เวนขาดจากการฟอนรํา  การขับรอง  การประโคม  และการดูการเลนชนิดเปน 
ขาศึกแกกุศล.  เปนผูเวนขาดจากการประดับประดา  คือทัดทรงตกแตงดวยมาลา 
และของหอมและเครื่องลูบทา.  เปนผูเวนขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ.  
เปนผูเวนขาดจากการรับเงินและทอง.  เปนผูเวนขาดจากการรับขาวเปลือก.  
เปนผูเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.  เปนผูเวนขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิง.  
เปนผูเวนขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย.  เปนผูเวนขาดจากการรับแพะ 
แกะ  ไก  สุกร  ชาง  โค  มา  ทั้งผูและเมีย.  เปนผูเวนขาดจากการรับท่ีนาและที่สวน.  
เปนผูเวนขาดจากการับใชเปนทูต  ไปในที่ตาง ๆ  (ใหคฤหัสถ).  เปนผูเวนขาดจาก 
การซื้อและการขาย.  เปนผูเวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง  การลวงดวยของปลอม 
และการฉอดวยเครื่องนับ  (เครื่องตวงและเครื่องวัด)  เปนผูเวนขาดจากการโกง 
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ดวยการนับสินบนและลอลวง.  เปนผูเวนขาดจาก  การตัด  การฆา  การจําจอง 
การซุมทําราย  การปลน  และการกรรโชก.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง ๆ. 

 
 

ผูมีศีลไมทาํลายพืชคามและภูตคาม๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ยังทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบ,  คืออะไรบาง ?  คือพืชท่ีเกิด 
แตราก  พืชที่เกิดแตตน  พืชที่เกิดแตผล  พืชที่เกิดแตยอด  และพืชที่เกิดแต 
เมล็ดเปนที่หา. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการทําพืชคามและภูตคาม  เห็น 
ปานนั้น  ใหกําเริบแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมทาํการบริโภคสะสม๒ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้นยังเปนผูทําการบริโภคสะสมอยูเนือง ๆ,  คือ 
อะไรบาง ?  คือสะสมขาวบาง  สะสมน้ําดื่มบาง  สะสมผาบาง  สะสม 
ยานพาหนะบาง  สะสมเครื่องนอนบาง  สะสมของหอมบาง  สะสมอามิสบาง. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที  ๙/๘๕/๑๐๔. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที  ๙/๘๕/๑๐๔. 
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สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานนั้น 
เสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมดูการเลน๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้นยังเปนผูดูการเลนอยูเนือง ๆ  ,  คืออะไรบาง ?  
คือดูฟอน  ฟงขับ  ฟงประโคม  ดูไมลอย  ฟงนิยาย  ฟงเพลงปรบมือ  ฟงตีฆอง 
ฟงตีระนาด  ดูหุนยนต  ฟงเพลงขอทาน  ฟงแคน  ดูเลนหนาศพ  ดูชนชาง 
แขงมา  ชนกระบือ  ชนโค  ชนแพะ  ชนแกะ  ชนไก  ชนนกกระทา  ดูรําไม 
รํามือ  ชกมวย  ดูเขารบกัน  ดูเขาตรวจพล  ดูเขาตั้งกระบวนทัพ  ดูกองทัพ 
ที่จัดไว. 

 
สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการดูการเลนเห็นปานนั้นเสีย 

แลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
 
 

ผูมีศีลไมเลนการพนัน๒ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังเปนผูเลนการพนันหรือการเลนอันเปนที่ตั้ง 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๕/๑๐๖ 
๒ บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๖/๑๐๗ 
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แหงความประมาทกันอยูเนือง ๆ  ,  คืออะไรบาง ?  คือเลนหมากรุกชนิดแถวละ  
๘  ตาบาง  ๑๐  ตาบาง  เลนหมากเก็บ  เลนชิงนาง  หมากไหว  โยนหวง  ไมหึ่ง 
เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ  ทอดลูกบาต  เปาใบไม  เลนไถนอย ๆ  เลนหกคะเมน 
เลนไมกังหัน  เลนตวงทราย  เลนรถนอย  ธนูนอย  เลนเขียนทายกัน  เลนทายใจ 
เลนลอคนพิการบาง. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนจาดจากการเลนพนันหรือการเลน 
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมนอนบนที่นอนสูงใหญ๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางคน  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้นยังเปนผูทําการนอนบนที่นอนสูงใหญกันอยูเนือง ๆ ,  
คืออะไรบาง ?  คือ  นอนบนเตียงมีเทาสูงเกินประมาณ  บนเตียงมีเทาทําเปน 
รูปสัตวราย  บนผาโกเชาขนยาว  บนเครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยลายเย็บ 
เครื่องลาดขนแกะสีขาว  เครื่องลาดขนแกะมีสัณฐานดังพวงดอกไม  เครื่องลาด  
มีนุนภายใน  เครื่องลาดวิจิตรดวยรูปสัตวราย  เครื่องลาดมีขนขึ้นขางบน 
เครื่องลาดมีชายครุย  เครื่องลาดทอดวยทองเงินแกมไหม  เครื่องลาดทอดวย 
ไหมขลิบทองเงิน  เครื่องลาดขนแกะใหญพอนางฟอนได  ๑๖  คน  เครื่องลาด 
บนหลังชาง  เครื่องลาดบนหลังมา  เครื่องลาดบนรถ  เครื่องลาดที่ทําดวยหนัง 
อชินะ  เครื่องลาดที่ทําดวยหนังชะมด  เครื่องลาดมีเพดานแดง  มีหมอนขางแดง. 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๖/๑๐๘. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๐๔ 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ 
เห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมประดับตกแตงรางกาย๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังเปนผูประกอบการประดับประดาตกแตงรางกาย 
เห็นปานนี้กันอยูเนือง ๆ,  คืออะไรบาง ?  คือการอบตัว  การเคลนตัว  การอาบ 
สําอาง  การนวดเนื้อ  การสองดูเงา  การหยอดตาใหมีแววตาคมขํา  การใชดอกไม 
การทาของหอม  การผัดหนา  การทาปาก  การผูกเครื่องประดับท่ีมือ  การผูกเครื่อง 
ประดับท่ีกลางกระหมอม  การถือไมถือ  การหอยแขวนกลองกลักอันวิจิตร  การ 
คาดดาบ  การคาดพระขรรค  การใชรมและรองเทาอันวิจิตร  การใสกรอบหนา 
การปกปน  การใชพัดสวยงาม  การใชผาชายเฟอยและอื่น ๆ. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการประดับตกแตงรางกายเห็น 
ปานนั้นเสียแลว  แมนี้  ก็เปนศีลของเธออีกประการหนึ่ง. 

 
ผูมีศีลไมพูดคุยเดรัจฉานกถา๒ 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังเปนผูประกอบการคุยดวยเดรัจฉานกถากัน 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๗/๑๐๙. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๗/๑๑๐. 
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หมวดที่  ๑๐  วาดวยการมีศีล ๒๐๕ 

อยูเนือง ๆ  ,  คืออะไรบาง ?  คือคุยกันถึงเรื่องเจานายบาง  เร่ืองโจรบาง  เรื่อง 
มหาอมาตย  เรื่องกองทัพ  เรื่องของนากลัว  เรื่องการรบพุง  เร่ืองขาว  เรื่องน้ํา 
เรื่องผา  เรื่องที่นอน  เรื่องดอกไม  เรื่องของหอม  เรื่องญาติ  เรื่องยานพาหนะ 
เรื่องบาน  เรื่องจังหวัด  เรื่องเมืองหลวง  เรื่องบานนอก  เรื่องหญิง  เรื่องชาย 
เรื่องคนกลา  เรื่องตรอก  เรื่องทาน้ํา  เรื่องคนที่ตายไปแลว  เรื่องความแปลก 
ประหลาดตาง ๆ  เรื่องโลก  เรื่องสมุทร  เรื่องความฉิบหายและเจริญบาง. 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการคุยดวยเดรัจฉายกถา  เห็น 
ปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง 

 
 
 

ผูมีศีลไมกลาวคําแกงแยงกัน๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังเปนผูกลาวถอยคําแกงแยงกันเนือง ๆ,  คือ 
อะไรบาง ?  คือแกงแยงกันวา  ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้  ขาพเจารูทั่วถึงธรรม- 
วินัยนี้  ทานจะรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้อยางไรได  ทานปฏิบัติผิด  ขาพเจาปฏิบัติถูก 
ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน  ถอยคําของทานไมเปนประโยชน  คําควรพูดกอน 
ทานมาทีหลัง  คําควรพูดทีหลังทานมาพูดกอน  ขอท่ีทานเคยเชี่ยวชาญ  เปลี่ยน 
แปลงไปเสียแลว  ขาพเจายกคําพูดแกทานไดแลว  ทานถูกขาพเจาขมแลว 
ทานจงถอนคําถูดของทานเสีย  หรือทานสามารถก็จงคานมาเถิด. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๗/๑๑๑. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๐๖ 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจาการกลาวถอยคําแกงแยงเห็น 
ปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมเปนทูตนําขาว๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังเปนผูประกอบการรับเปนทูต  รับใชไปในที่ 
นั้น ๆ  กันอยูเนือง ๆ  ,  คืออะไรบาง ?  คือรับใชพระราชาบาง  รับใชอมาตยของ 
พระราชาบาง  รับใชกษัตริย  รับใชพราหมณ  รับใชคฤหบดี  และรับใชเด็ก ๆ  
บาง  ที่ใชวา  “ทานจงไปที่นี่,  ทานจงไปที่โนน,  ทานจงนําสิ่งนี้ไป  ทานจงนํา 
สิ่งนี้ในที่โนนมา”  ดังนี้. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการรับใชเปนทูต  รับใชไปใน 
ที่ตาง ๆ  เห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมลอลวงชาวบาน๒ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๘/๑๑๒. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๘/๑๑๓. 
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หมวดที่  ๑๐  วาดวยการมีศีล ๒๐๗ 

ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังเปนผูแสวงหาลาภดวยการกลาวคําลอหลอก 
การกลาวคําพิร้ีพิไร  การพูดแวดลอมดวยเลศ  การพูดใหทายกเกิดมานะมุทะลุ 
ในการให  และการใชของมีคานอยตอเอาของมีคามาก. 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจาการแสดงหาลาภโดยอุบาย 
หลอกลวงเชนนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมเปนหมอทายโชคลาง๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะ 
ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู,  คืออะไรบาง ?  คือทายลักษณะในรางกายบาง 
ทายนิมิตลางดีลางรายบาง  ทายอุปปาตะ  คือของตกบาง  ทํานายฝน  ทายชะตา 
ทายผาหนูกัด  ทําพิธีโหมเพลิง  ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน  ทําพิธีซัดโปรยแกลบ 
ทําพิธิซัดโปรยรํา  ทําพิธีซัดโปรยขาวสาร  ทําพิธีจองเปรียง  ทําพิธีจุดไฟบูชา 
ทําพิธีเสกเปา  ทําพิธีพลีดวยโลหิตบาง  เปนหมอดูอวัยวะรางกาย  หอมดูภูมิที่ตั้ง 
บานเรือน  ดูลักษณะไรนา  เปนหมอปลุกเสก  เปนหมอผี  เปนหมอทํายันต 
กันบานเรือน  หมองู  หมอดับพิษ  หมอแมลงปอง  หมอหนูกัด  หมอทายเสียงนก 
เสียงกา  หมอทายอายุ  หมอกันลูกศร  (กันปน)  หมอดูรอยสัตว. 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทํา 
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๙/๑๑๔. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๐๘ 

ผูมีศีลไมเปนหมอทายลักษณะสิ่งของ๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้นยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะ 
ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู,  คืออะไรบาง ?  คือ  ทายลักษณะแกวมณี  (เชนหมอ 
ดูเพชร)  ทายลักษณะผา  ทายลักษณะไมเทา  ลักษณะศัสตรา  ลักษณะดาบ 
ลักษณะลูกศร  ลักษณะธนู  ลักษณะอาวุธ  ทายลักษณะหญิง  ลักษณะชาย 
ลักษณะเด็กชาย  ลักษณะเด็กหญิง  ลักษณะทาส  ลักษณะทาสี  ทายลักษณะชาง 
ลักษณะมา  ลักษณะกระบือ  ลักษณะโคอุสภ  ลักษณะโค  ลักษณะแพะ  ลักษณะ 
แกะ  ลักษณะไก  ลักษณะนกกระทา  ลักษณะเหี้ย  ลักษณะสัตวชื่อกัณณิกา 
ลักษณะเตา  ลักษณะเนื้อบาง. 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทํา 
เดรัจฉารวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมเปนหมอทํานายการรบพุง๒ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะ 
ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู,  คืออะไรบาง ?  คือ  ดูฤกษยาตราทัพใหแก 
 
 
 

 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๘๙/๑๑๕. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๙๐/๑๑๖. 
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หมวดที่  ๑๐  วาดวยการมีศีล ๒๐๙ 

พระราชาวา  วันนั้นควรยก  วันนั้นไมควรยก,  พระราชาภายในจักรุก  พระราชา 
ภายนอกจักถอย,  พระราชาภายนอกจักรุก  พระราชาภายในจักถอย,  พระราชา 
ภายในจักชนะ  พระราชาภายนอกจักแพ,  พระราชาภายนอกจักชนะ  พระราชา 
ภายในจักแพ,  องคนี้จักแพ  องคนี้จักชนะบาง. 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทํา 
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 
 

ผูมีศีลไมเปนหมอโหราศาสตร๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทํา 
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู,  คืออะไรบาง ?  คือ  ทํานายจันทรคาส  สุริยคาส 
นักษัตรคาส  ทํานายดวงจันทร  ดวงอาทิตย  ดาวพระเคราะห  วาจักเดิน 
ในทางบาง  นอกทางบาง,  ทํานายวา  จักมีอุกกาบาต  ฮูมเพลิง  แผนดินไหว 
ฟารองบาง,  ทํานายการขึ้น  การตก  การหมอง  การแผวของดวงจันทร 
ดวงอาทิตยและดาว  จะมีผลเปนอยางนั้น ๆ  ดังนี้บาง. 

สวนภิกษุในศาสนานี้  เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทํา 
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๙๐/๑๑๗. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๑๐ 

ผูมีศีลไมเปนหมอทํานายดินฟาอากาศ๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะ 
ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู,  คืออะไรบาง ?  คือ  ทํานายวาจักมีฝนดีบาง 
จักมีฝนแลงบาง  อาหารหางาย  อาหารหายาก  จักมีความสบาย  จักมีความทุกข 
จักมีโรค  จักไมมีโรคบาง  ทํานายการนับคะแนน  คิดเลข  ประมวล,  แตง 
กาพยกลอน  สอนตําราวาดวยทางโลก  ดังนี้บาง 

 
สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทํา 

เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
 

ผูมีศีลไมเปนหมอดูฤกษยาม๒ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทําเดรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้อยู,  คืออะไรบาง ?  คือ  ดูฤกษอาวาหะ  ดูฤกษวิวาหะ  ดูฤกษ 
ทําการผูกมิตร  ดูฤกษทําการแตกราว  ดูฤกษทําการเก็บทรัพย  ดูฤกษทําการ 
จายทรัพย  (ลงทุน),  ดูโชคดีโชครายบาง,  ใหยาบํารุงครรภบาง  รายมนต 
ผูกยึด  ปดอุดบาง,  รายมนตสลัด  รายมนตกั้นเสียง  เปนหมอเชิญผีถามบาง 
เชิญเจาเขาหญิงถามบาง  ถามเทวดาบาง  ทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย  บวงสรวง 
มหาพรหม  รายมนตพนไฟ  รายมนตเรียกขวัญใหบาง. 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๙๑/๑๑๘. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๙๑/๑๑๙. 
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สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทํา 
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 
 

ผูมีศีลไมเปนหมอผีและหมอยา๑ 
 

อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย 
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลานั้น  ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะ 
ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู,  คืออะไรบาง ?  คือบนขอลาภผลตอเทวดา 
ทําการบวงสรวงแกบน  สอนมนตกันผีกันบานเรือน  ทํากะเทยใหเปนชาย  ทํา 
ชายใหเปนกะเทย  ทําพิธีปลูกเรือน  ทําการบวงสรวงในที่ปลูกเรือน  พนน้ํามนต 
บูชาเพลิงใหบาง  ประกอบยาสํารอกใหบาง  ประกอบยาประจุ  ประกอบยา 
ถายโทษขางบน  ประกอบยาแกปวดศีรษะ  หุงน้ํามันหยอดหู  ทํายาหยอดตา 
ประกอบยานัดถุ  ประกอบยาทําใหกัด  ประกอบยาทําใหสมาน  เปนหมอปายยาตา 
เปนหมอผาบาดแผล  เปนหมอกุมาร  หมอพอกยาแกยาใหบาง. 

สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทํา 
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแลว.  แมนี้  ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 

มหาราชะ !  ภิกษุนั้นแล  ผูมีศีลสมบูรณแลวอยางนี้  ยอมไมแลเห็นภัย 
แตที่ไหน ๆ  ที่จะเกิดเพราะเหตุศีลสังวร  เหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลว 
มีปจจามิตรอันกําจัดเสียไดแลว  ยอมไมเห็นภัยแตที่ไหน ๆ  เพราะเหตุขาศึก 
ฉะนั้น.  เธอประกอบดวยกองศีลอันเปนอริยคุณนี้แลว  ยอมไดเสวยสุข  อันหาโทษ 
มิได  ณ  ภายใน 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สามัญญผลสูตร  สี.  ที.  ๙/๙๒/๑๒๐. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๑๒ 

มหาราชะ !  ภิกษุเปนผูมีศีลสมบูรณแลว  ดวยอาการอยางนี้แล. 
 
 

อธิศีลสิกขา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อธิศีลสิกขา  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล,  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร,  

สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร,  มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย  แมวาเปนโทษ 
เล็กนอย,  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  การปฏิบัติอยางนี้  เราเรียกวา  อธิศีลสิกขา. 
 
 

สมณกิจ๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจของสมณะที่สมณะตองทํามีสามอยางเหลานี้.  สามอยาง 
อะไรบางเลา ?  สามอยางคือ  :- 

(๑)  การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง, 
(๒)  การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง, 
(๓)  การสมาทานการปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง. 
ภิกษุ  ท.!  กิจของสมณะที่สมณะตองทํามีสามอยางเหลานี้แล. 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเนียกใจ 

ไววา  “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ  ในการสมาทานการปฏิบัติในศีล 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๓/๕๒๙. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๔/๕๒๑. 
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อันยิ่ง,  ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง  และในการสมาทานการปฏิบัติ 
ในปญญาอันยิ่ง”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไว 
อยางนี้แล. 

 
กิจของชาวนา๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  กิจของคฤหบดีชาวนาที่เจาจะตองทํากอน  (แหงการ 

ไดมาซึ่งขาวเปลือก)  มีสามอยางเหลานี้.  สามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยางคือ 
คฤหบดีชาวนาในโลกนี้  ไถ  คราด  พื้นที่นาใหดีเสียกอน,  ครั้นแลวปลูกพืชลง 
ในเวลาอันควร,  ครั้นแลว  ไขน้ําเขาบาง  ไขน้ําออกบาง  ตามคราวที่สมควร.  
ภิกษุ  ท.!  กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองทํากอน  (แหงการไดมาซึ่งขาวเปลือก)  
มีสามอยางเหลานี้แล  ; 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  กิจที่ภิกษุจะตองทํากอน  (แหงการ 
ไดมาซึ่งมรรคผล)  มีสามอยางเหลานี้.  สามอยางอะไรกันเลา ?  สามอยางคือ 
การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง,  การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง,  และการ 
สมาทานการปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง.  ภิกษุ  ท.!  กิจท่ีภิกษุจะตองทํากอน  (แหง 
การไดมาซึ่งมรรคผล)  มีสามอยางเหลานี้แล. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 
ไววา  “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ  ในการสมาทานการปฏิบัติ 
ในศีลอันยิ่ง,  ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง  และในการสมาทาน 
การปฏิบัติปญญาอันยิ่ง”  ดังนี้  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึง 
สําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๕/๕๒๓. 
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ต้ังหนาทําก็แลวกัน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองรีบทํามีสามอยางเหลานี้.  
สามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยางคือ  คฤหบดีชาวนารีบ ๆ  ไถ  คราด  พื้นที่นา 
ใหดีเสียกอน,  ครั้นแลว  ก็รีบ ๆ  ปลูกพืช,  ครั้นแลว  ก็รีบ ๆ  ไขน้ําเขาบาง 
ไขน้ําออกบาง.  ภิกษุ  ท.!  กิจของคฤหบดีชาวนาที่เจาจะตองรีบทํามีสามอยาง 
เหลานี้แล  ;  แตวาคฤหบดีชาวนานั้น  ไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาล 
วา  “ขาของเราจงงอกในวันนี้,  ตองทองพรุงนี้,  สุกมะรืนนี้”  ดังนี้ไดเลย,  
ที่ถูก  ยอมมีเวลาที่ขาวนั้น  เปลี่ยนแปรสภาพไปตามฤดูกาล  ยอมจะงอกบาง 
ตั้งทองบาง  สุกบาง  ; 
 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทํามีสามอยาง 
เหลานี้.  สามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยางคือ  การสมาทานการปฏิบัติในศีล 
อันยิ่ง,  การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง  และการสมาทานการปฏิบัติในปญญา 
อันยิ่ง  ภิกษุ  ท.!  กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทํามีสามอยางเหลานี้แล ;  แตวา 
ภิกษุนั้น  ก็ไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาลวา  “จิตของเราจงหลุดพน 
จากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมมีอุปาทานในวันนี้  หรือพรุงนี้  หรือมะรืนนี้”  
ดังนี้ไดเลย,  ที่ถูก  ยอมมีเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแม 
ในศีลอันยิ่ง,  ปฏิบัติไปแมในจิตอันยิ่ง,  และปฏิบัติไปแมในปญญาอันยิ่ง 
จิตก็จะหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมมีอุปาทาน  ไดเอง. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๙/๕๓๒. 
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ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 
ไววา  “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ  ในการสมาทานการปฏิบัติ 
ในศีลอันยิ่ง,  ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง,  และในการสมาทาน 
การปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง”  ดังนี้  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึง 
สําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

 
 

เครื่องมือละกิเลส๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ก็เธอสามารถหรือ  ที่จะศึกษา๒  ในสิกขาทั้งสาม  คือใน 
อธิศีลสิกขา  ในอธิจิตสิกขา  และในอธิปญญาสิกขา ? 

“ขาพระองคสามารถที่จะศึกษาในสิกขาทั้ง  ๓  นั้น  พระเจาขา”. 
ภิกษุ  ท.!  ถาอยางนั้น  เธอจงศึกษาในสิกขาทั้ง  ๓  คือ  ในอธิศีลสิกขา,  

ในอธิจิตสิกขา,  และในอธิปญญาสิกขาเถิด. 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อใดแล  เธอจักศึกษาทั้งศีลอันยิ่งบาง  ทั้งจิตอันยิ่งบาง 

ทั้งปญญาอันยิ่งบาง,  เมื่อน้ันเธอผูกําลังศึกษาในศีลอันยิ่ง  จิตอันยิ่ง  และปญญา 
อันยิ่งอยู  จักละราคะ  ละโทสะ  และละโมหะได ;  เพราะการละราคะ-โทสะ- 
โมหะไดนั้นเอง,  เธอจักไมกระทําสิ่งอันเปนอกุศล  และจักไมเสพสิ่งที่เปนบาป 
โดยแท. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๖/๕๒๔,  ตรัสแกภิกษุวัชชีบุตรผูไมอาจปฏิบัติ 

ตามสิกขาบท  ๑๕๐  ที่สําคัญ ๆ  ซึ่งยกขึ้นแสดงทุกครึ่งเดือนได  โดยทรงสอนใหปฏิบัติโดยหลักสิกขา  ๓,  
คือ  อธิศีลสิกขา  อธิจิตสิกขา  อธิปญญาสิกขา  ไดแกหลักที่เปนความหมายอยางกวางโดยไมตองแยก 
เปนสิกขาบทจํานวนมาก  ยากแกการจดจํา. 

๒  คําวา  ศึกษา  หรือ  สิกขา  ในบาลี  หมายถึงการปฏิบัติไปเลย. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๑๖ 

เมื่อมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเปนผูมีศีลสมบูรณ  มีปาติโมกข 
สมบูรณอยูเถิด,  จงเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร  มีมรรยาทและโคจรสมบูรณ 
อยูเถิด,  จงมีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายซึ่งมีประมาณเล็กนอย  สมาทาน 
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด. 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อพวกเธอทั้งหลาย  สมบูรณดวยศีลเชนนั้นแลว 
อะไรเลาเปนกิจที่พวกเธอจะตองทําใหยิ่ง ๆ  ขึ้นไป ? 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุเดินอยูก็ตาม,  ยืนอยูก็ตาม,  นั่งอยูก็ตาม,  นอน 
ตื่นอยูก็ตาม,  อภิชฌาและพยาบาทของภิกษุนั้นก็ปราศจากไปแลว,  ถีนมิทธะ,  
อุทธัจจกุกกุจจะ,  วิจิกิจฉาของเธอก็ละไดแลว,  ความเพียรก็ปรารภแลวไมยอหยอน,  
สติก็ตั้งมั่นไมฟนเฟอน,  กายก็รํางับไมกระสับกระสาย,  จิตก็ตั้งมันเปนหนึ่งแน ;  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่เปนไดเชนนี้  แมจะเดินอยูก็ตาม  ยืนอยูก็ตาม  นั่งอยูก็ตาม 
นอนตื่นอยูก็ตาม,  เราเรียกวา  “ผูมีความเพียรเผากิเลส,  มีความกลัวตอโทษ 
แหงวัฏฏะ,  เปนผูปรารถความเพียรติดตอสม่ําเสมอเปนนิจ,  เปนผูมีตนสงไปใน 
แนวแหงความหลุดพนตลอดเวลา  ดังนี้”. 

 
อริยกันตศีล๒ 

 
ภิกษุ  ท.!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูประกอบพรอมแลวดวย 

ศีลทั้งหลายอันเปนศีลที่พระอริยเจาพอใจ,  คือ  ไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๘/๑๒. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๒๙/๑๔๑๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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หมวดที่  ๑๐  วาดวยการมีศีล ๒๑๗ 

ไมพรอย  เปนไท  ผูรูสรรเสริญ  ไมถูกลูบคลําดวยตัณหาทิฏฐิ  และเปนไปพรอม 
เพื่อสมาธิ.๑ 

 
 
 

ศีลอยูเคียงคูกับปญญาเสมอ๒ 
 

พราหมณ  !  องคสองประการนี้  จะยกเสียอีกประการหนึ่ง  บัญญัติคน 
ผูประกอบดวยองคเพียงประการเดียว  วาเปนพราหมณ,  และคนประกอบดวย 
องคเพียงประการเดียว  เมื่อกลาววา  ตนเปนพราหมณ  ไดชื่อวา  กลาวชอบ 
ไมตองกลาวเท็จ,  จะไดหรือไม ? 

 
 
 
 

                                                
๑  ศีลไมขาด  หมายถึง  ไมลวงสิกขาบทขอตนหรือขอปลายขอใดขอหนึ่ง,  ศีลไมทะลุหมายถึง 

ไมลวงสิกขาบทขอกลาง ๆ  ,  ศีลไมดาง  เพราะไมขาดเปนหมู ๆ  หมูละหลายสิกขาบทและหลายหมู,  
ศีลไมพรอย  เพราะไมขาดแหงละสิกขาบทหลาย ๆ  แหง,  ศีลเปนไท  คือไมเปนทาสตัณหา  ไมรักษา 
ศีลแบบการคามุงเอาเครื่องตอบแทน,  ศีลที่ผูรูสรรเสริญ  เปนศีลที่ใชได  เพราะผูรูทานใครครวญเสีย 
กอนจึงสรรเสริญวาดีวาชอบ,  ศีลที่ไมถูกลูบคลําดวยตัณหาทิฏฐิ  หมายถึงศีลที่ตัณหาไมแตะตอง  ทิฏฐิ 
มานะไมแตะตอง  คือไมถือศีลเพราะยากจนเปนเหตุใหกระดางกระเดื่อง  หรือเปนเครื่องยกตนขมทาน 
ไป  เปนตน,  และศีลที่เปนไปพรอมเพอสมาธินั้น  เปนศีลที่ผูรักษาเอาใจใสพิจารณาตรวจสอบอยูเสมอ 
ดังทานเปรียบวาเหมือนโคแมลูกออนใสใจดูลูกไมหางตา  แมบดเอื้อง  ตาก็คอยชําเลืองดูลูก,  กิริยา 
ที่พิจารณาศีล  นับเขาในสีลานุสสติกรรมฐาน  และจิตของผูมีศีลอยางนี้  ใกลสมาธิ  และศีลเชนนี้ 
เปนฐานรองรับสมาธิไดดีทีเดียว. 

๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  โสณทัณฑสูตร  สี.  ที.  ๙/๑๕๘/๑๙๓,  ตรัสแกโสณทัณฑพราหมณ 
ซึ่งทูลถึงเรื่องพวกพราหมณบัญญัติคนผูประกอบดวยองคหาวาเปนพราหมณโดยชอบ  แตอาจจะยกเสีย 
สามองค  คงไวแตเพียงสององค  คือ  เปนผูมีศีล  มีศีลอันเจริญ  ประกอบดวยศีลอันเจริญ  และเปน 
บัณฑิต  มีปญญา ;  และพระพุทธองคก็ทรงรับรอง  ดังตอไปนี้. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๑๘ 

“ขอแตพระโคดมผูเจริญ !  องคสองประการนี้  จะยกเสียอีกประการหนึ่งหาไดไม  เพราะวา 
ศีล  ยอมชําระปญญาใหบริสุทธิ์  และปญญาเลาก็ชําระศีลใหบริสุทธิ์เหมือนกัน ;  ศีลอยูที่ใด  ปญญาอยู 
ที่นั้น,  ปญญาอยูที่ใด  ศีลอยูที่นั้น  ;  ผูมีศีลก็มีปญญา,  ผูมีปญญาก็มีศีล  ;  บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาวถึง 
ศีลและปญญาวา  เปนของเลิศในโลก.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  เปรียบเหมือนคนลางมือดวยมือ  หรือ 
ลางเทาดวยเทา  ฉันใด ;  ศีลยอมชําระปญญาใหบริสุทธิ์  และปญญาเลาก็ชําระศีลใหบริสุทธิ์เหมือนกัน ;  
ศีลอยูที่ใด  ปญญาอยูที่นั้น ;  ปญญาอยูที่ใดศีลอยูที่นั้น ;  ผูมีศีลก็มีปญญา,  ผูมีปญญาก็มีศีล ;  บัณฑิต 
ทั้งหลาย  ยอมกลาวถึงศีลและปญญา  วาเปนของเลิศในโลก  ฉันนั้นเหมือนกัน”. 

 
พราหมณ !  ขอน้ัน  เปนอยางนั้น ๆ  แหละพราหมณ.  ศีล  ยอมชําระ 

ปญญาใหบริสุทธิ์  และปญญาเลา  ก็ชําระศีลใหบริสุทธิ์เหมือนกัน  ;  ศีล 
อยูที่ใด  ปญญาอยูที่นั้น,  ปญญาอยูที่ใด  ศีลอยูที่นั้น ;  ผูมีศีลก็มีปญญา,  
ผูมีปญญาก็มีศีล  ;  บัณฑิตทั้งหลาย  ยอมกลาวถึงศีลและปญญา  วาเปน 
ของเลิศในโลก .  พราหมณ!  เปรียบเหมือนคนลางมือดวยมือ   หรือ  
ลางเทาดวยเทา  ฉันใด ;  ศีล  ยอมชําระปญญาใหบริสุทธิ์  และปญญาเลาก็ชําระ 
ศีลใหบริสุทธิ์เหมือนกัน;  ศีลอยูที่ใด  ปญญาอยูที่นั้น,  ปญญาอยูที่ใด  ศีลอยู 
ที่นั้น ;  ผูมีศีลก็มีปญญา,  ผูมีปญญาก็มีศีล,  บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาวถึงศีล 
และปญญา  วาเปนของเลิศในโลก  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
 

ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสุทธิ์กอน๑ 
 

พาหิยะ !  ถาอยางนั้น  ในเรื่องนี้  เธอ  จงชําระสิ่งอันเปนเบื้องตนใน 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๒๐/๗๔๗  -  ๘,  ตรัสแกทานพาหิยะ  ผูทูลขอ 

ใหพระองคทรงแสดงธรรมแตยอ ๆ  กอนที่จะออกไปอยูผูเดียว  เปนผูไมประมาท  เพียรเผากิเลส  มีตน 
สงไปในแนวธรรมนั้น. 
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หมวดที่  ๑๐  วาดวยการมีศีล ๒๑๙ 

กุศลทั้งหลายใหบริสุทธิ์กอนเถิด.  ก็อะไรเปนสิ่งเบื้องตนของสิ่งอันเปนกุศล 
ทั้งหลายเลา ?  สิ่งเบื้องตนนั้นก็ไดแก  ศีล  อันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี  และ 
ทิฏฐิ  -ความเห็นที่ถูกตรง. 

พาหิยะ !  โดยกาลใดแล  ศีลของเธอเปนศีลอันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี 
และทิฏฐิก็จักเปนความเห็นที่ถูกตรง,  โดยกาลนั้น  เธอพึงอาศัลศีล  ตั้งอยูในศีล 
แลว  พึงอบรมสติปฏฐานสี่เถิด,  สติปฏฐานสี่อะไรบาง ?  สติปฏฐานสี่  คือ :- 

พาหิยะ !  ในกรณีนี้  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนือง ๆ,  จง 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเนือง ๆ,  จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู 
เนือง ๆ  ,  จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเนือง ๆ,  มีความเพียรเผากิเลส 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. 

พาหิยะ !  โดยกาลใดแล  เธออาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จักอบรม 
สติปฏฐานสี่เหลานี้อยางนี้,  โดยกาลนั้น  วันหรือคืนของเธอจักผานไปโดย 
หวังไดแตความเจริญอยางเดียว  หาความเสื่อมมิได. 

 
 
 

ศีลเปนฐานรองรับสติปฏฐานสี่๑ 
 

  ภิกษุ  ท.!  ถาอยางนั้น  ในเรื่องนี้  เธอจงชําระสิ่งอันเปนเบื้องตนในกุศล 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๙๒/๖๘๗,  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง  ที่เชตวัน 

ซึ่งทานรูปนี้  ตองการจะปลีกตัวออกจากหมู  อยูแตผูเดียว  เปนผูไมประมาท  ทําความเพียร  เผากิเลส 
สงตัวไปในแนวธรรมนั้น  ทูลขอใหพระองคทรงแสดงธรรมยอ ๆ. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๒๐ 

ทั้งหลายใหบริสุทธิ์กอนเถิด.  อะไรก็เปนสิ่งเบื้องตนของสิ่งอันเปนกุศล  ทั้งหลายเลา ?  
สิ่งเบื้องตนนั้นก็ไดแก  ศีล  อันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี  และทิฏฐิความเห็นที่ถูกตรง. 

 
ภิกษุ !  โดยกาลใดแล  ศีลของเธอที่บริสุทธิ์หมดจดดวยดี 

และทิฏฐิก็จักเปนความเห็นที่ถูกตรงดวย,  โดยกาลนั้น  เธออาศัยศีล 
ตั้งอยูในศีลแลว  พึงอบรมสติปฏฐานสี่โดยวิธีทั้งสาม๑เถิด.  สติปฏฐานสี่ 
อะไรบางเลา ?  สติปฏฐานสี่  คือ :- 

 
ภิกษุ !  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกาย  ณ  ภายใน  อยูเนือง ๆ  ก็ดี,  

จงพิจารณาเห็นกายในกาย  ณ  ภายนอก  อยูเนือง ๆ  ก็ดี,  จงพิจารณาเห็น 
กายในกาย  ทั้งภายในและภายนอก  อยูเนือง ๆ  ก็ดี  ;  เปนผูมีความเพียรเผากิเลส 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.  (ในเวทนา 
จิต  และธรรม  ก็ตรัสทํานองเดียวกับในกาย) 

 
ภิกษุ !  แตกาลใดแล  เธออาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จักอบรม 

สติปฏฐานสี่เหลานี้  โดยวิธีสาม  ดวยอาการอยางนี้,  แตกาลนั้น  คืนหรือวัน 
ของเธอจักผานไป  โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว 
หาความเสื่อมมิได. 

 
  (กาลตอมา  ภิกษุรูปน้ันออกไปทําความเพียร  จนไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง) 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  โดยวิธีทั้งสาม  คือ  พิจารณาภายใน,  พิจารณาภายนอก,  พิจารณาทั้งภายในและภายนอก. 
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หมวดที่  ๑๐  วาดวยการมีศีล ๒๒๑

ศีลเปนฐานรองรับสติปฏฐานสี่๑ 
(อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิกษุ !  ถาอยางนั้น  ในเรื่องนี้  เธอจงชําระสิ่งอันเปนเบื้องตนใน 

กุศลทั้งหลายใหบริสุทธิ์เสียกอนเถิด.  ก็อะไรเปนสิ่งเบื้องตนของสิ่งอันเปนกุศล 
ทั้งหลายเลา ?  ภิกษุ !  ในกรณีนี้  เธอจงเปนผูสํารวมดวยปาติโมกขสังวร 
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด,  จงมีปรกติเห็นเปนภัยในโทษ 
ทั้งหลายแมมีประมาณนอย  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. 

ภิกษุ !  โดยกาลใดแล  เธอจักสํารวมดวยปาติโมกขสังวร  ถึงพรอม 
ดวยมรรยาทและโคจร  มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมมีประมาณนอย 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย,  โดยกาลนั้น  เธออาศัยศีล  ตั้งอยูในศีล 
แลว  พึงอบรมสติปฏฐานสี่เถิด.  สติปฏฐานสี่อะไรบางเลา ?  สติปฏฐานสี่คือ :- 

ภิกษุ !  ในกรณีนี้  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนือง ๆ,  จง 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเนือง ๆ,  จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู 
เนือง ๆ,  จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเนือง ๆ  เปนผูมีความเพียร 
เผากิเลส  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. 

ภิกษุ!  แตกาลใด  เธออาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จักอบรมสติปฏฐานสี่ 
เหลานี้  ดวยอาการอยางนี้,  แตกาลนั้น  คืนหรือวันของเธอจักผานไป 
โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเสื่อมมิได. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๔๙/๘๒๘,  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง  ที่เชตวัน 

ซึ่งทานผูนี้  ตองการจะออกไปทําความเพียร  เผากิเลส,  ทูลขอใหพระองคแสดงธรรมยอ ๆ  พอที่จะ 
สงจิตใจไปตามธรรมนั้นได. 
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ครั้งนั้น  ภิกษุรูปนั้น  ซาบซึ้งพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจายิ่งนัก  ลุกจากอาสนะถวาย 
อภิวาท  ทําประทักษิณแลวหลีกไป.  ตอมา  เธอปลีกตัวออกจากหมู  อยูแตผูเดียว  ไมประมาท 
เพียรเผากิเลส  สงตนไปในแนวธรรม  จนสามารถทําใหแจงถึงที่สุดแหงพรหมจรรยอันเปนประโยชน 
ชั้นยอด  ไดไมนานดวยปญญาอันยิ่งเอง  ทันตาเห็น  ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งแล. 

 
 

ศีลเปนฐานรองรับโพชฌงคเจ็ด๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเสมือนสัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง  สําเร็จอิริยาบทสี่ 
คือ  เดินในบางคราว  ยืนในบางคราว  นั่งในบางคราว  นอนในบางคราว,  
สัตวเหลานั้นทั้งหมด  อาศัยแผนดิน  ตั้งอยูเหนือแผนดิน  จึงสําเร็จอิริยาบถสี่ 
นั้นไดฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ฉันนั้นเหมือนกัน  :  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว 
ยอมทําโพชฌงค  ๗  ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําโพชฌงค  ๗  ใหมีมากขึ้นได. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  ยอมอบรมโพชฌงค  ๗  ให 

เกิดขึ้นได  ยอมทําโพชฌงค  ๗  ใหมีมากขึ้นได  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมสติสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมธัมมวิจย- 
สัมโพชฌงค  ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค  ยอมอบรมปติสัมโพชฌงค  ยอม  
อบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค  ยอมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค  และยอมอบรม 
อุเบกขาสัมโพชฌงคล  ชนิดที่อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไป 
เพ่ือความปลอยวาง.  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้แล  ภิกษุอาศัยศีล 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๑๒/๔๐๙. 
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ตั้งอยูในศีลแลว  ยอมพบรมโพชฌงค  ๗  ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําโพชฌงค  ๗  ใหมีมาก 
ขึ้นได. 

 
 
 

ศีลเปนฐานรองรับอริยมรรคมีองคแปด๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  การงานประเภทใดประเภทหนึ่งที่ตองทําดวยกําลัง  อันบุคคล 
กระทําอยู  การงานเหลานั้นทั้งหมด  ตองอาศัยแผนดิน  ตั้งอยูบนแผนดิน 
บุคคลจึงทําการงานที่ตองทําดวยกําลังเหลานั้นได  ดวยอาการอยางนี้  ฉันใด,  
ภิกษุ  ท.!ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  ยอมอบรมอริยมรรคมีองค  ๘  ใหเกิดขึ้นได 
ยอมทําอริยมรรคมีองค  ๘  ใหมากขึ้นได  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  ยอมอบรมอริยมรรคมีองค  ๘  

ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําอริยมรรคมีองค  ๘  ใหมากขึ้นได  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ  ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ,  
ยอมอบรมสัมมาวาจา  ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ  ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ  ยอม  
อบรมสัมมาวายามะ  ยอมอบรมสัมมาสติ  และยอมอบรมสัมมาสมาธิ,  ชนิดที่โอน 
ไปสูนิพพาน  เอนไปสูนิพพาน  เอนไปสูนิพพาน.  ภิกษุ  ท.!  ดวย 
อาการอยางนี้แล  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  ยอมทําอริยมรรคมีองค  ๘  
ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําอริยมรรคมีองค  ๘  ใหมากขึ้นได  ดวยประการฉะนี้แล. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๖๙/๒๗๐. 
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ศีลสมบัติเปนรุงอรุณแหงอริยมรรค๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  เมื่ออาทิตยอุทัยขึ้น  การขึ้นมาแหงอรุณ  (แสงเงินแสงทอง)  

ยอมเปนเบื้องตน  เปนนิมิตที่แลเห็นกอน;  ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น,  เพื่อ 
ความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคมีองค  ๘  ของภิกษุ,  ศีลสมบัติ  (ความถึงพรอมดวยศีล)  
ยอมเปนหลักเบื้องตน  เปนนิมิตเบื้องตน.  เมื่อภิกษุสมบูรณดวยศีลแลว  เธอตอง 
หวังขอน้ีได  คือวา  เธอจักอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเกิดขึ้นได  จักทําอริยอัฏฐัง- 
คิกมรรคใหมากขึ้นได. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูถึงพรอมดวยศีลแลว  ยอมอบรมอริยอัฐฐังคิกมรรค 
ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ,  ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ,  ยอมอบรม 
สัมมาวาจา,  ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ,  ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ,  ยอมอบรม 
สัมมาวายามะ,  ยอมอบรมสัมมาสติ,  และยอมอบรมสัมมาสมาธิ,  ชนิดที่มีการ 
นอกออก  ซ่ึง  ราคะ  -  โทสะ  -  โมหะ  เสียได  เปนผลสุดทาย.  ภิกษุ  ท.!  
ดวยอาการอยางนี้แล  ภิกษุ  ผูถึงพรอมดวยศีลแลวยอมอบรมอริยอัฏฐังคิมรรค 
ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 

 
 

ศีลสมบัติเปนธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก๒ 
 

  ภิกษุ  ท.!  ธรรมชั้นอก  เปนธรรมที่มีอุปการะมาก  เพื่อความบังเกิดขึ้น 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๘/๑๔๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๒/๑๕๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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แหงอริยอัฏฐังคิกมรรค  มีอยู.  ธรรมชั้นเอกนั้น  เปนอยางไรเลา ?  ธรรม 
ชั้นเอกนั้นไดแกศีลสมบัติ  (ความถึงพรอมดวยศีล).  ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุ 
สมบูรณดวยศีลแลว  เธอตองหวังขอน้ีได  คือวา  เธอจักอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค 
ใหเกิดขึ้นได  จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูถึงพรอมดวยศีลแลว  ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค 
ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ,  ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ,  ยอมอบรม 
สัมมาวาจา,  ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ,  ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ,  ยอมอบรม 
สัมมาวายามะ,  ยอมอบรมสัมมาสติ,  และยอมอบรมสัมมาสมาธิ,  ชนิดที่มีการ 
นําออกซึ่ งราคะ -โทสะ -โมหะเสียได  เปนผลสุดทาย .  ภิกษุ  ท.!   
ดวยอาการอยางนี้แล  ภิกษุ  ผูถึงพรอมดวยศีลแลว  ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค 
ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 

 
 

ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มที่๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เรายังมองไมเห็นธรรมชนิดอื่นแมแตสักอยางหนึ่ง  ที่จะทํา 
ใหอริยอัฏฐังคิกมรรคอันยังไมเกิดใหบังเกิดขึ้น,  และที่เกิดขึ้นแลว  ใหถึงความเจริญ 
เต็มที่,  เหมือนอยาง  ศีลสมบัติ  (ความถึงพรอมดวยศีล)  นี้เลย.  ภิกษุ  ท.!  
เมื่อภิกษุสมบูรณดวยศีลแลว  เธอตองหวังขอน้ีได  คือวา  เธอจักอบรมอริย- 
อัฏฐังคิกมรรคใหเกิดขึ้นได  จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๖/๑๗๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน. 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูถึงพรอมดวยศีลแลว  ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค 
ใหเกิดขึ้นได  ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมสัมมาธิฏฐิ,  ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ,  ยอมอบรม 
สัมมาวาจา,  ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ,  ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ,  ยอมอบรม 
สัมมาวายามะ,  ยอมอบรมสัมมาสติ,  และยอมอบรมสัมมาสมาธิ,  ชนิดที่มีการ 
นําออกซึ่ง  ราคะ-โทสะ-โมหะ  เสียได  เปนผลสุดทาย.  ภิกษุ  ท.!  ดวย 
อาการอยางนี้แล  ภิกษุ  ผูถึงพรอมดวยศีลแลว  ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเกิด 
ขึ้นได  ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 

 
 

ผูมีศีลจักถึงแกนธรรม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อศีลมีอยู  อวิปฏิสารของผูสมบูรณดวยศีล  ก็ถึงพรอมดวย 
ที่ตั้งอาศัย,เมื่ออวิปฏิสารมีอยู  ความปราโมทยของผูสมบูรณดวยอวิปฏิสารก็ถึง 
พรอมดวยที่ตั้งอาศัย,  เมื่อความปราโมทยมีอยู  ปติของผูสมบูรณดวยความ 
ปราโมทย  ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย,  เมื่อปติมีอยู  ปสสัทธิของผูสมบูรณดวยปติ 
ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย,  เมื่อปสสิทธิมีอยู  สุขของผูสมบูรณืดวยปสสัทธิ  ก็ถึง 
พรอมดวยที่ตั้งอาศัย,  เมื่อสุขมีอยู  สัมมาสมาธิของผูสมบูรณดวยสุข  ก็ถึงพรอม 
ดวยที่ตั้งอาศัย,  เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู  ยถาภูตญาณทัสสนะของผูสมบูรณดวยสัมมา  
สมาธิ  ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย,  เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ  มีอยู  นิพพิทาวิราคะของผู 
สมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ  ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย,  เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู  
วิมุตติญาณทัสสนะของผูที่สมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ  ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๔/๓. 
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ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนตนไม  ซึ่งสมบูรณดวยกิ่งและใบแลว  สะเก็ด 
เปลือกนอกของมันก็บริบูรณ  เปลือกชั้นในก็บริบูรณ  กระพี้ก็บริบูรณ  แกน 
ก็บริบูรณดวย  นี้ฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  เมื่อศีลมีอยู  อวิปฏิสารของผูสมบูรณดวย 
ศีล  ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัย---ฯลฯ---  เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู  วิมุตติญาณ 
ทัสสนะของผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ  ก็ถึงพรอมดวยที่ตั้งอาศัยฉันนั้นเหมือน 
กันแล. 

 
 

อํานาจศีลที่เปนตัวกุศล๑ 
 

“ขาแตพระองคผูเจริญ  ศีลอันเปนกุศลทั้งหลาย  มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีอะไร 
เปนอานิสงส ?  ”  ทานพระอานนท  ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจา. 

อานนท!  กุศลศีลท้ังหลาย  มีอวิปฏิสาร - ความไมรอนใจ  เปนประโยชน 
ที่มุงหมาย  มีอวิปฏิสาร  เปนอานิสงส. 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็อวิปฏิสาร  มีอะไรเปนประโยชน  ที่มุงหมาย  มีอะไรเปน 
อานิสงส ?” 

อานนท !  อวิปฏิสาร  มีความปราโมทย  เปนประโยชนที่มุงหมาย 
มีความปราโมทย  เปนอานิสงส 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ก็ความปราโมทย  มีอะไรเปนประโยชน  ที่มุงหมาย  มีอะไรเปน 
อานิสงส ?” 

อานนท !  ความปราโมทย  มีปติ  เปนประโยชนที่มุงหมาย  มีปติเปน 
อานิสงส. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑/๑,  ตรัสแกทานพระอานนท็  ที่เชตวัน. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๒๘ 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ปติ  มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีอะไรเปนอานิสงส ?” 
อานนท !  ปติ  มีปสสัทธิ  เปนประโยชนที่มุงหมาย  มีปสสัทธิ  เปน 

อานิสงส. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ปสสัทธิ  มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีอะไรเปน 

อานิสงส ?” 
อานนท !  มีปสสัทธิ  มีสุข  เปนประโยชนที่มุงหมาย  มีสุข  เปน

อานิสงส. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ก็สุข  มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีอะไรเปนอานิสงส ?” 
อานนท !  สุข  มีสมาธิ  เปนประโยชนที่มุงหมาย  มีสมาธิ  เปนอานิสงส. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ก็สมาธิ  มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีอะไรเปนอานิสงส ?” 
อานนท !  สมาธิ  มียถาภูตญาณทัสสนะ  เปนประโยชนที่มุงหมาย 

มียถาภูตญาณทัสสนะ  เปนอานิสงส. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ก็ยถาภูตญาณทัสสนะ  มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีอะไรเปน 

อานิสงส ?” 
อานนท !  ยถาภูตญาณทัสสนะ  มีนิพพิทาวิราคะ  เปนประโยชนที่มุงหมาย 

มีนิพพิทาวิราคะ  เปนอานิสงส. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ก็นิพพิทาวิราคะ  มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีอะไรเปน 

อานิสงส ?” 
อานนท !  นิพพิทาวิราคะ  มีวิมุตติญาณทัสสนะ  เปนประโยชนที่มุงหมาย 

มีวิมุตตญาณทัสสนะ  เปนอานิสงส. 
อานนท !  ดวยอาการอยางนี้แล  กุศลศีลทั้งหลาย  มีอวิปฏิสารเปน 

ประโยชนที่มุงหมาย  มีอวิปฏิสารเปนอานิสงส,  อวิปฏิสาร  มีความปราโมทย 
เปนประโยชนที่มุงหมาย  มีความปราโมทยเปนอานิสงส,  ความปราโมทย 
มีปติเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีปติเปนอานิสงส,  ปติ  มีปสสิทธิเปน 
ประโยชนที่มุงหมาย  มีปสสัทธิเปนอานิสงส,  ปสสัทธิ  มีสุขเปนประโยชน 
ที่มุงหมาย  มีสุขเปนอานิสงส,  สุข  มีสมาธิเปนประโยชนที่มุงหมาย 
มีสมาธิเปนอานิสงส,  สมาธิ  มียถาภูตญาณทัสสนะเปนประโยชนที่มุงหมาย 
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มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส,  ยถาภูตญาณทัสสนะ  มีนิพพิทาวิราคะเปน 
ประโยชนที่มุงหมาย  มีนิพพิทาวิราคะเปนอานิสงส,  นิพพิทาวิราคะ  มีวิมุตติ- 
ญาณทัสสนะเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส. 

อานนท!  กุศลศีลท้ังหลาย  ยอมยังความเปนอรหันตใหเต็มไดโดยลําดับ 
ดวยอาการอยางนี้แล. 

 
 

อานิสงส สําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลาย  จงมีศีลสมบูรณ  มีปาติโมกขสมบูรณอยูเถิด.  
พวกเธอทั้งหลาย  จงสํารวมดวยปาติโมกขสังวร  สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร 
อยูเถิด.  จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณนอย  สมาทานศึกษา 
ในสิกขาบททั้งหลายเถิด. 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงเปนที่รัก  ที่เจริญใจ  ที่เคารพ 
ที่ยกยอง  ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย”  ดังนี้แลว,  เธอพึงทํา 
ใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย  พึงตามประกอบในธรรมเปนเครื่องสงบแหงจิตใจภายใน 
เปนผูไมเหินหางในฌาน,  เปนผูประกอบพรอมดวยวิปสสนา  และใหสุญญาคารวัตต 
เจริญงอกงามเถิด. 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงเปนผูมีลาภดวยบริกขารคือ 
จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารทั้งหลาย”  ดังนี้ก็ดี,  
----ฯลฯ--- 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อากังเขยยสูตร  มู.  ม.๑๒/๕๘/๗๓. 
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ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราบริโภคจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของทายกเหลาใด  การกระทําเหลานั้น  พึงมีผลมาก 
มีอานิสงสมากแกทายกเหลานั้น”  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “ญาติสาโลหิตทั้งหลายซึ่งตายจากกัน 
ไปแลว  มีจิตเลื่อมใส  ระลึกถึงเราอยู  ขอนั้นจะพึงมีผลมาก  มีอานิสงสมาก 
แกเขาเหลานั้น”  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงอดทนไดซึ่งความไมยินดี  และ 
ความยินดี,  อน่ึง  ความไมยินดีอยาเบียดเบียนเรา,  เราพึงครอบงําย่ํายีความไมยินดี 
ซึ่งยังเกิดขึ้นแลวอยูเถิด”ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราเราพึงอดทนความขลาดกลัวได,  
อนึ่ง  ความขลาดกลัวอยาเบียดเบียนเรา,  เราพึงครอบงําย่ํายีความขลาดกลัว 
ที่ยังเกิดขึ้นแลวอยูเถิด  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงไดตามตองการ  ไดไมยาก 
ไดไมลําบาก  ซึ่งฌานทั้งสี่  อันเปนไปในจิตอันยิ่ง  เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร”  
ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “วิโมกขเหลาใด  กาวลวงรูปเสียแลว 
เปนธรรมไมมีรูป  เปนของสงบ  เราพึงถูกตองวิโมกขเหลานั้นดวยนามกายอยูเถิด”  
ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงเปนโสดาบัน  เพราะความ 
สิ้นไปแหงสังโยชนสาม  เปนผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  ผูเที่ยงตอพระนิพพาน 
มีการตรัสรูอยูขางหนา”  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงเปนสกทาคามี  เพราะความ 
สิ้นไปแหงสังโยชนสาม  และเพราะความเบาบางแหงราคะ  โทสะ  และโมหะ  พึง 
มาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น  แลวพึงทําที่สุดแหงทุกขได”  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 
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ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงเปนโอปปาติกะ  เพราะความ 
สิ้นไปแหงสังโยชนเบื้องต่ําหา  พึงปรินิพพานในภพนั้น  ไมกลับจากโลกนั้น 
เปนธรรมดา”  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงแสดงอิทธิวิธีอยางตาง ๆ  ได---” 
ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงมีทิพยโสต---”  ดังนี้ก็ดี,  
---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราใครครวญแลว  พึงรูจิตของสัตว 
เหลาอื่น,  ของบุคคลเหลาอื่น  ดวยจิตของตน---”  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงตามระลึกถึงภพที่เคยอยูใน 
กาลกอนไดหลาย ๆ  อยาง  ---”  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงเห็นสัตวทั้งหลายดวยจักษุทิพย 
อันหมดจดเกินจักษุสามัญของมนุษย---”  ดังนี้ก็ดี,  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุหากจํานง  วา  “เราพึงทําใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญา- 
วิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมเทียวเขาถึงแลวแลอยู”  ดังนี้ก็ดี,  เธอพึงทําให 
บริบูรณในศีลท้ังหลาย  พึงตามประกอบในธรรมเปนเครื่องสงบแหงจิตในภายใน 
เปนผูไมเหินหางในฌาน  ประกอบพอมแลวดวยวิปสสนา  และใหวัตรแหงผูอยู 
สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิด. 

คําใดที่เราผูตถาคตกลาวแลววา  “ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลาย  จงมีศีล 
สมบูรณ  มีปาติโมกขสมบูรณอยูเถิด.  เธอทั้งหลาย  จงสํารวมดวยปาติโมกขสังวร 
สมบูรณดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด.  จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายที่มี 
ประมาณเล็กนอย  สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด”  ดังนี้.  คํานั้นอันเรา 
ตถาคตอาศัยเหตุผลดังกลาวนี้แล  จึงไดกลาวแลว. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๓๒ 

ผูอยูเหนือความหวัง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ก็บุคคลเชนไรเลา  ชื่อวาผูอยูเหนือความหวังเสียแลว ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนพระอรหันตขีณาสพ.  เธอนั้น 

ไดยินวา  “ภิกษุชื่อนี้  ไดกระทําใหแจงเจโตวิมุตต  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะ 
มิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรม 
เขาถึงแลวแลอยู”  ดังนี้.  เธอไมอาจมีความคิดวา  “เมื่อไรเลา  แมเรา  จัก 
กระทําใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหง 
อาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรม  เขาถึงแลวแลอยูบาง”  
ดังนี้.  ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุวา  ความหวังในวิมุตติของเธอ 
เมื่อกอนหนาเธอยังไมลุถงวิมุตตินั้น  ไดรํางับไปเสียแลว. 

ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เราเรียกวา  คนอยูเหนือความหวังเสียแลว. 
 
 

เมื่อราชามีกําลัง๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  คราวใด  พระราชามีกําลัง  และพวกโจรเสื่อมกําลัง ;  
คราวนั้น  ทั้งพระราชาเอง  ก็มีความผาสุก  ที่จะเขาในออกนอก  หรือท่ีจะมีใบบอก 
ไปยังชนบทปลายแดน,  แมพวกพราหมณและคฤหบดี  ก็มีความสะดวกที่จะเขาใน 
ออกนอก  หรือท่ีจะอํานวยการงานนอกเมือง,  ขอน้ีฉันใด ; 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๓๗/๔๕๒. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๘๗/๒๘๔. 
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หมวดที่  ๑๐  วาดวยการมีศีล ๒๓๓ 

ภิกษุ  ท.!  คราวใด  ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก  มีกําลัง  พวกภิกษุลามก 
เสื่อมกําลังลง ;  คราวนั้น  พวกภิกษุลามก  จําตองเปนผูนิ่ง  เงียบเชียบอยูใน 
ทามกลางสงฆ  โดยเหตุที่ตองเปนพวกหลนไปเอง,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  เหตุเชนนี้มีขึ้น  เพื่อเปนประโยชนแกมหาชน  ทําใหมหาชน 
มีความสุข  เปนความเจริญแกมหาชนเปนอันมาก  และเพื่อความเกื้อกูล  เปน 
ความสุข  ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ทั่วกันแล. 

 
ประสบบุญใหญ๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชผูมีศีลเขาไปสูสกุลใด  มนุษยทั้งหลายในสกุลน้ัน 

ยอมประสบบุญเปนอันมาก  ดวยฐานะหาอยาง.  ฐานะหาอยางอะไรบางเลา ?  
หาอยาง  คือ :- 

(๑)  ในสมัยใด  จิตของมนุษยทั้งหลาย  ยอมเลื่อมใส  เพราะไดเห็น 
นักบวชผูมีศีล  ซึ่งเขาไปสูสกุล,  ในสมัยนั้น  สกุลน้ัน  ชื่อวา  ปฏิบัติขอปฏิบัติที่เปน 
ไปเพื่อสวรรค 

(๒)  ในสมัยใด  มนุษยทั้งหลาย  พากันตอบรับ  กราบไว  ใหอาสนะ 
แกนักบวชผูมีศีล  ซึ่งเขาไปสูสกุล,  ในสมัยนั้น  สกุลน้ัน  ชื่อวา  ปฏิบัติขอปฏิบัติ 
ที่เปนไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง. 

(๓)  ในสมัยใด  มนุษยทั้งหลาย  กําจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได 
ในบักบวชผูมีศีล  ซึ่งเขาไปสูสกุล,  ในสมัยนั้น  สกุลนั้น  ชื่อวา  ปฏิบัติขอปฏิบัติ 
ที่เปนไปเพื่อการไดเกียรติศักดิ์อันใหญ. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๗๑/๑๙๙. 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๓๔ 

(๔)  ในสมัยใด  มนุษยทั้งหลาย  ยอมแจกจายทาน  ตามสติ  ตามกําลัง 
ในนักบวชผูมีศีล  ซึ่งเขาไปสูสกุล,  ในสมัยนั้น  สกุลน้ัน  ชื่อวา  ปฏิบัติขอปฏิบัติ 
ที่เปนไปเพื่อการไดโภคะใหญ. 

(๕)  ในสมัยใด  มนุษยทั้งหลาย  ยอมไตถาม  สอบสวน  ยอมฟงธรรม 
ในนักบวชผูมีศีล  ซึ่งเขาไปสูสกุล,  ในสมัยนั้น  สกุลน้ัน  ชื่อวา  ปฏิบัติขอปฏิบัติ 
ที่เปนไปเพื่อการไดปญญาใหญ. 

ภิกษุ  ท.!  นักบวชผูมีศีล  เขาไปสูสกุลใด,  มนุษยทั้งหลาย 
ในสกุลนั้นยอมประสบบุญเปนอันมาก  ดวยฐานะหาอยางเหลานี้แล. 

 
 

หมวดที่สิบ   จบ 
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 ๒๓๕ 

 
 

ผูชี้ชวนวิงวอน! 
 

ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 
หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 

กตํ  โว  ตํ  มยา 
ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 
 

เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย.  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย. 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
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 ๒๓๖

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๑ 

วาดวย  การมีสังวร 
 
 

๑.  ผูมีหลักเสาเขื่อน 
๒.  ไมตกอบาย  ดีกวา 
๓.  ชางนาบุญ 
๔.  ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว 
๕.  ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว  (อีกนัยหนึ่ง) 
๖.  ผูอยูในรองรอย 
๗.  ผูสมควรอยูปา 
๘.  ผูตองติดตอดวยสตรี 
๙.  ผูทําตามคําสั่งแทจริง 
๑๐.  กระดองของบรรพชิต 
๑๑.  เอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู 
๑๒.  ผูสํารวมมาจากภายใน 
๑๓.  ผูไดรับผลแหงอินทรียสังวร 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๑ 

วาดวย  การมีสังวร 
(ปฏิปกขนัยของหมวด  ๒  อันวาดวยการไมสังวร) 

 
ผูมีหลักเสาเขื่อน๑ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูมีสังวรนั้น  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  เมื่อเห็นรูปดวยตา,  ฟงเสียงดวยหู,  ดมกลิ่นดวยจมูก,  ลิ้มรส 
ดวยลิ้น,  สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,  รูธรรมารมณดวยใจ  ก็ไมสยบอยู 
ในอารมณที่นารัก  ไมเคียดแคนในอารมณอันไมนารัก  เปนผูตั้งไว 
ซึ่งกายคตาสติ  มีจิตไมเลื่อนลอยตามอารมณ,  ยอมรูตามที่เปนจริงซึ่ง 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุติ  อันเปนที่ดับแหงบาปอกุศลที่เกิดแลวแกเขานั้น 
โดยสิ้นเชิง. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด  อันมีที่อยูอาศัยตางกัน 
มีที่เที่ยวหากินตางกัน  มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง  คือ  เขาจับงูมาผูกดวย 
เชือกเหนียวเสนหนึ่ง,  จับจระเข,  จับนก,  จับสุนัขบาน,  จับสุนัขจิ้งจอก  และ 
จับลิง,  มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง ๆ  ครั้นแลว  นําไปผูกไวกับเสาเขื่อน 
หรือเสาหลักอีกตอหนึ่ง,  ภิกษุ  ท.!  ครั้งนั้น  สัตวทั้งหกชนิดเหลานั้นมีที่อาศัย 
และที่เที่ยวตาง ๆ  กัน  ก็ยื้อแยงฉุดดึงกัน  เพื่อจะไปสูที่อาศัยและที่เที่ยวของตน ๆ :  
งูจะเขาจอมปลวก,  จระเขจะลงน้ํา,  นกจะบินขึ้นไปในอากาศ,  สุนัขจะเขาบาน, 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๔๗/๓๔๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

๒๓๗ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๓๘ 

สุนัขจิ้งจอกจะไปปาชา,  และลิงก็จะไปปา,  ภิกษุ  ท.!  ในกาลใดแล  ความ 
เปนไปภายในของสัตวทั้งหกชนิดเหลานั้น  มีแตความเมื่อยลาแลว,  ในกาลนั้น 
มันทั้งหลายก็จะพึงเขาไปยืนเจา  นั่งเจา  นอนเจา  อยูขางเสาเขื่อน  หรือเสาหลัก 
นั้นเอง.  ขอน้ีฉันใด ; 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุรูปใดไดอบรมกระทําใหมากในกายคตาสติแลว 

ตา  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่นาพอใจ,  รูปที่ไมนาพอใจก็ไมเปนสิ่งที่เธอ 
รูสึกอึดอัดขยะแขยง ;  หู  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่นาฟง,  เสียงที่ไม 
นาฟงก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;  จมูก  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหา  
กลิ่นที่นาสูดดม,  กลิ่นที่ไมนาสูดดมก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;  ลิ้น  ก็จะ 
ไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ,  รสท่ีไมชอบใจก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัด 
ขยะแขยง ;  กาย  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ,  สัมผัสที่ไม 
ยั่วยวนใจก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;  และใจ  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้น 
ไปหาธรรมารมณที่ถูกใจ,  ธรรมารมณที่ไมถูกใจก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะ  
แขยง ;  ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูมีสังวร  เปนอยางนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  คําวา  “เสาเขื่อน  หรือเสาหลัก”  นี้เปนคําเรียก 

แทนชื่อแหง  กายคตาสติ. 
 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 

ไววา  “กายคตาสติของเราทั้งหลาย  จําเปนสิ่งที่เราอบรม  กระทําใหมาก 
กระทําใหเปนยานเครื่องนําไป  กระทําใหเปนของที่อาศัยได  เพียรตั้งไว 
เนือง ๆ  เพียรเสริมสรางโดยรอบคอบ  เพียรปรารถสม่ําเสมอดวยดี”  
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 
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หมวดที่  ๑๑  วาดวยการมีสังวร ๒๓๙

ไมตกอบายดีกวา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อินทรียคือดวงตา  ถูกแทงดวยซี่เหล็กอันรอนจัดเปน 
เปลวลุกโชน  เสียยังดีกวา  :  การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือ 
โดยการแยกถือเปนสวน ๆ  ในรูปอันเห็นดวยตานั้น  ไมดีเลย.  ภิกษุ  ท.!  
วิญญาณอันกําหนัดดวยความยินดี  ในการถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือ 
ทั้งหมดก็ตาม  วิญญาณอันกําหนัดแลวดวยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะ 
ที่เปนการแยกถือเปนสวน ๆ  ก็ตาม  กําลังตั้งอยู,  ถาแหละบุคคลตายลงใน 
ขณะนั้นไซร  คติที่เขาจะพึงไป  มีสองอยาง  คือ  นรก  หรือกําเนิดเดรัจฉาน,  
ขอน้ีเปนฐานะที่แนนอน.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวอยางนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เอง. 

ภิกษุ  ท.!  อินทรียคือหู  ถูกกระชากดวยขอเหล็กอันรอนจัดเปน 
เปลวลุกโชน  เสียยังดีกวา  :  การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือโดย 
การแยกถือเปนสวน  ๆ  ในเสียงอันฟงดวยหูนั้น   ไมดีเลย .  ---ฯลฯ---๒ 
ภิกษุ  ท.!  เรากลาวอยางนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เอง. 

ภิกษุ  ท.!  อินทรียคือจมูก  ถูกควานภายในดวยมีดที่คมอันรอนจัด 
เปนเปลวลุกโชน  เสียยังดีกวา  :  การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือ 
โดยการแยกถือเปนสวน ๆ  ในกลิ่นอันดมดวยจมูกนั้น  ไมดีเลย.  ---ฯลฯ---   
ภิกษุ  ท.!  เรากลาวอยางนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เอง. 

ภิกษุ  ท.!  อินทรียคือลิ้น  ถูกตัดเสียดวยมีดโกนที่คมกลาอันรอน 
จัดเปนเปลวลุกโชน  เสียยังดีกวา  :  การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือ 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๑๐/๓๐๓. 
๒  เติมใหเต็ม  อยางเดียวกับขอบน. 
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หรือโดยการแยกถือเปนสวน ๆ  ในรสอันลิ้มดวยลิ้นนั้น  ไมดีเลย.  ---ฯลฯ---   
ภิกษุ  ท.!  เรากลาวอยางนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เอง. 

ภิกษุ  ท.!  อินทรียคือกาย  ถูกแทงดวยหอกที่คมอันรอนจัดเปน 
เปลวลุกโชน  เสียยังดีกวา  :  การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือโดย 
การแยกถือเปนสวน ๆ  ในโผฏฐัพพะอันสัมผัสดวยกายนั้น  ไมดีเลย.  ภิกษุ  ท.!  
วิญญาณอันกําหนัดแลวดวยความยินดี  ในการถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือ 
ทั้งหมดก็ตาม  วิญญาณอันกําหนัดแลวดวยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เปน 
การแยกถือเปนสวน ๆ  ก็ตาม  กําลังตั้งอยู  ถาแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซร 
คติที่เขาจะพึงไปมีสองอยาง  คือ  นรก  หรือกําเนิดเดรัจฉาน.  ขอนี้เปนฐานะที่  
แนนอน.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวอยางนี้  เพราะเห็นโทษอันนี้เอง. 

ภิกษุ  ท.!  การนอนหลับ  ยังดีกวา,  แมเราจะกลาววา  การนอนหลับ 
เปนโทษ  ไรผล  เปนความหลงใหล  สําหรับผูที่มีชีวิตอยู  ก็จริงแล,  แตเพราะ 
การตื่น  ที่เต็มไปดวยวิตกอันเลวทราม  อาจทําลาย  (ภาวะแหง)  สงฆเสีย 
ไดนั้น  ไมดีเลย.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวดังนี้  เพราะเห็นโทษอันต่ําทราม 
สําหรับผูที่มีชิวิตอยูดวยอาการอยางนี้. 

 
 

ชางนาบุญ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่ประกอบดวยองคหา  ยอมเปนชางคูควรแก 
พระราชา  เปนโภคะประจําองคพระราชา  นับวาเปนองคอวัยวะของ 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๗๘/๑๓๙. 
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พระราชา.  องคหาอะไรบางเลา ?  องคหา  คือ  ชางหลวงในกรณีนี้  เปนชาง 
ที่อดทนตอรูปท้ังหลาย  ๑,  อดทนตอเสียงทั้งหลาย  ๑,  อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย  ๑,  
อดทนตอรสท้ังหลาย  ๑,  อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย  ๑. 

ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่อดทนตอรูปทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่อออกศึก  ไดยินเสียงหมูพลชางก็ดี,  หมูพลมา 
ก็ดี,  หมูพลรถก็ดี,  หมูพลราบก็ดี  (ของฝายขาศึก)  แลว  ก็ไมระยอ  หอหด 
ยอมยืนหยัด  ยอมอาจที่จะเขาสูการรับได.  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้  ชื่อวา 
อดทนตอรูปท้ังหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่อดทนตอเสียงทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่อออกศึก  ไดยินเสียงหมูพลชางก็ดี,  หมูพลมา 
ก็ดี,  หมูพลรถก็ดี,  หมูพลราบก็ดี,  ไดยินเสียงกึกกองแหงกลอง  บัณเฑาะว  สังข 
และมโหระทึกก็ดี  แลวก็ไมระยอ  หอหด  ยอมยืนหยัด  ยอมอาจที่จะเขาสูการรบได.  
ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้  ชื่อวา  อดทนตอเสียงทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่อออกศึก  ไดกลิ่นมูตและกรีส  (ปสสาวะและ 
อุจจาระ)  ของชางทั้งหลาย  ชนิดที่เปนชั้นจาเจนสงครามเขาแลว  ก็ไมระยอ  หอหด 
ยอมยืนหยัด  ยอมอาจที่จะเขาสูการรบได.  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้  ชื่อวา 
อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่อดทนตอรสทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่อออกศึก  เมื่อไมไดรับการทอดหญาและน้ํา 
มื้อหนึ่ง  หรือสองมือ  สามมือ  สี่มือ  หรือหามือ  ก็ไมระยอ  หอหดยอม 
ยืนหยัด  ยอมอาจที่จะเขาสูการรบได.  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้  ชื่อวา 
อดทนตอรสท้ังหลาย. 
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ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงที่อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย  เปนอยางไร 
เลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ชางหลวงเมื่อออกศึก  ถูกศรที่เขายิงมาอยางแรง 
เขาหนึ่งลูก  หรือสองลูก  สามลูก  สี่ลูก  หรือหาลูก  ไมระยอ  หอหด  ยอมยืนหยัด 
ยอมอาจที่จะเขาสูการรบได.  ภิกษุ  ท.!  ชางหลวงอยางนี้  ชื่อวา  อดทนตอ 
โผฏฐัพพะทั้งหลาย. 

---  ---  --- 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน,  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยเหตุ 

หาอยางแลว  ยอมเปนผูที่นาบูชาดวยของที่จัดไวบูชา,  นาตอนรับดวยของ 
ที่จัดไวตอนรับ,  นารับทักษิณาทานที่อุทศเพื่อผูตาย,  นาไหว,  และเปน 
เนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลก.  เหตุหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยาง  คือ 
เปนผูอดทนตอรูปทั้งหลาย,  อดทนตอเสียงทั้งหลาย,  อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย,  
อดทนตอรสท้ังหลาย,  อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดเห็นรูปดวยตาแลว  ไมกําหนัดยอมใจในรูป 
อันเ ป นที ่ตั ้ง แหงความกําหนด   ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติอยู ได .  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวา  อดทนตอรูปท้ังหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูอดทนตอเสียงทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดฟงเสียงดวยหูแลว  ไมกําหนัดยอมใจในเสียง 
อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนด  ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติอยูได.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวา  อดทนตอเสียงทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว  ไมกําหนัดยอมใจในกลิ่น 
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อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด  ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติอยูได.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวา  อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูอดทนตอรสทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว  ไมกําหนัดยอมใจในรส 
อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด  ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติอยูได.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวา  อดทนตอรสท้ังหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ไมกําหนัด 
ยอมใจในโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด  ยอมสามารถที่จะดํารงจิตให 
เปนปกติอยูได.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวา  อดทนตอโผฏฐัพพะ  
ทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แลว  ยอมเปน 
ผูที่นาบูชาดวยของที่จัดไวบูชา,  นาตอนรับดวยของที่จัดไวตอนรับ,  
นารับทักษิณาทานที่อุทิศเพื่อผูตาย,  นาไหว,  และเปนเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยม 
ของโลกแล. 

 
 

ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางประเภท  ทนตอผงคลีได,  ทนตอยอดธงชัย 
ของขาศึกได,  ทนตอเสียงโหรองได,  ทนตอการสัมประหารกันได,  เขาสู 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๔/๗๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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เขาผจญการสงครามนั้น  เปนผูพิชิตสงคราม   แลวเขายึดครองสนามรบไวได.  
นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี ้เปนเชนนี ้  เปนนักรบอาชีพประเภทที ่ห า๑ 
มีอยูในโลก  หาไดในโลก ; 

ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุ 
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน,  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุทนตอ  “ผงคลี”  ได,  
ทนตอ   “ยอดธงชัยของขาศึก ”  ได,  ทนตอ   “เสียงโหรอง ”  ได,   
ทนตอ  “การสัมประหารกัน ”  ได,  เธอสู เขาผจญการสงครามนั้น  
เปนผูพิชิตสงคราม  แลวเขายึดครองสนามรบไวได. 

ขอวา  “สงครามวิชัย”  สําหรับภิกษุนั้น  ไดแกอะไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
คือ  ภิกษุอยูปา  หรืออยูโคนไม  หรืออยูเรือนวาง,  มีมาตุคามเขาไปนั่งเบียด 
นอนเบียด  นั่งทับนอนทับ.  เมื่อเธอถูกระทําเชนนั้น,  ก็สลัดทิ้งปลดเปลื้อง 
เอาตัวรอด  หลีกไปไดตามประสงค 

ภิกษุนั้น  ยอมเสพเสนาสนะอันสงัดเงียบ  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา  ลําธาร 
ทองถ้ํา  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง  (อยางใดอยางหนึ่ง).  เธอไปสูปา 
หรือไปสูโคนไม  หรือไปสูเรือนวางแลว  ยอมน่ังคูขาเขาเปนบัลลังก  ตั้งกายตรง 
ดํารงสติเฉพาะหนา.  เธอละอภิชฌาในโลก  มีจิตปราศจากอภิชฌา  คอย 
ชําระจิตจากอภิชฌา  ;  ละความประทุษรายดวยอํานาจพยาบาท  มีจิตไมพยาบาท 
เปนผูกรุณา  มีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย  คอยชําระจิตจากความ 
ประทุษรายดวยอํานาจพยาบาท ;  ละถีนมิทธะ  มีจิตปราศจากถีนมิทธะ  มุงอยู 
แตความสวางในใจ  มีสติสัปชัญญะ  คอยชําระจิตจากถีนมิธะ ;  ละอุทธัจจ- 
กุกกุจจะ  ไมฟุงซาน  มีจิตสงบอยูในภายใน  คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ ; 

 
 
 
 
 

                                                
๑  ตอจากเรื่องที่  ๗  หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร. 
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ละวิจิกิจฉา  ขามพนวิจิกิจฉาเสียได  ไมตองกลาววา  “นี่อะไร  นี่อยางไร  ในกุศล 
ธรรมทั้งหลาย  (เพราะความสงสัย),  คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา. 
 

ภิกษุนั้น  ครั้นละนิวรณหาประการ  อันเปนเครื่องเศราหมองจิตและทํา 
ปญญาใหถอยกําลังเหลานี้  ไดแลว,  เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย  ---ฯลฯ---   
บรรลุฌานที่หนึ่ง---ที่สอง---ที่สาม---และที่สี่  แลวแลอยู. 

 
เธอ  ครั้นจิตตั้งมั่น  บริสุทธิ์  ผองใส  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส 

เปนธรรมชาติ  ออนโยน  ควรแกการงาน  ตั้งอยูได  ถึงความไมหวั่นไหว 
เชนนี้แลว  ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ.  เธอ  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา 
นี้ทุกข,  นี้เหตุใหเกิดทุกข,  นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้ขอปฏิบัติใหถึง 
ความดับไมเหลือแหงทุกข;  และยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  เหลานี้อาสวะ,  นี้เหตุ 
ใหเกิดอาสวะ,  นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะ,  นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับ 
ไมเหลือแหงอาสวะ,  เมื่อรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตก็หลุดพนจากกามาสวะ,  
ภวาสวะ,  และอวิชชาสวะ,  ครั้นจิตหลุดพนแลว  ก็เกิดญาณวา  หลุดพนแลว.  
เธอ  ยอมรูชัดวา  “ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว 
กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก”  ดังนี้. 

 
ความที่ภิกษุนั้นสลัดมาตุคามทั้งพาตัวรอดไปได  กระทั่งถึงการทํา 

ตนใหสิ้นอาสวะนี้  ไดในขอวา  “สงครามวิชัย”  สําหรับภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  
เปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่ทนตอผงคลีได,  ทนตอยอดธงชัยของขาศึกได,  
ทนตอเสียงโหรองได,  ทนตอการสัมประหารกันได,  เขาสูเขาผจญการสงครามนั้น 
เปนผูพิชิตสงคราม  แลวเขายึดครองสนามรบไวได  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  เรา 
กลาวนักบวชนี้วา  มีนักรบอาชีพชนิดนั้นเปนคูเปรียบ  ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.! 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๔๖ 

นักบวชบางคนในกรณีนี้  เปนเชนนี้  เปนนักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ 
ประเภทที่หา  มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดในหมูภิกษุ  แล. 

 
 

ผูพิชิตสงครามถึงที่ สุดแลว๑ 
(อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิกษุ  ท.!  นักรบอาชีพบางประเภท  ถือดาบและโล  สอดใสธนูและแลง 

เขาสูสงครามอันประชิดแลว.  เขาสูผจญการสงครามนั้น  เปนผูมีชัยชนะ 
ในสงคราม  แลวเขายึดครองสนามรบไวได.  นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้ 
เปนเชนนี้  เปนนักรบอาชีพประเภทที่หา๒  มีอยูในโลก  หาไดในโลก. 

ภิกษุ  ท.!  นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุ 
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน.  ในกรณีนี้คือ  ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม 
แหงใดแหงหนึ่งอยู.  เวลาเชา  เธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูหมูบานหรือ 
นิคมนั้น  เพื่อบิณฑบาต.  ดวยการรักษากาย,  รักษาวาจา,  รักษาจิต,  ตั้งสติไวมั่น,  
และดวยการสํารวมอินทรียทั้งหลาย,  เธอไดเห็นรูปดวยตา,  ไดฟงเสียงดวยหู,  
ไดดมกลิ่นดวยจมูก,  ไดลิ้มรสดวยลิ้น,  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย  และไดรู 
ธรรมารมณดวยใจแลว  ก็ไมรวบถือเอาทั้งหมด  และไมแยกถือเอาเปนสวน ๆ,  
สิ่งที่เปนอกุศลลามก  คือ  อภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตามภิกษุผูไมสํารวมตา 
หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เพราะการไมสํารวจอินทรียใดเปนเหตุ  เธอก็ปฏิบัติเพื่อ 
ปดกั้นอินทรียเหลานั้นไว,  เธอรักษาและถึงความสํารวมตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๑๓/๗๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  ตอจากเรื่องที่  ๑๑  หมวดที่  ๒  วาดวยการไมสังวร 
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หมวดที่  ๑๑  วาดวยการมีสังวร ๒๔๗

ภิกษุนั้น  ภายหลังอาหาร  กลับจากบิณฑบาตแลว  ยอมเสพเสนาสนะ 
อันสงัดเงียบ  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา  ลําธาร  ทองถ้ํา  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง 
ลอมฟาง  (อยางใดอยางหนึ่ง).  เธออยูปา  หรืออยูโคนไม  หรืออยูเรือนวาง 
ยอมนั่งคูขาเขาเปนบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา.  เธอละอภิชฌา 
ในโลกเสียได  ---ฯลฯ---  เธอละนิวรณหาประการ  อันเปนเครื่องเศราหมองจิต 
และทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ไดแลว,  เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย  ---ฯลฯ---  
บรรลุฌานที่หนึ่ง---ที่สอง  ที่สาม---และที่สี่  แลวแลอยู. 

 
เธอ  ครั้นจิตตั้งมั่น  บริสุทธิ์  ผองใส  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส 

เปนธรรมชาติออนโยน  ควรแกการงาน  ตั้งอยูได  ถึงความไมหวั่นไหว  เชนนี้แลว 
ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ.  เธอ  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  นี้ทุกข,  
นี้เหตุใหเกิดทุกข,  นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงทุกข  ;  และยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  เหลานี้อาสวะ,  นี้เหตุใหเกิดอาสวะ.  
นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะ,  นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ,  
เมื่อรูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตก็หลุดพนทั้งจากกามาสวะ  ภวาสวะ  และ 
อวิชชาสวะ.  ครั้นจิตหลุดพนแลวก็เกิดญาณวา  หลุดพนแลว.  เธอยอมรูชัดวา 
“ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตอง 
ทําเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีกแลว”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบหมือนกับนักรบอาชีพผูนั้น  ถือดาบและโล  สอดใสธนู 

และแลง  เขาสูสงครมอันประชิดแลว  เขาสูเขาผจญการสงครามนั้น  เปน 
ผูมีชัยชนะในสงคราม  แลวเขายึดครองสนามรบไวได  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  
เรากลาวนักบวชนี้วา  มีนักรบอาชีพชนิดนั้นเปนคูเปรียบ  ฉันนั้น.  ภิกษุ  ท.! 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๔๘ 

นักบวชบางคนในกรณีนี้  เปนเชนนี้  เปนนักบวชเปรีบดวยนักรบอาชีพ  ประเภท 
ที่หา  มีอยูในหมูภิกษุ  หาไดในหมูภิกษุ  แล. 

 
 

ผูอยูในรองรอย๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล  เมื่อประกอบดวยการกระทํา 
หาอยางแลว  ยอมทําใหสกุลทั้งหลายใหความรัก  ใหความพอใจ  
ใหความเคารพ  และตั้งไวในภาวะที่ควร.  หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยาง 
คือ :- 

 
(๑)  ไมแสดงอาการเปนกันเองกับคนที่ยังไมถึงขนาดเปนกันเอง, 
(๒)  ไมแทรกแซงในสิ่งที่ไมไดรับอํานาจมอบหมาย , 
(๓)  ไมคบคนฝายปฏิปกษ, 
(๔)  ไมพูดกระซิบที่หู, 
(๕)  ไมขอมากเกินไป. 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล  เมื่อประกอบดวยการกระทํา 

หาอยางเหลานี้  ยอมทําใหสกุลท้ังหลายใหความรัก  ใหความพอใจ  ใหความเคารพ 
และตั้งไวในภาวะที่ควร  แล. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๕๔/๑๑๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๑  วาดวยการมีสังวร ๒๔๙

ผูสมควรอยูปา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ที่ประกอบดวยเหตุสี่อยางแลว  สมควรที่จะเสพเฉพาะ 
ซึ่งเสนาสนะเงียบสงัดอันเปนปาและปาชัฏ.  เหตุสี่อยางอะไรบางเลา ?  สี่อยาง 
คือ  :- 

(๑)  เปนผูมีความครุนคิดในทางการออกจากกาม, 
(๒)  เปนผูมีความครุนคิดในทางไมพยาบาท, 
(๓)  เปนผูมีความครุนคิดในทางไมเบียดเบียน, 
(๔)  เปนคนมีปญญา  ไมโงเขลาเงอะงะ. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุสี่อยางเหลานี้แลว  สมควรที่จะเสพ 

เฉพาะซึ่งเสนาสนะเงียบสงัดอันเปนปาและปาชัฏแล. 
 
 

ผูตองติดตอดวยสตรี๒ 
 

ทานพระอานนท  ทูลถามวา  :- 
“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคทั้งหลาย  จะปฏิบัติมาตุคาม 

 (สตรี)  อยางไร ?  ” 
พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  :- 
“อานนท !  การไมพบปะกัน”. 
“ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อยังมีการพบปะกัน  จะพึงปฏิบัติ 

อยางไรเลา ?” 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๔๐/๒๖๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๖๔/๑๓๒. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๕๐ 

“อานนท !  การไมพูดดวย”. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อตองพูดดวย  จะถึงปฏิบัติอยางไรเลา ?” 
“อานนท !  ถาตองพูดดวย  พึงมีสติแล”. 

 
 
 

ผูทําตามคําส่ังแทจริง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ถาหากพวกโจรผูทําโจรกรรม  พึงเลื่อยอวัยวะใหญนอย 
ทั้งหลาย  ดวยเลื่อยมีที่สําหรับจับทั้งสองขางไซร  แมในการที่ถูกทําเชนนั้น 
ภิกษุใด  มีใจประทุษรายตอโจรนั้น  ภิกษุนั้นชื่อวา  มิไดทําตามคําสั่งสอน 
ของเรา  เพราะเหตุนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  แมในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจสําเหนียกไววา 

 “จิตของเรา  ตองไมผิดปรกติดวย,  เราจักไมเปลงออกซึ่งวาจาอันเปนบาป 
ดวย,  เราจักเปนผูอยูอยางผูที่มีความเอ็นดู  คิดจะทําประโยชนเกื้อกูล 
มีจิตเมตตา  หาโทสจิตแทรกมิไดดวย,  เราจักอยูดวยใจอันประกอบดวย 
เมตตา  แผไปยังบุคคลนั้นดวย,  และจักอยูดวยใจ  อันประกอบดวย  
เมตตาอันไพบูลยใหญหลวงหาประมาณมิได  ปราศจากพยาบาท  แผไปยัง 
สัตวโลกทั้งปวง  โดยมีบุคคลนั้เนปนอารมณดวย”.  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงตั้งใจสําเหนียกไว  อยางนี้แล. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  กกจูปมสูตร  มู.ม.  ๑๒/๒๖๐/๒๗๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๑  วาดวยการมีสังวร ๒๕๑

กระดองของบรรพชิต๑ 
 
ภิกษุ  ท.!  เรื่องเคยมีมาแตกอน  :  เตาตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริม 

ลําธารในตอนเย็น,  สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง  ก็เที่ยวหากินตามริมลําธารในตอนเย็น 
เชนเดียวกัน.  เตาตัวนี้ไดเห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากิน  (เดินเขามา)  แตไกล,  
ครั้นแลวจึงหดอวัยวะทั้งหลาย  มีศีรษะเปนที่หาเขาในกระดองของตนเสีย  เปนผู 
ขวนขวายนอยนิ่งอยู.  แมสุนัขจิ้งจอกก็ไดเห็นเตาตัวที่เที่ยวหากินนั้นแตไกล 
เหมือนกัน,  ครั้นแลว  จึงเดินตรงเขาไปที่เตา  คอยชองอยูวา  “เมื่อไรหนอ 
เตาจักโผลอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งออก  ในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย  มีศีรษะเปนที่หา 
แลวจักกัดอวัยวะสวนนั้นคราเอาออกมากินเสีย”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ตลอดเวลา 
ที่เตาไมโผลอวัยวะออกมา  สุนัขจิ้งจอกก็ไมไดโอกาส  ตองหลีกไปเอง ; 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  ;  มารผูใจบาป  ก็คอยชองตอพวกเธอ 

ทั้งหลายติดตอไมขาดระยะอยูเหมือนกันวา  “ถาอยางไร  เราคงไดชอง  ไมทางตา 
ก็ทางหู  หรือทางจมูก  หรือทางลิ้น  หรือทางกาย  หรือทางใจ”,  ดังนี้.  
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  จึงเปนผูคุมครอง 
ทวารในอินทรียทั้งหลายอยูเถิด  ;  ไดเห็นรูปดวยตา,  ไดฟงเสียงดวยหู,  
ไดดมกลิ่นดวยจมูก,  ไดลิ้มรสดวยลิ้น,  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,  หรือไดรู 
ธรรมารมณดวยใจแลว  จงอยาไดถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือท้ังหมด,  
อยาไดถือเอาโดยลักษระที่เปนการแยกถือเปนสวน ๆ  เลย,  สิ่งที่เปนอกุศลลามก 
คือ  อภิชฌาและโทมนัส  จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวม  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  เพราะการไมสํารวมอินทรียเหลาใดเปนเหตุ.  พวกเธอ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๒๒/๓๒๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๕๒ 

ทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปดกั้นอินทรียนั้นไว,  พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและ 
ถึงความสํารวม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เถิด. 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลใด  พวกเธอทั้งหลาย  จักเปนผูคุมครองทวารใน 
อินทรียทั้งหลายอยู  ;  ในกาลนั้น  มารผูใจบาป  จักไมไดชองแมจากพวกเธอ 
ทั้งหลาย  และจักตองหลีกไปเอง,  เหมือนสุนัขจิ้งจอกไมไดชองจากเตาก็หลีก 
ไปเอง  ฉะนั้น. 

“เตา  หดอวัยวะไวในกระดอง  ฉันใด,  ภิกษุ  พึงตั้ ง  
มโนวิตก   (ความตริตรึกทางใจ)  ไวในกระดอง  
กลาวคือ  อารมณแหงกัมมัฏฐาน  ฉันนั้น.  เปนผูที่  
ตัณหาและทิฏฐิไมอิงอาศัยได,  ไม เบียดเบียนผูอื่ น ,   
ไมกลาวรายตอ ใครทั้ งหมด ,   เปนผูดับสนิทแล ว ” .   
ดั งนี้ แล .  

 
 

ผูเอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู  ซึ่ง  (เรื่องราวของ)  ตา  ตามที่ 
เปนจริง,  รูอยูเห็นอยู  ซึ่ง  (เรื่องราวของ)  รูป  ตามที่ เปนจริง,  รูอยู 
เห็นอยู  ซึ่ง  (เรื่องราวของ)  ความรูแจงทางตา  ตามที่เปนจริง,  รูอยู 
เห็นอยู  ซึ่ง  (เรื่องราวของ)  สัมผัสทางตา  ตามที่ เปนจริง,  และรูอยู 
เห็นอยู  ซึ่ง  (เรื่องราวของ)  เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตา  ที่เปนสุขบาง 
ทุกขบาง  ไมทุกขไมสุขบาง  ตามที่เปนจริง ;  เขายอมไมหลงรักในตา 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาสฬายตนิกสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๒๓/๘๒๘. 
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หมวดที่  ๑๑  วาดวยการมีสังวร ๒๕๓

ไมหลงรักในรูป  ไมหลงรักในความรูแจงทางตา  ไมหลงรักในสัมผัสทางตา  และ 
ไมหลงรักในเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตา  ทั้งที่เปนสุข  เปนทุกข  และไมทุกข 
ไมสุข ; 

 
เมื่อไมหลงรัก  ไมผูกใจ  ไมหลงไหลไปตาม  แตมีปรกติพิจารณาเห็นโทษ 

ของสิ่งนั้น ๆ  อยู  ดังนี้แลว  ความยึดถือในขันธทั้งหาของเขา  ก็หยุดฟกตัว 
ในกาลตอไป;  ตัณหาคือความทะยานอยากอันระคนดวยความเพลิดเพลิน 
และความกําหนัดรัก  ซึ่งมีปรกติเพลินเฉพาะตออารมณนั้น ๆ  ของบุคคล 
นั้น  ก็เสื่อมคลายคืน  ;  ตอนั้นไป  ความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอย 
คลายคืน ;  ความกระวนกระวายทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน ;  ความรอนรุมทางกาย 
ก็เสื่อมถอยคลายคืน ;  ความรอนรุมทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน ;  ความรอนกลุม 
ทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืน  ;  ความรอนกลุมทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน ;  เขา 
ไดเสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ ;  ทิฏฐิความเห็นของเขาผูเปนแลวอยางนี้  ยอม 
เปนสัมมาทิฏฐิ  -  ความเขาใจที่ถูกตอง ;  ความคิดของผูเปนแลวอยางนี้  ยอมเปน 
สัมมาสังกัปปะ  -  ความมุงหมายที่ถูกตอง ;  ความเพียรของผูเปนแลวอยางนี้  ยอม 
เปนสัมมาวายามะ  -ความพยายามที่ถูกตอง ;  ความระลึกของผูเปนแลวอยางนี้ 
ยอมเปนสัมมาสติ  –  ความระลึกที่ถูกตอง ;  สมาธิของผูเปนแลวอยางนี้  ยอมเปน 
สัมมาสมาธิ  –  ความตั้งจิตมั่นไวในแนวที่ถูกตอง ;  กายกรรม  วจีกรรม  และ 
อาชีวะของเขา  ก็บริสุทธิ์ดีแลวมาตั้งแตแรก ;  อริยอัฏฐังคิกมรรคของเขา 
ยอมถึงความเจริญเต็มท่ี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เมื ่อเขาทําอร ิยอ ัฏฐ ังค ิกมรรคใหเจร ิญอยู อย างนี ้  สติป ฏฐานสี ่--- 

สัมมัปปธานสี่---อิทธิบาทสี่---อินทรียหา---พละหา---โพชฌงคเจ็ด--- 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๕๔ 

ยอมถึงความงอกงามบริบูรณไดแท.  ธรรมสองอยาของเขาคือ  สมถะ  และ 
วิปสสนา  ชื่อวาเขาคูกันไดอยางแนนแฟน--- 

 
 
 

ผูสํารวมมาจากภายใน๑ 
 

เปรียบดวยหมอเต็มปดไว 
 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชเต็ม  ปดไว  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  การเดิน  การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวดู  การคูแขนคูขา 

การเหยียดมือเหยียดเทา  การทรงสังฆาฏิ  ถือบาตร  ครองจีวร  ของนักบวชบางคน 
ในธรรมวินัยนี้  ยอมเปนที่นาเลื่อมใส,  ทั้งนักบวชผูนั้น  ก็รูชัดตามที่เปนจริงวา 
 “นี้  ทุกข,  นี้  เหตุใหเกิดทุกข,  นี้  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้  ขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข”  ดังนี้ดวย.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชเต็ม  ที่ถูกปดไว 
เปนอยางนี้.  เรากลาวนักบวชนี้วา  เปรียบเหมือนหมอเต็มท่ีเขาปดไว  ฉะนั้นแล. 

 
เปรียบดวยน้ําลึก  -  เงาลึก 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชลึก  มีเงาลึก  เปนอยางไรเลา ? 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๓๙/๑๐๓, 
  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๔๑/๑๐๔, 
  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๔๓/๑๐๕. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๑๑  วาดวยการมีสังวร ๒๕๕

ภิกษุ  ท.!  การเดิน  การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวดู  การคูแขน 
คูขา  การเหยียดมือเหยียดเทา  การทรงสังฆาฏิ  ถือบาตร  ครองจีวร  ของนักบวช 
บางคนในธรรมวินัยนี้  ยอมเปนที่นาเลื่อมใส,  ทั้งนักบวชผูนั้น  ก็รูชัดตามท่ี 
เปนจริงวา  “นี้  ทุกข,  นี้  เหตุใหเกิดทุกข,  นี้  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  
นี้  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข”  ดังนี้ดวย  ภิกษุ  ท.!  นักบวชลึก 
มีเงาลึก  เปนอยางนี้.  เรากลาวนักบวชนี้วา  เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก  มีเงาลึก 
ฉะนั้นแล. 

 
เปรียบดวยมะมวงสุก  สีผิวก็สุก 

 
ภิกษุ  ท.!  นักบวชสุก  มีผิวสุก  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  การเดิน  การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวดู  การคูแขน 

คูขา  การเหยียดมือเหยียดเทา  การทางสังฆาฏิ  ถือบาตร  ครองจีวร  ของนักบวช 
บางคนในธรรมวินัยนี้  ยอมเปนที่นาเลื่อมใส,  ทั้งนักบวชผูนั้น  ก็รูชัดตามท่ี 
เปนจริงวา  “นี้  ทุกข,  นี้  เหตุใหเกิดทุกข,  นี้  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  
นี้  ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขไมเหลือแหงทุกข”  ดังนี้ดวย.  ภิกษุ  ท.!  นักบวชสุก 
มีผิวสุก  เปนอยางนี้.  เรากลาวนักบวชนี้วา  เปรียบเหมือนมะมวงสุก  สีผิว 
ของมันก็ดูสุก  ฉะนั้นแล. 

 
 

ผูไดรับผลแหงอินทรียสังวร๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่ออินทรียสังวร  มีอยู  ศีล  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๐๒/๓๒๑. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๕๖ 

เมื่อ  ศีล  มีอยู  สัมมาสมาธิ  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, 
เมื่อ  สัมมาสมาธิ  มีอยู  ยถาภูตยาณทัสสนะ  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, 
เมื่อ  ยถาภูตญาณทัสนะ  มีอยู  นิพพิทาวิราคะ  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, 
เมื่อ  นิพพิทาวิราคะ  มีอยู  วิมุตติญาณทัสสนะ  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย. 
 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนตนไม  เมื่อสมบูรณดวยกิ่งและใบแลว  สะเก็ด 

เปลือกนอก  ก็บริบูรณ  เปลือกชั้นใน  ก็บริบูรณ  กระพี้  ก็บริบูรณ  แกน 
ก็บริบูรณ  :  นี้ฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  เมื่อินทรียสังวร  มีอยู  ศีล  ก็ถึงพรอม 
ดวยอุปนิสัย,  เมื่อศีล  มีอยู  สัมมาสมาธิ  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,  เมื่อสัมมาสมาธิ 
มีอยู  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,  เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ  มีอยู 
นิพพิทาวิราคะ  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,  เมื่อนิพพิทาวิราคะ  มีอยู  วิมุตติญาณทัสสนะ 
ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย  ฉันนั้น  เหมือนกันแล. 

 
 

หมวดที่สิบเอ็ด  จบ. 
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ผูชี้ชวนวิงวอน ! 
 

ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 
หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 

กตํ  โว  ตํ  มยา 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 
 

เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย.  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย. 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
 
 
 
 

๒๕๗ 
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 ๒๕๘ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๒ 

วาดวย  การเปนอยูชอบ 
 

 
๑.  ผูรูเทาทันลาภสักการะ 
๒.  ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข 
๓.  ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได 
๔.  ผูที่นาเคารพ 
๕.  ผูที่นารัก 
๖.  ภิกษุที่ดี 
 
๗.  การเปนอยูอยางบรรพชิต 
๘.  ผูเปนเชื้อสายแหงพระอริยเจา 
๙.  ผูอยูดวยเครื่องอยูแบบพระอริยเจา 
๑๐.  ผูระลึกถึงที่ที่ควรระลึกตลอดชีวิต 
๑๑.  ผูสอบทานตัวเอง 
 
 
๑๒.  ธรรมทายาท 
๑๓.  ฉันอาหารวันละหนเดียว 
๑๔.  หลังอาหารแลวภาวนา 
๑๕.  ผูขึงสายพิณพอเหมาะ 
๑๖.  ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง 
๑๗.  ผูไมประมาทในความตายแทจริง 
๑๘.  ทางรอดสําหรับภิกษุไข 
๑๙.  ผูอยูใกลนิพพาน 
๒๐.  ผูจักทํานิพพานใหแจง 
๒๑.  ผูเปนอยูถูกพระพุทธอัธยาศัย 
 
 
 

๒๒.  จุดประสงคของพรหมจรรย 
๒๓.  เครื่องประดับของพรหมจรรย 
๒๔.  ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย 
๒๕.  โพธิปกขิยธรรม 
๒๖.  สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน 
๒๗.  สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน 
๒๘.  อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพาน 
๒๙.  อินทรียที่เอียงไปนิพพาน 
๓๐.  พละที่เอียงไปนิพพาน 
๓๑.  โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน 
๓๒.  อัฏฐังคิกมรรคที่เอียงไปนิพพาน 
๓๓.  เชิงรองของจิต 
๓๔.  อริยสัมมาสมาธิ 
๓๕.  โลกจะไมวางจากพระอรหันต 
 
 
๓๖.  หมูซึ่งอยูเปนผาสุก 
๓๗.  ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก 
๓๘.  ภิกษุเกาคอยชวยภิกษุใหม 
๓๙.  การเปนอยูที่ไมเส่ือม  แบบ  ๑ 
๔๐.  การเปนอยูที่ไมเส่ือม  แบบ  ๒ 
๔๑.  การเปนอยูที่ไมเส่ือม  แบบ  ๓ 
๔๒.  การเปนอยูที่ไมเส่ือม  แบบ  ๔ 
๔๓.  การเปนอยูที่ไมเส่ือม  แบบ  ๕ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๒ 

วาดวย  การเปนอยูชอบ 
 

(ก.  เกี่ยวกับลาภสักการะ  ๖  เรื่อง) 
 

ผูรูเทาทันลาภสักการะ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณ  แสบเผ็ด 
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะไมมีธรรมอื ่น 
ยิ่งกวา. 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณพราหมณพวกใด  รูจักความเปนสิ่งยวนใจ  รูจักโทษ 
อันต่ําทราม   รู จ ักอุบายเปนทางพน   ในกรณีอ ันเกี ่ยวก ับลาภสักการะและ 
เสียงเยินยอ  ตรงตามที่เปนจริง.  สมณพรหมณพวกนั้น  ยอมกระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลวและอยูในธรรมอันสงบได. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณพราหมณพวกใด  รูจักมูลฐานเปนที่ตั้งขึ้น  รูจักความ 

ดับไมเหล ือ   รู จ ักความเปนสิ ่งยวนใจ   รู จ ัก โทษอันต่ําทราม   รู จ ักอ ุบาย 
เปนทางพน   ในกรณีอันเกี ่ยวกับลาภสักการะและเสียงเยินยอ   ตรงตามที่ 
เปนจริง ;  สมณพราหมณพวกนั้น  ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึง 
แลวและอยูในธรรมอันสงบได. 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๗๘/๕๗๓,๕๗๕,๕๗๖. 

๒๕๙ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๖๐ 

ภิกษุ  ท.!  สมณพราหมณพวกใด  รูจักลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
รู จ ักม ูลฐานเป นที ่ตั ้งขึ ้นแห งลาภส ักการะและเส ียง เย ินยอ   รู จ ักความด ับ 
สนิทแหงลาภสักการะและเส ียงเย ินยอ   รู จ ักขอปฏิบัต ิใหถ ึงความดับสนิท 
แหงลาภสักการะและเสียงเยินยอ. 

สมณพราหมณพวกนั้น  ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลว 
และอยูในธรรมอันสงบได. 

 
ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณ  แสบเผ็ด 

หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. 
ภิกษุ  ท.!  เรากลาว  “ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  วาเปน 

อันตราย  แมแกภิกษุผูเปนอรหันตสิ้นอาสวะแลว”  ดังนี้. 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้,  ทานพระอานนทไดทูลถามขึ้นวา  “ลาภสักการะและ 

เสียงเยินยอ  เปนอันตรายแกภิกษุผูส้ินอาวะแลว  ชนิดไรเลา  พระเจาขา ?”  ดังนี้. 
อานนท !  เราหาไดกลาวลาภสักการะและเสียงเยินยอ  วาเปนอันตรายตอ 

เจโตวิมุตติอันไมกลับกําเริบแลวไม.  อานนท !  แต  เรากลาวลาภสักการะ 
แล ะ เ ส ีย ง เ ย ิน ย อ   ว า เ ป น อ ัน ต ร า ย   ตอ ก า ร อยู  เ ป น ส ุข ใ นท ิฏ ฐ ธ ร ร มนี้ 
ซึ ่ง ภ ิกษุผู อ ยู ดวยความไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในธรรม 
เครื่องสงบ,  ไดลุถึงแลว.  อานนท !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอเปน 
อันตรายที่ทารุณ  แสบเผ็ด  หยาบคายตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรม 
เกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  ดวยอาการอยางนี้. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๘๐/๕๘๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๖๑

อานนท!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ 
ไวว า   “เราทั ้งหลาย   จักไมเยื ่อใยในลาภสักการะและเส ียงเยินยอที ่เก ิดขึ ้น .  
อนึ ่ง   ลาภสักการะและเส ียงเย ินยอที ่เก ิดขึ ้นแล ว   ตองไมมาหอหุ มอยู ที ่จ ิต 
ของเรา”  ดังนี้.  อานนท!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

 
ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยธรรมหาอยางแลว  สมควรที่จะให 

ปลีกตัวออกจากหมูสงฆได.  ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยาง  คือ  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้ : 

(๑)  เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได, 
(๒)  เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได, 
(๓)  เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได, 
(๔)  เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได, 
(๕)  เปนผูมากดวยความคิดในการออกจากกาม. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยธรรมหาอยางเหลานี้แล  สมควร 

ที่จะใหปลีกตัวออกจากหมูสงฆได. 
 

ผูที่นาเคารพ๒ 
 

ภิกษุ  ท.!ภิกษุ  เมื ่อประกอบดวยธรรมเจ็ดอยางแลว  ยอมเปนผู ที่ 
นารัก  นาพอใจ  นาเคารพ  นาสรรเสริญ  ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน. 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๖๔/๑๒๗. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑/๑. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๖๒ 

ธรรมเจ็ดอยางอะไรบางเลา ?  เจ็ดอยาง  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ : 
(๑)  เปนผูไมตองการลาภ, 
(๒)  เปนผูไมตองการสักการะ, 
(๓)  เปนผูไมตองการทําตัวใหเดน, 
(๔)  เปนผูมีความละอาย  (ตอการเปนทาสกิเลส), 
(๕)  เปนผูมีความกลัว  (ตอการเปนทาสลิเก), 
(๖)  เปนผูมีความตองการนอย, 
(๗)  เปนผูมีความเห็นถูกตองตามคลองธรรม. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยธรรมเจ็ดอยางเหลานี้แลว  ยอมเปน 

ผูที่นารัก  นาพอใจ  นาเคารพ  นาสรรเสริญ  ของเพื ่อนผู ประพฤติพรหมจรรย 
ดวยกันแล. 

 
 

ผูที่นารัก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยธรรมแปดอยางแลว  ยอมเปนผูที่ 
นารัก   นาพอใจ   นาเคารพ   นาสรรเสริญ   ของเพื ่อนผู ประพฤติพรหมจรรย 
ดวยกัน.  ธรรมแปดอยางอะไรบางเลา ?  แปดอยาง  คือ  :- 

(๑)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูไมตองการลาภ, 
(๒)  เปนผูไมตองการสักการะ, 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อฏก.  อํ.  ๒๓/๑๕๘/๙๔. 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๖๓

(๓)  เปนผู ไมตองการทําตัวใหเดน, 
(๔)  เปนผูรูจักกาล, 
(๕)  เปนผูรูจักประมาณ, 
(๖)  เปนคนใจสะอาด, 
(๗)  ไมเปนคนพูดมาก, 
(๘)  ไมเปนคนมักดาวารายเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยธรรมแปดอยางเหลานี้แลว  ยอมเปน 

ผู ที ่น ารัก  นาพอใจ  นาเคารพ  นาสรรเสริญ  ของเพื ่อนผู ประพฤติพรหมจรรย 
ดวยกันแล. 

 
ภิกษุที่ดี๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ดี 

(๑)  พึงทําตนใหอยูเหนือ๒  ลาภ  ที่เกิดขึ้น 
(๒)  พึงทําตนใหอยูเหนือ  ความเลื่อมลาภ  ที่เกิดขึ้น 
(๓)  พึงทําตนใหอยูเหนือ  ยศ  ที่เกิดขึ้น 
(๔)  พึงทําตนใหอยูเหนือ  ความเสื่อมยศ  ที่เกิดขึ้น 
(๕)  พึงทําตนใหอยูเหนือ  สักการะ  ที่เกิดขึ้น 
(๖)  พึงทําตนใหอยูเหนือ  ความเสื่อมสักการะ  ที่เกิดขึ้น 
(๗)  พึงทําตนใหอยูเหนือ  ความปรารถนาที่เลวทราม  ที่เกิดขึ้น 
(๘)  พึงทําตนใหอยูเหนือ  ความไดเพื่อนไมดี  ที่เกิดขึ้น 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อฏก.  อํ.  ๒๓/๑๖๓/๙๗. 
๒  คําวาอยูเหนือ  ในที่นี้  หมายถึงการไมยอมใหส่ิงนั้น ๆ  ครอบงําจิต  จนกิเลสหรือความ 

ทุกขเกิดขึ้น. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๖๔ 

ภิกษุ  ท.!  เพราะอาศัยอํานาจแหงประโยชนอะไร  จึงตองทําเชนนั้น ?  
เพราะวา  เมื ่อภิกษุไมทําเชนนั ้น  อาสวะทั ้งหลายที ่เปนเครื ่องทําลายลางและ 
ทําความเรารอน  จะพึงเกิดขึ้นแกเธอ.  แตเมื่อภิกษุทําตนใหอยูเหนือลาถ  (เปนตน)  
ที่เกิดขึ้นหรือมีมาแลว  อาสวะทั้งหลายที่เปนเครื่องทําลายลางและทําความเรารอน 
ยอมไมเกิดแกเธอได.  ภิกษุ  ท.!  เพราะอาศัยอํานาจแหงประโยชนเหลานี้แล 
ภิกษุจึงตองทําเชนนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ 
ไ ว ว า   “เ ร าทั ้ง หลาย   จ ักทําตนให อ ยู เ หน ือลาภ   เ หน ือความ เสื ่อมลาภ 
เหนือยศ   เหนือความเสื ่อมยศ   เหนือสักการะ   เหนือความเสื ่อมสักการะ 
เหนือความปรารถนาที ่เลวทราม   เหนือความมีเพื ่อไมดี  ที ่เก ิดขึ ้นแลว  ๆ”  
ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 
 
 
 

(ข.  เกี่ยวกับธรรมเนียมการเปนอยูของพระอริยเจา  ๕  เรื่อง) 
 

การเปนอยูอยางบรรพชิต๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เราอนุญาตใหผูทําการใหอุปสมบท  พึงบอกนิสัยสี่  (แกผู 
อุปสมบทแลว)  ดังนี้วา : 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาขันธกะ  มหา.  วิ.  ๔/๑๐๖/๘๗. 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๖๕

“การบรรพชา  อาศัยการบริโภคคําขาวที่หาไดดวยกําลังปลีแขง ;  
เธอพึงทําความอุตสาหะในสิ่งนั้น  ตลอดชีวิต.  ลาภที่เกิดขึ้นเปนพิเศษที่พึงรับได 
คือ  อาหารที่ถวายสงฆ,  อาหารที่เฉพาะสงฆ  การนิมนตเพื่อฉันอาหาร,  อาหาร 
ที่ถวายตามสลาก,  อาหารที่ถวายในปกษ  อาหารที่ถวายในวันอุโบสถ  และอาหาร 
ที่ถวายในวันขึ้นหรือแรมหนึ่งค่ํา. 

“การบรรพชา  อาศัย  (การนุงหม)  ผาบังสุกุลจีวร  ;  เธอพึงทําความ 
อุตสาหะในสิ่งนั้น  ตลอดชีวิต.  ลาภที่เกิดขึ้นเปนพิเศษที่พึงรับได  คือ  ผา 
เปลือกไม,  ผาฝาย,  ผาไหม,  ผาขนสัตว,  ผาปาน  และผาแกมกันหลายอยาง. 

“การบรรพชา  อาศัยโคนตนไมเปนที่อยูอาศัย;  เธอพึงทําความ 
อุตสาหะในสิ่งนั้น  ตลอดชีวิต.  ลาภที่เกิดขึ้นเปนพิเศษที่พึงรับได  คือ  วิหาร,  
เรือนมุงแถบเดียว,  เรือนชั้น,  เรือนโลน,  และถ้ํา. 

“การบรรพชา  อาศัยยาอันประกอบขึ้นดวยมูตรเนา ;  เธอพึงทํา 
ความอุตสาหะในสิ่งนั้น  ตลอดชีวิต.  ลาภที่เกิดขึ้นเปนพิเศษที่พึงรับได  คือ 
เนยใส,  เนยขน,  น้ํามัน,  น้ําผึ้ง,  และน้ําออย”  ดังนี้. 

 
 

ผูเปนเชื้อสายแหงพระอริยเจา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อริยวงศ  (ธรรมที่เปนเชื้อสายของพระอริยเจา)  สี่อยาง 
เหลานี้  ปรากฏวาเปน  ธรรมอันเลิศ  ยั่งยืน  เปนแบบแผนมาแตกอน  ไม 
ถูกทอดทิ้งแลว  ไมเคยถูกทอดทิ้งเลย  ไมถูกทอดทิ้งอยู  จักไมถูกทอดทิ้ง 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๕/๒๘. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๖๖ 

เปนธรรมอันสมณพราหมณทั้งหลายที่เปนผู รูไมคัดคานแลว .  อริยวงศ 
สี่อยางอะไรบางเลา ?  สี่อยางคือ :- 

(๑)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน  ผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได  และ 
เปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได,  ไมทําอเนสนา  การแสวงหา 
ไมสมควร  เพราะจีวรเปนเหตุ,  ไมไดจีวรก็ไมทุรนทุราย,  ไดจีวรแลวก็ไมยินดี 
เมาหมกพัวพัน,  เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ,  มีปญญาในอุบายท่ีจะถอน 
ตัวออกอยูเสมอ,  นุงหมจีวรนั้น  ;  อน่ึง  ไมยกตนไมขมผูอื่น  เพราะความสันโดษ 
ดวยจีวรตามมีตามไดนั้น.  ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด  ไมเกียจคราน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติมั่น  ในความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น  เราเรียกภิกษุนี้วา  ผูสถิตอยูใน 
อริยวงศ  อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 

(๒)อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุเปน  ผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได 
และเปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได,  ไมทําอเนสนา  การ 
แสวงหาไมสมควร  เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ,  ไมไดบิณฑบาตก็ไมทุรนทุราย,  
ไดบิณฑบาตแลวก็ไมยินดีเมาหมกพัวพัน,  เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ,  
มีปญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ,  บริโภคบิณฑบาตนั้น.  อน่ึง  ไมยกตน 
ไมขมผูอื่น  เพราะความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนั้น.  ก็ภิกษุใดเปนผู 
ฉลาด  ไมเกียจคราน  มีสัมปชัญญะ  มีสติมั่นในความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมี 
ตามไดนั ้น   เราเรียกภิกษุนี ้ว า   ผู สถิตอยู ในอริยวงศ  อันปรากฏวาเปนธรรม 
เลิศมาแตเกากอน. 

(๓)  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุเปน  ผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได 
และเปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได,  ไมทําอเนสนา 
การแสวงหาไมสมควร  เพราะเสนาสนะเปนเหตุ,  ไมไดเสนาสนะก็ไมทุรนทุราย,  
ไดเสนาสนะแลวก็ไมยินดีเมาหมกพัวพัน,  เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ, 
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มีปญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ,  บริโภคบิณฑบาตนั้น.  อน่ึง  ไมยกตน 
ไมขมผูอื่น  เพราะความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดนั้น.  ก็ภิกษุใดเปนผู 
ฉลาด  ไมเกียจคราน  มีสัมปชัญญะ  มีสติมั่น  ในความสันโดษดวยเสนาสนะ 
ตามมีตามไดนั้น  เราเรียกภิกษุนี้วา  ผูสถิตอยูในอริยวงศ  อันปรากฏวาเปนธรรม 
เลิศมาแตเกากอน. 

(๔)  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุเปนผูมีใจยินดีในการบําเพ็ญสิ่งที่ควร 
บําเพ็ญ  ยินดีแลวในการบําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญ,  เปนผูมีใจยินดีในการละ 
สิ่งที่ควรละ  ยินดีแลวในการละสิ่งที่ควรละ.  อนึ่ง  ไมยกตนไมขมผูอื ่น 
เพราะเหตุดังกลาวนั้น.  ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด  ไมเกียจคราน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติมั ่น  ในการบําเพ็ญสิ ่งที ่ควรบําเพ็ญและการละสิ ่งที ่ควรละนั ้น  เราเรียก 
ภิกษุนี้วา  ผูสถิตอยูในอริยวงศ  อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน 

ภิกษุ  ท.!  อริยวงศสี่อยางเหลานี้แล  ปรากฏวาเปนธรรมเลิศ  ยั่งยืน 
เปนแบบแผนมาแตเกากอน  ไมถูกทอดทิ้งแลว  ไมเคยถูกทอดทิ้งเลย  ไมถูก 
ทอดทิ ้งอยู   จักไมถูกทอดทิ ้ง  เปนธรรมอันสมณพราหมณทั ้งหลายที ่เปนผู รู ไม 
คัดคานแลว. 

ภิกษุ  ท.!  ก็แลภิกษุผูประกอบพอมแลวดวยอริยวงศสีอยางเหลานี้ 
แมหากอยู ใ นทิศตะว ันออก ---ทิศตะว ันตก ---ทิศ เหน ือ ---ทิศใต   เ ธอยอม 
ย่ํายีความไมยินดีเสียไดขางเดียว  ความไมยินดีหาย่ํายีเธอไดไม.  ที่เปน 
เชนนั้นเพราะอะไร ?  เพราะเหตุวา  ภิกษุผูมีปญญา  ยอมเปนผูย่ํายีเสียได 
ทั้งความไมยินดีและความยินดี,  ดังนี้ 

 
ผูอยูดวยเครื่องอยูแบบพระอริยเจา๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  การอยูแบบพระอริยเจา  ซึ่งพระอริยเจาทั้งหลาย  ไดอยู 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๓๑/๒๐. 
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มาแลวก็ดี  กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี  จักอยูตอไปก็ดี  มีเครื่องอยูสิบประการเหลานี้.  
สิบประการอะไรบางเลา ?  สิบประการคือ :- 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูละองคหาไดขาด,  ประกอบ 
พรอมดวยองคหก,  มีอารักขาอยางเดียว,  มีพนักพิงสี่ดาน,  เปนผู 
ถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแลว,  เปนผูละการแสวงหา 
สิ้นเชิงแลว,  เปนผูมีความดําริอันไมขุนมัว,  เปนผูมีกายสังขารอันสงบ 
รํางับแลว,  เปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี,  เปนผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี. 

ภิกษุ  ท.!  (๑)  ภิกษุเปนผู  ละองคหาไดขาด  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูละกามฉันทะ,  ละพยายาท,  ละถีนมิทธะ,  
ละอุทธัจจกุกกุจจะ,  และละวิจิกิจฉาไดแลว.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวา 
เปนผูละองคหาไดขาด. 

ภิกษุ  ท.!  (๒)  ภิกษุเปนผู  ประกอบพรอมดวยองคหก  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดเห็นรูปดวยตา,  ไดฟงเสียงดวยหู,  ไดดมกลิ่น 
ดวยจมูก,  ไดลิ้มรสดวยลิ้น,  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย  และไดรูธรรมารมณ 
ดวยใจแลว  ก็เปนผู ไมดีใจ  ไมเสียใจ  มีอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชัญญะอยู ได.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูประกอบพรอมดวยองคหก. 

ภิกษุ  ท.!  (๓)  ภิกษุเปนผู  มีอารักขาอยางเดียว  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ประกอบการรักษาจิตดวยสติ.  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุอยางนี้  ชื่อวามีอารักขาอยางเดียว. 
ภิกษุ  ท.!  (๔)  ภิกษุเปนผู  มีพนักพิงสี่ดาน  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  พิจารณาแลวเสพของสิ่งหนึ่ง.  พิจารณาแลว 
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อดกลั้นของสิ่งหนึ่ง,  พิจารณาแลวเวนขาดของสิ่งหนึ่ง,  พิจารณาแลวบรรเทา 
ของสิ่งหนึ่ง,  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูมีพนักพิงสี่ดาน.๑ 

ภิกษุ  ท.!  (๕)  ภิกษุเปนผู  ถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง 
ขึ้นเสียแลว  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูถอน 
สละ  คาย  ปลอย  ละ  ทิ้ง  เสียแลว  ซึ่งความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทางมากอยาง 
ของเหลาสมณพราหมณมากผูดวยกัน  ที่มีความเห็นวา  “โลกเที่ยงบาง,  โลกไมเที่ยง 
บาง,  โลกมีที่สุดบาง,  โลกไมมีที่สุดบาง,  ชีพกับสรีระเปนอันเดียวกันบาง,  ชีพกับ 
สรีระตางกันบาง,  สัตวตายแลวเกิดขึ้นอีกบาง,  สัตวตายแลวไมเกิดอีกบาง,  
สัตวตายแลว เกิดอีกก็มีไมเกิดอีกก็มีบาง , สัตวตายแลว เกิดอีกก็มิใช 
เกิดอีกก็มิใชบาง.  ภิกษุ  ท.!  อยางนี้  ชื่อวาเปนผูถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง 
ขึ้นเสียแลว 

ภิกษุ  ท.!  (๖)  ภิกษุเปน  ผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว  เปน 
อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในธรรมวินัยนนี้  เปนผูละการแสวงหากามแลว,  
เปนผูละการแสวงหาภพแลว,  และการแสวงหาพรหมจรรยของเธอนั้นก็ระงับไป 
แลว.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว. 

ภิกษุ  ท.!  (๗)  ภิกษุเปน  ผูมีความดําริไมขุนมัว  เปนอยางไรเลา ?ภิกษุ  
ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูละความดําริในทางกามเสียแลว,  เปนผูละ 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การพิจารณาแลวเสพ       ใชกับ   ส่ิงของ  บุคคล  ธรรม  ที่ควรเสพ. 
การพิจารณาแลวอดกลั้น  ใชกับ   เวทนา  ถอยคํา  อารมณ  ที่ควรอดกลั้น. 
การพิจารณาแลวงดเวน     ใชกับ  ส่ิงของ  บุคคล  ธรรม  ที่ควรเวน. 
การพิจารณาแลวบรรเทา    ใชกับ  อกุศลวิตกทุกชนิด. 
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ความดําริในทางพยาบาทเสียแลว,  และเปนผูละความดําริในทางเบียดเบียนเสียแลว.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว. 

ภิกษุ  ท.!  (๘)  ภิกษุเปนผู  มีกายสังขารอันสงบรํางับแลว  เปน 
อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะละสุขเสียได  เพราะละทุกข 
เสียได  และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  จึงบรรลุ 
ฌานที่  ๔  อันไมมีทุกขและสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์  เพราะ 
อุเบกขาแลวแลอยู  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูมีกายสังขารอันสงบ 
รํางับแลว. 

ภิกษุ  ท.!  (๙)  ภิกษุเปนผู  มีจุดหลุดพนดวยดี  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีจิตหลุดพนจากราคะ  จากโทสะ  จาก 
โมหะ.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี. 

ภิกษุ  ท.!  (๑๐)  ภิกษุเปนผู  มีปญญาในความหลุดพนดวยดี  เปน 
อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดวา  “เราละ  ราคะ  โทสะ 
โมหะ   เสียแลว   ถอนขึ ้นไดกระทั ่งราก   ทําใหเหมือนตาลยอดเนา   ไมใหมี 
ไมใหเกิดไดอีกตอไป”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้ชื่อวาเปนผูมีปญญาใน 
ความหลุดพนดวยดี. 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวฝายอดีต  พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ได เป นอยู แล วอย างพระอร ิย เจ า   พระอร ิย เจ าทั ้งหมดเหล านั ้น   ก็ได เป น 
อยูแลว  ในการอยูอยางพระอริยเจาสิบประการนี้เหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง 
จักเปนอยูอยางพระอริยเจา  พระอริยเจาทั้งหมดเหลานั้น   ก็จักเปนอยู 
ในการอยูอยางพระอริยเจาสิบประการนี้ เหมือนกัน. 
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ภิกษุ  ท.!  ในกาลบัดนี้  พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง  กําลัง 
เปนอยูอยางพระอริยเจา  พระอริยเจาทั้งหมดเหลานั้น  ก็กําลังเปนอยู 
ในการอยูอยางพระอริยเจาสิบประการนี้เหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  การอยูอยางพระอริยเจา  ซึ่งพระอริยเจาทั้งหลายไดอยูมา 
แลวก็ดี  กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี  จักอยูตอไปก็ดี  มีสิบประการเหลานี้แล. 

 
 

ผูระลึกถึงสถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  สถานที่สามแหง  เปนที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาผูเปน 
กษัตริยมุรธาภิเษกแลว.  สามแหงที่ไหนบางเลา ?  สามแหงคือ  พระราชา 
ผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก  ประสูติ  ณ  ตําบลใด  ตําบลน้ีเปนที่ระลึกตลอดชีวิตของ 
พระราชาพระองคนั้นเปนแหงที่หนึ่ง,  พระราชา  ไดเปนกษัตริยมุรธาภิเษกแลว 
ณ  ตําบลใด  ตําบลนี ้เปนที ่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองคนั ้นเปนแหง 
ที่สอง,  พระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษกทรงผจญสงครามไดชัยชนะแลว 
เขายึดครองสนามรบนั้นไวได  ณ  ตําบลใด  ตําบลนี้เปนที่ระลึกตลอดชีวิตของ 
พระราชาพระองคนั้นเปนแหงที่สาม ; 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  สถานที่สามแหง  เปนที่ระลึกตลอดชีวิต 
ของภิกษุเหมือนกัน.  สามแหงที่ไหนบางเลา ?  สามแหงคือ 

ภิกษุ  ท.!  ปลงผมและหนวด  ครองผายอมนํ้าฝาด  ออกบวชจากเรือน  เปน 
ผู ไม เกี ่ยวของดวยเร ือน   ณ   สถานที ่ใด   สถานที ่นี ้เป นที ่ควรระลึกตลอดชีว ิต 
ของภิกษุนั้นเปนแหงที่หนึ่ง. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๓๔/๔๕๑. 
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ภิกษุ  ท.!  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  ทุกขเปนเชนนี้ ๆ  ,  เหตุใหเกิดทุกข 
เปนเชนนี้ ๆ  ,  ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนเชนนี้ ๆ,  และขอปฏิบัติใหถึง 
ความดับไมเหลือแหงทุกขเป นเช นนี ้ ๆ   ณ   สถานที ่ใด   สถานที ่นี ้ก ็เป นที ่ควร 
ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเปนแหงที่สอง 

ภิกษุ  กระทําใหแจงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะ 
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม  เขาถึงแลว 
แลอยู   ณ   สถานที ่ใด   สถาที ่นี ้ก ็เป นที ่ควรระล ึกตลอดช ีว ิตของภ ิกษ ุเป น 
แหงที่สาม. 

ภิกษุ  ท.!  สถานที่สามแหงเหลานี้  เปนที่ควรระลึกตลอดชีวิตของ 
ภิกษุแล. 

 
 

ผูสอบทานตัวเอง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ขอสอบทานสิบอยางนี้  เปนสิ่งที่นักบวชควรพิจารณา 
เนือง ๆ.  สิบอยางอะไรบางเลา ?  สิบอยางคือ  :- 

(๑)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “บัดนี้  เรามีเพศตางจากคฤหัสถ 
แลว,  (อาการกิริยาใด ๆ  ของสมณะ  เราตองทําอาการกิริยานั้น ๆ)”. 

(๒)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่อง 
ดวยผูอื่น,  (เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย)”. 

(๓)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “อาการกายวาจาอยางอื่น  ที่เรา 
จะตองทําใหดีขึ้นไปกวานี้  ยังมีอยูอีก  (ไมใชเพียงเทานี้)”. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๙๑/๔๘. 
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(๔)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเอง 
โดยศีลไดหรือไม ?  ” 

(๕)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “ผูรูใครครวญแลว  ติเตียนเรา 
โดยศีลไดหรือไม ?  ” 

(๖)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “เราตองพลัดพรากจาก 
ของรักของชอบใจทั้งนั้น”. 

(๗)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “เรามีกรรมเปนของตน  เปน 
ผู ร ับผลของกรรม   มีกรรมเปนกํา เนิด   มีกรรมเปน เผาพันธุ   มีกรรมเปน 
ที่พึ่งอาศัย  เราทําดีก็ตามทําชั่วก็ตาม  เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น. 

(๘)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “วันคืนลวงไป ๆ  บัดนี้  เราทํา 
อะไรอยู”. 

(๙)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “เรายินดียิ่ง  ในเรือนวาง 
หรือไม”. 

(๑๐)  นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  “ปญญาเครื่องรูเห็นพิเศษ 
ที ่สามารถจะทําความเปนอริยะอันยิ ่งกวามนุษยธรรม   ที ่เ ราไดบรรลุแลว 
ม ีอ ยู หรื อ ไม   ซึ่ งจะให เ รา เปนผู ไม เก อ เขิน   ในเวลาที่ ถู ก เพื่ อนผู ประพฤติ 
พรหมจรรยดวยกัน  ถามในกาลภายหลัง”. 

ภิกษุ  ท.!  ขอสอบทานสิบอยางเหลานี้แล  เปนสิ่งที่นักบวชควรพิจารณา 
เนือง ๆ. 
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(ค.  เกี่ยวกับการทําใหตรงตามพระพุทธประสงค  ๑๐  เร่ือง) 
 

ธรรมทายาท๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาท  (คือรับมรดก 
ธรรม)  ของเราเถิด,  อยาปนอามิสทายาท  (คือรับมรดกสิ่งของ)  เลย.  
ความเปนหวงของเราในพวกเธอทั้งหลาย  มีอยูวา  “ทําอยางไรเสีย  สาวกทั้งหลาย 
ของเรา  ก็คงจะเปนธรรมทายาท”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ถาพวกเธอเปนอามิสทายาท  ไมเปนธรรมทายาทของเราแลว 
พวกเธอทั้งหลายก็จะถูกเขาตราหนาวา  “สาวกทั้งหลายของพระศาสดาเปนอามิส- 
ทายาทอยูโดยปรกติ  หาไดเปนธรรมทายาทไมเลย”  ดังนี้.  แมเราเองก็จะถูกเขา 
ยกโทษวา  “สาวกทั้งหลายของพระศาสดา  ลวนแตเปนอามิสทายาทกันเปนปรกติ 
หาไดเปนธรรมทายาทไมเลย”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ถาพวกเธอพากันเปนธรรมทายาทของเรา  และไมเปนอามิส 
ทายาทแลวไซร  พวกเธอทั้งหลายก็จะไดรับการยกยองวา  “สาวกทั้งหลายของ 
พระศาสดา  ลวนแตเปนธรรมทายาทกันอยูโดยปรกติ  หาไดเปนอามิสทายาทไม”  
ดังนี้.  แมเราเองก็จะไดรับการยกยองวา  “สาวกทั้งหลายของพระศาสดาลวนแต 
พากันเปนธรรมทายาททั้งนั้น  หาไดเปนอามิสทายาทไมเลย”  ดังนี้ดวยเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  จงพากันเปน 
ธรรมทายาทของเราเถิด  อยางไดเปนอามิสทายาทเลย.  ความเปนหวงของเรา 
ในพวกเธอทั ้งหลายมีอยู ว า   “ทําอยางไรเสีย   สาวกทั ้งหลายของเราพึงเปน 
ธรรมทายาทเถิด  อยางไดเปนอามิสทายาทเลย”  ดังนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ธัมมทายาทสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๒๑/๒๑. 
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ฉันอาหารวันละหนเดียว๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เรายอมฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียว  (คือฉันหนเดียวลุกขึ้น 
แลวไมฉันอีกในวันนั้น).  ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียวอยู 
ยอมรูสึกความเปนผูมีอาพาธนอย  มีทุกขนอย  มีความเบากาย  กระปรี้กระเปรา 
มีกําลัง  และมีความผาสุกดวย. 

ภิกษุ  ท.!  มาเถิด,  แมพวกเธอทั้งหลาย  ก็จงฉันโภชนะแตในที่นั่ง 
แหงเดียว.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  เมื่อฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียวอยู 
จักรู สึกความเปนผู มีอาพาธนอย  มีทุกขนอย  มีความเบากาย  กระปรี ้กระเปรา 
มีกําลัง  และมีความผาสุกดวย 

 
 

หลังอาหารแลวภาวนา๒ 
 

สารีบุตร!  คําของเธอทั้งหลาย  เปนสุภาษิตไดโดยปริยาย.  เธอทั้งหลาย 
จงฟงคําของเราบาง.  สารีบุตร!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เวลาหลังอาหาร  กลับจาก 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  กกจูปมสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๒๕๑/๒๕๖. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาโคสิงคสาลสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๐๙/๓๘๒,  ตรัสแกทานพระ- 

สารีบุตร  ที่ปาโคสิงคสาลวัน.  ณ  ที่นี้  ทานพระมหาสาวกลวนแตเปนเถระมีชื่อเสียงคนรูจักมาก  ไดพา 
กันสนทนาดวยเรื่องวา  “ปาโคสิงคสาลวัน  จะชื่อวาเปนปาที่งามสงา  เพราะมีภิกษุประเภทไหนเขา 
อาศัยอยู  ?  ”  ทานพระอานนทตอบวา  เพราะมีภิกษุพหูสูต,  ทานพระเรวัติตอบวา  เพราะมีภิกษุผูยินด ี
ในการหลีกเรน,  ทานพระอนุรุทธตอบวา  เพราะมีภิกษุผูมีทิพยจักษุญาณ,  ทานพระมหากัสสปะตอบวา 
เพราะมีภิกษุผูถือธุดงคและสมบูรณดวยธรรมขันธหา,  ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา  เพราะมีภิกษ ุ
ผูสามารถโตตอบอภิธรรมไมติดขัด,  และทานพระสารีบุตรตอบวา  เพราะมีภิกษุผูสามารถเขาอยูวิหาร- 
สมบัติไดตามตองการ,  เมื่อตางทานตางความเห็น  จึงพากันไปเฝา  ทูลขอใหตัดสินวา  คําของใคร 
เปนสุภาษิตกวา,  พระผูมีพระภาคเจาไดตรวจตอบดังขอความขางบนนั้น. 
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บิณฑบาตแลว  นั่งคูบัลลังก  (ขัดสมาธิ)  ตั้งกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา  หวังอยูวา 
 “จิตของเรา   ยังไม หล ุดพนจากอาสวะทั ้งหลาย   เพราะย ังไม สิ ้นอ ุปาทาน 
เพียงใด  เราจักไมเลิกถอนการนั่งคูบัลลังก็นี้เพียงนี้”  ดังนี้.  สารีบุตร!  
ปาโคสิงคสาลวัน  พึงงามสงา  เพราะมีภิกษุประเภทนี้เขาอาศัยอยูแล. 

 
 

ผูขึงสายพิณพอเหมาะ๑ 
 

ดูกอนโสณะ!  เมื่อเธอเขาไปสูที่ลับหลีกเรนอยูแตผูเดียว  ความคิดได 
เกิดขึ้นแกเธอวา  “สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเหลาใด  ซึ่งปรารภความเพียรอยู 
เราก็เปนผู หนึ ่งในบรรดาสาวกเหลานั ้น  ถึงอยางนั ้น  จิตของเราก็ยังหาพนจาก 
อาสวะเพราะไมถือมั่นไดไม.  อันที่จริง  โภคะในสกุลของเรา  ก็ยังมีอยูมาก 
เราอาจจะใชสอยโภคะและบําเพ็ญบุญไดอยู,  ถากระนั้น  เราควรสึกไปใชสอยโภคะ 
และบําเพ็ญบุญเอาจะดีกวา”  ดังนี้  มิใชหรือ ? 

“เปนเชนนั้นจริง  พระเจาขา.”  พระโสณะทูลตอบ. 
ดูกอนโสณะ!  เธอมีความคิดในเรื่องนี้  เปนอยางไร  :  เมื่อกอนแตครั้ง 

เธอยังเปนคฤหัสถ  เธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแหงพิณ  มิใชหรือ ? 
“เปนเชนนี้  พระเจาขา” 
ดูกอนโสณะ!  เธอจะสําคัญขอน้ันเปนไฉน  :  เมื่อใด  สายพิณของเธอ 

ขึงตึงเกินไป  เมื่อน้ัน  พิณของเธอจะมีเสียงไพเราะนาฟงหรือ  จะใชการไดหรือ ? 
“ไมเปนเชนนั้น  พระเจาขา.” 
ดูกอนโสณะ!  เธอจะสําคัญขอน้ันเปนไฉน ?  เมื่อใดสายพิณของเธอ 

ขึงหยอนเกินไป  เมื่อน้ัน  พิณของเธอจะมีเสียงไพเราะนาฟงหรือ  จะใชการไดหรือ ? 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.  อํ  ๒๒/๔๑๘/๓๒๖,  ตรัสแกทานโสณะ  ผูคิดจะลาสิกขา 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๗๗

“ไมเปนเชนนั้น  พระเจาขา” 
ดูกอนโสณะ!  แตวา  เมื่อใด  สายพิณของเธอ  ไมตึงนักหรือไมหยอนนัก 

ขึงไดระเบียบเสมอ ๆ  กันแตพอดี  เมื่อน้ัน  พิณของเธอ  ยอมมีเสียงไพเราะนาฟงหรือ 
ใชการไดดีมิใชหรือ ? 

“เปนเชนนั้น  พระเจาขา.” 
ดูกอนโสณะ!  ขอนี้ก็เปนเชนนั้นแล  กลาวคือ  ความเพียรที่บุคคล 

ปรารภจัดเกินไป   ยอมเปนไปเพื่อความฟุงซาน ,  ไมยอหยอนเกินไป 
ยอมเปนไปเพื่อความเกียจคราน.  โสณะ!  เหตุผลนั้นแล   เธอจงตั้ง 
ความเพียรแตพอดี,  จงเขาใจความที่อินทรียทั้งหลาย๑  ตองเปนธรรมชาติ 
เสมอ ๆ  กัน,  จงกําหนดหมายในความพอดีนั้นไวเถิด. 

“พระเจาขา  !  ขาพระองคจักปฏิบัติอยางนั้น”. 
กาลตอมา  ทานพระโสณะไดเร่ิมตั้งความเพียรแตพอเสมอ ๆ  กัน  ไมยิ่งไมหยอน,  ไดทราบ 

ความที่อินทรียทั้งหลายตองเปนธรรมชาติเสมอ ๆ  กัน  กําหนดหมายในขอนั้นไวแลว,  ก็ปลีกตัวออกจาก 
หมูอยูแตผูเดียว  ไมประมาท  ทําความเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในแนวนั้น,  ไมนานนักก็ไดทําให 
รูแจงถึงที่สุดของพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม  ซึ่งเปนที่ตองประสงคของเหลากุลบุตรผูออกบวชจากบานเรือน 
เปนผูไมมีบานเรือน  ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงแลวแลอยู.  ทานไดรูวา  “ชาติของเรา 
ส้ินแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี”  ดังนี้.  
ทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งแลวในโลก. 

 
 

ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง๒ 
 

อานนท!  ก็สารีบุตร  พาเอาสีลขันธ  สมาธิขันธ  ปญญาขันธ  วิมุตติขันธ 
วิมุตติญาณทัสสนขันธ  ติดตัวปรินิพพานไปดวยหรือ ? 

 

                                                
๑  อินทรียทั้งหลายในที่นี้คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๑๖/๗๓๖,  ตรัสแกทานพระอานนท  ผูเศรา 

สลดในขาวการปรินิพพานของทานพระสารีบุตร  ซึ่งจุนทะสามเณรนํามาบอกเลา  ที่พระอารามเชตวัน 
ใกลนครสาวัตถี. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๗๘ 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ทานพระสารีบุตร  จะไดพาเอาสีลขันธ  ฯลฯ  วิมุตติญาณทัสสนะขันธ 
ของพวกขาพระองค  ติดตัวปรินิพพานไปดวยก็หามิได,  แตวาสําหรับพวกขาพระองคนั้น  ทาน 
พระสารีบุตร  เปนผูกลาวสอน  ชี้แจงใหรู  ใหเห็น  ชี้ชวนใหรับเอาไปปฏิบัติ  ใหกลาในการทํา  ใหพอใจ 
ในการทํา,  เปนผูไมเหน็ดเหนื่อยในการแสดงธรรม  เปนผูอนุเคราะหแกเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรย 
ดวยกันทั้งหลาย  ;  พวกขาพระองคทั้งหลาย  ยังตามระลึกโอชะอันเกิดแตธรรม,  โภคะอันเปนธรรม,  
และการอนุเคราะหดวยธรรม,  ของทานพระสารีบุตรนั้นไดอยูพระเจาขา”  ทานพระอานนทกราบทูล. 

 
อานนท!  เราไดกลาวเตือนไวกอนแลวมิใชหรือวา  “ความเปนตาง ๆ  

ความพลัดพราก   ความเปนอยางอื่น  จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น  ยอมมี,  
อานนท!  ขอนั้น  จักไดมาแตไหนเลา  :  สิ่งใดเกิดขึ้นแลว  เปนแลว  อันปจจัย 
ปรุงแลว  มีความชํารุดไปเปนธรรมดา,  สิ่งนั้นอยาชํารุดไปเลย  ดังนี้,  ขอนั้น 
ยอมเปนฐานะที่มีไมได”. 

 
อานนท!  เปรียบเหมือนเมื่อตนไมใหญ  มีแกนเหลืออยู  สวนใดเกา 

คร่ํากวาสวนอื่น  สวนนั้นพึงยอยยับไปกอน,  ขอนี้  ฉันใด ;  อานนท !  
เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญมีธรรมเปนแกสารเหลืออยู,  สารีบุตรปรินิพพานไปแลว 
ฉันนั้นเหมือนกัน.  อานนท!  ขอนั้น  จักไดมาแตไหนเลา ?  สิ่งใดเกิดขึ้นแลว 
เปนแลว  อันปจจัยปรุงแลว  มีความชํารุดไปเปนธรรมดา  สิ่งนั้นอยาชํารุดไปเลย 
ดังนี้.  ขอน้ัน  ยอมเปนฐานะที่มีไมได. 

 
อานนท!  เพราะฉะนั้น  ในเร่ืองนี้  พวกเธอทั้งหลาย  จงมีตนเปน 

ประทีป   มีตนเปนสรณะ   อยาเอาสิ่งอื่นเปนสรณะเลย ;  จงมีธรรมเปน 
ประทีป  มีธรรมเปนสรณะ   อยามีสิ่งอื่นเปนสรณะเลย . 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๗๙

อานนท!  ภิกษุ  มีตนเปนประทีป  มีตนเปนสรณะ  ไมเอาสิ่งอื่นเปน 
สรณะ,  มีธรรมเปนประทีป  มีธรรมเปนสรณะ  ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะนั้น 
เปนอยางไรเลา ? 

 
อานนท!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ  อยู,  

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ  อยู,  พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ  อยู,  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ๆ  เนือง ๆ  อยู,  มีเพียรเผากิเลส  มีความรูสึกตัว 
ทั่วพรอม  มีสติ  จะพึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.  อานนท!  ภิกษุ 
อยางนี้แล  ชื่อวามีตนเปนประทีป  มีตนเปนสรณะ  ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ ;  
มีธรรมเปนประทีป  มีธรรมเปนสรณะ  ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ  เปนอยู. 

 
อานนท!  ในกาลบัดนี้ก็ดี  ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี  ใครก็ตาม 

จักตองมีตนเปนประทีป  มีตนเปนสรณะ  ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ;  มีธรรม 
เ ป น ป ร ะ ท ีป   ม ีธ ร ร ม เ ป น ส รณ ะ   ไ ม เ อ า สิ ่ง อื ่น เ ป น ส รณ ะ   เ ป น อ ยู .  
อานนท!  ภิกษุพวกใด  เปนผูใครในสิกขา,  ภิกษุพวกนั้นจักเปนผูอยูใน 
สถานะอันเลิศที่สุดแล. 

 
 

ผูไมประมาทในความตายแทจริง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มรณะสติ  (ความระลึกถึงความตาย)  อันบุคคลเจริญทําให 
มากแลว  ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ  หยังลงสูนิพพาน  มีนิพพานเปนที่สุด.  
พวกเธอเจริญมรณะสติอยูบางหรือ ? 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อฏก.  อํ.  ๒๓/๓๒๗/๑๗๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่หมูบานนาทิกะ. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๘๐ 

เมื่อรับส่ังดังนั้นแลว  ภิกษุรูปหนึ่งทูลขึ้นวา  “แมขาพระองคก็เจริญมรณะสติอยู  พระเจาขา”. 
พ.  “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?  ภิกษุ  !” 
 ภิ.  “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองคมีความรํานึงอยางนี้วา 

 “โอหนอ  เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง.  เราพึงใสใจถึงคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเจาเถิด.  การปฏิบัติตามคําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ”  ดังนี้.  ขาพระองคเจริญ 
มรณสติอยางนี้แล  พระเจาขา”. 

อีกรูปหนึ่งทูลวา  “ถึงขาพระองค  ก็เจริญมรณสติอยู  พระเจาขา”. 
พ.  “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?  ภิกษุ !” 
 ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา 

 “โอหนอ  เราอาจจะมีวิตอยูไดเพียงชั่วเวลากลางวัน.  เราพึงใสใจถึงคําสอนของ 
พระผูมีประภาคเจาเถิด.  การปฏิบัติตามคําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ”  ดังนี้.  ขาพระองคเจริญ 
มรณสติอยางนี้แล  พระเจาขา”. 

อีกรูปหนึ่งทูลวา  “ถึงขาพระองค  ก็เจริญมรณสติอยู  พระเจาขา”. 
พ.  เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?  ภิกษุ ! 
ภิ.  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองคมีความรําตึงอยางนี้วา 

 “โอหนอ   เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑาตเสร็จมื้อหนึ่ง .  
เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.  การปฏิบัติคําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ”  
ดังนี้.  ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล  พระเจาขา”. 

อีกรูปหนึ่งทูลวา  “ถึงขาพระองค  ก็เจริญมรณสติอยู  พระเจาขา”. 
พ.  “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ! 
ภิ.  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองคมีความรํานึงอยางนี้วา 

 “โอหนอ  เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง  ๔  -  ๕  คํา.  
เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.  การปฏิบัติตามคําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ”  
ดังนี้  ขาพระองคเจริญมรณสติแมอยางนี้แล  พระเจาขา”. 

อีกรูปหนึ่งทูลวา  “ถึงขาพระองค  ก็เจริญมรณสติอยู  พระเจาขา”. 
พ.  “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?  ภิกษุ !” 
ภิ.  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา 

“โอหนอ  เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคําเดียว. 
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เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.  การปฏิบัติตามคําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ”  
ดังนี้.  ขาพระองค  เจริญมรณสติแมอยางนี้แล  พระเจาขา”. 

อีกรูปหนึ่งทูลวา  “ถึงขาพระองคก็เจริญมรณสติอยู  พระเจาขา”. 
พ.  “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?  ภิกษุ ! 
ภิ.  “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองคมีความคํานึงอยางนี้วา 

 “โอหนอ  เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่หายใจเขาแลวหายใจออก 
หรือช่ัวหายใจออกแลวหายใจเขา.  เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.  การปฏิบัติตาม 
คําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ”  ดังนี้.  ขาพระองคเจริญมรณสติแมอยางนี้แล  พระเจาขา”. 

เมื่อส้ินคําทูลทั้งหมดแลว,  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา : 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอยางนี้วา  “โอหนอ  เราอาจจะมีชีวิต 

อยูไดเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง---ดังนี้ก็ดี,  เราจจะมีชีวิตอยูไดเพียงชั่วเวลา 
กลางวัน---ดังนี้ก็ดี,  เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาต 
เสร็จมื้อหนึ่ง---ดังนี้ก็ดี,  เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่ฉันอาหาร 
เสร็จเพียง  ๔  -  ๕  คํา.  เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.  การ 
ปฏิบัติตามคําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ”  ดังนี้ก็ดี  ;  ภิกษุเหลานี้  เราเรียกวา 
ยังเปนผูประมาทอยู  ยังเจริญมรณสติ  เพ่ือความสิ้นอาสวะชาไป. 

ภิกษุ  ท.!  ฝายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอยางนี้วา  “โอหนอ  เราอาจจะ 
มีชีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพียงคําเดียว---ดังนี้ก็ดี,  วา 
 “โอหนอ  เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่หายใจเขา  แลวหายใจออก 
หรือช่ัวหายใจออกแลวหายใจเขา.  เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา 
เถิด.การปฏิบัติตามคําสอนควรทําใหมากแลวหนอ”  ดังนี้ก็ดี  ภิกษุเหลานี้ 
เราเรียกวา  เปนผูไมประมาทแลว,  เปนผูเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ 
อยางแทจริง. 
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ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 
ไววา  “เราทั้งหลาย  จักเปนผูไมประมาทเปนอยู,  จักเจริญมรณสติ  เพื่อความสิ้น 
อาสวะอยางแทจริง”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไว 
อยางนี้แล 

 
 

ทางรอดสาํหรับภิกษุไข๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุไขผูมีกําลังนอยรูปใด  ไมละจากธรรมหาอยาง,  เธอพึง 
หวังผลอันนี้ไดคือ  เธอจักทําใหแจงเจโตวิมมุติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได 
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงแลว 
แลอยู  ตอกาลไมนานเลย.  ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ  :- 

(๑)  เปนผูพิจารณาเห็นความไมงามในกายอยูเปนประจํา ; 
(๒)  เปนผูมีการกําหนดหมายความปฏิกูล  ในอาหารอยูเปน 

ประจํา; 
(๓)  เปนผูมีการกําหนดหมายความไมนายินดี  ในโลกทั้งปวง 

อยูเปนประจํา; 
(๔)  เปนผูมีการกําหนดหมายความไมเที่ยง  ในสังขารทั้งปวง 

อยูเปนประจํา; 
(๕)  และการกําหนดหมาย  ในความตายเปนสิ่งที่เธอทําใหเขา 

ไปตั้งไวดีแลวในภายใน. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๖๐/๑๒๑,  ตรัสแกภิกษุไขซึ่งมีอาการหนักรูปหนึ่ง 

ที่กูฏาคารศาลา  ปามหาวัน  ใกลนครเวสาลี. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๘๓

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุไขผูมีกําลังนอยรูปใด  ไมละจากธรรมหาอยางเหลานี้,  
เธอพึงหวังผลอันนี้ได  คือ  เธอจักทําใหแจงเจโตวิมมุตปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะ 
มิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ ่งเองในทิฏฐธรรม 
เขาถึงแลวแลอยู  ตอกาลไมนานเลย  ดวยประการฉะนี้แล. 

 
 

ผูอยูใกลนิพพาน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบพรอมดวยธรรมสี่อยางแลว  ไมอาจที่จะ 
เสื่อมเสีย  มีแตจะอยูใกลนิพพานอยางเดียว.  ธรรมสี่อยางอะไรบางเลา ?  
สี่อยางคือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูสมบูรณดวยศีล,  เปนผูคุ มครอง 
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ,  เปนผูรูประมาณในโภชนะ ,  เปนผูตาม 
ประกอบในชาคริยธรรมอยูเปนประจํา. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูสมบูรณดวยศีล  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล,  มีการสํารวมโดยปาติโมกขสังวร,  มีมรรยาท 
และโคจรสมบูรณอยู,  เปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมเล็กนอย,  สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูสมบูรณ 
ดวยศีล. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูคุ มครองทวารในอินทรยทั้งหลาย  เปน 
อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดเห็นรูปดวยตา,  ไดฟงเสียง 
ดวยหู,  ไดดมกลิ่นดวยจมูก,  ไดลิ้มรสดวยลิ้น,  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๕๐/๓๗. 
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และไดรูธรรมารมณดวยใจแลว  ก็ไมรบถือเอาทั้งหมด  และไมแยกถือเอา 
เปนสวน ๆ  ,๑  สิ่งที่เปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตาม 
ภิกษุ  ผูไมสํารวม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เพราะการไมสํารวมอินทรียเหลาใด 
เปนเหตุ  เธอก็ปฏิบัติเพื่อปดกั้นอินทรียนั้นไว,  เธอรักษา  และถึงความ 
สํารวม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้ชื่อวา  เปนผู 
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูรูประมาณในโภชนะ  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉันอาหาร,  ไมฉัน 
เพื่อเลน  ไมฉันเพื่อเมา  ไมฉันเพื่อประดับ  ไมฉันเพื่อตกแตง ,  แตฉัน 
เพียงเพื ่อใหกายนี้ตั้งอยูได  เพื่อใหชีวิตเปนไป  เพื่อปองกันความลําบาก  เพื่อ 
อนุเคราะหพรหมจรรย  โดยกําหนดรูวา  “เราจะกําจัดเวทนาเกา  (คือหิว)  เสียแลว 
ไมทําเวทนาใหม  (คืออิ่มจนอึดอัด)  ใหเกิดขึ้น,  ความที่อายุดําเนินไปได  ความ 
ไมมีโทษเพราะอาหาร  และความอยูผาสุกสําราญจะมีแกเรา”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุอยางนี้  ชื่อวา  เปนผูรูประมาณในโภชนะ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูประกอบในชาคริยธรรมอยูเนืองนิจ 
เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมชําระจิตใหหมดจด 
สิ ้นเชิงจากกิเลสท่ีกั้นจิต  ดวยการเดินจงกรม  ดวยการนั่ง  ตลอดวันยังค่ําไปจน 
สิ้นยามแรกแหงราตรี,  ครั้นยามกลางแหงราตรี  ยอมสําเร็จการนอนอยาง 
ราชสีห  (คือ)  ตะแคงขางขวา  เทาเหลื่อมเทา  มีสติสัปชัญญะในการลุกขึ้น,  
ครั้นยามสุดทายแหงราตรี  กลับลุกขึ้นแลว  ก็ชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากกิเลส 
ที่กั้นจิต  ดวยการเดินจงกรม  และดวยการนั่งอีก.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้ 
ชื่อวา  เปนผูตามประกอบในชาคริยธรรมอยูเนืองนิจ. 

 
 
 

                                                
๑  คือไมถือเอาเปนอารมณสําหรับยินดีราย  ทั้งโดยสวนและสวนปลีกยอย  ของ 

อารมณนั้น ๆ. 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบพรอมดวยธรรมสีอยางเหลานี้แลว  ไมอาจ 
ที่จะเสื่อมเสีย  มีแตจะอยูใกลนิพพานอยางเดียวแล. 

 
ผูจักทํานิพพานใหแจง๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูที่พอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ  ,  ยินดีในความ 

คลุกคลีกันเปนหมู ๆ  ,  ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ ,  
เปนผูพอใจในหมู,  ยินดีในหมู,  ตามประกอบความพอใจในหมู,  อยูแลวหนอ ;  
เ ธอนั ้น   จักมา เป นผู โ ดด เดี ่ย ว   ย ินด ียิ ่ง ในความสง ัด เ ง ียบนั ้น   ขอ นี ้ไ ม 
เปนฐานะที่มีได. 

เมื่อไมเปนผูโดดเดี่ยว  ยินดียิ่งในความสงัดเงียบแลว  จักถือเอานิมิต 
แหงสมาธิจิต  วิปสสนาจิตไดนั้น  ขอน้ีก็ไมเปนฐานะที่มีได. 

เมื่อไมไดถือเอานิมิตแหงสมาธิจิตวิปสสนาจิตแลว.  จักยังสัมมาทิฏฐิ 
แหงวิปสสนาใหสมบูรณนั้น  ขอน้ีก็ไมเปนฐานะที่มีได. 

เมื่อไมทําสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณแลว  จักยังสัมมาสมาธิ 
แหงมรรคและผลใหบริบูรณนั้น  ขอนี้ก็ไมเปนฐานะที่มีได. 

เมื่อไมทําสัมมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบริบูรณแลว  จักละสัญโญชน 
ทั้งหลายนั้น  ขอนี้ก็ไมเปนฐานะที่มีได. 

เมื ่อไมละสัญโญชนทั ้งหลายแลว  จักทํานิพพานใหแจงนั ้น  ขอนี ้ก็ 
ไมเปนฐานะที่มีไดเลย. 
 

…   …   … 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๗๑/๓๓๙. 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูที่ไมพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,  ไมยินดี 
ในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,  ไมตามประกอบความพอใจในความคลุกคลี 
กันเปนหมู ๆ,  ไมเปนผูพอใจในหมู,  ไมยินดีในหมู,  ไมตามประกอบ 
ความพอใจในหมู,  อยูแลวหนอ;  เธอนั้น  จักมาเปนผูโดดเดี่ยว  ยินดียิ่ง 
ในความสงัดเงียบนั้น  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไดเปนได. 

เมื่อเปนผูโดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแลว  จักถือเอานิมิตของ 
สมาธิจิตและของวิปสสนาจิตไดนั้น  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไดเปนได 

เมื่อถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปสสนาจิตไดแลว  จักยังสัมมาทิฏฐิ 
แหงวิปสสนาใหบริบูรณไดนั้น  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไดเปนได. 

เมื่อทําสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณไดแลว  จักยังสัมมาสมาธิ 
แหงมรรคและผลใหบริบูรณไดนั้น  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไดเปนได. 

เมื่อทําสัมมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบริบูรณไดแลว  จักละสัญโญชน 
ทั้งหลายไดนั้น  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไดเปนได. 

เมื่อละสัญโญชนทั้งหลายไดแลว  จักทํานิพพานใหแจงไดนั้น  ขอน้ี 
เปนฐานะที่มีไดเปนไดแล. 

 
 
 

ผูเปนอยูอยางถูกพระพุทธอัธยาศัย๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เราเปนผูมั่นแลวในขอปฏิบัตินี้.  ภิกษุ  ท.!  เราเปนผู 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อานาปานสติสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๙๑/๒๘๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด,  วันนั้น  พระพุทธองคเสด็จประทับนั่งกลางแจง  แวดลอมดวยหมูภิกษุ 
ทรงแลดูหมูภิกษุ  ซึ่งลวนแตเปนผูสงบนิ่งเฉยอยู,  ณ  ที่บุพพาราม  มิคารมาตุปราสาท. 
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มีจิตมั่นแลวในขอปฏิบัตินี้.๑  ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้  พวกเธอ 
ทั ้งหลาย   จงปรารภความเพ ียรให ยิ ่งกว าประมาณ   เพื ่อถ ึงสิ ่งที ่ย ัง ไม ถ ึง 
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง.  เราจักรอ 
คอยพวกเธอทั้งหลายอยู  ณ  ที่นครสาวัตถีนี้แล  จนกวาจะถึงวันทายแหงฤดูฝน 
ครบสี่เดือน  เปนฤดูที่บานแหงดอกโกมุท  (เพ็ญเดือนสิบสอง). 

พวกภิกษุเปนพวกชาวชนบทไดทราบขาวนี้  ก็พากันหล่ังไหลไปสูนครสาวัตถี  เพื่อเฝาเยี่ยม 
พระผูมีพระภาคเจา.  ฝายพระเถระผูมีชื่อเสียงคนรูจักมาก  ซึ่งมีทานพระสารีบุตร  พระมหาโมคคัลลานะ 
พระมหากัสสปะ  พระมหากัจจายนะ  พระมหาโกฏฐิตะ  พระมหากัปปนะ  พระมหาจุนทะ  พระเรวตะ 
พระอานนท  และพระเถระรูปอื่นอีกหลายทาน  แบงกันเปนพวก ๆ  พากันส่ังสอนพร่ําชี้แจง  พวกภิกษ ุ
ใหม ๆ  อยางเต็มที่  :  พวกละสิบรูปบาง  ยี่สิบรูปบาง  สามสิบรูปบาง  ส่ีสิบรูปบาง.  สวนภิกษุใหม ๆ  
เหลานั้น  เมื่อไดรับคําส่ังสอน  ไดรับคําพร่ําชี้แจง  ของพระเถระผูมีชื่อเสียงทั้งหลายอยู  ก็ยอมรูคุณ 
วิเศษอันกวางขวางอยางอื่น ๆ  ยิ่งกวาแตกอน.  จนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง. 

ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายสืบไปวา : 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทนี้  ไมเหลวไหลเลย.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทนี้ 

ไมเหลวแหลกเลย.  ภิกษุบริษัทนี้  ตั้งอยูแลวในธรรมที่เปนสาระลวน. 
ภิกษุ  ท.!  บริษัทเชนใด  มีรูปลักษณะที่นาบูชา  นาตอนรับ  นารับ 

ทักษินาทาน   นาไหว  เปนเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลก  ;  หมูภิกษุนี้ 
ก็มี รูปลักษณะเชนนั้น  ,  ภิกษุบริษัทนี้  ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  บริษัทเชนใด  มีรูปลักษณะที่ทานอันบุคคลไดนอย  แต 
กลับมีผลมาก  ทานที่ใหมาก  ก็มีผลมากทวียิ่งขึ้น;  หมูภิกษุนี้  ก็มีรูป 
ลักษณะเชนนั้น,  ภิกษุบริษัทนี้  ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  บริษัทเชนใด  มีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะไดเห็น ;  
หมูภิกษุนี้  ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น,  ภิกษุบริษัทนี้  ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น. 

 
 
 
 

                                                
๑  หมายถึงพรหมจรรยนี้  ที่ภิกษุพากันปฏิบัติ  และส่ังสอนสืบ ๆ  กันไปอยู. 
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ภิกษุ  ท.!  บริษัทเชนใด  มีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็น  แมจะ 
ตองเดินสิ ้นหนทางนับดวยโยชน ๆ   ถึงกับตองเอาหอสะเบียงไปดวยก็ตาม ;  
หมูภิกษุนี้  ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น  ภิกษุบริษัทนี้  ก็มีรูปลักษณะเชนนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ในหมูภิกษุนี้  มีพวกภิกษุซึ่งเปน  พระอรหันต  มีผูสิ้น 
อาสวะแลว  ผูอยูจบพรหมจรรยแลว  มีกิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว  มีภาระปลงลง 
ไดแลว  มีประโยชนของตนเองบรรลุแลวโดยลําดับ  มีสัญโญชนในภพสิ้นแลว 
หลุดพนแลวเพราะรูทั่วถึงโดยชอบ,  พวกภิกษุแมเห็นปานนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ในหมูภิกษุนี้  มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญชนเบื้องต่ําหา  เปน 
โอปปาติกะแลว  จักปรินิพพานในที่นั้น  ไมเวียนกลับมาจากโลกนั้นเปน 
ธรรมดา,  พวกภิกษุแมเห็นปานนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ในหมูภิกษุนี้  มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญชนสาม  และมีความ 
เบาบางไปของราคะ  โทสะ  โมหะ  เปน  สกทาคามี  มาสูโลกนี้อีกครั้งเดียว 
เทานั้น  แลวจักกระทําที่สุดแหงทุกขได,  พวกภิกษุแมเห็นปานนี้  ก็มีอยูในหมู 
ภิกษุนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ในหมูภิกษุนี้  มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญชนสาม  เปน 
โสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  ผูเที่ยงแท  ผูแนที่จะตรัสรูขางหนา,  พวก 
ภิกษุแมเห็นปานนี้  ก็มีอยูในหมูภิกษุนี้. 
 

ภิกษุ  ท.!  ในหมูภิกษุนี้  มีพวกภิกษุซึ่ง  ประกอบความเพียรเปน 
เครื่องตองทําเนือง ๆ  ในการอบรมสติปฏฐานสี่,  สัมมัปปธานสี่,  อิทธิบาทสี่,  
อินทรียหา,  พละหา,  โพชฌงคเจ็ด,  อริยมรรคมีองคแปด,  เมตตา,  กรุณา,  
มุทิตา,  อุเบกขา,  อสุภ,  อนิจจสัญญา,  และอานาปานสติ,  พวกภิกษุแมเห็นปานนี้ 
ก็มีอยูในหมูภิกษุนี้. 
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(ฆ.  เกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย  ๑๔  เรื่อง) 
 

จุดประสงคของพรหมจรรย๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยนี้  มิใชมีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ 
เปนอานิสงส,  พรหมจรรยนี้  มิใชมีความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส,  
พรหมจรรยนี้  มิใชมีความถึงพรอมแหงสมาธิเปนอานิสงส,  พรหมจรรยนี้ 
มิใชมีความถึงพรอมแหงญาณทัสสนะเปนอานิสงส ; 

ภิกษุ  ท.!  ก็เจโตวิมุตติอันไมกําเริบ  อันใดมีอยู,  พรหมจรรยนี้ 
มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเปนประโยชนที่มุงหมาย,  มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเปน 
แกนสาร,  เจโตวิมุตติ  นั่นแหละเปนผลสุดทายของพรหมจรรย  แล. 

 
 

เครื่องประดับของพรหมจรรย๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้  มีการทําตามสิกขาเปน 
อานิสงส,  มีปญญาเปนยอด ,  มีวิมุตติเปนแกนสาร ,  มีสติเปน 
อธิปไตย. 

ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยมีการทําตามสิกขาเปนอานิสงส  เปน 
อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้,  สิกขาที่เนื่องดวยอภิสมาจาร  เราบัญญัติ 
แลวแกสาวกทั้งหลาย  เพื่อใหคนที่ยังไมเลื่อมใสเกิดความเลื่อมใส  เพื่อใหคนที่ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาสาโรปมสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๗๓/๓๕๒. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๒๙/๒๔๕. 
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เลื่อมใสแลวเลื่อมใสยิ่งขึ้น.  สิกขาที่เนื่องดวยอภิสมาจาร  เราบัญญัติแลว 
แก สาวกทั้งหลาย   เพื่อใหคนที่ยังไม เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใส   เพื่อใหคนที่ 
เลื่อมใสแลวเลื่อมใสยิ่งขึ้น,  ในลักษณะอยางใด ๆ,  สาวกนั้นก็เปนผูทําตาม 
สิกขานั ้น  ไมขาด   ไมทะลุ  ไมดาง   ไมพรอย  สมาทานศึกษาอยู ในสิกขาบท 
ทั้งหลาย,  ในลักษณะอยางนั้น ๆ  .  อนึ่ง  สิกขาที่เปนเบื้องตนแหง 
พรหมจรรย  เราบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย  เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบดวย 
ประการทั้งปวง.  สิกขาที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  เราบัญญัติแลวแกสาวก 
ทั้งหลาย  เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง,  ในลักษณะ 
อยางใด ๆ  ,  สาวกนั้นก็เปนผูทําตามสิกขานั้น  ไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง 
ไมพรอย  สามาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย,  ในลักษณะอยางนั้น ๆ.  
ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยมีสิกขาเปนอานิสงส  เปนอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยมีปญญาเปนยอด  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ในกรณีนี้,  ธรรมทั้งหลาย  เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย  เพื่อความสิ้นทุกข 
โดยชอบดวยประการทั้งปวง,  ธรรมทั้งหลาย  เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย 
เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง,  ในลักษณะอยางใด ๆ,  ธรรม 
ทั้งปวงนั้น  สาวกของเรา  ก็พิจารณาเห็นไดอยางดีดวยปญญา,  ในลักษณะ 
อยางนั้น ๆ,  ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยมีปญญาเปนยอด  เปนอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนสาร  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ธรรมทั้งหลาย  เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย  เพื่อ 
ความสิ้นทุกขโดยชอบทุกประการทั้งปวง.  ธรรมทั้งหลาย  เราแสดงแกสาวก 
ทั้งหลาย  เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง,  ในลักษณะอยางใด ๆ ; 
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ธรรมทั้งปวงนั้น   สาวกของเรา   ก็ถูกตองไดแลว๑  ดวยความหลุดพน ,  
ในลักษณะอยางนั้น ๆ.  ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนสารเปนอยางนี้แล. 
 

ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตย  เปนอยางไรเลา ?  สติ 
อันสาวกของเราตั้งไวดวยดีในภายในวา  “เราจักทําสิกขาที่เนื่องดวยอภิสมาจาร 
ที่ยังไมบริบูรณ  ใหบริบูรณดังนี้บาง ,  เราจักประคับประคองสิกขาที่ 
เนื ่องดวยอภิสมาจารยที่บริบูรณแลวไวดวยปญญา  ในสถานะนั้น ๆ  ดังนี้บาง”.  
สติ  อันสาวกของเราตั ้งไว ด วยดีในภายในว า  “เราจักทําสิกขาที ่เป นเบื ้องตน 
แหงพรหมจรรยที ่ยังไมบริบูรณ  ใหบริบูรณ  ดังนี้บาง,  เราจักประคับ  
ประคองสิกขาที ่เปนเบื ้องตนแหงพรหมจรรยที ่บริบ ูรณแลว   ไวด วยปญญา 
ในสถานะนั้น ๆ  ดังนี้บาง”.  สติ  อันสาวกของเราตั้งไวดวยดีในภายในวา  “เราจัก 
พิจารณาดวยปญญาใหเห็นธรรมที่ยังไมเห็น  ในสถานะนั้น ๆ  ดังนี้บาง ;  
เราจักประคับประคองธรรมที ่พิจารณาเห็นแลวไวดวยปญญา  ในสถานะนั ้น ๆ  
ดังนี้บาง”.  สติ  อันสาวกของเราตั้งไวดวยดีในภายในวา  “เราจักถูกตองธรรม 
ที่ยังไมถูกตอง,  ดวยความหลุดพน,  ดังนี้บาง  ;  เราจักประคับประคอง 
ธรรมที่ไดถูกตองแลวไวดวยปญญา  ในสถานะนั้น ๆ  ดังนี้บาง”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  
พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตย  เปนอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  ที่เรากลาววา  “พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้.  มีสิกขาเปน 

อานิสงส,  มีปญญาเปนยอด,  มีวิมุตติเปนแกนสาร  มีสติเปนอธิปไตย”  ดังนี้นั้น 
เรากลาวหมายเอาอธิบายที่วามานี้แล. 

 
 
 
 

                                                
๑  คําวา  “ถูกตอง  ในที่นี้หมายถึง  รูรสแหงธรรมที่ตนไดบรรลุแลว,  ดวยอํานาจ  วิมุตติ 

ความหลุดพนจากกิเลส. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๙๒ 

ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย๑ 
 

ภูมิชะ!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  เปนผูที่  มีความเขาใจ 
ถูกตอง,  มีความมุงหมายถูกตอง,  มีคําพูดถูกตอง,  มีการทํางานถูกตอง,  
มีการเลี้ยงชีวิตถูกตอง,  มีความพยายามถูกตอง,  มีความระลึกถูกตอง,  
มีความตั้งจิตมั่นไวอยางถูกตอง ;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ถาแม 
ประพฤติพรหมจรรย  โดยหวังผล  ก็ตองไดรับผล ;  ถาแมประพฤติพรหมจรรย 
โดยไมหวังผล  ก็ตองไดรับผล,  ถาแมประพฤติพรหมจรรย  ทั้งโดยหวังผล 
และไมหวังผล  ก็ตองไดรับผล ;  ถาแมประพฤติพรหมจรรย  โดยหวังผล 
ก็มิใช  ไมหวังผลก็มิใช  ก็ยังตองไดรับผล.  ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ?  เพราะ 
เหตุแหงการไดร ับผลนั ้น   เปนสิ ่งที ่เขาทั ้งหลายเหลานั ้น   ไดทําไว อยางลึกซึ ้ง 
แยบคาย. 
 

ภูมิชะ!  เชนเดียวกับบุรุษผูตองการน้ํามัน  เสาะหาน้ํามัน  เที่ยวแสวงหา 
น้ํามันอยู,  เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในราง  ประพรมดวยน้ําแลวคั้นไปเรื่อยไป ;  แม 
บุร ุษ นั ้น   ทําความหว ัง ---ทําความ ไม ห ว ัง ---ทั ้ง ทํา ค ว ามหว ัง และความ 
ไมหวัง---ทั้งทําความหวังก็หามิได  ความไมหวังก็หามิได  ก็ตาม,  เมื่อเขา 
เกลี ่ยเยื ่อเมล็ดงาลงในราง  ประพรมดวยน้ํา  แลวคั ้นเรื ่อยไป  บุรุษนั้นก็ตองได 
น้ํามันอยูเอง.  ขอน้ีเพราะเหตุอะไร ?  เพราะ  เหตุแหงการไดน้ํามันนั้น  เปนสิ่งที่ 
บุรุษน้ันไดทําแลว  โดยลึกซึ้งแยบคาย  ฉันใดก็ฉันนั้น.  (ทรงใหอุปมาโดยทํานองนี้อีก 
สามขอ  คือบุรุษผูตองการน้ํานม  รีดน้ํานมจากแมโคลูกออน,  บุรุษผูตองการเนย  ปนเนยจากนมที่หมัก 
เปนเยื่อแลว,  บุรุษผูตองการไฟ  สีไฟจากไมแหง,  ก็ยอมไดผลตามที่ตนตองการ  แมจะทําความหวัง 
หรือความไมหวังก็ตาม  ผลนั้น ๆ  ก็ยอมมีใหเอง  เพราะไดมีการทําที่ถูกตองลงไปแลว). 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ภูมิชสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๗๙/๔๑๔,  ตรัสแกพระภูมิชเถระ  ที่เวฬุวัน. 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๙๓

โพธิปกขิยธรรม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง  ธรรมเหลานั้น 
พวกเธอทั ้งหลาย   พึงร ับ เอาใหด ี  พึง เสพใหทั ่วถ ึง   พึงอบรม   พึงกระทํา 
ให ม า ก   โ ด ย อ า ก า ร ที ่พ ร ห ม จ ร ร ย นี ้   จ ัก มั ่น ค ง   ดํา ร ง อ ยู  ไ ด    ต ล อ ด  
กาลนาน .   ขอ นั้น   จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนเปนอันมาก  เพื่อ 
ความสุขแกคนเปนอันมาก  เพื่ออนุเคราะหโลก,  และเพื่อประโยชนเกื้อกูล 
เพื่อความสุขทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลาไหนเลา  ที่เราแสดงดวยปญญาอันยิ่ง ?  
ธรรมเหลานั้นไดแก  สติปฏฐาน   ๔ ,  สัมมัปปธาน  ๔ ,  อิทธิบาท  ๔ ,  
อินทรีย  ๕,  พละ  ๕,  โพชฌงค  ๗,  อริยมรรคมีองค  ๘. 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลานี้แล  ที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง  เปนสิ่ง 
ที ่พวกเธอทั ้งหลาย  พึงรับเอาใหดี  พึงเสพใหทั ่วถึง  พึงอบรม  กระทําใหมาก 
โดยอาการที่พรหมจรรยนี้  จักมั่นคง  ดํารงอยูได  ตลอดกาลนาน.  ขอนั้น 
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนเปนอันมาก  เพื่อความสุขแกคนเปนอันมาก 
เพื่ออนุเคราะหโลก,  และเพื่อประโยชนเกื้อกูล  เพื่อความสุข  ทั้งแกเทวดา 
แลมนุษยทั้งหลาย. 

 
สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน๒ 

 
ภิกษุ  ท.!  ลําแมน้ําคงคา  ลุมไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศ 

ตะวันออก  เทไปสูทิศตะวันออก  ขอน้ีแมฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรม 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๔๐/๑๐๗. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๕๔/๘๓๙,  ๘๔๐. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๙๔ 

สติปฏฐานสี่อยู  กระทําสติปฏฐานสี่ใหมากอยู  ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน 
ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมสติปฏฐานสี่  กระทําสติปฏฐานสี่ใหมากอยู 
ยอม เป นผู ลุ ม ไปทางน ิพพาน   ลาดไปทางน ิพพาน   เทไปสู น ิพพาน   เป น 
อยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย 
เนือง ๆ  อยู,  เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ  อยู,  
เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ  อยู,  เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
ทั้งหลายเนือง ๆ  อยู  มีความเพียรเผากิเลส  มีความรูสักตัวทั่วพรอม  มีสติ 
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมสติปฏฐานสี่อยู  กระทําสติปฏฐานสี่ใหมากอยู 

ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ดวยอาการ 
อยางนี้แล. 

 
 
 

สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ลําแมน้ําคงคา  ลุมไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศ 
ตะวันออก  เทไปสูทิศตะวันออก  ขอน้ีแมฉันใด  ;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรม 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๑๙/๑๐๙๑  -  ๒. 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๙๕

สัมมัปปธานสี่อยู  กระทําสัมมปปธานสี่ใหมากอยู  ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน 
ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอบรมสัมมัปปธานสี่  กระทําสัมมัปปธานสี่ใหมากอยู  ยอม 
เปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมยังฉันทะใหเกิด  ยอมพยายาม 
ยอมปรารภความเพียร  ยอมประคองจิต  ตั ้งจิตไว  เพื ่อการไมใหเกิดขึ ้นแหงสิ ่ง 
อันเปนอกุศลลามกทั้งหลาย  ที่ยังไมเกิด,  เพื่อละเสียซึ่งสิ่งอันเปนอกุศล 
ลามก   ที่เกิดขึ้นแลว ,  เพื่อการเกิดขึ้นแหงกุศลทั้งหลายที่ยังไมเกิดขึ้น ,  
แล ะ เพื ่อ ค ว ามตั ้ง อ ยู ไ ด   ไ ม เ ล อ ะ เ ล ือ น   เ พื ่อ ค ว าม ง อก ง าม   ไ พบ ูล ย 
เจริญบริบูรณ  แหงสิ่งอันเปนกุศลทั้งหลาย  ที่เกิดขึ้นแลว. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมสัมมัปปธานสี่อยู  กระทําสัมมัปปธานสี่ใหมากอยู 
ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ดวยอาการ 
อยางนี้แล. 

 
 

อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพาน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ลําแมน้ําคงคา  ลุมไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศ 
ตะวันออก  เทไปสูทิศตะวันออก  ขอนี้แมฉันใด.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรม 
อิทธิบาทสี่อยู  กระทําอิทธิบาทสี่ใหมากอยู  ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไป 
ทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๗๔/๑๒๔๙,๑๒๕๐. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒๙๖ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  บอรมอิทธิบาทสี่  กระทําอิทธิบาทสี่ใหมากอยู  ยอม 
เปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมอิทธิบาทประกอบพรอมดวย 
เครื่องปรุงแตงอันมี  สมาธิสัมปยุตดวยฉันทะ  เปนประธาน,  ยอมอบรม 
อิทธิบาทประกอบพรอมดวยเครื ่องปรุงแตง  อันมีสมาธิส ัมปยุตดวยวิร ิยะ  ,---  
อันมี  สมาธิสัมปยุตดวยจิตตะ ,---  อันมี  สมาธิสัมปยุตดวยวิมังสา ,  
เปนประธาน. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมอิทธิบาทสี่อยู  กระทําอิทธิบาทสี่ใหมากอยู 

ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ดวยอาการ 
อยางนี้แล. 

 
อินทรียที่ เอียงไปนิพพาน๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ลําแมน้ําคงคา  ลุมไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศ 

ตะวันออก  เทไปสูทิศตะวันออก  ขอนี้แมฉันใด  ;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรม 
อินทร ีย ห าอยู   กระทําอ ินทร ีย ห าให มากอยู   ก็ย อมเปนผู ลุ มไปทางนิพพาน 
ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมอินทรียหา  กระทําอินทรียหาใหมากอยู  ยอมเปน 
ผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมอินทรียคือ  สัทธา,  วิริยะ,  
สติ,  สมาธิ  และปญญา,  ชนิดที่อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ 
นอมไปสูความปลอยวาง. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๒-๓. 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๒๙๗

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมอินทรียหาอยู  กระทําอินทรียหาใหมากอยู  ยอม 
เปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ดวยอาการอยางนี้แล. 

 
พละที่เอียงไปนิพพาน๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ลําแมน้ําคงคา  ลุมไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศ 

ตะวันออก  เทไปสูทิศตะวันออก  ขอนี้แมฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรม 
พละหาอยู  กระทําพละหาใหมากอยู  ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทาง 
นิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมพละหา  กระทําพละหาใหมากอยู  ยอมเปนผู 
ลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมสัทธาพละ,  วิริยพละ,  สติพละ,  
สมาธิพละ  และปญญาพละ  ชนิดที่อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ 
นอมไปสูความปลอยวาง. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมพละหาอยู  กระทําพละใหมากอยู  ก็ยอม 
เป นผู ลุ ม ไปทางนิพพาน   ลดไปทางนิพพาน   เทไปสู น ิพพาน   ดวยอาการ 
อยางนี้แล. 

 
โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน๒ 

 
ภิกษุ  ท.!  ลําแมน้ําคงคา  ลุมไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศ 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๐,  ๑๑๐๑. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๘๓/๖๖๘. 
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ตะวันออก  เทไปสูทิศตะวันออก  ขอนี้แมฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอบรม 
โพชฌงคเจ็ดอยู  กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู  ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน 
ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมโพชฌงคเจ็ด  กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู 
ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมสติสัมโพชฌงค,  ยอมอบรม 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมปติสัมโพชฌงค,  
ยอมอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค,  ยอมอบรม 
อุเปกขาสัมโพชฌงค,  ชนิดที่อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอม 
ไปสูความปลอยวาง. 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมโพชฌงคเจ็ดอยู  กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู 
ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ดวยอาการ 
อยางนี้แล. 

 
 
 

อัฏฐังคิกมรรคที่เอียงไปนิพพาน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ลําแมน้ําคงคา  ลุมไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศ 
ตะวันออก  เทไปสูทิศตะวันออก  ขอนี้แมฉันใด ;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรม 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๘/๑๘๓  -  ๔. 
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อริยอัฏฐังคิกมรรคอยู  กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากอยู  ก็ยอมเปนผูลุมไป 
ทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค  กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรค 
ใหมากอยู  ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน 
เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ,  ยอมอบรม 
สัมมากัปปะ,  ยอมอบรมสัมมาวาจา,  ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ,  ยอมอบรม 
สัมมาอาชีวะ,  ยอมอบรมสัมมาวายามะ,  ยอมอบรมสัมมาสติ,  ยอมอบรม 
สัมมาสมาธิ  ชนิดที่อาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปสู 
ความปลอยวาง. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  อบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู  กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรค 
ใหมากอยู   ยอมเปนผู ลุ มไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสู น ิพพาน 
ดวยอาการอยางนี้แล. 

 
 

เชิงรองของจิต๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  หมอ  ที่ไมมีเชิงรองรับ  ยอมกลิ้งไดงาย  สวนหมอที่มีเชิง 
รองรับ  ยอมกลิ้งไดยาก.  ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  จิตที่ไมมีเครื่อง 
รองรับ   ยอมหมุนไปไดงาย .  สวนจิต   ที่มี เครื่องรองรับ   ยอมหมุนไป 
ไดยาก. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๕/๗๘  -  ๙. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๐๐ 

ภิกษุ  ท .!  เครื่องรองรับจิต   เปนอยางไรเลา  ?  ภิกษุ  ท .!  
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล  ไดแก  ความเขาใจอันถูกตอง,  ความมุงหมายอันถูกตอง,  
การพูดจาอันถูกตอง,  การทํางานอันถูกตอง,  การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง,  
ความพยายามอันถูกตอง,  ความระลึกอันถูกตอง,  ความปกใจมั่นอันถูกตอง,  
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล  เปนเครื่องรองรับของจิต. 

 
อริยสัมมสมาธิ๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดง  สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ  ที่ประกอบ 

ดวยมูลฐาน  และเครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง  แกพวกเธอทั้งหลาย.  พวกเธอ 
จงฟงขอนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ  ที่ประกอบดวยมูลฐาน  และ 
เครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง  เปนอยางไรเลา ?  สัมมาสมาธิอันเปนอริยะนั้น 
ไดแก  ความเขาใจอันถูกตอง  ความมุงหมายอันถูกตอง,  การพูดจาอันถูกตอง,  
การทํางานอันถูกตอง,  การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง,  ความพยายามอันถูกตอง,  
ความระลึกอันถูกตอง,  ความตั้งใจมั่นอันถูกตอง.๒ 

ภิกษุ  ท.!  ภาวะแหงความเปนหนึ่งของจิต  แวดลอมแลวดวยองค 
ทั้ง  ๗  เหลานี้แล  เราเรียกวา  สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ  ที่ประกอบดวย 
มูลฐาน  และเครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๕  -  ๖/๘/  -  ๘๓. 
๒  บาลีบางแหง  เชน  มหาจัตตารีสกสูตร  อุปริ.ม.  หามีคําวา  “ความตั้งใจมั่นอันถูกตอง”  

คํานี้ไม.  เขาใจวา  บางลีแหงนั้นตกหลน  จึงถือเอาตามบาลีแหงนี้  ซึ่งมีคํา ๆ  นี้ดวย  นับเปนมรรค 
มีองคครบทั้ง  ๘  องค  นั่นแหละ  ไดนามอีกนามหนึ่งวา  “อริยสัมมาสมาธิ  อันประกอบดวยมูลฐาน 
และประกอบเครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง”. 
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โลกจะไมวางจากพระอรหันต๑ 
 

สุภัททะ!  ในธรรมวินัย  ที่ไมมีอริยมรรคมีองค  ๘  ยอมไมมีสมณะที่  
๑(โสดาบัน),  ที่  ๒  (สกทาคามี),  ที่  ๓  (อนาคามี),  ที่  ๔  (อรหันต). 

สุภัททะ!  ในธรรมวินัยนี้แล  มีอริยมรรคมีองค  ๘  จึงมีสมณะที่  ๑,ที่  ๒,  
ที่  ๓,  ที่  ๔. 

สุภัททะ!  ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้  พึงอยูโดยชอบไซร  โลกก็จะ 
ไมวาง  จากพระอรหันตทั้งหลายแล. 

 
 

(ง.  เกี่ยวกับระเบียบแหงการอยูกันเปนหมู  ๘  เร่ือง) 
 
 

หมูซึ่งอยู เปนผาสุก๒ 
 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร  จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก ?  ”  ทาน 
พระอานนททูลถามพระผูมีพระภาคเจา. 

อานนท!  เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีลดวยตนเองแลว  ไมกลาว 
ขมผูอื่น  ดวยศีลอันยิ่ง  (ของตน).  อานนท!  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้ 
จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก. 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร  จึงชื่อ 
วาอยูเปนผาสุก ?” 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๗๕/๑๓๘,  ตรัสแกสุภัททะ 

ปริพาชก  ที่สาลวัน  แหงเมืองกุสินารา  ณ  ราตรีที่ปรินิพพาน. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๕๐/๑๐๖,  ตรัสแกทานพระอานนท  ที่โฆสิตาราม. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๐๒ 

อานนท!  มีอยู  :  เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล  ดวยตนเองแลว 
ไมกลาวขมผู อื ่นดวยศีลอันยิ ่งประการหนึ ่ง   กับเปนผู คอยจองดูตนเอง   ไมม ัว 
เพงดูคนอื่น  อีกประการหนึ่ง.  อานนท!  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้ 
จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก. 

“ขาแตพระองคผูเจริญ  !  ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร  จึงชื่อวา 
อยูเปนผาสุก ?” 

อานนท!  มีอยู  :  เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล  ดวยตนเองแลว 
ไมกลาวขมผูอื่นดวยศีลอันยิ่ง,  เปนผูคอยจองดูตนเอง  ไมมัวเพงดูคนอื่น,  กับยัง 
เป นผู ไ ม ป รากฏชื ่อ เส ีย ง   ก็ไม ก ระวนกระวายใจ เพราะความไม ป รากฏ 
ชื่อเสียงนั้น  อีกประการหนึ่ง.  อานนท!  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้ 
จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก. 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร  จึงชื่อวา 
อยูเปนผาสุก ?” 

อานนท!  มีอยู  :  เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล  ดวยตนเองแลว 
ไมกลาวขมผูอื่นดวยศีลอันยิ่ง,  เปนผูคอยจองดูตนเอง  ไมมัวเพงดูคนอื่น,  เปนผูยัง 
ไมปรากฏชื่อเสียง  ก็ไมกระวนกระวายใจเพราะความไมปรากฏชื่อเสียงนั้น  กับ 
เปนผู ได ตามตองการ   ไดไมยาก   ไดไมลําบาก   ซึ ่งฌานสี ่  อัน เปนธรรม 
เ ป น ไ ป ใ น จ ิต อ ัน ยิ ่ง   เ ป น ธ ร ร ม เ ค รื ่อ ง อ ยู  เ ป น ส ุข ใ น ท ิฏ ฐ ธ ร ร ม   อ ีก 
ประการหนึ่ง.  อานนท  !  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้  จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก. 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร  จึงชื่อวา 
อยูเปนผาสุก ?” 

อานนท !  มีอยู  :  เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล  ดวยตนเองแลว 
ไมกลาวขมผูอื่นดวยศีลอันยิ่ง  เปนผูคอยจองดูตนเอง  ไมมั่วเพงดูคนอื่น,  เปน 
ผูยังไมปรากฏชื่อเสียง  ก็ไมกระวนกระวายใจพระความไมปรากฏชื่อเสียงนั้น, 
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เปนผู ไดตามตองการ  ไดไมยาก  ไดไมลําบาก  ซึ ่งฌานสี ่  อันเปนธรรมเปนไป 
ในจิตอันยิ่ง  เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม,  กับเปนผูทําใหแจง 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ ้นไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม  เขาถึงแลวแลอยู  อีกประการ 
หนึ่ง.  อานนท  !  ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางนี้  จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก.  
อานนท  !  เรากลาววา  ธรรมเครื่องอยูผาสุกอื่นซึ่งสูงกวา  หรือประณีตกวาธรรม 
เครื่องอยูผาสุก  (คือการทําใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ)  นี้  หามีไมเลย. 

 
 

ผูมีธรรมเปนเครื่องอยูผาสุก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมเปนเครื่องอยูผาสุกหาอยางเหลานี้.  หาอยาง 
อะไร  บางเลา ?  หาอยางคือ :- 

(๑)  การทําซ่ึงประกอบดวยเมตตา  ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไปตั้งไว 
เฉพาะแลว   ในเพื ่อนผู ประพฤติพรหมจรรยด วยกันทั ้งหลาย   ทั ้ง ในที ่แจ ง 
ทั้งในที่ลับ 

(๒)  การพูดซึ่งประกอบดวยเมตตา  ที่เธอเขาไปตั้งไวเฉพาะแลว 
ในเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย  ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ. 

(๓)  การคิดซึ่งประกอบดวยเมตตา  ที่เธอเขาไปตั้งไวเฉพาะแลว 
ในเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย  ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๔๙/๑๐๕. 
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(๔)  ศีลเหลาใดซึ่งเปนศีลไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  เปนไท 
ผูรูสรรเสริญ  ไมถูกแตะตองดวยตัณหาทิฏฐิ  และเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ,  เธอ 
เป นอยู อย างผู ม ีศ ีล เสมอก ัน   ดวยศ ีลทั ้งหลายเช นนั ้น   ในเพื ่อนผู ประพฤติ 
พรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย  ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ. 
 

(๕)  ความเห็นอันใดซึ่งเปนความเห็นอันประเสริฐ  เปนความเห็น 
ที่ผลักดันไปในทางที่ถูก  ยอมนําไป  เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูทําตามความ 
เห็นนั้น,  เธอเปนอยูอยางผูมีความเห็นเสมอกัน  ดวยความเห็นเชนนั้น  ในเพื่อน 
ผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย  ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ. 
 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมเปนเครื่องอยูผาสุกหาอยางเหลานี้แล. 
 

ภิกษุเกาคอยชวยเหลือภิกษุใหม๑ 
 

อานนท!  ภิกษุเหลาใด  เปนผูใหม  บวชยังไมนาน  เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้ 
ภิกษุเหลานั้น   อันพวกเธอทั้งหลาย   พึงชักชวน   พึงใหตั้งมั่น   พึงใหดํารงอยู 
เฉพาะในธรรมหาอยาง.  ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ :- 
 

(๑)  ภิกษุใหมนั้น  อันเธอทั้งหลายพึงชักชวน  พึงใหตั้งมั่น  ใหดํารงอยูเฉพาะ 
ในปาติโมกขสังวร  ดวยอาการอยางนี้วา  “มาเถิด  ผูมีอายุ  ท.!  พวกเธอ 
ทั้งหลาย  จงเปนผูมีศีล  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร 
อยูเถิด,  จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมเปนโทษเล็กนอย  สมาทานศึกษา 
ในสิกขาบททั้งหลายเถิด”  ดังนี้. 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๕๖/๑๑๔,  ตรัสแกทานพระอานนท  ที่อันธก- 

วินทะนคร  ในประเทศมคธ. 
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(๒)  ภิกษุใหมนั้น  อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวน  พึงใหตั้งมั่น  พึงใหดํารง 
อยูเฉพาะ  ในอินทรียสังวร  ดวยอาการอยางนี้วา  “มาเถิด  ผูมีอายุ  ท.!  
พวกเธอทั ้งหลาย  จงเปนผู คุ มครองทวารในอินทรียทั ้งหลาย  มีสติคอยอารักขา 
มีสติคอยปกปอง  มีใจถูกคุมครองแลว  ประกอบดวยใจอันสติคอยอารักขาแลว 
อยูเถิด”  ดังนี้. 

(๓)  ภิกษุใหมนั้น  อันพวกเธอทั้งหลาย  พึงชักชวน  พึงใหตั้งมั่น  พึง 
ใหดํารงอยูเฉพาะ  ในการหยุดพูดพลาม  ดวยอาการอยางนี้วา  “มาเถิด 
ผูมีอายุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเปนผูพูดแตนอยคํา  จงทําการหยุดการพูดพลาม 
เสียเถิด”  ดังนี้. 

(๔)  ภิกษุใหมนั้น  อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวน  พึงใหตั้งมั่น  พึง 
ใหดํารงอยูเฉพาะ  ในการหลีกออกจากหมู  ดวยกาย  ดวยอาการอยางนี้วา 
 “มาเถิด  ผูมีอายุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเปนผูสมาทานการอยูปา  จงเสพ 
เฉพาะเสนาสนะอันเงียบสงัดที่เปนปาและปาชัฏเถิด”  ดังนี้. 

(๕)  ภิกษุใหมนั้น  อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวน  พึงใหตั้งมั่น  พึง 
ใหดํารงอยูเฉพาะ  ในความเห็นชอบ  ดวยอาการอยางนี้วา  “มาเถิด  ผูมีอายุ  ท.!  
พวกเธอทั้งหลาย  จงเปนสัมมาทิฏฐิประกอบดวยความเห็นชอบเถิด”  ดังนี้. 

อานนท!  ภิกษุเหลาใด  เปนผูใหม  บวชยังไมนาน  เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้ 
ภิกษุเหลานั ้น   อันพวกเธอทั ้งหลาย   พึงช ักชวน   พึงใหตั ้งมั ่น   พึงใหดํารง 
อยูเฉพาะ  ในธรรมหาอยางเหลานี้แล. 

 
การเปนอยูที่ไมเส่ือม 

แบบที่หนึ่ง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย  ประชุม 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๒๑/๒๑. 
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กันใหมากพอ  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมี 
ความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักพรอมเพียงกันเขาประชุม  จัก 
พร อ ม เพ ร ีย ง ก ัน เ ล ิกป ร ะช ุม   จ ักพ ร อ ม เพ ีย ง ก ันทํา ก ิจ ที ่ส งฆ จ ะต อ ง ทํา 
อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย 
อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมบัญญัติสิ่งที่ไมเคยบัญญัติ  จักไม 
เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว ,  จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติ 
ไวแลวอยางเครงครัด  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได 
ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ภิกษุ 
พวกที่เปนเถระ  มีพรรษายุกาล  บวชนาน  เปนบิดาสงฆ  เปนผูนําสงฆ  และตน 
จักตองเขาใจวาตองเชื่อฟงถอยคําของทานเหลานั้น  อยูเพียงใด,  ความเจริญ 
ก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมลุอํานาจแกตัณหา  ซึ่งเปนตัวเหตุ 
กอใหเกิดภพใหม  ที่เกิดขึ้นแลว  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย 
หวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักมีใจจดจอในเสนาสนะปา  อยูเพียงใด,  
ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักเขาไปตั้งสติไวอยางมั่นเหมาะวา 
“ทําไฉนหนอ  ขอเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน  ซึ่งมีศีลเปนที่ รัก 

 
 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๓๐๗

ยังไมมา  ขอใหมา  ที่มาแลว  ขอใหอยูเปนสุขเถิด”  ดังนี้  อยูเพียงใด,  
ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อมเจ็ดประการเหลานี้  ยังคง 
ดํารงอยูไดในภิกษุทั้งหลาย  และพวกเธอก็ยังเห็นพองตองกันในธรรมเจ็ดประการ 
เหลานี้  อยูเพียงใด.  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย 
อยูเพียงนั้น. 

 
 

การเปนอยูที่ไมเส่ือม 
แบบที่สอง๑ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมเปนผูพอใจในการทํางานกอสราง 
ไมประกอบความเปนผูพอใจในการทํางานกอสราง  อยูเพียงใด,  ความเจริญ 
ก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมเปนผูพอใจในการคุย  ไมประกอบ 
ความเปนผูพอใจในการคุย  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย 
หวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมเปนผูพอใจในการนอน  ไมประกอบ 
ความเปนผูพอใจในการนอน  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย 
หวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมเปนผูพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกัน 
ไมประกอบความเปนผูพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกัน  อยูเพียงใด,  ความ 
เจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๒๓/๒๒. 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมเปนผูมีความปรารถอันเลวทราม 
ไมลุอํานาจแกความปรารถนาอันเลวทราม  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปน 
สิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมเปนผูมีมิตรชั่ว  สหายชั่ว  เพื่อน 
เกลอชั่ว  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย 
อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักไมเปนผูหยุดเลิกเสียในระหวาง 
เนื่องจากไดบรรลุคุณวิเศษสักเล็กนอยแลว  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปน 
สิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

 
การเปนอยูที่ไมเส่ือม 

แบบที่สาม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักเปนผูมีศรัทธา  อยูเพียงใด.  ความเจริญ 
ก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักเปนผูมีหิริ  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักเปนผูมีโอตตัปปะ  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักเปนพหูสูต  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักเปนผูปรารภความเพียร  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักเปนผูมีสติ  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักเปนผูมีปญญา  อยูเพียงใด,  ความเจริญ 

ก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๒๓/๒๓. 
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หมวดที่  ๑๒  วาดวยการเปนอยูชอบ ๓๐๙

การเปนอยูที่ไมเส่ือม 
แบบที่ส่ี๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมสติสัมโพชฌงค  อยูเพียงใด,  

ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมวิริยสัมโพชฌงค  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมปติสัมโพชฌงค  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมสมาธิสัมโพชฌงค  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค  อยูเพียงใด,  

ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 
 
 

การเปนอยูที่ไมเสื่อม 
แบบที่หา๒ 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมอนิจจสัญญา  อยูเพียงใด,  ความ 

เจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๒๔/๒๔. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๒๔/๒๕. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๑๐ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมอนัตตสัญญา  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมอสุภสัญญา  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมอาทีนวสัญญา  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมปหานสัญญา  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมวิราคสัญญา  ฯลฯ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุทั้งหลาย  จักอบรมนิโรธสัญญา  อยูเพียงใด,  ความ 

เจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความเสื่อมเลย  อยูเพียงนั้น. 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อมเจ็ดประการเหลานี้  ยังคง 

ดํารงอยูไดในภิกษุทั้งหลาย  และพวกเธอก็ยังเห็นพองตองกันในธรรมเจ็ดประการ 
เหลานี้  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได  ไมมีความ 
เสื่อมเลย. 

 
 
 

หมวดที่สิบสอง  จบ 
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 ๓๑๑ 

 
 

ผูชี้ชวนวิงวอน! 
 
 

ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 
หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 

กตํ  โว  ตํ  มยา 
ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 

เกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 
กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 

 
เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย,  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย. 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
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๓๑๒ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๓ 

วาดวย  การไมทาํไปตามอํานาจกิเลส 
 
 

๑.  ทอนไมที่ลอยออกไปถึงทะเล 
๒.  ผูเลือกเอาขางอยูปา 
๓.  ผูชนะภัย  ๕  อยาง 
๔.  ผูอยูปาชนะภัย  ๕  อยาง 
๕.  ผูหมดราคี 
๖.  คนในบัญชี 
๗.  คนไมแหวกแนว 
๘.  คนไมทิ้งธรรม 
๙.  คืนวันที่มีแต  “ความสวาง” 

๑๐.  ผูไมถูกตรึง 
๑๑.  ผูรอดจากการสึก 
๑๒.  ผูเปรียบดวยการไมถูก  “แมลงวันตอม” 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๓ 

วาดวย  การไมทาํไปตามอํานาจกิเลส 
 

(ปฏิปกขนัย  ของหมด  ๔  อันวาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส) 
 
 
 

ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล๑ 
 
ภิกษุ  ท!  พวกเธอไดเห็น  ทอนไมใหญโนน  ซึ่งลอยมาโดยกระแส 

แมน้ําคงคา  หรือไม ? 
“ไดเห็นแลว  พระเจาขา”  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล. 
ภิกษุ  ท.!  ถาทอนไมนั้น  จะไมเขาไปติดเสียที่  ฝงใน  หรือฝงนอก,  

ไมจมเสียในกลางน้ํา,  ไมขึ้นไปติดแหงอยูบนบก,  ไมถูกมนุษยจับไว,  ไมถูก 
อมนุษยจับไว,  ไมถูกเกลียวน้ําวนวนไว,  ไมผุเสียเองในภายในไซร,  ทอนไมเชนที่ 
กลาวนี้  จักลอยไหลพุงไปสูทะเล  เพราะเหตุวา  ลําแมน้ําคงคาโนมนอม 
ลุมลาด  เอียงเทไปสูทะเล.  ขอนี้ฉันใด ; 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สฬา.สํ.  ๑๘/๒๒๓/๓๒๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ริมฝงแมน้ํา 

คงคา  เนื่องจากไดเห็นทอนไมใหญซึ่งกําลังลอยมา  โดยกระแสแมน้ําคงคาพัดสง. 
๓๑๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๑๔ 

ภิกษุ  ท.!  แมพวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้น  :  ถาพวกเธอไมเขาไปติดเสียที่ 
ฝงใน.  ไมเขาไปติดเสียที่ฝงนอก,  ไมจมเสียในทามกลาง,  ไมติดแหงอยูบนบก,  
ไมถูกมนุษยจับไว,  ไมถูกอมนุษยจับไว,  ไมถูกเกลียวน้ําวนวนไว,  ไมเนาเสียเอง 
ในภายใน  ไซร,  พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสูนิพพาน  เพราะเหตุวา  สัมมาทิฏฐิ 
มีธรรมดาที่โนมนอม  ลุมลาด  เอียงเทไปสูนิพพาน . 

ครั้นส้ินกระแสพระดํารัสแลว  ภิกษุรูปหนึ่ง  ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ  !  อะไรเลา  เปนฝงใน  หรือฝงนอก ?  อะไรชื่อวาจมในทามกลาง ?  อะไรชื่อวา 
ขึ้นไปติดแหงอยูบนบก?  อะไรที่ถูกมนุษยจับไว ?  อะไรที่ถูกอมนุษยจับไว ?  อะไรชื่อวาถูกเกลียว 
น้ําวนวนไว ?  อะไรชื่อวาเนาเสียเองในภายใน ?” 

ภิกษุ  ท.!  คําวา  “ฝงใน”  เปนชื่อของ  อายตนะภายใน  ๖.  คําวา 
 “ฝงนอก”  เปนชื่อของ  อายตนะภายนอก  ๖.  คําวา  “จมเสียในทามกลาง”  
เปนชื่อของ  นันทิราคะ.  คําวา  “ขึ้นไปติดแหงอยูบนบก”  เปนชื่อของ 
อัสมิมานะ   (ความสําคัญวาเรามีเราเปน).  คําวา   “ถูกมนุษยจับไว”  
ไดแก   ภิกษุในกรณีนี ้เป นผู ร ะคนดวยพวกคฤหัสถ  เพลิด เพลินดวยกัน 
โศกเศราดวยกัน,  มีสุข  เมื่อคฤหัสถเหลานั้นมีสุข,  เปนทุกขเมื่อคฤหัสถเหลานั้น 
เปนทุกข,  ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแกคฤหัสถเหลานั้นดวยตน,  
ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ผูถูกมนุษยจับไว.  คําวา  “ถูกอมนุษยจับไว”  ไดแก 
ภิกษุบางรูปในกรณีนี้  ประพฤติพรหมจรรยโดยตั้งความปรารถนาเทพ- 
นิกายชั้นใดชั้นหนึ่ง  วา  ดวยศีลนี้  หรือดวยวัตรนี้  หรือวาดวยตบะนี้  เรา 
จักไดเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ  หรือเปนเทวดาผูมีศักดานอยอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังนี้.  ภิกษุนี้  เราเรียกวาผูถูกอมนุษยจับไว.  คําวา  “ถูกเกลียวน้ําวนวนไว”  
เปนชื่อของ  กามคุณ  ๕.  ภิกษุเปนผูเนาเสียเองในภายใน  คืออยางไรเลา ?  
คือ  ภิกษุบางรูปในกรณีนี้เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลากมก  ไมสะอาด  มีความ 
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หมวดที่  ๑๓  วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส ๓๑๕

ประพฤติชนิดที ่ตนเอง  นึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที ่ตองปกปด 
ซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญาณวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย 
ก็ปฏิญญาณวาเปนคนประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาต 
หมักหมมเหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย;  ภิกษุนี้เราเรียกวา  ผูเนาเสียเองในภายใน  แล. 

 
 
 

ผูเลือกเอาขางอยูปา๑ 
 

นาคิตะ!  เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้  ผูอยูในเสนาสนะใกลบาน 
นั่งเขาสมาธิแลว.  เราไดเกิดความคิดขึ้นวา  “บัดนี้  เลกวัด  (คนเฝาอาราม)  
อาจรบกวนภิกษุรูปน้ัน,  หรือสามเณรจักทําเธอใหเคลื่อนจากสมาธิก็ได”  ดังนี้.  
เพราะเหตุนั้น  เราจึงไมพอใจการอยูในเสนาสนะใกลบานของภิกษุรูปน้ันเลย. 

นาคิตะ!  เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้  ผูถือการอยูปาเปนวัตร 
แมนั่งโงกงวงอยูในปา.  เราไดเกิดความคิดขึ้นวา  “เธอผูนี้  อาจบรรเทาความ 
กระวนกระวายเพราะงวงนอนเสีย  แลวจึงทําไวในใจซึ่งอรัญญสัญญา  (ความ 
กําหนดหมายวาปา)  นั้นแล  ใหเปนอารมณอันหนึ่ง  ในบัดนี้”  ดังนี้.  เพราะ 
เหตุนั้น  เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษุรูปน้ัน. 

นาคิตะ!  เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้  ผูถือการอยูปาเปนวัตร  แมนั่ง 
เขาสมาธิอยูในปา  แตจิตยังไมเปนสมาธิ.  เราไดเกิดความคิดขึ้นวา  “เธอผูนี้ 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๓๒๘/๓๑๓,  ตรัสแกนาคิตภิกษุ  ที่แนวปาอิจฉา  - 

นังคละ  บานพราหมณชาวโกศล  ในคราวจาริกไปในแควนโกศล. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๑๖ 

อาจตั้งจิตที่ยังไมเปนสมาธิในเวลานี้ใหเปนสมาธิได,  หรือวาจักตามรักษาจิตที่ 
ตั้งมั่นเปนสมาธิแลวไว”  ดังนี้  เพราะเหตุนั้น  เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษุ 
รูปน้ัน. 

นาคิตะ!  เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้  ผูถือการอยูปาเปนวัตร  นั่งเขา 
สมาธิอยูในปา.  เราไดเกิดความคิดขึ้นวา  “เธอผูนี้  อาจเปลื้องจิตที่ยังไมหลุดพน 
ในเวลานี้ใหหลุดพนได,  หรือวาจักตามรักษาจิตที่หลุดพนแลว”  ดังนี้  เพราะ 
เหตุนั้น  เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษุรูปน้ัน. 

นาคิตะ!  เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้  ผูอยูในเสนานะใกลบาน 
ไดปจจัย  คือจีวร  บิณฑบาติ  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ;  
ภิกษุนั้นยังมุงหวังลาภสักการะ  มุงหวังชื่อเสียง  ถึงกับยอมสละสถานที่ที่หลีกเรน 
ยอมสละเสนาสนะปาอันเงียบสงัด  เขาไปอยูในหมูบาน  นิคม  และเมืองหลวง 
แลวเสร็จการอยูในที่นั้น ๆ.  เพราะเหตุนั้น  เราจึงไมพอใจการอยูในเสนาสนะ 
ใกลบานของภิกษุรูปน้ันเลย. 

นาคิตะ!  เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้  ผูถือการอยูปาเปนวัตร  ได 
ปจจัย  คือจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร;  ภิกษุนั้น 
ไมนิยมชมชอบในลาภสักการะและชื ่อเสียง  เธอไมยอมสละสถานที ่ที ่หลีกเรน 
ไมยอมสละเสนาสนะปาอันเงียบสงัด  เพราะเหตุนั้น  เราจึงพอใจดวยการอยูปาของ 
ภิกษุรูปน้ันแท. 

นาคิตะ!  แมเราเอง ,  ในเวลาใด  เดินทางไกล  เมื่อไมเห็น 
ใคร ๆ  ขางหนาหรือขางหลัง,  ในเวลานั้น  เราสบายใจ  โดยที่สุดแตจะ 
ถายอุจจาระหรือปสสาวะ  แล . 

 
 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๑๓  วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส ๓๑๗

ผูชนะภัย  ๕  อยาง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภัยในอนาคตเหลานี้  มีอยู  ๕  ประการ  ซึ่งภิกษุผูมองเห็นอยู 
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทํา 
เชนนั้นอยูตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทํา 
ใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.  ภายในอนาคต  ๕  ประการนั้น  คืออะไร 
บางเลา ?  หาประการคือ :- 

(๑)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  เรายังหนุม 
ยังเยาววัย  ยังรุ นคะนอง  มีผมยังดําสนิท  ตั้งอยู ในวัยกําลังเจริญ  คือปฐมวัย ;  
แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ความแกจะมาถึงรางกายนี้,  ก็คนแกถูกความชราครอบงํา 
แลว  จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายนั้น  ไมทําไดสะดวกเลย;  และ 
จะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด  ซึ่งเปนปาชัฏ  ก็ไมทําไดงาย ๆ  เลย.  กอนที่ 
สิ่งอันไมตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ  (คือความแก)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะ 
รีบทําความเพียร  เพื ่อถึงสิ ่งที ่ยังไมถึง  เพื ่อบรรลุสิ ่งที ่ยังไมบรรลุ  เพื ่อทําใหแจง 
สิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึงแลว  แมจะแกเฒาก็จักอยู 
เปนผาสุก”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เปนอนาคตภัยขอแรก  อันภิกษุผูมองเห็น 
ควรแทที ่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้น 
อยูตลอดไป,  เพื่อพึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ 
ยังไมทําใหแจง. 

(๒)  อีกขอหนึ่ง,  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  เรามีอาพาธนอย 
มีโรคนอย   มีไฟธาตุใหความอบอุ นสม่ํา เสมอ   ไมเย ็นนัก   ไมร อนนัก   พอ 
ปานกลาง  ควรแกการทําความเพียร;  แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข 
จะมาถึงรางกายนี้  ก็คนที่เจ็บไขถูกพยาธิครอบงําแลว  จะมนสิการถึงคําสอน 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๑๗/๗๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ของทานผูรูทั้งหลายนั้น  ไมทําไดสะดวกเลย  ;  และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด 
ซึ่งเปนปาชัฏก็ไมทําไดงาย ๆ  เลย.  กอนที่สิ่งอันไมตองการ  ไมนาใคร  ไมนา 
ชอบใจ  (คือความเจ็บไข)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยัง 
ไมถึง  เพื ่อบรรลุสิ ่งที ่ย ังไมบรรลุ  เพื ่อทําใหแจงสิ ่งที ่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว 
ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึงแลว  แมจะเจ็บไข  ก็จักอยูเปนผาสุก”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  
นี ้เปนอนาคตภัยขอสอง   อันภิกษุผู มองเห็น   ควรแทที ่จะเปนผู ไมประมาท 
มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง 
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

(๓)  อีกขอหนึ่ง,  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  ขาวกลางามดี 
บิณฑะ  (กอนขาว)  ไดงาย  เปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวยความพยายาม 
แสวงหาบิณฑบาต,  แตจะมีสักคราวหนึ่งที่  ภิกษาหายาก  ขาวกลาเสียหาย  บิณฑะ 
ไดยาก  ไมเปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวยความพยายามแสวงหาบิณฑบาต,  
เมื่อภิกษาหายาก  ที่ใดภิกษาหางาย  คนทั้งหลายก็อพยพกันไป  ที่นั้น,  เมื่อเปน 
เชนนั้น  ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีขึ้น  เมื่อมีการคลุกคลีปะปนกัน 
ในหมูคน  จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายนั้น  ไมทําไดสะดวกเลย ;  
และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเปนปาชัฏก็ไมทําไดงาย ๆ  เลย.  กอนที่สิ่งอันไม 
ตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ  (คือภิกษาหายาก)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะรีบ 
ทําความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ 
ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึงแลว  จักอยู เปนผาสุก  แมใน 
คราวที่เกิดทุพภิกขภัย”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เปนอนาคตภัยขอที่สาม  อันภิกษุ 
ผูมองเห็น  ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการ 
ทําเชนนั้นอยูตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทํา 
ใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 

(๔)  อีกขอหนึ่ง,  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  คนทั้งหลาย 
สมัครสมานชื่นบานตอกัน  ไมวิวาทกัน  เขากันไดดุจดังนมผสมกับนํ้า  มองแลกัน 
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ดวยสายตาแหงคนที่รักใครกัน  เปนอยู,  แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ภัย  คือโจร 
ปากําเริบ  ชาวชนบทผูขึ้นอยูในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกยายกันไป,  เมื่อ 
มีภัยเชนนี้  ที่ใดปลอดภัย  คนทั้งหลายก็อพยพกันไป  ที่นั้น,  เมื่อเปนเชนนั้น 
ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีขึ้น  เมื่อมีการอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคน 
จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายนั้น  ไมทําไดสะดวกเลย;  และจะเสพ 
เสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเปนปาชัฏก็ไมทําไดงาย ๆ  เลย.  กอนที่สิ่งอันไมตองการ 
ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ  (คือโจรภัย)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อ 
ถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย 
โดยเร็ว  ซึ ่งเปนสิ ่งที ่ทําใหผู ถ ึงแลว  จักอยู เปนผาสุก  แมในคราวที ่เกิดโจรภัย”  
ดังนี้  ภิกษุ  ท.!  นี้เปนอนาคตภัยขอท่ีสี่  อันภิกษุผูมองเห็น  ควรแทที่จะเปนผูไม 
ประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป,  เพื่อถึง 
สิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

 
(๕)  อีกขอหนึ่ง,  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  สงฆสามัคคี 

ปรองดองกัน  ไมวิวาทกัน  มีอุเทสเดียวกัน  อยูเปนผาสุก.  แตจะมีสักคราวหนึ่ง 
ที่สงฆแตกกัน,  เมื่อสงฆแตกกันแลว  จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรู 
ทั้งหลายนั้น  ไมทําไดสะดวกเลย ;  และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเปนปาชัฏ 
ก็ไมทําไดงาย ๆ  เลย.  กอนที่สิ่งอันไมตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ 
 (คือสงฆแตกกัน)  นั้นจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง 
เพื ่อบรรลุสิ ่งที ่ยังไมบรรลุ  เพื ่อทําใหแจงสิ ่งที ่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  ซึ ่งเปน 
สิ่งที่ทําใหผูถึงแลว  จักอยูเปนผาสุก  แมในคราวเมื่อสงฆแตกกัน”  ดังนี้ 
ภิกษุ  ท.!  นี้เปนอนาคตภัยขอที่หา  อันภิกษุผูมองเห็น  ควรแทที่จะเปน 
ผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป, 
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เพื ่อถ ึงสิ ่งที ่ย ังไม ถ ึง   เพื ่อบรรลุสิ ่งที ่ย ังไม บรรลุ  เพื ่อ ทําใหแจ งสิ ่งที ่ย ังไม ทํา 
ใหแจง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภัยในอนาคต  ๕  ประการเหลานี้แล  ซึ่งภิกษุผูมองเห็นอยู 

ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยู 
ตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อใหแจงสิ่งที่ยัง 
ไมทําใหแจง. 

 
 

ผูอยูปาชนะภัย  ๕  อยาง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภัยในอนาคตเหลานี้  มีอยู  ๕  ประการ  ซึ่งภิกษุผูอยูปา 
มองเห็นอยู   ควรแทที ่จะเปนผู ไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวใน 
การทําเชนนั้นอยูตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ 
เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.  ภัยในอนาคต  ๕  ประการนั้น 
คืออะไรบางเลา?  หาประการคือ  :- 

(๑)  ภิกษุผูอยูปาในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  เรา 
อยู ผู เดียวในปา   งูพิษ   หรือแมลงปอง   หรือตะขาบ   จะพึงขบกันเราผู อยู 
ผูเดียวในปา,  กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น,  อันตรายอันนั้น 
จะพึงมีแกเรา,  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง,  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยัง 
ไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เปนภัย 
ในอนาคตขอแรก  อันภิกษุผูอยูปามองเห็น  ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียง 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๑๕/๗๗ 
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เผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง 
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

(๒)  อีกขอหนึ่ง,  ภิกษุผูอยูปา  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  เราอยู 
ผู เดียวในปา  ก็เมื ่อเราอยู ผู เดียวในปา  เราจะพึงพลาดตกหกลมบาง  อาหาร 
ที ่เ ราบริโภคแลว   จะพึง เก ิด เปนพิษบาง   น้ําด ีของเรากํา เร ิบบาง   เสมหะ 
ของเรากําเริบบาง  ลมมีพิษดังศัตราของเรากําเริบบาง,  กาลกิริยาของเรา 
จะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น,  อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา,  เราจะรีบทําความเพียร 
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง 
เสีย”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เปนภัยในอนาคตขอที่สอง  อันภิกษุผูอยูปามองเห็น 
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้น 
อยูตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจง 
สิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

(๓)  อีกขอหนึ่ง  ภิกษุผูอยูปา  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  เราอยู 
ผูเดียวในปา  ก็เมื่อเราอยูผู เดียวในปา  จะพึง  มารวมทางกันดวยสัตวทั้งหลาย 
มีสิงห  เสือโครง  เสือเหลือง  หมี  หรือเสือดาว ,   สัตวรายเหลานั้น  
จะพึงปลิดชีพเราเสีย,  กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น,  อันตราย 
อันนั้นจะพึงมีแกเรา,  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง,  เพื่อบรรลุสิ่งที่ 
ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เปนภัย 
ในอนาคตขอที่สาม  อันภิกษุผูอยูปามองเห็น  ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียร 
เผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้นตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง 
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

(๔)  อีกขอหนึ่ง  ภิกษุผูอยูปา  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  เราอยู 
ผูเดียวในปา  ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา  จะพึง  มารวมทางกันดวยพวกคนราย 
ซ่ึงทําโจรกรรมาแลว  หรือยังไมไดทํา  (แตเตรียมการจะไปทํา)  ก็ตาม, 
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พวกคนรายเหลานั้นจะพึงปลิดชีพเราเสีย,  กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะ 
เหตุนั้น,  อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา,  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยัง 
ไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย”  ดังนี้.  
ภิกษุ  ท.!  นี้เปนภัยในอนาคตขอที่สี่  อันภิกษุผูอยูปามองเห็น  ควรแทที่จะเปน 
ผู ไมประมาท   มีเพียรเผากิเลส   มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั ้นตลอดไป ,  
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

(๕)  อีกขอหนึ่ง  ภิกษุผูอยูปา  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดนี้  เราอยู 
ผู เดียวในปา   พวกอมนุษยดุรายก็มีอยู ในปา   พวกมันจะพึงปลิดชีพเราเสีย ,  
กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น,  อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา,  เราจะรีบ 
ทําความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง,  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยัง 
ไมทําใหแจงเสีย”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เปนภัยในอนาคตขอที่หา  อันภิกษุ 
ผูอยูปามองเห็น  ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลว 
ในการทําเชนนั้นอยูตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ 
เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

ภิกษุ  ท.!  ภัยในอนาคต  ๕  ประการเหลานี้แล  ซึ่งภิกษุผูอยูปามองเห็นอยู 
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้น 
อยูตลอดไป,  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจง 
เสียสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

 
ผูหมดราคี๑ 

ภิกษุ  ท.!  เครื่องทําจิตใหเศราหมอง  เปนอยางไรเลา? 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  วัตถูปมสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๖๔  -  ๖๙/๙๓  -๙๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ภิกษุ  ท.!  โลภะอันไมสม่ําเสมอคืออภิชฌา  เปนเครื่องทําจิตใหเศรา- 
หมอง,  พายาท  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความโกรธ  เปนเครื่องทําจิต 
ใหเศราหมอง,  ความผูกโกรธ  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความลบหลูคุณทาน 
เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความตีตนเสมอทาน  เปนเครื่องทําจิตใหเศรา- 
หมอง,  ความริษยา  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความตระหนี่  เปนเครื่อง 
ทําจิตใหเศราหมอง,  ความมายา  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความอวดตน 
เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความหัวดื้อ  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  
ความแขงดี  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความมานะ  เปนเครื่องทําจิต 
ใหเศราหมอง,  ความดูหมิ่นทาน  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความมัวเมา 
เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,  ความประมาท  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุรูชัดวา  “โลภะอันไมสม่ําเสมอคืออภิชฌา  เปนเครื่อง 
ทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว  เธอก็ละโลภะอันไมสม่ําเสมอคืออภิชฌา  ที่เปน 
เครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “พยาบาท  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว  ก็ละ 
พยาบาท  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความโกรธ  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความโกรธ  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความผูกโกรธ  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความผูกโกรธ  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความลบหลูคุณทาน  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้ 
แลว  ก็ละความลบหลูคุณทาน  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
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เธอรูชัดวา  “ตีตนเสมอทาน  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความตีตนเสมอทาน  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความริษยา  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความริษยา  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความตระหนี่  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความตระหนี่  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความมายา  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความมายา  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความอวดตน  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความอวดตน  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความหัวดื้อ  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความหัวดื้อ  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความแขง  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความแขงดี  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความมานะ  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความมานะ  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความดูหมิ่นทาน  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความดูหมิ่นทาน  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความมัวเมา  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความมัวเมา  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

เธอรูชัดวา  “ความประมาท  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว 
ก็ละความประมาท  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลใด  เมื่อภิกษุรูชัดวา  “โลภะอันไมสม่ําเสมอคือ 
อภิชฌา  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดังนี้แลว  โลภะอันไมสม่ําเสมอคือ. 
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อภิชฌา  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง  ก็เปนสิ่งที่เธอละไดแลว.  อนึ่ง 
เมื่อเธอรูชัด  (แตละอยาง  ๆ)  วา  พยาบาท,  ความโกรธ,  ความผูกโกรธ,  
ความลบหลูคุณทาน,  ความตีตนเสมอทาน,  ความริษยา,  ความตระหนี่,  ความ 
มายา,  ความอวดตน,  ความหัวดื้อ,  ความแขงดี,  ความมานะ,  ความดูหมิ่นทาน,  
ความมัวเมา,  ความประมาท,  (แตละอยาง ๆ  )  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  
ดังนี้แลวพยาบาท  ฯลฯ  ควาประมาท,  ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง  ก็เปน 
สิ่งที่เธอละไดแลว.  ในกาลน้ัน  ภิกษุนั้น  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยความ 
เลื ่อมใสที ่หยั ่งลงมั ่นไมไหว  ในพระพุทธเจาวา  “เพราะเหตุอยางนี ้ ๆ  พระผู มี 
พระภาคเจานั้น  เปนผูไกลจากกิเลส,  เปนผูตรัสรูชอบเอง,  เปนผูถึงพรอมดวย 
วิชชาและขอปฏิบัติใหไดวิชชา,  เปนผูไปแลวดวยดี,  เปนผูรูโลกอยางแจมแจง,  
เปนผูสามารถฝกบุรุษท่ีสมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา,  เปนครูผูสอนของเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย,  เปนผูรูผูตื่นผูเบิกบานดวยธรรม,  เปนผูมีความจําเริญจําแนก 
ธรรมสั่งสอนสัตว”  ดังนี้.  เธอเปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยความเลื่อมใสที่หยั่ง 
ลงมั่นไมหวั่นไหว  ในพระธรรมวา  “ธรรม  เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว 
ดีแลว,  เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงไดเห็นดวยตนเอง,  เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดและ 
ใหผลไดไมจํากัดกาล,  เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวา  ทานจงมาดูเถิด,  เปนสิ่งที่ 
ควรนอมเขามาใสตัว,  เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน”  ดังนี้.  เธอ  เปนผูประกอบ 
พรอมแลว  ดวยความเลื่อมใสที่หยั่งลงมั่นไมหวั่นไหว  ในประสงฆวา  “สงฆสาวก 
ของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติดีแลว,  สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูปฏิบัติตรงแลว,  สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรม 
เปนเครื ่องอกจากทุกขแลว  สงฆสาวกของพระผู มีพระภาคเจา  เปนผู ปฏิบัติ 
สมควรแลว  ซึ่งไดแกคูแหงบุรุษ  ๔  คู  นับเรียงตัวบุรุษได  ๘  บุรุษ  นั่นแหละ 
คือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา, 
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เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ,  เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน,  เปนสงฆ 
ที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี,  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุที่  ภิกษุนั้นสละกิเลสไดแลว,  คายเสียแลว,  
พนไปแลว,  ละไดแลว,  สลัดทิ้งเสียแลว  ;  เธอจึงไดความรูแจงอรรถ  ไดความรู 
แจงธรรม  วา  “เรา  เปนผู ประกอบพรอมแลว  ดวยความเลื ่อมใสที่หยั ่งลงมั ่น 
ไมหวั่นไหว  ในพระพุทธเจา,  ในพระธรรม,  ในพระสงฆ”  ดังนี้  ;  แตนั้น 
เธอยอมไดความปราโมทยที่ประกอบดวยธรรม,  เมื่อเธอมีความปราโมทยแลว  ปติ 
ก็บังเกิดขึ้น,  เมื่อเธอมีใจประกอบดวยปติ  กาย  ก็สงบระงับ,  ภิกษุผูมีกายสงบ 
ระงับแลว  ยอมไดเสวยความสุข,  เมื่อเธอมีความสุข  จิต  ยอมตั้งมั่น. 

ภิกษุ  ท.!  ก็เพราะเหตุที่  ภิกษุไดความรูแจงอรรถ  ไดความรูแจงธรรม 
วา  “กิเลสอันเราสละไดแลว,  คายเสียแลว,  พนไปแลว,  ละไดแลว,  สลัดทิ้งเสีย 
แลว”  ดังนี้  ;  เธอยอมไดความปราโมทยที่ประกอบดวยธรรม,  เมื่อเธอมีความ 
ปราโมทยแลว  ปติ  ก็บังเกิดขึ้น,  เมื่อเธอมีใจประกอบดวยปติ  กาย  ก็สงบระงับ,  
ภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว  ยอมไดเสวยความสุข,  เมื่อเธอมีความสุข  จิต  ยอม 
ตั้งมั่น. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น  มีศีลอยางนี้  มีธรรมอยางนี้  มีปญญาอยางนี้ 
แมหากวาจะบริโภคบิณฑบาตแหงขาวสาลี  อันขาวสะอาดปราศจากเม็ดที่มีสีดํา 
มีแกงและกับมากอยางไซร,  การบริโภคนั้น  ก็ไมเปนอันตรายแกเธอ  (ไมทํา 
เธอใหเศราหมอง).  ภิกษุ  ท.!  ผาอันเศราหมองตองมลทินแลว  มาถึง 
น้ําอันใสสะอาด   ยอมเปนผาบริสุทธิ์ขาวสะอาด ,   หรือ   ทองที่มา  
ถึงปากเบา  ก็เปนทองบริสุทธิ์ผองใส,  ขอน้ีฉันใด,  ภิกกษุ  ท.!  ภิกษุ 
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ผู มีศีลอยางนี ้  มีธรรมอยางนี ้  มีปญญาอยางนี ้  แมหากวาจะบริโภค 
บิณฑบาตแหงขาวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดที่มีสีดํา  มีแกงและกับ 
มากอยางไซร,  การบริโคนั้น  ก็ไมเปนอันตรายแกเธอ  (ไมทําเธอให 
เศราหมอง),  ฉั้นนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น  มีจิตอันประกอบดวยเมตตา,  กรุณา,  มุทิตา,  
อุเบกขา,  แผไปยังทิศ  ที่หนึ่ง  ที่สอง  ที่สาม  ที่สี่  และทิศเบื้องบน  เบื้อง 
ต่ําและดานขวาง  และแผไปยังโลกทั้งสิ ้น   ดวยจิตที่ประกอบพรอมดวยเมตตา,  
กรุณา,  มุทิตา,  อุเบกขา,  ชนิดที่ไพบูล  ถึงความเปนจิตใหญ  หาประมาณมิได 
ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท  เปนอยู.  เธอยอมรูชัดวา  “สิ่งนี้  มีอยู,  สิ่งที่เลว 
มีอยู,  ที่สิ่งประณีต  มีอยู,  สิ่งที่เปนอุบายเครื่องออกไปพนแหงสัญญานี้  ที่ยิ่ง 
ขึ้นไปยงมีอยู”๑  ดังนี้.  เมื่อเธอรูอยางนี้  เห็นอยางนี้อยู  จิต  ก็ยอมหลุดพน 
ไปจากอาสวะ  คือ  กาม  ภพ  และอวิชชา,  เมื่อจิตหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายแลว 
ก็มี  ญาณ  วา  “หลุดพนไดแลว”  ดังนี้,  เธอก็ยอมรูชัดวา  “ชาติ  สิ้นแลว,  
พรหมจรรย  ไดอยูจบแลว,  กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแล,  กิจอื่นเพื่อความเปน 
อยางนี้มิไดมีอีก”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  “ผูอาบแลว  สนานแลว  ดวย 
เครื่องอาบ  เครื่องสนานอันมีในภายใน”  ดังนี้แล. 

 
คนในบัญชี๒ 

 
ภิกษุ  ท.!  ก็ภิกษุเหลาใด  เปนคนไมหลอกลวง  ไมพูดพลาม 
 
 
 

                                                
๑  หมายถึง  อริยสัจจส่ี   ส่ิงนี้  =  ทุกข,  ส่ิงที่เลว  =  สมุทัย,  ส่ิงี่ประณีต  =  นิโรธ,  อุบาย 

เครื่องออก  =  มรรค. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อ็ง  ๒๑/๓๔/๒๖. 
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ฉลาด  ไมเปนคนกระดาง  มีใจเปนสมาธิดี.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเหลานั้น 
เปนคนของเรา.  ภิกษุ  ท.!  ก็ภิกษุเหลานั้น  ไมไดออกไปนอกธรรมวินัยนี้ 
และพวกเธอ  จักถึงความเจริญงอกงาม  ไพบูล  ในธรรมวินัยนี้  แล. 

 
 

คนไมแหวกแนว๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป  เมื่อมีการกระทํา 
สามอยางนี้เขาแลว,  ชื่อวา  เปนผูทํามหาชนใหไดรับประโยชน  ทํามหาชน 
ให ได ร ับความส ุข   ทําไปเพื ่อความเจร ิญแก มหาชน   เป นไปเพื ่อประโยชน 
เกื้อกูล  เปนไปเพื่อความสุข  ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  การ 
กระทําสามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยาง  คือ :- 

(๑)  ทําการชักชวนมหาชนในการกระทําทางกาย  อันเขารูปกับ 
หลักเกณฑแหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา 

(๒)  ทําการชักชวนมหาชนในการกระทําทางวาจา  อันเขารูปกับ 
หลักเกณฑแหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา 

(๓)  ทําการชักชวนมหาชนในการกระทําทางใจ  อันเขารูปกับ 
หลักเกณฑแหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป  เมื่อมีการกระทํา 
สามอยางนี้เขาแลว  ชื่อวา  เปนผูทํามหาชนใหไดรับประโยชน  ทํามหาชน 
ใหไดรับความสุข  ทําไปเพื่อความเจริญแกมหาชน  เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล 
เปนไปเพื่อความสุข  ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายแล. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๓๔/๔๕๐. 
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คนไมทิ้งธรรม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพรอมเพรียงกัน  มีความ 
บันเทิงตอกันและกัน   ไมทะ เลาะวิวาทกัน   เข ากันและกันไดสนิท เหมือน 
น้ํานมกับนํ้า  มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรักอยู ,  ภิกษุ  ท.!  
ทิศนั้น  เปนที่ผาสุกแกเรา  แมตองเดินไป  (อยางเหน็ดเหนื่อย)  จะปวย 
กลาวไปไยถึงการที่เพียงแตนึกถึง.  ในกรณีนี้  เราเชื่อแนแกใจวา  เปนเพราะ 
ภิก ษ ุ เ ห ล า นั ้น   ไ ด ล ะ ทิ ้ ง ธ ร ร ม ส า ม อ ย า ง เ ส ีย แ ล ว   แ ล ะ พ า ก ัน ม า ถ ือ  
ทําใหมากในธรรมสามอยาง.  ธรรมสามอยางอะไรบางเลาที่เธอละทิ้งเสียแลว ?  
สามอยางคือ:-  (๑)  ความตรึกในทางกาม, 

(๒)  ความตรึกในทางมุงราย, 
(๓) ความตรึกที่กอใหเกิดความลําบากแกผูอื่น .  ธรรม  

สามอยางเหลานี้แล  ที่พวกภิกษุเหลานั้นละทิ้งเสียแลว. 
ก็ธรรมอีกสามอยางอะไรบาง  พวกภิกษุเหลานั้นพากันมาถือ  ทําเพิ่มพูน 

ใหมาก?  สามอยางคือ:- 
(๑)  ความตรึกในการหลีกออกจากความพันพันในกาม, 
(๒)  ความตรึกในการทําความไมมุงราย, 
(๓) ความตรึกในการไมทําคนอื่นใหลําบาก.  ธรรมสามอยาง 

เหลานี้แล  ที่พวกภิกษุเหลานั้นพากันมาถือ  ทําเพิ่มพูนใหมาก. 
ภิกษุ  ท.!  ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพรอมเพรียงกัน  มีความบันเทิง 

ตอกันและกัน  ไมทะเลาะวิวาทกัน  เขากันและกันไดสนิทเหมือนน้ํานมกับนํ้า 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๕๕/๕๖๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรักอยู,  ภิกษุ  ท.!  ทิศนั้น  เปนที่ผาสุก 
แกเรา  แมตองเดินไป  (อยางเหน็ดเหนื่อย)  จะปวยกลาวไปไยถึงการที่เพียงแต 
นึกถึง.  ในกรณีนี้  เราเชื่อแนแกใจวา  เปนเพราะพวกภิกษุเหลานั้น  ไดละทิ้ง 
ธรรมสามอยางเหลาโนนเสียแลวและพากันมาถือ  ทําใหมากในธรรมสามอยาง 
เหลานี้แทน. 

 
 

คืนวันที่มีแต  “ความสวาง”๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  คืนวันของภิกษุ  ที่ประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว 
ยอมผานไปโดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเสื่อม 
มิได.  หกอยางอะไรบางเลา?  หกอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้:- 

(๑)  ไมมีความตองการมาก  จึงไมเปนทุกข  เพราะรูจักพอในเรื่อง 
จีวร,  บิณฑบาต,  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร, 

(๒)  เปนคนมีศรัทธา, 
(๓)  เปนคนมีศีล, 
(๔)  เปนคนปรารภความเพียร, 
(๕)  เปนคนมีสติ, 
(๖)  เปนคนมีปญญา. 
ภิกษุ  ท.!  คืนวันของภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้แลว 

ยอมผานไป  โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความ 
เสื่อมมิไดเลย. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.  อ็.  ๒๒/๔๘๓/๓๕๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ผูไมถูกตรึง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ตะปูตรึงใจ  ๕  ตัว  เปนสิ่งที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละไดแลว 
ภิกษุรูปนั้น  จักถึงความเจริญ  งอกงาม   ไพบูล  ในธรรมวินัยนี้,  ขอน้ี 
เปนฐานะที่มีไดเปนได. 

ภิกษุ  ท.!  ตะปูตรึงใจ  ๕  ตัว  เปนสิ่งที่ภิกษุละไดแลว  เปนอยางไรเลา ?  
ภ ิกษ ุใ น ธ ร ร ม ว ิน ัย นี ้  ย อ มม ิไ ด ส ง ส ัย   เ ค ล ือ บ แคล ง   ย อ มปล ง ใ จ เ ชื ่อ 
ยอมเลื่อมใส  ในพระศาสดา.  ภิกษุใดเปนดังกลาวนี้,  จิตของภิกษุนั้น 
ยอมนอมไป  เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส  เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ  
เพื่อความเพียรอันติดตอเนื่องกัน  และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง.  จิตของ 
ผูใด  ยอมนอมไปในความเพียร  ดังกลาวนี้,  นั่นแหละ  เปนตะปูตรึงใจตัวแรก 
ที่เธอนั้นละไดแลว  ดวยอาการอยางนี้แล. 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุ  ยอมมิไดสงสัย  เคลือบแคลง 
ยอมปลงใจเชื่อ  ยอมเลื่อมใส  ในธรรม  ฯลฯ  นั่นแหละ  เปนตะปูตรึงใจ 
ตัวที่สอง  ที่เธอนั้นละไดแลว  ดวยอาการอยางนี้. 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุ  ยอมมิไดสงสัย  เคลือบแคลง 
ยอมปลงใจเชื่อ  ยอมเลื่อมใส  ในพระสงฆ ฯลฯ  นั่นแหละ  เปนตะปูตรึงใจ 
ตัวที่สาม  ที่เธอนั้นละไดแลว  ดวยอาการอยางนี้. 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุ  ยอมมิไดสงสัย  เคลือบแคลง 
ยอมปลงใจเชื่อ  ยอมเลื่อมใส  ในไตรสิกขา  ฯลฯ  นั่นแหละ  เปนตะปู 
ตรึงใจตัวที่สี่  ที่เธอนั้นละไดแลว  ดวยอาการอยางนี้. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  เจโตขีลสูตร  มู.ม.  ๑๒/๒๐๘/๒๓๐,  ๒๓๑. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๓๒ 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุ  ไมครุนโกรธในเพื่อนผูประพฤติ 
พรหมจรรย ด วยก ันทั ้ง หลาย   ไม ทําความไม ชอบใจ   ม ิได ม ีจ ิตถ ูก โทสะ 
กระทบกระทั่ง  มิไดเกิดเปนตะปูตรึงใจ.  ภิกษุใดเปนดังกลาวนี้,  จิตของ 
ภิกษุนั้น  ยอมนอมไป  เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส  เพื่อความเพียรทําให 
เนือง ๆ  เพื่อความเพียรอันติดตอเนื่องกัน  และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง.  
จิตของผูใด  ยอมนอมไปในคยามเพียรดังกลาวนี้,  นั่นแหละ  เปนตะปูตรึงใจ 
ตัวที่หา  ที่เธอนั้นละไดแลว  ดวยอาการอยางนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ตะปูตรึงใจ  ๕  ตัว  เปนสิ่งที่ภิกษุรูปน้ีละไดแลว,  ภิกษุรูปน้ันจัก
ถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูล  ในธรรมวินัยนี้ ;  ขอนี้  เปนฐานะที่มีได 
เปนไดแล. 

 
 

ผูรอดจากการสึก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อยางนั้นแหละ,  ขอท่ีรางกายเกิดหนักตัวขึ้น,  ทิศทั้งหลาย 
ไมกระจาง,  ธรรมทั้งหลายไมแจมแจง,  ถีนมัทธะเขาจับจิต,  ฝนใจประพฤติ 
พรหมจรรย,  มีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย,  อาการเหลานี้ยอมมีแกภิกษุ 
ผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย,  ไมประมาณในการบริโภค,  ไมประกอบ 
ชาคริยธรรมเนือง  ๆ,  ไมเห็นแจงในธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล,  ไมขวนขวายบําเพ็ญ 
โพธิปกขิยธรรมภาวนา  ตลอดราตรีเปนเบื้องตนและราตรีเปนเบื้องปลาย. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๙/๕๖,  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง  ซึ่งเกิดหนักเนื้อ 

ตัวขึ้น  เพราะถูกนิวรณครอบงํา  ฝนใจประพฤติพรหมจรรยอยู  จนตองไปกราบเรียนพระอุปชฌายะ 
ใหทราบเรื่อง,  ทานจึงพาเขาไปเฝา  และไดรับคําแนะนําดังเรื่องนี้. 
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หมวดที่  ๑๓  วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส ๓๓๓

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  เธอ  พึงสําเหนียกใจไววา  “เราจักเปน 
ผูควบคุมทวารในอินทรียทั้งหลาย,  เปนผูรูประมาณในการบริโภค,  จัก 
ประกอบชาคริยธรรมเนื่อง  ๆ,  เปนผูเห็นแจงในธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล,  
จักเปนผู ขวนขวายบํา เพ็ญโพธิปกข ิยธรรมภาวนาตลอดราตร ีเปนเบื ้องตน 
และราตรีเปนเบื้องปลาย”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  เธอพึงสําเหนียกใจไวอยางนี้. 

ภิกษุรูปนั้น  นอมรับเอาโอวาทอันนี้  หลีกออกจากหมู  อยูแตผูเดียว  ไมประมาท  เพียรเผา 
กิเลส  มีตนสงไปแลวในการทําเชนนั้น.  ในที่สุด  ก็ถึงความเปนพระอรหันตแลว 

 
 

ผูเปรียบดวยการไมถูก  “แมลงวันตอม”๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุเดินอยูก็ตาม  ยืนอยูก็ตาม  นั่งอยูก็ตาม  นอนยัง 
ไมหลับก็ตาม,  ถาเธอ  เกิดครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทางกาม  ก็ดี 
เ ก ิดความครุ นค ิดอยู ด วยความครุ นค ิดในทาง เด ือดแค น   ก ็ด ี  เก ิดความ 
ครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทางทําใหผูอื่นใหลําบาก  ก็ดี ขึ้น,  ภิกษุนั้น 
ไมรับเอาความครุนคิดเชนนั้น ๆ ไว  ละทิ้งเสีย  ถายถอนออกเสีย  ทําให 
สิ้นสุดเสีย  ถึงความไมมีอะไรเหลืออยู;  ภิกษุผูเปนเชนนี้  แมเดินอยูก็ตาม 
ยืนอยูก็ตาม  นั่งอยู ก็ตาม  นอนอยูก็ตาม  เราเรียกวา  ผูทําความเพียรเผากิเลส 
ผูกลัวตอความเปนทาสของกิเลส  เปนผูปรารภความเพียร  ติดตอสม่ําเสมอ  และ 
เปนผูมีตนสงไปแลวในการกระทําเชนนั้น. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๗/๑๑. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๓๔ 

(อีกสูตรหนึ่ง)  ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูละองคหาไดแลว  และผูประกอบพรอมดวย 
องคหา  เราเรียกวา  “ผูประกอบดวยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น, ผูอยูจบพรหมจรรย,  
เปนยอดบุรุษ”  ในธรรมวินัยนี้ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูละองคหาไดแลว  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  
กามฉันทะเปนสิ่งที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละไดแลว,  พยาบาท  ก็เปนสิ่งที่เธอละไดแลว,  
ถีนมิทธะ  ก็เปนสิ่งที่เธอละไดแลว,  อุทธัจจกุกกุจจะ  ก็เปนสิ่งที่เธอละไดแลว,  
วิจิกิจฉา  ก็เปนสิ่งที่เธอละไดแลว. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูประกอบพรอมดวยองคหา  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูประกอบดวยพรอมกองศีลอันเปนอเสขะ,  
เปนผูประกอบพรอมดวย  กองสมาธิอันเปนอเสขะ,  เปนผูประกอบพรอมดวยกอง 
ปญญาอันเปนอเสขะ,  เปนผูประกอบพรอมดวยกองวิมุตติอันเปนอเสขะ,  เปนผู 
ประกอบพรอมดวย  กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้ 
ชื่อวาเปนผูประกอบพรอมดวยองคหา. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูละองคหาไดแลว  และผูประกอบพรอมดวยองคหา 
เราเรียกวา  “ผูประกอบดวยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น,  ผูอยูพรหมจรรย,  เปน 
ยอดบุรุษ”  ในธรรมวินัยนี้  ฉะนี้แล. 

 
หมวดที่สิบสาม  จบ 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๗/๑๒. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 

 ๓๓๕ 

 
 

ผูชี้ชวนวิงวอน! 
----------- 

ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 
หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 

กตํ  โว  ตํ  มยา 
ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 

เกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 
กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 

 
เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย,  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย. 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
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 ๓๓๖ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่  ๑๔ 
 

วาดวย  การไมเปนทาสตัณหา 
 
 
 

  ๑.  ผูเห็นแกธรรม 
  ๒.  ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา 
  ๓.  คุมคาขาวสุก 
  ๔.  เนื้อท่ีไมติดบวงนายพราน 
  ๕.  ผูไมถูกลาม 
  ๖.  มิตตภิกขุ 
  ๗.  ไมเปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๔ 

วาดวย  การไมเปนทาสตัณหา 
(ปฏิปกขนัยของหมวด  ๕  อันวาดวยการเปนทาสตัณหา) 

 
 

ผูเห็นแกธรรม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทมีสองชนิด.  สองชนิดอะไรบางเลา ?  สองชนิด 
คือ  ภิกษุบริษัท  หนักในอามิส  ไมหนักในพระสัทธรรมหนึ่ง,  ภิกษุบริษัท 
หนักในพระสัทธรรม  ไมหนักในอามิส  หนึ่ง  ---ฯลฯ--- 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทที่หนักในพระสัทธรรม  ไมหนักในอามิส 
เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  ภิกษุเหลาใด  ไมกลาวยกยอกันเอง 
ตอหนาคฤหัสถผูครองเรือน  ซึ่งมีการเปนอยูขาวสะอาด  วา  “ภิกษุรูปโนนเปน 
อริยบุคคลชนิดอุภโตภาควิมุตต,  รูปโนนเปน  อริยบุคคลชนิดปญญา 
วิมุตต,  รูปโนนเปน  อริยบุคคลชนิดกายสักขี,  รูปโนนเปน  อริยบุคคล 
ชนิดทิฏฐิปปตตะ,  รูปโนนเปน  อริยบุคคลชนิดสัทธาวิมุตต,  รูปโนน 
เปน  อริยบุคคลชนิดธัมมานุสารี,  รูปโนนเปน  อริยบุคคลชนิดสัทธานุสารี,  
รูปโนน   มีศีลมีการเปนอยูงดงาม ,   และรูปโนน   ทุศีลมีการเปนอยู 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทุก.  อํ.  ๒๐/๙๓/๒๙๓. 

๓๓๗ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๓๘ 

เลวทราม”  ดังนี้เปนตน.  ภิกษุเหลานั้นยอมไดลาภ  เพราะการไมกลาวยกยอ 
กันนั้นเปนเหตุ.  ครั้นไดลาภแลว  ภิกษุพวกนั้นก็ไมติดอกติดใจในรส 
แหงลาภ  ไมสยบ  ไมเมาหมก  มองเห็นสวนที่เปนโทษ  เปนผูรูแจมแจง 
ในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข   บริโภคลาภนั้นอยู .  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทอยางนี้แล  เราเรียกวา  บริษัทที่หนักในพระสัทธรรม 
ไมหนักในอามิส. 

 
 

ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ถาหากภิกษุ  กระทําในใจซึ่ง  เมตตาจิตเปนตน  แมสัก 
วาชั่วลัดนิ้วมือเดียว,  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ผูเปนอยูไมหางจากฌาน 
 (การเผากิเลส)  เปนผูทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา  เปนผูทําการสนองโอวาท 
ยอมฉันขาวของชาวเมือง  ไมเสียเปลา  ;  จะกลาวทําไมเลา  ถึงผูที่  กระทําในใจ 
ซ่ึงเมตตาจิตนั้นไดมาก. 

 
 

คุมคาขาวสุก๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใด 
แหงหนึ่งอยู.  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีก็ตาม  เขาไปหาภิกษุนั้นแลว  นิมนต 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  เอก.  อํ.  ๒๐/๑๒/๕๖. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๕๔/๕๖๓. 
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หมวดที่  ๑๔  วาดวยการไมเปนทาสตัณหา ๓๓๙

ฉันอาหารในวันรุงขึ้น.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้มีความหวังในอาหารนั้นก็รับนิมนต.  
ครั้นราตรีลวงไป  ถึงเวลาเชาเธอครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปสูเรือนแหงคฤหบดี 
หรือบุตรคฤหบดีผูนิมนต,  ถึงแลวก็นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว.  คฤหบดีหรือ 
บุตรคฤหบดี  ไดเลี้ยงดูเธอนั้น  ดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต  ดวยตนเอง 
ใหอิ่มหนําจนเธอบอกหาม.  เธอไมนึกชมในใจทํานองนี้วา  “วิเศษจริง,  คฤหบดี 
หรือบุตรคฤหบดีนี้  เลี้ยงเรา  ดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีตดวยตนเอง  ใหอิ่มหนํา 
จนเราตองบอกหาม”  ดังนี้แลว,  ภิกษุนั้นก็ไมนึกหวังตอไปอีกวา  “โอหนอ,  
แมวันตอ ๆ  ไป  คฤหบีดหรือบุตรคฤหบดี  พึงเลี้ยงเรา  ดวยของเคี้ยวของฉัน 
อันปราณีต  ดวยตนเอง  ใหอิ่มหนําจนตองบอกหาม  อยางนี้อีกเถิด”  ดังนี้.  เธอนั้น 
ไมติดอกติดใจในรสอาหาร  ไมสยบ  ไมเมาหมก  มองเห็นสวนที่เปนโทษ 
เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข  บริโภคอาหารนั้นอยู.  เธอนั้น 
ยอมครุ นคิดอยู ดวยความครุ นคิดในทางออกจากกามบาง  ครุ นคิดอยู ดวย 
ความครุนคิดในทางไมเคียดแคนบาง   ครุนคิดอยูดวยความครุนคิดใน 
ทางไมทําใหผูอื่นลําบากโดยไมรูสึกตัวบาง  ณ  ที่นั่งฉันนั้นเอง. 

ภิกษุ  ท.!  เรากลาววา  ทานที่ถวายแกภิกษุเชนนี้  มีผลใหญ.  เพราะ 
เหตุไร ?  เพราะเหตุวา  ภิกษุนี้  เปนผูไมมัวเมา  แล. 

 
เนื้อ ที่ไมติดบวงนายพราน๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง  ไมติดใจ  ไมสยบอยู 

ไมเมาหมกอยู  ในกามคุณ  ๕  เหลานี้แลว  มองเห็นสวนที่เปนโทษอยู 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปาสราสิสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๓๓/๓๒๘. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๔๐ 

เป นผู รู แจ มแจ ง ในอ ุบาย เป น เครื ่อ งออกไปจากท ุกข   บร ิโภคกามค ุณทั ้ง 
๕ นั้นอยู;  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  อันคนทั้งหลาย  พึงเขาใจไดอยางนี้วา 
 “เปนผู ไมถึงความพินาศ   ยอยยับ   ไมตองทําตามประสงคของมารผู ใจบาป 
แตอยางใด”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนเนื้อปาตัวที่ไมติดบวง  ไมตองนอนจมอยูใน 

กองบวง,  มันเปนสัตวที่ใคร ๆ  ควรเขาใจไดวา  “เปนผูไมถึงความพินาศยอยยับ 
ไมตองทําตามประสงคของมารผูใจบาปแตอยางใด,  เมื่อนายพรานมาถึง  ก็ไมจําเปน 
ตองหลีกหนีไปตามที่ตองการ”  ดังนี้,  ขอนี้ฉันใด,  ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้น  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,  เมื่อไมติดใจไมสยบอยู  ไมเมาหมกอยู 
ในกามคุณ  ๕  เหลานี้แลว  มองเห็นสวนที่เปนโทษ  เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปน 
เครื่องออกจากทุกข  บริโภคกามคุณทั้ง  ๕  อยู,  ก็เปนผูที่คนทั้งหลายพึงเขาใจ 
ไดอยางนี ้วา  “เปนผู ไมถึงความพินาศยอยยับ  ไมตองทําตามประสงคของมาร 
ผูใจบาปแตอยางใด”  ดังนี้. 
 

ภิกษุ  ท.!  กามคุณเหลานี้  มีหาอยาง.  หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยาง 
คือ  รูป  ที่ไดเห็นดวยตา,  เสียง  ที่ไดยินดวยหู,  กลิ่น  ที่ไดดมดวยจมูก,  
รส  ที่ไดลิ้มดวยลิ้น,  โผฏฐัพพะ  ที่ไดสัมผัสดวยกาย,  อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา 
นารักใคร  นาชอบใจ  ยวนตาใหร ัก  เปนที ่เข าไปตั ้งไว ซึ ่งความใคร  เปนที ่ตั ้ง 
แหงความกําหนัดยอมใจ.  ภิกษุ  ท.!  กามคุณมีหาอยางเหลานี้แล. 
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หมวดที่  ๑๔  วาดวยการไมเปนทาสตัณหา ๓๔๑

ผูไมถูกลาม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม  ตัดเครื่องลาม 
ทางใจ  หาอยางใหขาดออกดวยดีแลว,  คืนวันของบรรพชิตรูปนั้นยอมผานไป 
โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเสื่อมมิได.  
เครื่องลามทางใจหาอยาง  ที่บรรพชิตรูปน้ันตัดใหขาดออกดวยดีแลว  เปนอยาง 
ไรเลา ?   

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูปราศจากความกําหนัด  ในกาม 
ทั้งหลาย,  ปราศจากความพอใจ  ความรัก  ความกระหาย  ความเรารอน 
และความทะยานอยากในกามทั้งหลาย.  ภิกษุใด  เปนดังกลาวนี้,  จิตของ 
ภิกษุนั้น  ยอมนอมไป  เพื่อความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส  เพื่อความเพียรทําให 
เนือง ๆ  เพื่อความเพียรอันติดตอเนื่องกัน  และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง 
จิตของผูใด  ยอมนอมไป  ในความเพียรดังกลาวนี้,  นั่นแหละ  เปนเคร่ืองลามทางใจ 
อยางที่หนึ่ง  ซึ่งเธอตัดใหขาดออกดวยดีแลว. 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุ  เปนผูปราศจากความกําหนัด 
ในกาย,---ฯลฯ---  นั่นแหละ  เปนเครื่องลามทางใจอยางที่สอง  ซึ่งเธอตัด 
ใหขาดออกดวยดีแลว. 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุ  เปนผูปราศจากความกําหนัดในรูป,  
---ฯลฯ---  นั่นแหละ  เปนเครื่องลามทางใจอยางที่สอง  ซึ่งเธอตัดใหขาดออก 
ดวยดีแลว. 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุ  ไดฉันอาหารเต็มทองตามประสงคแลว 
ก็ไมมัวหาความสุขในการหลับ  ไมหาความสุขในการเอนกายเลน  ไมหาความสุข 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทสก.  อํ.  ๒๔/๒๑,  ๒๒/๑๔. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๔๒ 

ในการนอนซบเซาไมอยากลุก  เปนอยู.  ---ฯลฯ--  นั่นแหละ  เปนเครื่อง 
ลามทางใจอยางที่สี่  ซึ่งเธอตัดใหขาดออกดวยดีแลว. 

ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  ภิกษุ  ไมประพฤติพรหมจรรย  โดยตั้งความ 
ปรารถนาเพื่อเปนเทวดาพวกใดพวกหนึ่ง  วา  “เราจักเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ 
หรือเปนเทวดาผูมีศักดานอยชนิดใดชนิดหนึ่งดวยศีลน้ี,  ดวยวัตรนี้,  ดวยตบะนี้,  
หรือดวยพรหมจรรยนี้”  ดังนี้.  ภิกษุใดเปนดังกลาวนี้,  จิตของภิกษุนั้น 
ยอมนอมไป  เพื่อความเพียร  เปนเครื่องเผากิเลส  เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ  
เพื่อความเพียรอันติดตอเนื่องกัน  และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง.  จิตของ 
ผูใด  ยอมนอมไป  ในความเพียรดังกลาวนี้.  นั่นแหละ  เปนเครื่องลามทางใจ 
อยางที่หา  ซึ่งเธอตัดใหขาดออกดวยดีแลว. 

ภิกษุ  ท.!  บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม  ตัดเครื่องลาม 
ทางใจหาอยางเหลานี้  ใหขาดออกดวยแลว,  คืนวันของบรรพชิตรูปน้ันยอมผานไป 
โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเสื่อมมิได 
เชนเดียวกับคืนวันแหงดวงจันทรเวลาขางขึ้น,  ดวงจันทรนั้น  โดยสีก็แจมกระจาง,  
โดยวงกลดก็ใหญกวางออก,  โดยรัศมีก็เจริญขึ้น,  โดยขนาดก็ขยายใหญขึ้น  ฉันใด 
ก็ฉันนั้น  แล. 

 
 

มิตตภิกขุ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มิตรที่เปนภิกษุ  ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลานี้  เปนคน 
ที่ใคร ๆ  ควรคบ  หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยาง  คือ:- 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๙๒/๑๔๖. 
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หมวดที่  ๑๔  วาดวยการไมเปนทาสตัณหา ๓๔๓

(๑)  ภิกษุนั้น  ไมใชผูอื่นใหทํางาน, 
(๒)  ภิกษุนั้น  ไมชอบกออธิกรณ, 
(๓)  ภิกษุนั้น  ไมทําตนเปนปฏิปกษตอเหลาพระเถระชั้นครูบาอาจารย, 
(๔)  ภิกษุนั้น  ไมชอบเที่ยวไกล ๆ  และไมมีจุดหมาย, 
(๕)  ภิกษุนั้น  มีความสามารถในการแสดง ,  ในการชี้ชวน,  ในการ 

ปลุกปลอบ ,   ในการเราให เกิดความบันเทิง ,   ดวยธรรมมีกถา  
ตามเวลาอันสมควร. 

 
ภิกษุ  ท.!มิตรที่เปนภิกษุ  ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลานี้แล 

เปนคนที่ใคร ๆ  ควรคบแท. 
 
 

ไมเปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อานิสงสในการอยูเปนที่เหลานี้  มีอยูหาอยาง  หาอยางอะไร 
บางเลา ?  หาอยาง  คือ:- 

(๑)  เธอ  ยอมไดบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ, 
(๒)  เธอ  ยอมไมเสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแลว, 
(๓)  เปนผูแตกฉานช่ําชองในบางสิ่งบางอยาง  แมที่บรรลุแลว, 
(๔)  ไมเปนโรคที่ทําใหชีวิตลําบาก , 
(๕)  และเปนคนมีมิตร. 
ภิกษุ  ท.!  อานิสงสในการอยูเปนที่  มีอยูหาอยางเหลานี้แล. 

 
หมวดที่สิบสี่  จบ 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๘๕/๒๒๒. 
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 ๓๔๕ 

 
 

ผูชี้ชวนวิงวอน! 
----------- 

 
ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 

หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกฺมฺป  อุปาทาย 
กตํ  โว  ตํ  มยา 

ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 
 

เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย,  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
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 ๓๔๖ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๕ 

วาดวย  การไมหละหลวมในธรรม 
 
 

๑.  ผูไมใชนกแกวนกขุนทอง 
๒.  ถุงธรรม 
๓.  ปริยัติที่ไมเปนงูพิษ 
๔.  ผูสนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนา 
๕.  เนื้อแท  ที่ไมอันตรธาน 
๖.  ยอดแหงความเพียร 
๗.  ผูไมมีอหังการ 
๘.  ผูไมทําศาสนาเสื่อม 
๙.  ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร 
๑๐.  คนควรเลี้ยงโค 
๑๑.  ลูกในคอก 
๑๒.  ทางเจริญของ  “ลูกในคอก” 
๑๓.  ผูไมโลเล 
๑๔.  ผูไมรองเพลง 
๑๕.  ผูไมประมาท 
๑๖.  ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม 
๑๗.  ผูตายไมเสียที 
๑๘.  ผูไมหลนจากศาสนา 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๕ 

วาดวย  การไมหละหลวมในธรรม 
(ปฏิปกขนัย  ของหมวด  ๖  อันวาดวยการหละหลวมในธรรม) 

 
 
 
 

ผูไมใชนกแกวนกขุนทาง๑ 
 

ภิกษุ!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม  (นานาชนิด)  
คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ 
เวทัลละ,  แตเธอยอมรูความหมายอันยิ่งแหงธรรมนั้น ๆ  ดวยปญญา.  
ภิกษุอยางนี้แล  ชื่อวาธรรมวิหารี  - ผูอยูดวยธรรม. 

 
ภิกษุ!  ภิกษุผูมากดวยปริยัติเราก็แสดงแลว,  ผูมากดวยการบัญญัติเราก็ 

แสดงแลว,  ผูมากดวยการสาธยายเราก็แสดงแลว,  ผูมากดวยการคิดเราก็แสดงแลว,  
และธรรมวิหารี  - ผูอยูดวยธรรมเราก็แสดงแลว  ดวยประการฉะนี้. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๐๐/๗๔. 

๓๔๗ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๔๘ 

ภิกษุ !  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกุล  อาศัยความ 
เอ็นดูแลว   จะพึงทําแกสาวกทั ้งหลาย   กิจอันนั ้น   เราไดทําแลวแกพวกเธอ 
ทั้งหลาย  ภิกษุ !  นั่น  โคนไมทั้งหลาย,  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย.  ภิกษุ !  
เธอทั้งหลาย   จงเพียรเผากิเลส ,  อยาไดเปนผูประมาท;  เธอทั้งหลาย 
อยาเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย.  นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอน 
เธอทั้งหลายของเรา. 

 
 

ถุงธรรม๑ 
 

ภิกษุ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม  (นานาชนิด)  
คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ 
เวทัลละ,  แตเธอไมใชวันทั้งวันใหเปลืองไปดวยการเรียนธรรมนั้น ๆ  ไม 
เร ิดร างจากการหล ีกเร น   ประกอบตามซึ ่งธรรมเปนเครื ่องสงบใจในภายใน 
เนือง ๆ  .  ภิกษุอยางนี้แล  ชื่อวา  ธรรมวิหารี-ผูอยูดวยธรรม. 

 
ภิกษุ !  ผูมากดวยปริยัติเราก็แสดงแลว,  ผูมากดวยบัญญัติเราก็ 

แสดงแลว,  ผูมากดวยการสาธยายเราก็แสดงแลว,  ผูมากดวยการคิดเราก็แสดงแลว,  
และธรรมวิหารี  –  ผูอยูดวยธรรมเราก็แสดงแลว  ดวยประการฉะนี้. 

 
ภิกษุ !  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล  อาศัยความ 

เอ็นดูแลว   จะพึงทําแกสาวกทั ้งหลาย   กิจอันนั ้น   เราไดทําแลวแกพวกเธอ 
ทั้งหลาย.  ภิกษุ!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย.  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ  ๒๒/๙๙/๗๓. 
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ภิกษุ!  เธอทั้งหลาย   จงเพียรเผากิเลส ,  อยาไดเปนผูประมาท ,  เธอ  
ทั้งหลาย   อยาเปนผูที่ตองรอนใจ   ในภายหลังเลย .  นี่แล   เปนวาจา 
เครื่องพร่ําสอนเธอทั้งหลายของเรา. 

 
 

ปริยั ติที่ ไม เปนงูพิษ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ก็กุลบุตรางพวกในกรณีนี้  เลาเรียนปริยัติธรรม  (นานา 
ชนิด)  คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ 
อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ,  กุลบุตรเหลานั้น  ครั้นเลาเรียนธรรมนั้น ๆ  แลว 
ก็สอดสองใครครวญเนื้อความแหงธรรมนั้น ๆ  ดวยปญญา,  เมื่อสอดสองใครครวญ 
เนื้อความดวยปญญา,  ธรรมเหลานั้น  ยอมทนตอการเพงพิสูจนของกุลบุตรเหลานั้น,  
กุลบุตรเหลานั ้น   เลา เร ียนธรรม   ดวยการมิไดเพงข อบกพรอง   (ของธรรม 
หรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่ง)  และมิไดมีความคิดที่จะใชเปนเครื่องทําลาย 
ลัทธิใดลัทธิหนึ่งเปนอานิสงส.  ผูรู ทั ้งหลายเลาเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณ 
ประ โยชน อ ัน ใด   ก ุลบ ุตร เหล านั ้นก ็ได ร ับค ุณประโยชน อ ันนั ้นแห ง ธ ร รม .  
ธรรมเหลานั้น  ก็กลายเปนธรรมที่กุลบุตรเหลานั้นถือเอาดวยดี  เปนไป 
เพื่อความเปนประโยชนเกื้อกูล  เพื่อสุขแกกุลบุตรเหลานั้นเอง   ตลอด 
กาลนาน.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะความที่ธรรมท้ังหลายอันกุลบุตรเหลานั้น 
ถือเอาดวยดีเปนเหตุ. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการใครจะไดงู  เที่ยวเสาะ 
แสวงหาอยู  บุรุษน้ัน  ครั้น  เห็นงูตัวใหญ  จึงเอาทอนไมมีงามดังเทาแพะ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อลคัททูปมสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๒๖๘/๒๗๙. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๕๐ 

กดงูนั ้น   ใหเปนการถูกกดไวอยางดี  ครั ้นแลว   จึงจับงูนั ้นที ่คออยางมั ่นคง .  
แมง ูต ัวนั ้น   จะพึงร ัดเอามือ   แขน   หรืออวัยวะแหงใดแหงหนึ ่งของบุร ุษนั ้น 
ดวยลําตัวของมัน  ก็ตามที,  แตบุรุษน้ันไมตาย  หรือไมตองไดรับทุกขเจียนตาย 
เพราะการรัดเอาของงูนั้นเปนเหตุ.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะงูตัวนั้นถูกจับไว 
อยางมั่นคงดีแลวเปนเหตุ; 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  กุลบุตรบางพวกในกรณีนี้  เลาเรียน 

ปริยัติธรรม  (นานาชนิด)  ---กุลบุตรเหลานั้น  ครั้นเลาเรียนธรรมนั้น ๆ  แลว 
ก็สอดสองใครครวญเนื้อความแหงธรรมนั้น ๆ  ดวยปญญา.  เมื่อสอดสองใครครวญ 
เนื้อความดวยปญญา,  ธรรมเหลานั้น  ยอมทนตอการเพงพิสูจนของกุลบุตรเหลานั้น.  
กุลบุตรเหลานั้น  เลาเรียนธรรม  ดวยการมิไดเพงหาขอบกพรอง  (ของธรรมหรือ 
ของลัทธิใดลัทธิหนึ่ง)  และมิไดมีความคิดที่จะใชเปนเครื่องทําลายลัทธิใดลัทธิหนึ่ง 
เปนอานิสงส.  ผูรูทั้งหลาย  เลาเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชนอันใด  กุลบุตร 
เหลานั้น  ก็ไดรับคุณประโยชนอันนั้นแหงธรรม,  ธรรมเหลานั้น  ก็กลายเปนธรรม 
ที ่ก ุลบุตรเหลานั ้นถือเอาดวยดี  เปนไปเพื ่อความเปนประโยชนเกื ้อกูล  เพื ่อสุข 
แกกุลบุตรเหลานั้นเองตลอดกาลนาน.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะความที่ธรรม 
ทั้งหลายอันกุลบุตรเหลานั้นถือเอาดวยดีเปนเหตุ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงทราบ 

ถึงความหมายแหงคําพูดอันใดของเรา   พึงจดจําขอนั้น   โดยประการฉันนั ้น ,  
ถาพวกเธอยังไมเขาใจ  เราจะทบทวนในขอน้ันแกเธอท้ังหลาย  หรือพวกเธอเอาไป 
สอบถามพวกภิกษุผูฉลาดดูก็ไดแล. 
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ผูสนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายอยากลาวถอยคําที่ยึดถือเอาแตกตางกันวา 
ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้,  ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้,  ทานรูจักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ 
ไดอยางไร  ทานปฏิบัติผิด,  ขาพเจาซิปฏิบัติชอบ.  คําควรกลาวกอน  ทานกลาว 
ทีหลัง  คําควรกลาวทีหลัง  ทานมากลาวกอน  คําพูดของทานจึงไมเปนประโยชน 
คําพูดของขาพเจาเปนประโยชน.  ขอท่ีทานเคยถนัด  มาแปรปรวนไปเสียแลว.  
ขาพเจาสลัดคําพูดของทานไดแลว  ทานถูกขาพเจาขมแลว  เพื่อใหถอนคําพูดผิด ๆ  
นั้นเสีย  หรือถาทานสามารถก็จงคานมาเถิด;  ดังนี้.  พวกเธอทั้งหลาย  ไมพึง 
กลาวถอยคําเห็นปานนั้น  เพราะเหตุไรเลา ?  เพราะเหตุวา  การกลาวนั้น ๆ  
ไมประกอบดวยประโยชน  ไมเป นเงื ่อนตนของพรหมจรรย   ไมเป นไปพรอม 
เพื ่อความหนาย  ความกลายกําหนัด  ความดับ  ความรํางับ  ความรู ยิ ่ง  ความ 
รูพรอมและนิพพาน. 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อพวกเธอทั้งหลายจะกลาว  จงกลาววา  “ความทุกขเปน 
เชนนี้ ๆ ,  เหตุใหเกิดทุกขเปนเชนนี้ ๆ ,  ความดับสนิทแหงทุกขเปน  
เชนนี้ ๆ ,  และขอปฏิบัติใหถึงความดับสนิทแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ”  
ดังนี้.  ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?  เพราะเหตุวา  การกลาวนั้น ๆ  เปนการกลาว 
ประกอบดวยประโยชน  เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  เปนไปพรอมเพื่อความ 
หนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความรํางับ  ความรู ยิ ่ง   ความรู พรอม 
และนิพพาน. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงทําความเพียร 
เพื่อใหรูวา  “นี้  ทุกข,  นี้  เหตุใหเกิดทุกข,  นี้  ความดับสนิทแหงทุกข,  
นี้  ขอปฏิบัติใหถึงความดับสนิทแหงทุกข”  ดังนี้แล. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๕/๑๖๖๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๕๒ 

เนื้อแทที่ไมอันตรธาน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้,  สุตตันตะเหลาใด  ที่กวีแตงขึ้นใหม 
เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน  มีอักษรสละสลวย  มีพยัญชนะอันวิจิตร 
เปนเรื่องแนวนอก  เปนคํากลาวของสาวก  เมื่อมีผูนําสุตันตะเหลานั้นมากลาวอยู 
เธอจักไมฟงดวยดี  ไมเงี ่ยหูฟง  ไมตั ้งจิตเพื ่อจะรูทั ่วถึง  และจักไมสําคัญวาเปน 
สิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. 

ภิกษุ  ท.!  สวน  สุตตันตะเหลาใด  ที่เปนคําของตถาคต  เปนขอ 
ความลึก  มีความหมายซึ ้ง  เปนชั ้นโลกุตตระ  วาเฉพาะดวยเรื ่องสุญญตา,  
เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู;  เธอยอมฟงดวยดี  ยอมเงี่ยหูฟง 
ยอมตั ้งจ ิตเพื ่อจะรู ทั ่วถ ึง   และยอมสําคัญวาเปนสิ ่งที ่ตนควรศึกษาเลาเร ียน 
จึงพากันเลาเรียน  ไตถาม  ทวนถามแกกันและกันอยู วา  “ขอนี้เปนอยางไร ?  
มีความหมายกี่นัย ?  ”  ดังนี้.  ดวยการทําดังนี้  เธอยอมเปดธรรมที่ถูกปดไวได.  ธรรมที่ยัง 
ไมปรากฏ  เธอก็ทําใหปรากฏได,  ความสงสัยในธรรมหลายประการที่นาสงสัย 
เธอก็บรรเทาลงได. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทเหลานี้  เราเรียกวา  บริษัทที่มีการลุลวงไปได 
ดวยการสอบถามแกกันและกันเอาเอง,  หาใชดวยการชี้แจงโดยกระจาง 
ของบุคคล  ภายนอกเหลาอื่นไม;  จัดเปนบริษัที่เลิศแล. 

 
ยอดแหงความเพียร๒ 

 
ภิกษุ  ท.!  ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน  สองประการเหลานี้ 

เปนสิ่งที่ทําไดยากในโลก  สองประการอะไรบางเลา ?  สองประการ  คือ  :- 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทุก.  อํ.  ๒๐/๙๒/๒๙๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทุก.  อํ.  ๒๐/๖๐/๒๔๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 
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หมวดที่  ๑๕  วาดวยการไมหละหลวมในธรรม ๓๕๓

ฝายคฤหัสถผูครองเรือน  ตองใชความเพียร  เพื่อใหไดเครื่องนุงหม 
อาหาร  ที่อยูอาศัย  และยาแกไข  นี่อยางหนึ่ง, 

 
ฝายบรรพชิต  ผูออกบวชจากเรือนไมเกี่ยวของดวยเรือน  ตองใชความ 

เพียร  เพื่อละ  อุปธิเสียทั้งหมด,  นี่อยางหนึ่ง. 
 
ภิกษุ  ท.!  ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน  สองประการเหลานี้แหละ 

เปนสิ่งที่ทําไดยากในโลก. 
 
ภิกษุ  ท.!  บรรดาความเพียรที่เปนหลักเปนประธานสองประการเหลานี้ 

ความเพียร  เพื่อละ  อุปธิเสียทั้งหมด  จัดเปน  ยอดแหงความเพียร. 
 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 

ไววา  “เราทั้งหลาย  จักตั้งความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน  เพื่อละ  อุปธิ 
เสียทั้งหมด”  ดังนี้  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยาง 
นี้แล. 

 
 

ผูไมมีอหังการ๑ 
 

สารีบุตร!  แมเราจะพึงแสดงธรรมโดยยอก็ตาม  โดยพิสดารก็ตาม  ทั้งโดย 
ยอและพิสดารก็ตาม,  ผูรูธรรม  ก็ยังมีไดโดยอยากอยูนั่นเอง. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๗๐/๔๗๒,  ตรัสแกทานพระสารีบุตรเถระ. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๕๔ 

“ขาแตพระผูมีพระภาคเจา,  ถึงเวลาแลว,  ขาแตพระสุคตเจา  ถึง 
เวลาสมควรแลว  ที่พระผูมีพระภาคเจา  จะพึงแสดงธรรมโดยยอก็ตาม  โดย 
พิสดารก็ตาม  ทั้งโดยยอและพิสดารก็ตาม,  ผูรูธรรม  จักมีเปนแน”  ทานพระ- 
สารีบุตร  กราบทูลขอรอง. 

 
สารีบุตร !  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  เธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไววา 

“อหังการ  (ความถือวาเรา)  มมังการ  (ความถือวาของเรา)  และมานานุสัย  (กิเลส 
ที่นอนสยบอยูในสันดานคือมานะ)  จักตองไมเกิดขึ้น  เพราะเหตุแหงกาย  อันมี 
วิญญาณนี้  และจักตองไมเกิดขึ้น  เพราะเหตุแหงสิ่งอื่นที่เห็นอยูในกายนอกทั้งสิ้น  ;  
ก็เมื ่อภิกษุเขาถึง  เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันใดอยู  อหังการ  มมังการ  และ 
มานานุสัย  จักไมมี,  เราทั้งหลาย  จักเขาถึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันนั้นแลว 
แลอยู”  ดังนี้.  สารีบุตร !  เธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้เถิด. 

 
สารีบุตร!  เมื่อใดแล  ภิกษุ  ไมมีอหังการ  มมังการ  และมานานุสัย 

อันเกิดขึ ้น เพราะเหตุแหงกายอันมีว ิญญาณนี ้  และไมม ีอหังการ   มมังการ 
และมานานุสัย  อันเกิดขึ ้นเพราะเหตุแหงสิ ่งอื ่นที่เห็นอยูในภายนอกทั้งสิ ้น ;  
และเมื ่อ เธอเขาถึง   เจโตวิมุตติปญญาวิมุต ิ  อันใดอยู   อหังการ   มมังการ 
และมานานุสัย  จักไมมี,  เธอ  เขาถึง  เจโตวิมุตติปญญวิมุติ  อันนั้นแลว 
แลอยู  ;  สารีบุตร !  เมื่อนั้น,  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ตัดตัณหาไดแลว ,   
รื้อสัญโญชนเสียแลว,  ทําที่สุดแหงทุกขด  เพราะรูจักหนาตาของมานะ 
อยางถูกตองแลว, 
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หมวดที่  ๑๕  วาดวยการไมหละหลวมในธรรม ๓๕๕

ผูไมทําศาสนาเสื่อม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มูลเหตุสี่ประการเหลานี้  ยอมทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูได 
ไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.  สี่ประการอะไรบางเลา ?  สี่ประการ  คือ:- 

(๑)  ภิกษุ  ท.!  พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เลาเรียนสูตรอันถือกัน 
มาถูก  ดวยบทพยัญชนะที่ใชกันถูก   ความหมายแหงบทพยัญชนะที่ใช 
กันก็ถูก  ยอมมีนัยอันถูกตองเชนนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นี่เปนมูลกรณีที่หนึ่ง 
ซึ่งทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 

(๒)  ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  พวกภิกษุ  เปนคนวางาย  ประกอบ 
ดวยเหตุที่ทําใหเปนคนวางาย  อดทน  ยอมรับคําสั่งสอนโดยความเคารพหนักแนน.  
ภิกษุ  ท.!  นี่เปนกรณีที่สอง  ซึ่งทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดไมเลอะเลือน 
จนเสื่อมสูญไป. 

(๓)  ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  พวกภิกษุเหลาใด  เปนพหุสูต  คลองแคลว 
ในหลักพระพุทธวจนะ  ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมาติกา  (แมบท)  พวกภิกษุ 
เหลานั้น  เอาใจใส  บอกสอน  เนื้อความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอื่น ๆ,  
เมื่อทานเหลานั้นลวงลับไป  สูตรทั้งหลาย  ก็ไมขาดเปนมูลราก  (อาจารย)  มีที่ 
อาศัยสืบกันไป.  ภิกษุ  ท.!  นี่เปนมูลกรณีที่สาม  ซึ่งทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูได 
ไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 

(๔)  ภิกษุ  ท.!  อีกอยางหนึ่ง,  พวกภิกษุผูเถระ  ไมทําการสะสม  
บร ิกขาร   ไม ป ระพฤต ิย อหย อนใน ไตรส ิกขา   ไม ม ีจ ิตตกต่ําด วยอํานาจ 
แหงนิวรณ  มุ งหนาไปในกิจแหงวิเวกธรรม   ยอมปรารภความเพียร   เพื ่อถึง 
สิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๙๘/๑๖๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๕๖ 

พวกภิกษุที่บวชในภายหลัง  ไดเห็นพระเถระเหลานั้น  ทําแบบฉบับเชนนั้นไวก็ถือ  
เอาเปนตัวอยาง,  พวกภิกษุรุนหลัง  จึงเปนพระที่ไมทําการสะสมบริกขาร  ไม 
ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา  ไมมีจิตตกต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ  มุงหนาไป 
ในกิจแหงวิเวกธรรม  ยอมปรารถความเพียร  เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุสิ่งที่ 
ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง.  ภิกษุ  ท.!  นี่เปนมูลกรณีที่สี่ 
ซึ่งทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 

 
ภิกษุ  ท.!  มูลเหตุสี่ประการเหลานี้แล  ยอมทําใหรพะสัทธรรมตั้งอยูได 

ไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเลย. 
 
 

ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร๑ 
 

อานนท!  สาวกทั้งหลาย  เรียกรองหาศาสดา  เพื่อความเปนศัตรู 
ไมเรียกรองเพื่อความเปนมิตร  เปนอยางไรเลา ?  อานนท!  ในกรณีนี้  ศาสดา 
ผู เอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว  จึงแสดงธรรมแกสาวก 
ทั้งหลายวา  “สิ่งนี้เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอทั้งหลาย  และสิ่งนี้ก็เปน 
ไปเพื่อความสุขแกพวกเธอทั้งหลาย”  ดังนี้เปนตน,  สาวกเหลานั้นของศาสดา 
ไมฟงดวยดี  ไมเงี ่ยหูฟง   ไมตั ้งจิตกําหนดเพื ่อรู ทั ่วถึง   แตแกลงทําใหผิดจาก 
คําสั่งสอนของศาสดาไปเสีย.  อานนท!  สาวกทั้งหลายอยางนี้แล  ชื่อวา  ผูเรียก 
รองหาศาสดา  เพื่อความเปนศัตรู  ไมเรียกรองเพื่อความเปนมิตร. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาสุญญตสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖,  ตรัสแกทานพระอานนท. 
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หมวดที่  ๑๕  วาดวยการไมหละหลวมในธรรม ๓๕๗

อานนท!  สาวกทั้งหลาย  เรียกรองหาศาสดา  เพื่อความเปนมิตร 
ไมเรียกรองเพื่อความเปนศัตรู  เปนอยางไรเลา ? อานนท!  ในกรณีนี้  
ศาสดา  ผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื ้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว  จึงแสดงธรรม 
แกสาวกทั้งหลายวา  “สิ่งนี้เปนไป  เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอทั้งหลาย 
และสิ่งนี้ก็เปนไปเพื่อความสุขแกพวกเธอทั้งหลาย”  ดังนี้เปนตน,  สาวก 
เหลานั้นของศาสดา  ยอมฟงดวยดี  ยอมเงี่ยหูฟง  ยอมตั้งจิตกําหนดเพื่อรูทั่วถึง 
และไมแกลงทําใหผิดจากคําสั่งสอนของศาสดา.  อานนท!  สาวกทั้งหลาย 
อยางนี้แล  ชื่อวา  ผูเรียกรองหาศาสดา  เพื่อความเปนมิตร ไมเรียกรอง  เพื่อ 
ความเปนศัตรู. 

 
อานนท!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  จงเรียกรอง 

หาตถาคต  เพ่ือความเปนมิตรเถิด  อยาเรียกรอง  เพื่อความเปนศัตรูเลย.  
ขอนั ้น   จัก เปนไป   เพื ่อประโยชนเกื ้อกูล   เพื ่อความสุข   แกพวกเธอ  
ทั้งหลายเอง   ตลอดกาลนาน. 

 
อานนท!  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม  เหมือน 

พวกชางหมอทําแกหมอที่ยังเปยก  ยังดิบอยู.  อานนท!  เราจักขนาบแลว 
ขนาบอีก  ไมมีหยุด.  อานนท!  เราจักชี้โทษแลว  ชี้โทษอีก  ไมมีหยุด.  
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนั้นจักทนอยูไดเอง  แล. 

 
 

คนควรเลี้ยงโค๑ 
 

 ภิกษุ  ท.!  คนเลี้ยงโค  ที่ประกอบดวยองคคุณ  ๑๑  อยางแลว  ยอม 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  เอกาทสก.  อํ.  ๒๔/๓๘๑/๒๒๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๕๘ 

เหมาะสมที่จะเลี้ยงโค  ทําใหเพิ่มกําไรได.  องคคุณ  ๑๑  อยางอะไรบางเลา ?  
สิบเอ็ดอยางคือ   คนเลี้ยงโคในกรณีนี ้  เปนผูรู จักเรื ่องรางกายของโค ,  
เปนผูฉลาดในลักษณะของโค ,  เปนผูเขี่ยไขขาง,  เปนผูปดแผล,  
เปนผูสุมควัน,  เปนผูรูจักทาที่ควรนําโคไป,  เปนผูรูจักน้ําที่โคควรดื่ม,  
เปนผูรูจักทางที่โคควรเดิน,  เปนผูฉลาดในที่ที่โคควรไป,  เปนผูรูจักรีด 
นมโคใหมีเหลือไวบาง,  เปนผูใหเกียรติแกโคอุสภ  อันเปนโคพอฝูง 
เปนโคนําฝูง   ดวยการเอาใจใสเปนพิเศษ .   ภิกษุ   ท . !   คนเลี้ยงโค  
ที่ประกอบดวยองคคุณ  ๑๑  อยางนี้แลว  ยอมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโค  ทําใหเพิ่ม 
กําไรได,  ขอน้ีฉันใด; 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ประกอบดวยองคคุณ  ๑๑  ประการแลว  ยอม 

เหมาะสมที่จะถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูล  ในธรรมวินัยนี้ไดฉันนั้น.  องค- 
คุณ  ๑๑  ประการอยางไรบางเลา ?  สิบเอ็ดประการคือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนผู รูจักรูป ,  เปนผูฉลาดในลักษณะ ,  เปนผู เขี่ยไขขาง ,  เปนผู  
ปดแผล  เปนผูสุมควัน,  เปนผูรูจักเทาที่ควรไป,  เปนผูรูจักน้ําที่ควรดื่ม,  
เปนผู รูจักทางที่ควรเดิน,  เปนผูฉลาดในที่ที่ควรไป,  เปนผู รูจัก 
 “รีดนมโค”  ใหมีสวนเหลือไวบาง,  เปนผูบูชาอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลาย 
ผูเถระ  มีพรรษายุกาล  บวชนาน  เปนบิดาสงฆ  เปนผูนําสงฆ  ดวยการ 
บูชาเปนพิเศษ. 

 
พวกรูจักรูป 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจักรูป  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “รูปชนิดใดก็ตาม  ทั้งหมดนั้น 
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ชื่อวารูป  คือ  มหาภูตรูปมี  ๔  และอุปาทายรูป  คือรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูปท้ัง  ๔” 
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจักรูป  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกฉลาดในลักษณะ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “คนพาล  มีกรรม  (การกระทํา)  
เปนเครื่องหมาย,  บัณฑิต  ก็มีกรรม  (การกระทํา)  เปนเครื่องหมาย”  ดังนี้ 
เปนตน  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะ  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกคอยเขี่ยไขขาง 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูคอยเขี่ยไขขาง  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อดกลั้นได  ละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ทําใหหมดสิ้น  ซึ่ง 
ความตรึกเกี่ยวดวยกาม,  ความตรึกแเกี่ยวดวยความมุงราย,  ความตรึกเกี่ยวดวยการ 
ทําความลําบากใหแกคนอื่น  ที่เกิดขึ้นแลว ๆ  และอดกลั้นได  ละ  บรรเทา  ทํา 
ใหสิ้นสุด  ทําใหหมดสิ้น  ซึ่งสิ่งอันเปนอกุศลลามกทั้งหลาย  ที่เกิดขึ้นแลว ๆ.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูคอยเขี่ยไขขาง  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกปดแผล 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูปดแผล  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  เห็นรูปดวยตา,  ฟงเสียงดวยหู,  ดมกลิ่นดวยจมูก,  ลิ้มรสดวยลิ้น.  
สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,  รูธรรมารมณดวยใจแลว  ก็ไมมีจิตยึดถือเอาทั้งโดย 
ลักษณะที่เปนการวบถือท้ังหมด  และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ ;  สิ่งที่ 
เปนอกุศลลามกคือ  อภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตามผูที่ไมสํารวม  ตา  หู  จมูก 
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ลิ้น  กาย  ใจ  เพราะการไมสํารวมอินทรีย  ใดเปนเหตุ,  เธอก็ปฏิบัติ  เพื่อปด 
กั้นอินทรียนั้นไว,  เธอรักษาและถึงการสํารวม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูปดแผล  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกสุมควัน 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูสุมควัน  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  เปนผูแสดงธรรม  ตามที่ไดยินไดฟง  ไดเลาเรียนมาแลวแกผูอื่น 
โดยพิสดาร.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูสุมควัน  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกรูจักทาที่ควรไป 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจักทาที่ควรไป  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เมื่อเขาไปหาพวกภิกษุผูเปนพหุสูต  คลองแคลวในหลัก 
พระพุทธวจนะ  ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมาติกา  (แมบท)  ก็ไตถาม  ไลเลียงโดย 
ทํานองนี้วา  “ทานผูเจริญทั้งหลาย !  พระพุทธวจนะนี้  เปนอยางไร ?  ความหมาย 
แหงพระพุทธวจนะนี้มีอยางไร ?  ”  ดังนี้เปนตน  ตามเวลาอันสมควร.  ทานพหุสูต 
เหลานั้น  จึงทําขอความที่ยังลี้ลับใหเปดเผย  ทําขอความอันลึกซึ้งใหตื้น  และ 
บรรเทา  ถายถอน  ความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยนานา  
ประการใหแกภิกษุนั้นได.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจักทาที่ควรไป  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกที่รูจักน้ําที่ควรดื่ม 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจักน้ําที่ควรดื่ม  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไวแลว  อันผูใดผูหนึ่งแสดงอยู 
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เธอก็ไดความรูอรรถ  ไดความรูธรรม  และไดความปราโมทยอันอาศัยธรรม.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจักน้ําที่ควรดื่ม  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกรูจักทางที่ควรเดิน 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจักทางที่ควรเดิน  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดแจงตามที่เปนจิรง  ซึ่งอริยมรรคมีองค  ๘  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุ  เปนผูรูจักทางที่ควรเดิน  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกฉลาดในที่ที่ควรไป 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูฉลาดในที่ที่ควรไป  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดแจงตามที่เปนจริง  ซึ่งสติปฏฐาน  ๔.  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุ  เปนผูฉลาดในที่ที่ควรไป  เปนอยางนี้แล. 

 
พวก  “รีดนมโค”  ใหมีสวนเหลือ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจัก  “รีดนมโค”  ใหมีสวนเหลือไวบาง  เปน 
อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  พวกคฤหัสถผูมีศรัทธา  ยอมปวารณาไมมีขีดขั้น 
แกภิกษุในธรรมวินัยนี ้  ดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย- 
เภสัชบริกขาร.  ในการที่เขาปวารณาเชนนั้น,  ภิกษุ  เปนผูรูจักประมาณ 
ในการรับปจจัย  ๔  มีจีวรเปนตนเหลานั้น.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูรูจัก 
 “รีดนมโค”  ใหมีสวนเหลือไวบาง  เปนอยางนี้แล. 

 
พวกบูชาผูเฒา 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูบูชาอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลายผูเถระ  ฯลฯ  ดวยการ 
บูชาเปนพิเศษ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เขาไป 
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ตั ้งไวซึ ่งการกระทําทางกาย   การกระทําทางวาจา   และการกระทําทางใจ 
อันประกอบดวยเมตตา   ในภิกษุทั ้งหลายผู เถระ   มีพรรษายุกาล   บวชนาน 
เปนบิดาสงฆ  เปนผูนําสงฆ  ทั้งในที่แจงและในที่ลับ.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผู 
บูชาอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลายผูเถระ  ฯลฯ  ดวยการบูชาเปนพิเศษ  เปนอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ที่ประกอบดวยองคคุณ  ๑๑  ประการเหลานี้แลว  ยอม 

เหมาะสมที่จะถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูล  ในธรรมวินัยนี้ไดแท. 
 
 

ลูกในคอก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป  ซึ่งเปน 
วิสัยของบิดาตนเถิด.  เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป  ซึ่งเปนวิสัยของ 
บิดาตน  มาร  ก็ไมไดชองทาง  และไมไดโอกาสที่จะทําตามอําเภอใจของมัน.  
ที่ที่ควรเที่ยวไปเชนนั้น  คือท่ีไหนเลา ?  ที่ที่ควรเที่ยวไป  ซึ่งเปนวิสัยของบิดา 
ตนนั้น  ไดแก  สติปฏฐาน  ๔.  สติปฏฐาน  ๔  อะไรบางเลา ?  สี่คือ:- 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ  เปนอยู 

มีความเพียรเผากิเลส  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได. 

 
เธอ  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ  เปนอยู  มีความเพียร 

เผากิเลส  มีความรู สึกตัวทั ่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสียได. 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๙๘/๗๐๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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เธอ  พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ  เปนอยู  มีความเพียรเผากิเลส  มีความ 
รูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 

 
เธอ  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนือง ๆ  เปนอยู  มีความเพียร 

เผากิเลส  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
 
ภิกษุ  ท.!  นี่แล  ที่ที่ควรเที่ยวไป  ซึ่งเปนวิสัยของบิดาตนของภิกษุ. 

 
 
 

ทางเจริญของ  “ลูกในคอก”๑ 
 

พราหมณ!  ในธรรมวินัยนี้  เรา  สามารถบัญญัติกฎเกณฑแหงการศึกษา 
ไปตามลําดับ  การกระทําไปตามลําดับ  และการปฏิบัติไปตามลําดับ  ไดเหมือนกัน 
(กับท่ีทานมีวิธีฝกสอนศิษยของทานใหนับไปตามลําดับฉะนั้น). 

 
พราหมณ!  เปรียบเหมือน  ผูชํานาญในการฝกมา  ไดมาชนิดที่อาจ 

ฝกไดมาแลว  ในขั้นแรก  ยอมฝกใหรูจักการรับสวมบังเหียนกอน  แลวจึง 
ฝกอยางอื่น ๆ  ใหยิ่งขึ้นไปฉันใด;  พราหมณเอย,  ฉันนั้นเหมือนกัน,  ตถาคต 
ครั้นไดบุรุษที่พอฝกไดมาแลว  ในขั้นแรก  ยอมแนะนําอยางนี้กอน  วา:- 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  คณกโมคคัลลานสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๘๒/๙๔,  ตรัสแกคณกโมค- 

คัลลานพราหมณ  ซึ่งเขาไปเฝาทูลถึงเรื่องการศึกษาไปตามลําดับ  การกระทําไปตามบําดับ  และการ 
ปฏิบัติไปตามลําดับ  เชนในการเลาเรียนของพวกพราหมณ  ในกระบวนฝกอาวุธของบุคลผูยิงศร 
และในการนับของตนเอง  ซึ่งเลี้ยงชีวิตดวยวิชาการบัญชีนี้,  ในที่สุดไดทูลขึ้นวา  แมในธรรมวินัยนี้ 
พระองคอาจบัญญัติ  เชนที่กลาวอางนั้น  ไดหรือไม  ทรงใหคําตอบแกพราหมณืดังเรื่องนี้  ณ  ที่บุพพาราม. 
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“มาเถิด  ภิกษุ!  ทานจงเปนผูมีศีล,  สํารวมโดยดีในปาติโมกขสังวร,  
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  เปนอยู,  มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย 
แมที่ถือกันวาเปนโทษเล็กนอย,  จงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด”  ดังนี้. 

พราหมณ!  ในกาลใด  ภิกษุนั้น  เปนผูมีศีล  (เชนกลาวนั้น)  ดีแลว 
ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไป  วา:- 

“มาเถิด  ภิกษุ !  ทานจงเปนผูสํารวมในอินทรียทั้งหลาย,  ไดเห็น 
รูปดวยตา   ไดฟงเสียงดวยหู,  ไดดมกลิ่นดวยจมูก,  ไดลิ่มรสดวยลิ้น,  
ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย,  ไดรูธรรมารมณดวยใจแลว,  จักไมถือเอา 
ทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือท้ังหมด  และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ .  
สิ่งอันเปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส  จะพึงไหลไปตามผูที่ไมสํารวม  ตา 
หู  จมูก  ลิ ้น  กาย  ใจ  เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ  เราจักปฏิบัติ 
เพื่อปดกั้น  อินทรียนั้นไว,  เธอจงรักษาและถึงการสํารวม  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ”. 

พราหมณ!  ในกาลใด  ภิกษุนั้น  เปนผูสํารวมอินทรีย  (เชนที่กลาวนั้น)  
ดีแลว  ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขั้นไปอีกวา:- 

“มาเถิด  ภิกษุ!  ทานจงเปนผูรูประมาณในโภชนะอยูเสมอ  จง 
พิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉัน  ไมใชฉ ันเพื ่อเล น   เพื ่อมัวเมา   เพื ่อประดับ 
เพื่อตกแตง,  แตฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได  เพื่อใหชีวิตเปนไป  เพื่อปองกัน 
ความลําบาก  เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย,  เราจักกําจัดเวทนาเกา  (คือหิว)  เสียแลว 
ไมทําเวทนาใหม  (คืออิ่มจนอึดอัด)  ใหเกิดขึ้น.  ความที่อายุดําเนินไปได 
ความไมมีโทษเพราะอาหาร  และความอยูผาสุกสําราญจักมีแกเรา”. 

พราหมณ!  ในกาลใด  ภิกษุนั้น  เปนผูรูประมาณในโภชนะ  (เชนที่ 
กลาวนั้น)  ดีแลว  ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปกวาอีก:- 

 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



หมวดที่  ๑๕  วาดวยการไมหละหลวมในธรรม ๓๖๕

“มาเถิด  ภิกษุ!  ทานจงประกอบความเพียรในธรรมเปนเครื่องตื่น 
 (ไมหลับ  ไมงวง  ไมมึนชา)  จงชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกีดกั้นทั้งหลาย 
ดวยการเดิน  การนั่ง  ตลอดวันยังค่ําไปจนสิ้นยามแรกแหงราตรี.  คร้ันยามกลาง 
แหงราตรี  สําเร็จการนอนอยางราชสีห  (คือ)  ตะแคงขางขวา  เทาเหลื่อมเทา  มีสติ  
สัมปชัญญะในการลุกขึ้น,  ครั้นถึงยามทายแหงราตรี  ลุกขึ้นแลว  ชําระจิตให 
หมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกีดกั้นทั้งหลาย  ดวยการเดินการนั่ง  ตอไปอีก”. 

พราหมณ  ในกาลใด  ภิกษุนั้น  เปนผูประกอบความเพียรในธรรม 
เครื่องตื่น  (เชนที่กลาวนั้น)  ดีแลว  ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา:- 

“มาเถิด  ภิกษุ!  ทานจงเสพเสนาสนะอันสงัด  คือปา  โคนไม  ภูเขา 
ลําธาร  ทองถ้ํา  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  กองฟาง  (อยางใดอยางหนึ่ง).  ในเวลา 
ภายหลังอาหาร  เธอกลับจากบิณฑบาตแลว  นั่งคูบัลลังก  (ขัดสมาธิ)  ตั้งกายตรง 
ดํารงสติเฉพาะหนา.  เธอละอภิชฌาในโลก  มีจิตปราศจากอภิชฌา  คอย 
ชําระจิตจากอภิชฌา;  ละพยาบาท  มีจิตปราศจากพยาบาท;  เปนผูกรุณา 
มีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย  คอยชําระจิตพยาบาท;  ละถีนมิทธะ 
มุงอยูแตความสวางในใจ  มีจิตปราศจากถีนมิทธะ  มีสติสัปชัญญะรูสึกตัว  คอย 
ชําระจิตจากถีนมิทธะ;  ละอุทธัจจกุกกุจจะ  ไมฟุงซาน  มีจิตสงบอยูในภายใน 
คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ;  ละวิจิกิจฉา  ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได  ไมตอง 
กลาวา  “นี่อะไร  นี่อยางไร”  ในกุศลธรรมทั้งหลาย  (เพราะความสงสัย)  คอย 
ชําระจิตจากวิจิกิจฉา”  ดังนี้. 

ภิกษุนั้น  ครั้นละนิวรณหาประการ  อันเปนเครื่องเศราหมองจิต  ทําปญญา 
ใหถอยกําลังเหลานี้  ไดแลว,  เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 
จึงบรรล ุฌานที ่หนึ ่ง   ซึ ่งม ีว ิตกว ิจาร   มีป ต ิและส ุขอ ันเก ิดแต ว ิเวกแล วแลอยู .  
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  จึงบรรลุฌานที่สอง  อันเปนเครื่องผองใสในภายใน 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๖๖ 

เปนที่เกิดสมาธิแหงใจ  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติ  และสุขอันเกิดแตสมาธิแลวแลอยู.  
เพราะความจางแหงปติ  ยอมอยูอุเบกขา  มีสติสัปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย 
จึงบรรลุฌานที่สาม  อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา  “ผูไดฌานนี้  เปนผูอยู 
อุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข”  ดังนี้แลวแลอยู.  และเพราะละสุขและละทุกขเสียได 
เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  จึงไดบรรลุฌานที่สี่ 
อันไมทุกขไมสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลวแลอยู. 

 
พราหมณเอย!  ภิกษุเหลาใด  ที่ยังเปนเสขะ  (คือยังตองทําตอไป)  ยังไม 

บรรลุอรหัตตมรรค  ยังปรารถนานิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งไป 
กวาอยู,  คําสอน  ที่กลาวมานี้แหละ  เปนคําสอนสําหรับภิกษุ  ทั้งหลายเหลานั้น. 

 
พราหมณเอย!  สวนภิกษุเหลาใด  เปนอรหันต  สิ้นอาสวะแลว  จบ 

พรหมจรรยแลว  ทํากิจท่ีตองทําสําเร็จแลว  มีภาระอันปลงลงไดแลว  มีประโยชน 
ตนอันบรรลุถึงแลว  มีสัญโญชนในภพสิ้นไปรอยแลว  หลุดพนแลว  เพราะรูโดย 
ชอบแลว,  ธรรมทั้งหลาย  (ในคําสอน)  เหลานี้  เปนไป  เพื่อความอยูเปนสุข 
ในทิฏฐิธรรม  และเพื่อสติสัมปชัญญะ  แกภิกษุทั้งหลายเหลานั้นแล. 

 
 

ผูไมโลเล๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มูลเหตุแปดอยางเหลานี้  ยอมเปนไปเพื่อความไมเสียหาย   
 
 
 
 

 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อฏก.  อํ.  ๒๓/๓๔๓/๑๘๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๕  วาดวยการไมหละหลวมในธรรม ๓๖๗

สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิพพาน.  มูลเหตุแปดอยาง 
อะไรบางเลา ?  แปดอยางคือ:- 
(๑)  ความเปนผูไมพอใจในการทํางานกอสราง, 
(๒)  ความเปนผูไมพอใจในการคุย, 
(๓)  ความเปนผูไมพอใจในการนอน 
(๔)  ความเปนผูไมพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกัน, 
(๕)  ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย, 
(๖)  ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค, 
(๗)  ความเปนผูไมพอใจในการกระทําเพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายทางกาย, 
(๘)  ความเปนผูไมพอใจในการขยายกิจใหโยกโยโอเอเนิ่นชา. 

ภิกษุ  ท.!  มูลเหตุแปดอยางเหลานี้แล  ยอมเปนไปเพื่อความไมเสียหาย 
สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน. 

 
 

ผูไมรองเพลง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในอริยวินัยนี้  ถือวา  การขับเพลง  คือ  การรองให,  การ 
ฟอนรํา  คือ  อาการของคนบา,  การหัวเราะถึงกับแสยะฟน  คืออาการของเด็ก; 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงกําจัด 

ตัดราก  การขับเพลง,  การฟอนรําเสีย,  ควรยิ้มแยมพอประมาณ  ตอ 
สัตบุรุษผูบันเทิงในธรรมทั้งหลาย  เทานั้น. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๓๕/๕๔๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๖๘ 

ผูไมประมาท๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  ไดยินเสียงสุนัขจิ้งจอกแก  ตัวที่รองอยู 
ในเวลาเชามืด  ในกลางคืนหรือไม ?   

“ไดยินแลว  พระเจาขา”. 
ภิกษุ  ท. !  สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้น  มันเกิดเปนโรคเรื้อนอุกกัณณกะ  :  

มันเที่ยววิ่งไปตามที่ที่มันอยากจะวิ่งไป,  มันเที่ยวยืนตามที่ที่มันอยากจะยืน,  
มันเที่ยวนั่งตามที่ที่มันอยากจะนั่ง,  มันเที่ยวนอนตามที่ที่มันอยากจะนอน 
 (ก็หาความสบายมิได  เพราะอํานาจแหงโรคนั้น),  แมลมหนาวก็พัดโกรก 
ตัวมันอยู. 

  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ันเปนการดีสําหรับภิกษุ  คือขอที่ภิกษุบางรูปใน 
กรณีนี ้  ปฏิญญาวา   เปนสมณสากยปุตติยะ  แลวก็รู สึกตัววา  ตัวเปน 
อยางนั้นไดจริง ๆ . 

  ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 
ไววา  “เราทั้งหลาย  จักเปนผูไมประมาท  เปนอยู”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  
พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

 
 

ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม๒ 
 

  อานนท!  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ใด  ประพฤติธรรม 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๓๑๖/๖๘๓-๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๖๐/๑๒๙,  ตรัสแกทานอานนท. 
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หมวดที่  ๑๕  วาดวยการไมหละหลวมในธรรม ๓๖๙

สมควรแกธรรม   ปฏิบัติชอบยิ่ง   ปฏิบัติตามธรรมอยู,  ผูนั้น   ชื่อวา 
ยอมสักการะ   เคารพ  นับถือ  บูชาตถาคต  ดวยการบูชาอันสูงสุด. 

 
  อานนท!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจ 

ไววา  “เราทั้งหลาย  จักประพฤติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบยิ่ง 
ปฏิบัติตามธรรมอยู”  ดังนี้.  อานนท!  พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไว 
อยางนี้แล. 

 
 
 

ผูตายไมเสียที๑ 
 

  อัคคิเวสสนะ!  ถาภิกษุเถระ  หรือภิกษุปูนกลาง  หรือภิกษุใหม  ก็ตาม 
ที่ยังไมเปนขีณาสพ  (พระอรหันต)  แลว  ทํากาละลงไป  ก็ยอมถึงซึ่งการ 
นับวา  ตายแลว  ทํากาละแลว  ทั้งที่ยังฝกไมเสร็จ  ดุจดั่งชางแก  หรือชาง 
ปูนกลาง  หรือชางหนุม  ของพระราชาที่ยังฝกไมได  ตายลง  ก็ยอมถึงซึ่งการนับวา 
ตายแลว  ทํากาละแลว  ทั้งที่ยังฝกไมเสร็จ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อัคคิเวสสนะ!  ถาภิกษุเถระ  หรือภิกษุปูนกลาง  หรือภิกษุใหม  ก็ตาม 

เปนขีณาสพ  (พระอรหันต)  แลว  ทํากาละลงไป  ก็ยอมถึงซึ่งการนับวา 
ตายแลว  ทํากาละแลว  อยางเสร็จการฝกแลว  ดุจดั่งชางแก  หรือชาง 
ปูนกลาง   หรือชางหนุม  ของพระราชา  ที่เขาฝกดีแลว  ตายลง  ก็ถึงซึ่งการนับวา 
ตายแลว  ทํากาละแลว  อยางเสร็จการฝกแลว  ฉันใดก็ฉันนั้นแล. 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ทันตภูมิสูตร  อุปริ.ม.  ๑๔/๒๗๑-๒/๔๐๓-๔,  ตรัสแกอัคคิ- 

เวสสนพราหมณ  ณ  ที่เวฬุวัน. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๗๐ 

ผูไมหลนจากศาสนา๑ 
 

  ภิกษุ  ท.!  ผูที่ประกอบดวยเหตุสี่ประการเหลานี้แลว  ยอมเรียกไดวา 
“เปนผูไมหลอนจากธรรมวินัยนี้”  ดังนี้.  เหตุสี่ประการอะไรบางเลา ?  
สี่ประการ  คือ:- 

(๑)  ผูประกอบดวยศีล  อันเปนเครื่องไปจากขาศึก  (อริยศีล), 
(๒)  ผูประกอบดวยสมาธิ  อันเปนเครื่องไปจากขาศึก  (อริยสมาธิ), 
(๓)  ผูประกอบดวยปญญา  อันเปนเครื่องไปจากขาศึก  (อริยปญญา), 
(๔)  ผูประกอบดวยวิมุติ  อันเปนเครื่องไปจากขาศึก  (อริยวิมุติ), 

  ภิกษุ  ท.!  ผูประกอบดวยเหตุสี่ประการเหลานี้แลว  ยอมเรียกไดวา 
 “เปนผูไมหลนจากธรรมวินัยนี้”  ไดเลย. 

 
หมวดที่สิบหา  จบ. 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒/๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย, 
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 ๓๗๑ 

 
 

ผูชี้ชวนวิงวอน! 
_____________ 

 
ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 

หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 
กตํ  โว  ตํ  มยา 

ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล  อาศัยความเอน็ดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 
 

เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย,  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย, 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยางไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
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 ๓๗๒ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๖ 

วาดวย  การไมลืมคําปฏิญาณ 
_______________ 

 
  ๑.  สมณสากยปุตติยะที่แท ๑๙.  ผูออกหาวิเวกธรรม 
  ๒.  สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ ๒๐.  ผูไดบรรลุฌานที่หนึ่ง 
  ๓.  สมณพราหมณที่แท ๒๑.  ผูไดบรรลุฌานที่สอง 
  ๔.  สมณะบัวขาว ๒๒.  ผูไดบรรลุฌานที่สาม 
  ๕.  สมณะบัวหลวง ๒๓.  ผูไดบรรลุฌานที่ส่ี 
  ๖.  สมณะยุพราช ๒๔.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
  ๗.  สมณะยุพราช  (อีกนัยหนึ่ง) ๒๕.  จุตูปปาตญาณ 
  ๘.สมณะในธรรมวินัยนี้ ๒๖.  อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง 
  ๙.  ผูทําสมคําปฏิญาณวา  “สมณะ” ๒๗.  ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท 

  ๑๐.  ผูถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ ๒๘.  ผูไมหลงเอาสิ่งอื่นมาเปนแกน 
  ๑๑.  ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์   ๒๙.  รู  “ความลับ”  ของขันธหา 
  ๑๒.  ผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ ๓๐.  รู  “ความลับ”  ของอุปาทานขันธ 
  ๑๓.  ผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ ๓๑.  รู  “ความลับ”  ของธาตุส่ี 
  ๑๔.  ผูมีอาชีวบริสุทธิ์ ๓๒.  รู  “ความลับ”  ของอินทรียหก 
  ๑๕.  ผูปดกั้นอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล ๓๓.  รู  “ความลับ”  ของอินทรียหา 
  ๑๖.  ผูรูประมาณการบริโภค ๓๔.  รูปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสมณะได 
  ๑๗.  ผูตื่นจนกิเลสทําอะไรไมได ๓๕.  รูอริยสัจจจึงเปนสมณะได 
  ๑๘.  ผูมีสติสัปชัญญะ 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๖ 

วาดวย  การไมลมืคําปฏิญาณ 
(ปฏิปกขนัยของหมวด  ๗  อันวาดวยการลืมคําปฏิญาณ) 

______________ 
 

สมณสากยปุตติยะที่แท๑ 
 

วาเสฏฐะ  ท.!  พวกเธอแล  มีชาติตางกัน  มีนามตางกัน  มีโคตร 
ตางกัน  มีสกุลตางกัน  ออกบวชจากเรือนเปนผู ไมหวังเกี่ยวของดวยเรือนแลว 
เมื่อถูกเขาถามวา  “พวกทานเปนใคร ? ”  ดังนี้,  พวกเธอก็ปฏิญาณ  วา 
“เราทั้งหลาย  เปนสมณสากยปุตติยะ”  ดังนี้. 

 
วาเสฏฐะ  ท.!  อนึ่ง  ศรัทธา  ของผูใดแลตั้งมั่น  ในตถาคต  ฝงลง 

รากแลว   ดํารงอยู ได มั ่นคง   อันสมณะหร ือพราหมณ  เทวดา   มาร   พรหม 
หรือใคร  ๆ   ในโลกก็ตาม   ไมชักนําไปทางอื่นได,  ผูนั ้นควรที่จะกลาว 
อยา งนี ้ว า   “เรา เปนบุตร   เปนโอรส   เกิดจากพระโอษฐของพระผู มี 
พระภาคเจา  ผูเกิดโดยธรรม  เนรมิตโดยธรรม  เปนทายาทโดยธรรม”  
ดังนี้.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะคําวา  “ธรรมกาย”  บาง 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อัคคัญญสูตร  ปา.  ที.  ๑๑/๙๑/๕๕,  ตรัสแกวาเสฏฐสามเณร 

และภารทวาชสามเณร  ณ  ที่บุพพาราม. 
๓๗๓ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๗๔ 

“พรหมกาย”  บาง  “ธรรมภูต”  บาง  “พรหมภูต”  บาง  นี้เปนคําสําหรับ 
ใชเรียกแทนชื่อ  ตถาคต  แล. 

 
 

สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนแมน้ําใหญ ๆ   เชนแมน้ําคงคา  ยมุนา  อจิรวดี 
สรภู  มหี  ก็ตาม,  ครั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว  ยอมทิ้งชื่อเดิมของตน  ยอม 
ถึงการเรียกชื่อใหมวา  “มหาสมุทร”  เหมือนกันหมดขอน้ีฉันใด, 

 
ภิกษุ  ท.!  วรรณะทั้งสี่นี้  ก็อยางเดียวกันฉันนั้น  :  จะเปนกษัตริย 

หรือพราหมณ  เวสส  หรือสูทร  ก็ตาม,  เมื่อคนเหลานั้น  ออกบวชใน 
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว  ยอมละทิ้งชื่อ  และชื่อสกุลแตเดิมของตนเสีย 
ยอมถึงการเรียกชื่อใหม  วา  “พวกสมณสากยปุตติยะ”  ดังนี้  เหมือนกันหมด 
โดยแท. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอท่ีวรรณะทั้งสี่  ไมวาจะเปนกษัตริย  หรือพราหมณ 

เวสส  หรือสูทร  ครั้นออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว  ยอมละทิ้งชื่อ 
และชื่อสกุลแตเดิมของตนเสีย  ถึงการเรียกชื่อใหมวา  “พวกสมณสากยปุตติยะ”  
ดังนี้  เหมือนกันหมด   นี้แล   เปนสิ่งที่นาอัศจรรย  ไมนาจะเปนได--- 
ในธรรมวินัยนี้,  ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลาย  เห็นแลว ๆ  ซึ่งขอนี้  ยอมเกิดความ 
พอใจอยางยิ่งในธรรมวินัยนี้แล. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อุ.ขุ.  ๒๕/๑๕๗/๑๑๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่บุพพาราม. 
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หมวดที่  ๑๖  วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ ๓๗๕

สมณพราหมณที่แท๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอมรูชัดตามที่เปนจริง  ซึ่ง 
รสอรอยของโลก   โดยความเปนรสอรอยของโลก ,  โทษของโลกโดย 
ความเปนโทษของโลก ,  อุบายเครื่องออกไปพนจากโลกโดยความเปน 
อุบายเครื่องออกไปพนจากโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา 

สมณะทั้งหลายก็ตาม,  ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,  
ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท  และไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน 
สมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

 
 

สมณะบัวขาว๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะบัวขาว  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีความเห็นถูกตอง,  มีความ 

มุงหมายถูกตอง,  มีการพูดจาถูกตอง,  มีการทํางานถูกตอง,  มีการเลี้ยงชีวิตถูก 
ตอง,  มีความพากเพียรถูกตอง,  มีความระลึกถูกตอง,  มีความตั้งใจมั่นคงถูกตอง,  
มีญาณถูกตอง,  มีวิมุติถูกตอง,  แตไมถูกตองวิโมกข  ๘  ดวยนามกาย. 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลอยางนี้แล  เรียกวา  เปนสมณะบัวขาว 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.อํ.  ๒๐/๓๓๔/๕๔๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๑๗/๘๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๗๖ 

สมณะบัวหลวง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะบัวหลวง  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีความเห็นถูกตอง,  มีความ 

มุงหมายถูกตอง,  มีการพูดจาถูกตอง,  มีการทํางานถูกตอง,  มีการเลี้ยงชีวิตถูกตอง,  
มีความพากเพียรถูกตอง,  มีความระลึกถูกตอง,  มีความตั้งใจมั่นคงถูกตอง,  มีญาณ 
ถูกตอง,  มีวิมุติถูกตอง;  และเปนผูถูกตอง๒  วิโมกข  ๘  ดวยนามกายดวย. 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลอยางนี้แล  เรียกวา  เปนสมณะบัวหลวง 
 
 
 

สมณะยุพราช๓ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะยุพราช  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนเสขะ  (คือยังตองทํากิจตอไป)  

เป นผู ปฏ ิบ ัต ิอ ยู   ยังปรารถนานิพพานอัน เป นที ่เ กษมจากโยคะ   ไม ม ีอื ่น 
ยิ่งกวาเปนอยู.  เปรียบเหมือนโอรสองคใหญของพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธา- 
ภิเษก  เปนผูควรแกการอภิเษก  แตยังมิไดรับการอภิเษก  ดํารงอยูในตําแหนง 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๑๗/๘๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒คําวา  “ถูกตอง”  ในที่นี้  หมายถึงความที่จิตประกอบอยูดวยความพนจากกิเลสในขณะ 

แหงสมาบัติ  ๘  ซึ่งเรียกวา  วิโมกข  ๘,  ในที่นี้,  โดยใจความก็คือ  เปนผูบรรลุเจโตวิมุติ  และปญญาวิมุติ 
ทั้งสองอยาง 

๓  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.อํ.  ๒๑/๑๑๓/๘๗. 
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หมวดที่  ๑๖  วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ ๓๗๗

ยุพราช  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนเสขะ  เปนผูปฏิบัติอยู  ยังปรารถนา 
นิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา  เปนอยู  ฉันนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลอยางนี้แล  เรียกวา  สมณะยุพราช. 
 
 

สมณะยุพราช  (อีกนัยหนึ่ง)๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะยุพราช  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีความเห็นถูกตอง,  มีความมุงหมาย 

ถูกตอง,  มีการพูดจาถูกตอง,  มีการทํางานถูกตอง,  มีการเลี้ยงชีวิตถูกตอง,  
มีความพากเพียรถูกตอง,  มีความระลึกถูกตอง,  มีความตั้งใจมั่นคงถูกตอง. 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลอยางนี้แล  เรียกวา  เปนสมณะยุพราช. 
 
 

สมณะในธรรมวินัยนี้๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะ  (ที่หนึ่ง)  มีในธรรมวินัยนี้เอง,  สมณะที่สองก็มีใน 
ธรรมวินัยนี้,  สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้,  สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้;  
ลัทธิอื่นก็วางจากสมณะของลัทธิอื่น.  ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลาย  จงบันลือสีหนาท 
โดยชอบอยางนี้เถิด. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๑๗/๘๙. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๒๓/๒๔๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๗๘ 

ภิกษุ  ท.!  สมณะ  (ที่หนึ่ง)  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนสาม  เปนผูแรกถึงกระแสนิพพาน 
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  ผูเที่ยงแท  ผูแนที่จะตรัสรูขางหนา  ภิกษุ  ท.!  นี้แล 
เปนสมณะ (ที่หนึ่ง.) 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะที่สอง  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 

ธรรมวินัยน้ี  เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนสาม  และเพราะความมีราคะ  โทสะ 
โมหะ  เบาบาง  เปนผูมาอีกครั้งเดียว  มาสูโลกคราวเดียวเทานั้น  ก็ทําที่สุด 
แหงทุกขได.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปนสมณะที่สอง. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะที่สาม  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 

ธรรมวินัยนี้  เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ําหาอยาง  เปนผูลอยเกิด  (ในชั้น 
สุทธาวาส)  ยอมมีการปรินิพพานในภพนั้น  ไมเวียนกลับมาจากโลกนั้นเปน 
ธรรมดา.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปนสมณะที่สาม. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะที่สี่  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 

ธรรมวินัยนี้  ไดกระทําใหแจง  เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะ 
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้เขาถึงแลว 
แลอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปนสมณะที่สี่. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะ  (ที่หนึ่ง)  มีในธรรมวินัยนี้เอง,  สมณะที่สองก็มี 

ในธรรมวินัยนี้,  สมณะที่สามก็มีธรรมวินัยนี้,  สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้;  
ลัทธิอื่นก็วางจากสมณะของลัทธิอื่น.  ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลาย  จงบันลือสีหนาท 
โดยชอบอยางนี้  แล. 
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หมวดที่  ๑๖  วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ ๓๗๙

ผูทําสมคําปฏิญาณวา  “สมณะ”๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มหาชนเขารูจักเธอทั้งหลายวา  “สมณะ  สมณะ”  ดังนี้,  
ถึงเธอทั้งหลายเลา  เมื่อถูกเขาถามวา  ทานทั้งหลาย  เปนอะไร ?  พวกเธอ 
ทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองวา  “เราเปนสมณะ”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อเธอทั้งหลาย  มีชื่อวา  สมณะ  และปฏิญาณตัวเองวา 

เปนสมณะ  อยูอยางนี้แลว  พวกเธอทั้งหลาย  จะตองสําเหนียกใจวา  “ธรรม 
เหลาใด   อันจะทําเราใหเปนสมณะและเห็นพราหมณ  (คือเปนอรหันต 
ผูลอยบุญบาปเสียแลว),  เราจะประพฤติถือเอาดวยดี  ซึ่งธรรมเหลานั้น.  
ดวยอาการปฏิบัติของเราอยางนี้  สมัญญาวาสมณะของพวกเราก็จักเปนจริง 
และคําปฏิญาณวาสมณะของพวกเราก็จักสมจริง.  อนึ่งเลา  เราบริโภค 
ใชสอย   จีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของ 
ทายก เหลา ใด   การบํา เพ็ญทานของทายก เหลานั ้น   ก็จักมีผล ใหญ  
มีอานิสงสใหญ  และการบรรพชาของเรา เอง   ก็จักไมเปนหมัน เปลา 
แตจักมีผลมีกําไรแกเราโดยแท”  ดังนี้. 

  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้  แล. 
 

ผูถึงพรอมดวยหิริโอตัปปะ๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลาไหนเลา  ที่จะทําพวกเราใหเปนสมณะ  ที่จะทํา 
พวกเราเปนพราหมณ ? 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๙๖/๔๕๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่นิคม  ชื่อ  อัสสปุระ  ของอังคราชกุมาร  ในชนบทอังคะ. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๙๖/๔๖๐. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๘๐ 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอตองสําเหนียกตนใหไดอยางนี้วา  เราจักเปนผูถึง 
พรอมดวยหิริและโอตตัปปะ,  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล.  
ภิกษุ  ท.!  เรื่องนี้คงเกิดมีแกพวกเธอ  คือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียง 
เทานั้นวา  ‘พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ.  พอแลวดวยคุณเพียงเทานี้ 
พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณปฏิบัติแลว  กิจอื่นที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกมิไดมี’ .  
ภิกษุ  ท.!  เราจักบอกแกพวกเธอ  เราจักเตือนใหพวกเธอใหรู  :  เมื่อพวกเธอ 
ตองการความเปนสมณะ  ก็อยาทําผลของความเปนสมณะใหเสื่อมไป  เพราะวา 
กิจท่ีพวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู. 

 
 
 

ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?  
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา  กายสมาจาร  การประพฤติชอบสม่ําเสมอ 
ดวยกายของเรา  บริสุทธิ์แลว  หงายไดแลว  เปดเผยไดแลว  หาชองทะลุมิ 
ได  อัน เปนสํารวมดีแลว   อนึ ่ง   เ ราจัก ไมยกตนขมทานดวยคุณขอ น้ี 
เปนอันขาด  ภิกษุ  ท. !  พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล.  ภิกษุ  ท.!  
เ รื ่องนี ้คง เกิดมีแกพวกเธอ  คือจะพากันถึงความนอนใจเสียงเพียงเทานั้นวา 
 ‘พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ,  กายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์.  พอแลว 
ดวยคุณเพียงเทานี้  พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณะปฏิบัติแลว  กิจอื่นที่จะตองทํา 
ใหยิ่งขึ้นไปอีกมิไดมี’.  ภิกษุ  ท.!  เราจักบอกแกพวกเธอ  เราจักเตือนใหพวกเธอ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๙๗/๔๖๑. 
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ใหรู  :  เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ  ก็อยาทําผลของความเปนสมณะ 
ใหเสื่อมไป  เพราะวา  กิจท่ีพวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู. 

 
 
 
 

ผูมีวจีสมาจารยบริสุทธิ์๑ 
 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจท่ีพวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น  คืออะไร ?  
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา  วจีสมาจาร  การประพฤติชอบสม่ําเสมอดวย 
วาจาของเรา  บริสุทธิ์แลว  หงายไดแลว  เปดเผยไดแลว  หาชองทะลุมิได 
เปนสํารวมดีแลว .   อนึ่ง   เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอนี้ เปน  
อันขาด.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล.  ภิกษุ  ท.!  เรื่องนี้คง 
เกิดมีแกพวกเธอ  คือ  จะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเทานั้น  วา  ‘พวกเราถึงพรอม 
ดวยหิริโอตตัปปะ,  กายสมาจารของพวกเราบริสิทธิ์,  วจีสมาจารบริสุทธิ์,  พอแลว 
ดวยคุณเพียงเทานี้  พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณะปฏิบัติแลว  กิจอื่นที่จะตองทํา 
ใหยิ่งขึ้นไปอีกมิไดมี’.  ภิกษุ  ท.!  เราจักบอกแกพวกเธอ  เราจักเตือนใหพวกเธอ 
ใหรู :  เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ  ก็อยาทําผลของความเปนสมณะ 
ใหเสื่อมไป  เพราะวา  กิจท่ีพวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.  ม.๑๒/๔๙๗/๔๖๒. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๘๒ 

ผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?  
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา  มโนสมาจาร  (การประพฤติชอบสม่ําเสมอ 
ดวยกาย)  ของเรา  บริสุทธิ์แลว  หงายไดแลว  เปดเผยไดแลว  หาชองทะลุ 
มิได  อันเปนสํารวมดีแลว,  อนึ่ง  เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอน้ี 
เปนอันขาด  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล.  ภิกษุ  ท.!  
เรื่องนี้คงเกิดมีแกพวกเธอ  คือจะพากันถึงความนอนใจเสียงเพียงเทานั้นวา  ‘พวก 
เราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ,  กายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์,  วจีสมาจาร 
บริสุทธิ์,  มโนสมาจารบริสุทธิ์,  พอแลว  ดวยคุณเพียงเทานี้  พวกเราไดตาม 
ถึงผลแหงสมณะปฏิบัติแลว  กิจอื่นที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกมิไดมี’.  ภิกษุ  ท.!  
เราจักบอกแกพวกเธอ  เราจักเตือนใหพวกเธอใหรู  :  เมื่อพวกเธอตองการความเปน 
สมณะ  ก็อยาทําผลของความเปนสมณะ  ใหเสื่อมไป  เพราะวากิจที่พวกเธอจะตอง 
ทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู. 

 
 

ผูมีอาชีวะบริสุทธิ์๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจท่ีพวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น  คืออะไร ?  
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา  อาชีวะของเรา  บริสุทธิ์แลว  หงายไดแลว 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๙๘/๔๖๓. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๙๘/๔๖๔. 
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เปดเผยไดแลว   หาชองทะลุมิ ได   อันเปนสํารวมดีแลว .   อนึ่ง   เรา  
จักไมยกตนขมทานดวยคุณขอนี้เปนอันขาด.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอพึง 
สําเหนียกอยางนี้แล.  ภิกษุ  ท.!  เร่ืองนี้คงเกิดมีแกพวกเธอ  คือจะพากันถึงความ 
นอนใจเสียเพียงเทานั้น  วา  ‘พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ,  กายสมาจาร 
ของพวกเราบริสุทธิ์,  วจีสมาจารยบริสุทธิ์,  มโนสมาจารบริสุทธิ์,  อาชีวะบริสุทธิ์ 
พอแลว  ดวยคุณเพียงเทานี้  พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณปฏิบัติแลว  กิจอื่นที่จะ 
ตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกมิไดมี’.  ภิกษุ  ท.!  เราจักบอกแกพวกเธอ  เราจักเตือน 
พวกเธอใหรู  :  เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ  ก็อยาทําผลของความเปน 
สมณะใหเสื่อมไป  เพราะวา  กิจท่ีพวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู. 

 
 
 

ผูปดกั้นอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจท่ีพวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?  
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา  เราจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย:  
ไดเห็นรูปดวยตาแลว  ไมถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด  และ 
การถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ,  สิ่งอันเปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส 
จะพึงไหลไปตามผูที่ไมสํารวมอินทรียคือตาใดเปนเหตุ  เราจักปฏิบัติเพื่อปดกั้น 
อินทรียนั้นไว  เปนผูรักษา  ถึงการสํารวมอินทรียคือตา;  ไดฟงเสียงดวยหู,  
ไดดมกลิ่นดวยจมูก,  ไดลิ้มรสดวยลิ้น,  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,  ไดรู 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๙๙/๔๖๕. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๘๔ 

ธรรมารมณดวยใจแลว  ไมถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือท้ังหมด  และ 
การถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ.  สิ่งอันเปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส 
จึงพึงไหลไปตามผูที่ไมสํารวมอินทรียใด ๆ เปนเหตุ  เราจักปฏิบัติเพื่อปดกั้นอินทรีย 
เหลานั้นไว  เปนผูรักษา  ถึงการสํารวมอินทรยทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล---ฯลฯ--- 

 (มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทานั้น  และตรัสเตือนวายังมีกิจที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีก  ในตอนทายนี้ 
ทุกครั้ง) 

 
 
 

ผูรูประมาณการบริโภค๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจท่ีพวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?  
คือการสําเหนียกตนเองใหไดว า   เราจักเปนผู ประมาณในโภชนะอยู เสมอ   :  
จักพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉัน,  ไมฉันเพื่อเลนไมฉันเพื่อมัวเมา  ไมฉันเพื่อ 
ประดับ  ไมฉันเพื่อตกแตง,  แตฉันเพื่อเพียงใหกายนี้ตั้งอยูได  เพื่อใหชีวิตเปนไป 
เพื่อปองกันความลําบาก  เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย.  เราจักขจัดเวทนาเกา 
 (คือหิว)  เสียแลว  ไมทําเวทนาใหม  (คืออิ่มจนอึดอัด)  ใหเกิดขึ้น.  ความที่อายุ 
ดําเนินไปได,  ความไมมีโทษเพราะอาหาร  และความอยูผาสุกสําราญ  จักมีแกเรา 
ดั งนี้ .   ภิกษุ   ท . !   พวก เธอพึ งสํา เหนี ยกอย า งนี้ แ ล .   - - -ฯลฯ - - -  
 (มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทานั้น  และตรัสเตือนวา  ยังมีกิจที่ตองทําใหยิ่งขึ้นไอีก  ในตอนทาย 
นี้ทุกครั้ง). 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๕๐๐/๔๖๖. 
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หมวดที่  ๑๖  วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ ๓๘๕

ผูต่ืนจนกิเลสทําอะไรไมได๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจท่ีพวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น  คืออะไร ?  
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา  เราจักตามประกอบในธรรมเปนเครื่องตื่น :  
เราจักชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณิยธรรม  (คือกิเลสท่ีกั้นจิต)  ดวยการ 
เดินจงกรม  ดวยการนั่ง  ตลอดวันยังค่ํา  ไปจนสิ้นยามแรกแหงราตรี,  ครั้น 
ยามกลางแหงราตรี  เราจักนอนอยางราชสีห  (คือ)  ตะแคงขางขวา  เทาเหลื่อมเทา 
มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น,  ครั้นยามสุดทายแหงราตรี  เราลุกขึ้นแลว 
จักชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณิยธรรม  ดวยการเดินจงกรม  และดวย 
การนั่งอีก .   ภิกษุ   ท . !   พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล .   ---ฯลฯ ---   
 (มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทานั้น  และตรัสเตือนวายังมีกิจที่ตองทําใหยิ่งขึ้นไอีก  ในตอน 
ทายนี้  ทุกครั้ง). 

 
 
 

ผูมีสติสัมปชัญญะ๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  กิจท่ีพวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนั้น  คืออะไร ?  
คือการสํา เหน ียกตนเองให ได ว า   เราจ ักเป นผู ประกอบพร อมด วยสต ิ- 
สัมปชัญญะ  :  รูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา  การถอยหลัง  การแลดู 
การเหลียวดู  การคู  การเหยียด  การทรงสังฆาฏิ  บาตร  จีวร  การกิน  การดื่ม 
การเคี้ยว  การลิ้ม  การถายอุจจาระปสสาวะ,  การไป  การหยุด,  การนั่ง 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๕๐๐/๔๖๗. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๕๐๑/๔๖๘. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๘๖ 

การนอน ,   การหลับ   การตื่น ,   การพูด   การนิ่ง .   ภิกษุ   ท . !   พวกเธอ  
พึงสําเหนียกอยางนี้แล.---ฯลฯ---  (มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทานั้น  และ 
ตรัสเตือนวายังมีกิจที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไป  ในตอนทายนี้  ทุกครั้ง). 

 
 
 

ผูออกหา  วิเวกธรรม๑ 
 

ภิกษุ ท.!  กิจท่ีพวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ? 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  มาเสพเสนาสนะอันสงัด  คือปา 

โคนไม  ภูเขา  ลําธาร  ทองถ้ํา  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  กองฟาง  (อยางใด 
อยางหนึ่ง).  ในเวลาภายหลังอาหาร  เธอกลับจากบิณฑบาตแลว  นั่งคู 
บัลลังก  (ขัดสมาธิ)  ตั้งกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา.  เธอ  ละอภิชฌา 
ในโลก  มีจิตปราศจากอภิชฌา  คอยชําระจิตจากอภิชฌา;  ละพยาบาท 
มีจิตปราศจากพยาบาท  เปนผูกรุณามีจิตหวังความเกื้อกูล  ในสัตวทั้งหลาย 
คอยชําระจิตพยาบาท;  ละถีนมิทธะ  มุงอยูแตความสวางในใจ  มีจิต 
ปราศจากถีนมิทธะ  มีสติสัปชัญญะรูสึกตัว  คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ ;  
ละอุทธัจจกุกกุจจะ  ไมฟุ งซาน  มีจิตสงบอยูในภายใน  คอยชําระจิตจาก 
อุทธัจจกุกกุจจะ;  ละวิจิกิจฉา  ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได  ไมตองกลาววา 
 “นี่อะไร  นี่อยางไร”  ในกุศลธรรมทั้งหลาย  (เพราะความสงสัย)  คอยชําระ 
จิตจากวิจิกิจฉา 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๕๐๒/๔๖๙. 
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หมวดที่  ๑๖  วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ ๓๘๗

ภิกษุ  ท.!เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง  กูหนี้เขา  ไปทําการงานสําเร็จผล  ใชหนี้ 
ตนทุนเดิมหมดแลว  กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป.  เขาคงคะนึงถึงโชคลาภ 
วา  “เมื่อกอนเรากูหนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผล  ใชหนี้ตนทุนเดิมหมดแลว  กําไร 
ยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป”  ดังนี้,  เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ  โสมนัส 
เพราะขอน้ันเปนเหตุ  ฉันใด,  (นี้อยางหนึ่ง) 

 
  ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง  ปวยไขหนัก  ทนทุกข  อาหาร 

ไมตก  กําลังนอย.  ครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไขนั้น  อาหารก็ตั้ง  กําลังก็มี.  
เขาตองนึกถึงกาลเกาวา  “เมื่อกอน  เราปวยไขหนัก  ทนทุกข  อาหารก็ไมตก 
กําลังนอยลง  บัดนี้เราหายจากไขนั้น  อาหารก็ตั้ง  กําลังก็มีมา  “ดังนี้,  เขายอม 
ปราโมทยบันเทิงใจ  โสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ  ฉันใด  (นี้อีกอยางหนึ่ง) 

 
  ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง  ติดเรือนจํา  ครั้นเวลาอื่นเขา 

หลุดจากเรือนจําโดยสะดวก  ไมมีภัย  ไมเสียทรัพย.  เขาตองนึกถึงกาลเกา 
อยางนี้วา  “เมื่อกอน  เราติดเรือนจํา  บัดนี้  เราหลุดมาไดโดยสะดวก  ไมมีภัย 
ไมเสียทรัพย”  ดังนี้,  เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ  โสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ 
ฉันใด,  (นี้อีกอยางหนึ่ง) 

 
  ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง  เปนทาสเขา  พึ่งตัวเองไมได 

ตองพึ่งผูอื่น  เที่ยวตามอําเภอใจไมได.  ครั้นถึงสมัยอื่น  เขาพนจากการเปนทาส 
พึ่งตัวเองได  ไมตองพึ่งผูอื่น  เที่ยวตามอําเภอใจได,  เขาตองนึกถึงกาลเกา 
อยางนี้วา   “เมื ่อกอนเราเปนทาส   พึ่งตัวเองไมด  ตองพึ่งผู อื ่น   เที ่ยวตาม 
อําเภอใจไมได  คร้ันถึงสมัยอื่น  เราพนจากการเปนทาส  พึ่งตัวเองได  ไมตองพึ่ง 
ผูอื่น  เที่ยวตามอําเภอใจได”  ดังนี้,  เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ  โสมนัสเพราะ 
ขอน้ันเปนเหตุ  ฉันใด,  (นี้อีกอยางหนึ่ง) 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๓๘๘ 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง  นําทรัพยเดินทางไกลอันกันดาร 
ครั้นพนทางกันดารไดโดยสะดวก  ไมมีภัย  ไมตองเสียโภคทรัพย.  เขาตอง 
นึกถึงกาลเกาอยางนี้วา  “เมื่อกอน  เรานําทรัพยเดินทางไกลอันกันดาร  ครั้นพน 
ทางกันดาร  ไมมีภัย  ไมตองเสียโภคทรัพย”  ดังนี้,  เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ 
โสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ  (เหลานี้)  เปนฉันใด  : 

 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ  ๕  ประการ  ที่ตนยังละไมไดวา 

เปนเชนกับการกูหนี ้  เชนกับการเปนโรค  เชนกับการติดเรือนจํา  เชน 
กับการเปนทาส  และการนําทรัพยขามทางกันดาร,  และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ  ๕  ประการ  ที่ละเสียไดแลวในตนเอง  เปนเชนกับการหมดหนี้ 
การหมดโรค  การหลุดจากเรือนจํา  การพนจากทาส  การบรรลุถึงที่พนภัย 
 (เธอยอมปราโมทยบันเทิงใจ  โสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ  ฉันนั้นเหมือนกัน)  แล. 

 
 

ผูไดบรรลุฌานที่หนึ่ง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น  ครั้นละนิวรณ  ๕  ประการ  อันเปนเครื่องเศราหมอง 
ใจและทําปญญาใหถอยกําลัง  เหลานี้  ไดแลว,  เพราะสงัดจากกามและสงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลาย  จึงบรรลุ  ฌานที่หนึ่ง  ซึ่งมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก  แลวแลอยู.  เธอ  ประพรมกายนี้ทําใหชุมท่ัว  ชุมรอบ  เต็มรอบ  ดวยปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น,  สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว  ที่ปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวกนั้น,  ไมถูกตองแลว  มิไดมี. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาอัสสปุรสูตร  มู.ม.  ๑๒/๕๐๕/๔๗๑. 
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หมวดที่  ๑๖  วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ ๓๘๙

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนนายชางอาบก็ดี  หรือลูกมือของเขาก็ดี  เปน 
คนฉลาด  โรยผงที่ใชสําหรับถูตัวในเวลาอาบน้ําลงในขันสําริด  แลวพรมน้ําหมักไว,  
คร้ันเวลาเย็น  กอนผงออกยางเขากัน  ซึมท่ัวกันแลว  จับกันทั้งภายในภายนอก 
ไมไหลหยด  ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว  ชุมรอบ 
เต็มรอบ  ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก,  สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว  ที่ปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น  ไมถูกตองแลว  มิไดมี,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
 

ผูไดบรรลุฌานที่สอง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อีกประการหนึ่ง,  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  ภิกษุจึง 
บรรลุ  ฌานที่สอง  อันเปนเครื ่องผองใสแหงใจในภายใน   นําใหเกิดสมาธิ 
มีอารมณอันเดียว  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  แลวแล 
อยู.เธอ  ประพรมกายนี้ทําใหชุมท่ัว  ชุมรอบ  เต็มรอบ  ดวยปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ,  สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว  ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิไม
ถูกตองแลว  มิไดมี. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนหวงน้ําอันลึก  มีน้ําอันปวน  ไมมีปากน้ํา 

ทางทิศตะวันออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  แตฝนตกเพิ่มนํ้าใหแกหวงน้ํา 
นั้น  ตลอดกาลโดยกาล,  ทอนํ้าเย็นพลุงขึ้นจากหวงน้ํา,  ประพรมทําใหชุม 
ถูกตองหวงน้ํานั้นเอง,  สวนไหน ๆ  ของหวงน้ํานั้นที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว 
มิไดมี,  ขอน้ีฉันใด,  ภิกษุ  ท.!  ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว  ชุมรอบ  
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เต็มรอบ  ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ,  สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอ  ที่ปติ 
และสุขอันเกิดแตสมาธิ  ไมถูกตองแลว  มิไดมี,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
 

ผูไดบรรลุฌานที่สาม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อีกประการหนึ่ง,  เพราะความจางคลายไปแหงปติ  ภิกษุ  เปน 
ผูอยูอุเบกขา  มีสติสัปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย  จึง  บรรลุ  ฌานที่สาม 
อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา  “ผูไดบรรลุฌานนี้  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติ 
อยูเปนสุข”  ดังนี้  แลวแลอยู.  เธอ  ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว  ชุมรอบ 
เต็มรอบ  ดวยลําพังสุขหาปติมิได  สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว  ที่สุข 
หาปติมิได  ไมถูกตองแลว  มิไดมี. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนหนองบัวอุบล  หนองบัวปทุม  หนองบัว 

บุญฑริก   มีดอกอุบล   ดอกปทุม   ดอกบุณฑริก   บางเหลาที ่เกิดอยู ในน้ํา 
เจริญอยูใตน้ํา  ยังขึ้นไมพนน้ํา  จมอยูภายใตอันน้ําเลี้ยงไว,  ดอกบัวเหลานั้นถูก 
น้ําเย็นแชชุม  ถูกตองตั้งแตยอดตลอดราก,  สวนไหน ๆ  ของดอกบัวเหลานั้น 
ทั่วทั้งดอก  ที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว  มิไดมี,  ขอนี้เปนฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุ  ประพรมกายนี้ทําใหชุมท่ัว  ชุมรอบ  เต็มรอบ  ดวยลําพังหาสุขปติมิได,  
สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอ  ที่ลําพังสุขหาปติมิได  ไมถูกตองแลว  มิไดมี,  
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
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ผูไดบรรลุฌานที่ส่ี๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อีกประการหนึ่ง,  เพราะละสุขและละทุกขเสียได,  เพราะ 
ความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน,  ภิกษุ  จึง  บรรลุ  ฌานที่สี่ 
อันไมทุกขไมสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู.  
เธอนั้น  นั่งแผไปตลอดกายนี้  ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองใส,  สวนใดสวนหนึ่งของ 
กายเธอทั่วทั้งตัว  ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส  ไมถูกตองแลว  มิไดมี. 

 
  ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง  นั่งคลุมตัวดวยผาขาวตลอดศีรษะ,  

สวนไหน ๆ  ในกายเธอทั่วทั้งตัว  ที่ผาชาวไมถูกตองแลว  (คือไมคลุมแลว)  มิไดมี.  
ขอนี้แมฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั่งแผใจอันบริสุทธิ์ผองใสไปตลอดกายนี้,  
สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัว  ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส  ไมถูกตองแลว  มิไดมี.  
ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  ครั้นจิตตั้งมั่น  บริสุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน  ตั ้งอยู ไดอยางไม 
หวั่นไหว  เชนนี้แลว,  เธอ ก็นอมจิตไปเฉพาะ  ตอปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.  
เธอระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ  คือ  เธอระลึกชาติไดหนึ่ง 
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บาง  สองชาติ  สามชาติ  สี่ชาติ  หาชาติบาง,  สิบชาติ  ยี่สิบชาติ  สามสิบชาติ 
สี่สิบชาติ  หาสิบชาติบาง,  รอยชาติ  พันชาติ  แสนชาติบาง,  ตลอดหลาย 
สังวัฏฏกัปป  หลายวิวัฏฏกัปป  หลายสังวัฏฏกัปปและวิวัฏฏกัปปบาง,  วา  เมื่อ 
เราอยูในภพโนน  มีชื ่ออยางนั้น  มีโคตร  มีวรรณะ  มีอาหาร  อยางนั้น ๆ,  
เสวยสุขและทุกขเชนนั้น ๆ  มีอายุสุดลงเทานั้น ๆ  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไดเกิด 
ในภพโนน  มีชื่อ  โคตร  วรรณะ  อาหาร  อยางนั้น ๆ  ,  ไดเสวยสุขและทุกข 
เชนนั้น ๆ  มีอายุสุดลงเทานั้น,  ครั้นจุติจากภพนั้น ๆ ๆ ๆ แลวมาเกิดในภาพนั้น.  
เธอระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ  พรอมท้ังอาการและลักษณะ 
ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง  ออกจากบานตนเองไปบานคนอื่น 

แลวออกจากบานนั้นไปสูบานอื่นอีก  แลวออกจากบานนั้น ๆ  กลับมาสูบานของ 
ตนเอง  เขาจะระลึกไดอยางนี้วา  เราออกจากบานตนเองไปสูบานโนน  ที่บานโนน 
นั้น  เราไดยืน  ไดนั่ง  ไดพูด  ไดนิ่ง  อยางนั้น ๆ  ,  ครั้นออกจากบานนัน้แลว  ไดไปสู 
บานโนนอีก,  แมที่บานโนนนั้น  เราไดยืน  ไดนั่ง  ไดพูด  ไดนิ่ง  อยางนั้น ๆ,  
เราออกจากบานนั้นแลว  กลับมาสูบานของตนเอง,  ขอน้ีเปนฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุ  ระลึกถึงขันธที่ เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ   ---ฯลฯ--- 
พรอมทั้งอาการและลักษณะเชนนี้,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
 

จุตูปปาตญาณ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  ครั้นตั้งจิตตั้งมั่น  บริสุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน  ตั้งอยูไดอยางไม 
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หวั่นไหว  เชนนี้แลว,  เธอ  ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ  จุตูปปาตญาณ.  เธอ 
มีจักษุเปนทิพย  บริสุทธิ์กวาจักษุของสามัญมนุษย  ยอมแลเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู 
บังเกิดอยู,  เลวทราม  ประณีต,  มีวรรณะดี  มีวรรณะเลว,  มีทุกข  มีสุข.  
เธอรูแจงชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมวา  “ทานผูเจริญทั้งหลาย!  สัตวเหลานี้หนอ 
ประกอบกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  พูดติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย  เปน 
มิจฉาทิฏฐิ  ประกอบการงานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ,  เบื้องหนาแตกายแตกตายไป 
ลวนพากันเขาสูอบายทุคติวินิบาตนรก.  ทานผูเจริญทั้งหลายเอง!  สวนสัตว 
เหลานี้หนอ  ประกอบกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยเจา 
ทั้งหลาย  เปนสัมมาทิฏฐิ  ประกอบการงานดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ,  เบ้ืองหนาแต 
กายแตกตายไป  ยอมพากันเขาสูสุคติโลกสวรรค”.  เธอมีจักษุทิพย  บริสุทธิ์ 
กวาจักษุของสามัญมนุษย  เห็นเหลาสัตวผูจุติอยู  บังเกิดแลว  เลว  ประณีต  มีวรรณะด ี
มีวรรณะเลว  มีทุกข  มีสุข,  รูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมได  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนเรือนสองหลัง  มีประตูตรงกัน,  ณ  ที่นั้น 

ชายมีจักษุดี  ยืนอยูหวางกลาง  เขาอาจเห็นหมูมนุษยที่เขาไปในเรือนบาง  ออกมา 
บาง  เดินไปมาบาง  เดินตรงบาง  เลี้ยวบาง,  ขอนี้เปนฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุ  มีจักษุทิพย  บริสุทธิ์กวาจักษุของสามัญมนุษย  เห็นเหลาสัตวผูจุติอยู 
บังเกิดอยู  เลวประณีต  มีวรรณะดี  วรรณะเลว  มีทุกข  มีสุข  เธอรูชัด  
หมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมได,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
 

อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  คร้ันจิตตั้งมั่น  บริสุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส 
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ปราศจากอุปกิเลส  เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน  ตั้งอยู ไดอยางไม 
หวั่นไหว  เชนนี้แลว,  เธอ  ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ  อาสวักขญาณ.  เธอ 
ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “ทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ,  เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ,  
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ,  ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ;และวา  เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย,  นี้เหตุแหงอาสวะทั้งหลาย,  
นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะทั้งหลาย,  นี้ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงอาสวะทั้งหลาย”.  เมื่อเธอรูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้  จิตก็พนจากกามาสวะ  
ภวาสวะ  อวิชชาสวะ.  ครั้นจิตหลุดพนแลวก็เกิดญาณหยั่งรูวา  “จิตพนแลว”.  
เธอรูชัดวา  “ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา  ไดทําสําเร็จแลว 
กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความ(หลุดพน)  เปนอยางนี้  มิไดมีอีก”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนหวงน้ําใสที่ไหลเขา  ไมขุนมัว,  คนมีจักษุดี 

ยืนอยูบนฝงในที่นั้น,  เขาจะเห็นหอยตาง ๆ  บาง  กรวดและหินบาง  ฝูงปลาบาง 
อันหยุดอยูและวายไปในหวงน้ํานั้น,  เขาจะสําเหนียกใจอยางนี้วา  “หวงน้ํานี้ใส 
ไมขุนเลย  หอย  กอนกรวด  ปลาทั้งหลาย  เหลานี้  หยุดอยูบาง  วายไปบาง  ในหวง 
น้ํานั้น,  ขอนี้เปนฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “ทุกข 
เปนเชนนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ,  ความดับไมเหลือแหงทุกข 
เปนเชนนี้ ๆ  ,  ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ,  
และวา  เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย,  นี้เหตุแหงอาสวะทั้งหลาย,  นี้ความดับ 
ไมเหลือแหงอาสวะทั้งหลาย,  นี้ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย”.  เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตก็หลุดพนจากกามาสวะ  ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ.  ครั้นจิตหลุดพนแลว  ก็เกิดญาณหยั่งรูวา  “จิตพนแลว”.  เธอรูชัดวา 
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“ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา  ไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่ 
จะตองทําเพื่อความ  (หลุดพน)  เปนอยางนี้  มิไดมีอีก”,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูเสร็จกิจแลว  เชนดังกลาวนี้  เราเรียกวา  เปนสมณะ 
บาง ,   เปนพราหมณ  บาง ,   เปนนหาตกะ   บาง ,   เปนเวทคู   บาง ,   
เปนโสตติย  บาง ,   เปนอริยะ  บาง,  เปนอรหันต  บาง, 

(ทรงใหคําอธิบายวา  เปนสมณะ  เพราะสงบจากสิ่งที่เปนอกุศลลามก  ที่เปนไปขางฝาย 
เศราหมอง  ที่เอียงไปขางความตองเกิดอีก  เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย  มีทุกขเปนผล 
เปนที่ตั้งของความเกิด  ความแก  ความตาย  ตอ ๆ  ไป,---เปนพราหมณ  เพราะลอยสิ่งที่เปนอกุศล 
ลามกเสียแลว---เปนนหาตกะ  เพราะไมอาบสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว---เปนเวทคู  เพราะรูจบ 
สิ้นสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว---เปนโสตติยะ  เพราะไมสดับส่ิงที่เปนอกุศลลามกแลว---เปนอริยะ 
เพราะไปจากสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว---เปนอรหันต  เพราะไกลจากสิ่งที่เปนอกุศลลามกแลว---) 

 
 

ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เชนเดียวกับท่ีมหาสมุทร  ยอมมีน้ําหยุดอยูที่ระดับใดระดับ 
หนึ่งเปนธรรมดา  หาลนฝงไปไม  ขอนี้ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  เราบัญญัติสิกขา -  
บทใด ๆ  แกสาวกทั้งหลายของเราแลว  สาวกทั้งหลายของเรา  ยอมไมกาว 
ลวงสิกขาบทนั้น ๆ  แมจะตองเสียชีวิต  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท.!  ขอที่เราบัญญัติสิกขาบทใด ๆ  แกสาวกทั้งหลายของเราแลว 
สาวกทั้งหลายของเรา  ยอมไมกาวลวงสิกขาบทนั้น ๆ  แมจะตองเสียชีวิต  นั้นแล 
เปนสิ่งที่นาอัศจรรย  ไมนาจะมีได---ในธรรมวินัยนี้,  ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลาย 
ไดเห็นแลว ๆ  ซึ่งขอน้ี  ยอมเกิดความพอใจอยางยิ่งในธรรมวินัยนี้แล. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  อุ.  ข.  ๒๕/๑๕๕/๑๑๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ผูไมหลงเอาสิ่งอ่ืนมาเปนแกน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  กุลบุตรบางคน  มีศรัทธา  ออกบาชจากเรือน 
ไมเกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  “เราถูกความเกิด  ความแก  ความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ 
ครอบงําเอาแลว  เปนคนตกอยูในกองทุกข  มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  ทําไฉน 
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได”  ดังนี้.  ครั้นคิดอยางนี้แลว 
กุลบุตรนั้น  จึงออกบวชดวยศรัทธา.  ครั้นบวชแลว  เธอสามารถทําลาภ 
สักการะและเสียงเยินยอใหเกิดขึ้นได,  เธอไมมีใจยินดีในลาภสักการะและ 
เสียงเยินยออันนั้น,  ไมมีความดําริเต็มรอบแลว  ในลาภสักการะและเสียงเยินยอ 
อันนั้น,  เธอไมทะนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น,  เธอ 
ไมเมาไมมัวเมาในลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น,  ไมถึงความประมาท 
ในลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอใหความ 
ถึงพรอมดวยศีลเกิดขึ้นได,  เธอมีใจยินดีในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น,  
แตไมมีความดําริเต็มรอบแลวในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น,  เธอไมทะนงตัว  
เพราะความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น,  เธอไมมัวเมาในความถึงพรอมดวยศีล 
อันนั้น,  ไมถึงความประมาทในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น;  เมื่อไมประมาท 
แลว  เธอใหความถึงพรอมดวยสมาธิเกิดขึ้นได.  เธอมีใจยินดีในความ 
ถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น,  แตไมมีความดําริเต็มรบแลวในความถึงพรอมดวย 
สมาธิอันนั้น,  เธอไมทะนงตัวเพราะความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น,  เธอไมเมา 
ไมมัวเมาในความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น,  ไมถึงความประมาทในความถึงพรอม 
ดวยสมาธิอันนั้น;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอให  ญาณทัสสนะ  (ปญญาเครื่อง 
รูเห็น)  เกิดขึ้นไดอีก,  เธอมีใจยินดีในญาณทัสสนะอันนั้น,  แตไมมีความ 
ดําริเต็มรอบแลวในญาณทัสสนะอันนั้น,  เธอไมทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะอันนั้น, 

 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาสาโรปมสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๓๗๐/๓๕๐,  ตรัสแกภิกษุ

ทั้งหลาย. 
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เธอไมมัวเมาในญาณทัสสนะอันนั้น,  ไมถึงความประมาณในญาณทัสสนะ 
อันนั้น;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอให  สมยวิโมกข  (ความพนพิเศษโดยสมัย)  
เกิดขึ้นไดอีก. 

  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ียอมเปนไปได  คือขอท่ี  ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมคลายจาก 
สมยวิมุตติอันนั้นก็ได. 

( อี ก นั ย ห นึ่ ง ) …   …   …  

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษตองการดวยแกนไม  เสาะหาแกนไม 
เที่ยวคนหาแกนไม  จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  ตัดเอาแกนถือไปดวยมั่นใจวา 
 “นี่  เปนแกนแท”  ดังนี้.  บุรุษมีตาดี  เห็นคนนั้นเขาแลว  ก็กลาววา 
 “ผูเจริญคนนี้  ชางรูจักแกน,  รูจักกระพี้,  รูจักเปลือกสด,  รูจักสะเก็ดแหงตามผิว 
เปลือก,  รูจักใบออนที่ปลายกิ่ง;  จริงดังวา  ผูเจริญคนนี้  ตองการแกนไม 
เสาะหาแกนไม  เที่ยวคนหาแกนไม  จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  ก็ตัดเอาแกนแท 
ถือไปดวยมั่นใจวา  “นี่  เปนแกนแท”  ดังนี้.  สิ่งที่เขาตองทําดวยแกนไม 
จักสําเร็จประโยชนเปนแท”  ดังนี้;  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ขอนี้ยอมเปนไปไมได  ไมใชโอกาสที่จะเปนได  คือขอท่ี 
ภิกษุนั้น  จะพึงเสื่อมคลายจาก  อสมยวิมุตติ  (ความหลุดพนที่ไมมีสมัย)  อันนั้นเลย. 

ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยนี้  มิใชมีลาภสักการะและเสียงเยินยอเปน 
อานิสงส,  พรหมจรรยนี้  มิใชมีความถึงพรอมดวยศีลเปนอานิสงส,  
พรหมจรรยนี้  มิใชมีความถึงพรอมสมาธิเปนอานิสงส,  พรหมจรรยนี้ 
มิใชมีความถึงพรอมดวยญาณทัสสนะเปนอานิสงส. 

ภิกษุ  ท.!  ก็เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบอันใด  มีอยู,  พรหมจรรยนี้มี 
เจโตวิมุตตินั่นแหละเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเปน 
แกนสาร  มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเปนผลสุดทายของพรหมจรรย  แล. 
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รู  “ความลับ”  ของขันธหา๑ 
 

  โสณะ!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอม  รูจักลักษณะ  รูจักเหตุ 
เกิดขึ ้น   รู จ ักความดับสนิท   รู จ ักขอปฏิบัติเครื ่องใหถึงความดับสนิท  
แหงรูป ,   - - - เวทนา ,   - - -สัญญา ,   - - -สังขาร ,   ยอม รูจักลั กษณะ  
รูจักเหตุเกิดขึ้น  รูจักความดับสนิท  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหง 
วิญญาณ. 

 
  โสณะ!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา 

สมณะทั้งหลายก็ตาม,  ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,  
ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท  แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน 
สมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

 
 

รู  “ความลับ”  ของอุปาทานขันธ๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอมรูจักรสอรอย,  รูจักโทษ 
และรูจักอุบายเครื่องสลัดออกไปพน  ในอุปาทานขันธ  ๕  เหลานี้๓  ตามที่ 
เปนจริง; 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๖๓/๑๐๒.  ตรัสแกโสณะคฤหบดีบุตร  ที่เวฬุวัน. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๑๙๕/๒๙๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๓  อุปาทานขันธ  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ. 
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ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ถูกสมมติวาเปนสมณะใน 
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย 
ก็ตาม,  ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท  แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง 
ความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ใน 
ทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

 
 

รู  “ความลับ”  ของธาตุส่ี๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอม  รูจักรสอรอย,  รูจักโทษ 
และรูจักอุบายเครื่องสลัดออกไปพน  ในธาตุ  ๔  เหลานี้๒  ตามที่เปนจริง; 

 
  ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา 

สมณะทั้งหลายก็ตาม,  ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,  
ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท  แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน 
สมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

 
 

รู  “ความลับ”  ของอินทรียหก๓ 
 

  ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอม  รูจักความเกิดขึ้น,  รูจัก 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๙/๔๑๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  ธาตุ  ๔  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม. 
๓  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๒๗๓/๙๑๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ความดับไป,  รูจักรสอรอย,  รูจักโทษ  และรูจักอุบายเครื่องสลัดออก 
ไปพน  ในอินทรียทั้ง  ๖  เหลานี๑้  ตามที่เปนจริง; 

 
  ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ถูกสมมติวาเปนสมณะใน 

บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย 
ก็ตาม,  ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท  แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง 
ความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ใน 
ทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

 
 

รู  “ความลับ”  ของอินทรียทั้งหา๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอม  รูจักความเกิดขึ้น,  
รูจักความดับไป,  รูจักรสอรอย,  รูจักโทษ  (เม่ือยึดถือ)  และรูจักอุบายเครื่องสลัด 
ออกไปพน  ในอินทรีย  ๕  เหลานี๓้  ตามที่เปนจริง; 

 
  ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา 

สมณะทั้งหลายก็ตาม,  ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,  
ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท  แลไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน 
สมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

 
 
 

                                                
๑  อินทรีย  ๖  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๒๕๘/๘๔๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๓  อินทรีย  ๕  คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  และปญญา. 
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หมวดที่  ๑๖  วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ ๔๐๑

รูปฏิจจสมปุบาทจึงเปนสมณะได๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอมรูจักชรามรณะ,  รูจักเหตุ 
เกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  รูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ,  รูจักขอปฏิบัติเครื่อง 
ใหถึงความดับสนิทแหงชรามรณะ; 

ยอม  รูจักชาติ,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ,  รูจักความดับสนิทแหงชาติ,  
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชาติ; 

ยอม  รูจักภพ,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ,  รูจักความดับสนิทแหงภพ,  
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงภพ; 

ยอม  รูจักอุปาทาน,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  รูจักความดับสนิท 
แหงอุปาทาน,  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอุปาทาน; 

ยอม  รูจักตัณหา,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา,  รูจักความดับสนิท 
แหงตัณหา,  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงตัณหา; 

ยอม  รูจักเวทนา,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา,  รูจักความดับสนิท 
แหงเวทนา,  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงเวทนา; 

ยอม  รูจักผัสสะ,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  รูจักความดับสนิทแหง 
ผัสสะ,  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงผัสสะ; 

ยอม  รูจักอายตนะ  ๖,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะ ๖,  รูจักความ 
ดับสนิทแหงอายตนะ ๖,  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอายตนะ  ๖ ; 

  ยอม  รูจักนามรูป,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป,  รูจักความดับสนิท 
แหงนามรูป,  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงนามรูป; 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๘/๓๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๐๒ 

ยอม  รูจักวิญญาณ,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  รูจักความดับสนิท 
แหงวิญญาณ,  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงวิญญาณ; 

ยอม  รูจักสังขาร,  รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร,  รูจักความดับสนิท 
แหงสังขาร,  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงสังขาร ; 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา 
สมณะทั้งหลายก็ตาม,  ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,  
ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท  และไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน 
สมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลอยู. 

 
 

รูอริยสัจจจงึเปนสมณะได๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอมรูจักชัดตามที่เปนจริงวา 
ทุกข  เปนเชนนี้ ๆ ,  รูจักตามที่เปนจริงวา   เหตุเกิดขึ้นแหงทุกขเปน 
เชนนี้ ๆ,  รูจักตามที่เปนจริงวา  ความดับสนิทแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ,  
รู จักชัดตามที่เปนจริงวา  ขอปฏิบัติเครื ่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข  เปน 
เชนนี้ ๆ  ; 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ถูกสมมติวาเปนสมณะใน 
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,  ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย 
ก็ตาม,  ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท  และไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง 
ความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ใน 
ทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

หมวดที่สิบหก  จบ. 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๒/๑๗๐๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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๔๐๓ 

 
 

ผูชี้ชวนวิงวอน! 
____________ 

ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 
  หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 

กตํ  โว  ตํ  มยา 
ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ในศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล  อาศัยความเอน็ดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 
 

เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย,  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย. 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
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 ๔๐๔ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๗ 

วาดวย  การหมดพิษสงทางใจ 
_____________ 

 
  ๑.  สระนํ้าที่มีอยูภายใตจีวร 
  ๒.  ผูเวนยาพิษในโลก 
  ๓.  ผูไมตกเหว 
  ๔.  ผูไมตองการทะเลาะวิวาทกัน 
  ๕.  ผูไมควรอยูในคอก 
  ๖.  ผูมีเพียรตลอดเวลา 
  ๗.  ผูไมตองกลายเปน  “ลิงติดตัง” 
  ๘.  ผูอยูเหนือการสึก 

  ๙.  คุณธรรมของพระโสดาบัน 
  ๑๐.  คุณธรรมของพระสกทาคามี 
  ๑๑.  คุณธรรมของพระอนาคามี 
  ๑๒.  คุณธรรมของพระอรหันต 
  ๑๓.  หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๗ 

วาดวย  การหมดพิษสงทางใจ 
(ปฏิปกขนัยของหมวด  ๘  อันวาดวยพิษสงทางใจ) 

___________ 
 

สระน้ําที่อยูภายใตจีวร๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เปนผูปฏิบัติในขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ  เปน 
อยางไรเลา ?   

ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  มีอภิชฌามาก  ละอภิชฌาได,  
มีจิตพยาบาท   ละพยาบาทได,  เปนผูมักโกรธ   ละความมักโกรธได,  
เปนผูมักถือความโกรธ   ละความถือโกรธได ,   เปนผูลบหลูคุณทาน  
ละความลบหลูคุณทานได,  เปนผูยกตนเทียมทาน  ละความยกตนเทียม 
ทานได,  เปนคนริษยา  ละความริษยาได,  เปนคนตระหนี่  ละความ 
ตระหนี่ได,  เปนคนโออวด  ละความโออวดได,  เปนคนมีมายา  ละความ 
มายาได,  เปนคนมีความปรารถนาลามก   ละความปรารถนาลามกได,  
เปนคนมีความเห็นผิด  ละความเห็นผิดได. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จูฬอัสสปุรสุตร  มู.ม.  ๑๒/๕๖๑/๔๘๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่อัสสปุรนิคมของชาวอังคะ. 
๔๐๕ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๐๖ 

ภิกษุ  ท.!  เพราะละกิเลสมีอภิชฌาเปนตน  ซึ่งเปนเครื่องมัวหมองของ 
สมณะ  เปนโทษของสมณะ  เปนน้ําฝาดของสมณะ  เปนเหตุใหสัตวเกิดในอบาย 
และมีวิบาก  อันสัตวทั้งหลายจะตองเสวยในทุคติ  เหลานี้  ไดแลว;  เราก็กลาว 
ภิกษุนั้นวา  “เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ”  ดังนี้  ผูปฏิบัติชอบนั้น 
ยอมพิจารณาเห็นตนเปนคนบริสุทธิ์  และพนจากสิ่งที่เปนอกุศลลามกทั้งหลาย 
เหลานี้ทั้งสิ้นแลว  เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนเปนเชนนั้นอยู,  ความปราโมทย  
ก็เกิดขึ้น;  เมื่อเธอปราโมทยแลว,  ปติ  ก็เกิดขึ้น;  เมื่อเธอมีใจปติแลว,  
นามกาย  ก็สงบ;  เธอมีนามกายสงบ  ก็ไดเสวยสุข;  เมื่อเธอมีสุข  จิต 
ก็ตั้งมั่น.  ผูปฏิบัติชอบนั้น  แผจิตไปสูทิศที่  ๑  ที่  ๒  ที่  ๓  ที่  ๔  ทั้งเบื้องบนและ 
เบื้องต่ํา  ดานขวาง  ทั่วทุกทางโดยรอบตลอดโลกทั้งปวง  ดวยจิตอันประกอบดวย 
เมตตา---ฯลฯ---กรุณา---ฯลฯ---มิทุตา---ฯลฯ---อุเบกขา  อันไพบูลยประกอบ 
ดวยคุณอันใหญหลวง  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท. 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือน  สระโบกขรณี  มีน้ําไมขุนมัว  นาดื่ม 
เย็นสนิท  ใสสะอาด  มีทาขึ้นลงโดยงาย  นาเพลินใจ.  ถาแมมีบุรุษผูหนึ่ง 
ซึ่งกําลังรอนจัด  มีความรอนระอุไปท้ังตัว  เหน็ดเหนื่อย  คอแหงระหายน้ํา  มาจาก 
ทิศตะวัน  หรือทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  หรือทิศใตไซร  บุรุษนั้นมาถึง 
สระโบกขรณีนั้นแลว  จักทําความคอแหง  ระหายน้ํา  และความรอน 
กระวนกระวายใหเสื่อมสูญได,  ขอนี้ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ถาแมนกุลบุตร 
ออกบวชจากเรือน  เปนผูไมหวังประโยชนเกี่ยวของดวยเรือน  จากสกุลกษัตริย 
ก็ตาม,  จากสกุลพราหมณก็ตาม,  จากสกุลเวสสก็ตาม,  จากสกุลศูทรก็ตาม,  และ 
เขาไดอาศัยธรรมและวินัยอันตถาคตประกาศแลว  เจริญเมตตา  กรุณา 
มุทิตา   อุเบกขา   อยางนี ้ ๆ   ยอมไดความสงบในภายใน   เราเรียกวา 
“เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ”   ดังนี้ ,   ฉันนั้นเหมือนกัน .  
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หมวดที่  ๑๗  วาดวยการหมดพิษสงทางใจ ๔๐๗

ถาแมนกุลบุตรอออกบวชจากเรือน  เปนผูไมหวังประโยชนเกี่ยวของดวยเรือนจากสกุล 
กษัตริยก็ตาม,  จากสกุลพราหมณก็ตาม,  จากสกุลเวสสก็ตาม,  จากสกุลศูทรก็ตาม,  
และเขาไดทําใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะ 
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้เขาถึง 
แลวแลอยู,  เราก็เรียกวา  “เปนสมณะ”  เพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลาย 
เชนนั้นเหมือนกันแล. 

 
 

ผูเวนยาพิษในโลก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนถวยดื่มสําริดมีเครื่องดื่มใสอยูแลวชนิดหนึ่ง๒ 
สมบูรณดวยสี  กลิ่น  และรส  แตวามียาพิษซอนติดอยู.  ครั้งนั้น  มีบุรุษ 
ผู หนึ ่ง   ซึ ่งกําลังร อนจัด   มีความรอนระอุไปทั ้งตัว   เหน็ดเหนื ่อย   คอแหง 
ระหายน้ํา  มาถึงเขา.  คนทั้งหลาย  บอกแกบุรุษนั้นวา  “นี่แนทานผูเจริญ,  
ถวยดื ่มสําริดใบนี ้  สมบูรณดวยสี  กลิ ่น   และรส   เปดโอกาสสําหรับทาน ,  
แตวามันมียาพิษปนอยู.  ถาหากทานตองการดื่มก็ดื่มได,  เมื่อทานกําลังดื่ม 
จักติดใจมัน  ดวยสีของมันบาง  ดวยกลิ่นของมันบาง  ดวยรสของมันบาง  แตวา 
ครั ้นดื ่มแลว  ทานจักถึงความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะเหตุนั ้น”  
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ทีนั้น  ความคิดก็จะพึงเกิดขึ้นแกบุรุษนั้นอยางนี้วา  “ความ 
กระหายน้ําอันแรงกลาของเขานี้อาจจะเสียไดดวยน้ําเย็น  หรือดวยหาง 
นมเปรี้ยว  หรือดวยเครื่องดื่มชื่อมัฏฐโลณิกะ๓  หรือดวยเครื่องดื่มชื่อ 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๓๕/๒๖๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  เปนภาชนะพิเศษเรียกวา  อาปานิยกังสะ  ซึ่งเรายังเขาใจไมไดวาในบัดนี้ไดแกภาชนะเชนไร. 
๓  มัฏฐโลณิกะ  เปนน้ําของขนมเหลว ๆ  ชนิดหนึ่ง  ใสเกลือ. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๐๘ 

โลณโสจิรกะ๑  เราไมบังควรที่จะดื่มน้ํานั้น  อันเปนไปเพื่อทุกข  ไมเปน 
ประโยชนเกื้อกูลแกเรา  ตลอดกาลนาน”  ดังนี้.  บุรุษนั้น  ไดพิจารณา 
ถวยดื่มสําริดนั้นแลว  ก็ไมดื่ม  และวางเสีย.  บุรุษนั้น  จึงไมถึงความตาย  หรือ 
ไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะเหตุนั้น,  ฉันใด; 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใด  ในกาลอดีตก็ตาม,  ในกาล- 
อนาคตก็ตาม,  ในกาลบัดนี้ก็ตาม,  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ;  ไดเห็นสิ่งอันเปนที่รัก 
ที่สนิทใจในโลก   โดยความเปนของไม เที่ยง ,   โดยความเปนทุกข ,   
โดยความเปนอนัตตา,  โดยความเปนของเสียบแทง,  โดยความเปน 
ของนากลัว,  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ไดละตัณหาเสียแลว.  พวกใด 
ไดละตัณหาเสียแลว  พวกนั้น  ไดละอุปธิแลว.  พวกใดไดละอุปธิแลว 
พวกนั้น  ไดละทุกขแลว.  พวกใดไดละทุกขแลว  พวกนั้นไดหลุดพนแลว 
จากความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย 
ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ;  เราตถาคต  ยอมกลาววา  “พวกเหลานั้น 
ไดหลุดพนแลวจากทุกข”  ดังนี้แล. 

 
 

ผูไมตกเหว๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณพวกใดก็ตาม  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา 
ทุกขเปนเชนนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ,  ความดับสนิทแหงทุกข 
เปนเชนนี้ ๆ,  ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ ; 

 
 
 
 

                                                
๑  โลณโสจิรกะ  เปนซุปที่ตมขึ้นดวยธัญญชาติ  ดวยผลไม  ดวยเงาใตดิน  แลวใสเกลือ. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๕๖๑/๑๗๓๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๗  วาดวยการหมดพิษสงทางใจ ๔๐๙

สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ยอมไมยินดีอยางยิ่งในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่ 
เปนไปเพื่อความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกข 
กาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ;  เขาอยูไมยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง 
ชนิดนั้น ๆ  แลว  ยอมไมกอสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปเพื่อความเกิด 
เปนตน  นั้น ๆ  อีก.  ครั้นเขา  ไมกอสรางเหตุปจจัยนั้น ๆ  แลว  เขาก็ไม 
ตกลงไปในเหวแหงความเกิดบาง,  ในเหวแหงความแกบาง,  ในเหว 
แหงความตายบาง,  ในเหวแหงความโศกบาง,  ในเหวแหงความร่ําไร 
รําพันบาง,  ในเหวแหงความทุกขกายบาง,  ในเหวแหงความทุกขใจบาง,  
ในเหวแหงความคับแคนใจบาง,  เปนแนแท.  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น 
ยอมหลุดพนจากความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน 
ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ;  เราตถาคต  ยอมกลาววา 
 “พวกเหลานั้น  ยอมหลุดพนจากทุกขได”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงทําความเพียร 

เพื่อใหรูวา  “ทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ,  เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ,  ความดับสนิท 
แหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ,  ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ”.  
ดังนี้แล. 

 
 
 

ผูไมตองทะเลาะวิวาทกัน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอ  อยากลาวถอยคําที่เปนเหตุใหยึดถือแตกตางกันวา 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๕/๑๖๖๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๑๐ 

ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้,  ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้,  ทานรูทั่วถึงธรรม- 
วินัยนี้ไดอยางไร  ทานปฏิบัติผิด,  ขาพเจาปฏิบัติถูก,  คําควรกลาวกอน  ทาน 
กลาวทีหลัง,  คําควรกลาวทีหลัง  ทานมากลาวกอน,  คําพูดของทานจึงไมเปน 
ประโยชน,  คําพูดของเจา  เปนประโยชน.  ขอที่ทานเคยถนัดมาแปรปรวน 
ไปเสียแลว  ขาพเจาแยงคําพูดของทานแหลกหมดแลว,  ทานถูกขาพเจาขมแลว 
เพื่อใหถอนคําพูดผิด ๆ  นั้นเสีย  หรือทานสามารถก็จงคานมาเถิด;  ดังนี้.  พวกเธอ 
ไมพึงกลาวถอยคําเชนนั้น  เพราะเหตุไรเลา ?  เพราะเหตุวาการกลาวนั้น ๆ  ไม 
ประกอบดวยประโยชน  ไมเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  ไมเปนไปพรอมเพื่อความ 
หนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความสงบ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และ 
นิพพาน. 
 

  ภิกษุ  ท.!  เมื่อพวกเธอจะกลาว  จงกลาวแตเร่ืองที่วา  “ความทุกข 
เปนเชนนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ,  ความดับสนิทแหงทุกข 
เปนเชนนี้ ๆ,  และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข  เปน 
เชนนี้ ๆ”  ดังนี้.  เพราะเหตุไรเลา ?  เพราะเหตุวา  การกลาวนั้นเปนการ 
กลาวที่ประกอบดวยประโยชน  เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  เปนไปพรอมเพื่อ 
ความหนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความสงบ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม 
และนิพพาน  แล. 

 
 

ผูไมควรอยูในคอก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยาง  เปนผูที่ควรไดรับการปลอย 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๑๖๔/๑๒๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๗  วาดวยการหมดพิษสงทางใจ ๔๑๑

ออกจากหมูไปอยูผูเดียวได.  เหตุหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ:- 
 
  (๑)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูรูจักพอ  ดวย  จีวรตามมีตามได, 
  (๒)  เธอ  เปนผูรูจักพอ  ดวย  อาหารบิณฑบาตตามมีตามได, 
  (๓)  เธอเปนผูรักจักพอ  ดวย  เสนาสนะตามมีตามได, 
  (๔)  เธอ  เปนผูรูจักพอ  ดวย  คิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได, 
  (๕)  เธอ  มีความคิดหนักไปในทางหลีกออกจากกามอยูมาก. 
 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แล  เปนผูที่ควรไดรับ 

การปลอยออกจากหมูไปอยูผูเดียวได. 
 
 

ผูมีเพียรตลอดเวลา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุกําลังเดินอยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดใน 
กาม  หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน  หรือครุนคิดดวยความครุนคิด 
ในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ  ขึ้นมา,  และภิกษุก็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว 
สละทิ้งไป  ถายถอนออก  ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ;  ภิกษุที่เปนเชนนี้ 
แมกําลังเดินอยู  ก็เรียกวา  เปนผูทําความเพียรเผากิเลส  รูสึกกลัวตอสิ่งลามก 
เปนคนปรารภความเพียร  อุทิศตนในการเผากิเลส  อยูเนืองนิจ. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.อํ.  ๒๑/๑๗/๑๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๑๒ 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุกําลังยืนอยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิด 
ในกาม  หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน  หรือครุนคิดดวยความ 
ครุนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา,  และภิกษุก็ไมรับเอาความครุนคิด 
นั้นไว  สละทิ้งไป  ถายถอนออก  ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ;  ภิกษุที่เปน 
เชนนี้  แมกําลังเดินอยู  ก็เรียกวา  เปนผูทําความเพียรเผากิเลส  รูสึกกลัวตอสิ่งลามก 
เปนคนปรารภความเพียร  อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุกําลังนั่งอยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม 

หรือครุ นคิดดวยความครุ นคิดในทางเดือดแคน  หรือครุ นคิดดวยความครุ นคิด 
ในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา,  และภิกษุก็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว 
สละทิ้งไป  ถายถอนออก  ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ;  ภิกษุที่เปนเชนนี้ 
แมกําลังนั่งอยู  ก็เรียกวา  เปนผูทําความเพียรเผากิเลส  รูสึกกลัวตอสิ่งลามกเปน 
คนปรารภความเพียร  อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุกําลังนอนอยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม 

หรือครุ นคิดดวยความครุ นคิดในทางเดือดแคน  หรือครุ นคิดดวยความครุ นคิด 
ในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา,  และภิกษุก็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว 
สละทิ้งไป  ถายถอนออก  ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ;  ภิกษุที่เปนเชนนี้ 
แมกําลังเดินอยู  ก็เรียกวา  เปนผูทําความเพียรเผากิเลส  รูสึกกลัวตอสิ่งลามก 
เปนคนปรารภความเพียร  อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจแล. 
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หมวดที่  ๑๗  วาดวยการหมดพิษสงทางใจ ๔๑๓

ผูไมตองกลายเปน  “ลิงติดตัง”๑ 
 

  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป  ซึ่งเปน 
วิสัยของบิดาตนเถิด.  เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป  ซึ่งเปน 
ว ิส ัยของบิดาตนอยู   มารจักไมไดชองทาง   มารจักไมไดโอกาสทําตาม 
อําเภอใจของมันไดเลย. 

  ภิกษุ  ท.!  ก็ที่ที่ควรเที่ยวไป  ซึ่งเปนวิสัยของบิดาตนสําหรับภิกษุนั้น 
เปนอยางไรเลา ?  ที่เปนวิสัยเชนนั้นไดแก  สติปฏฐาน  ๔.  สติปฏฐานสี่ 
อะไรบางเลา ?  สี่คือ  :- 

  (๑)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอม พิจารณาเห็นกายในกายอยูเปนประจํา,  
มีความเพียรเผากิเลส  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได. 

  (๒)  เธอ  ยอม  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจํา,  
มีความเพียรเผากิเลส  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได, 

  (๓)  เธอ  ยอม  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา,  มีความเพียร 
เผากิเลส  มีความรู สึกตัวทั ่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสียได. 

  (๔)  เธอ  ยอม  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจํา,  
มีความเพียรเผากิเลส  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๑๙๙/๗๐๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
และท่ีวา  “ลิงติดตัง”  ที่เปนอุปมาของภิกษุลุมหลงในกามคุณ  ๕.  ดูหัวขอ  “ลิงติดตัง”  
ที่หมวด  ๘  หนา  ๑๗๑. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๑๔ 

ภิกษุ  ท.!  สติปฏฐานสี่เหลานี้แล  เปนที่ที่ควรเที่ยวไป  ซึ่งเปนวิสัยของ 
บิดาตนสําหรับภิกษุ  ดังนี้แล. 

 
 

ผูอยูเหนือการสึก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ลําแมน้ําคงคง  มีธรรมดาลุมลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออก.  
ครั ้งนั ้นหมู คนเปนอันมาก  พอเอาจอบและกะทอสําหรับขนดินมา  ดวยความ 
ตั้งใจวา  “พวกเราทั้งไลาย  จักทําการทดแมน้ําคงคานี้ใหไหลกลับหลัง”  ดังนี้.  
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอจะเขาใจความหมายขอน้ันวาอยางไร  :  จะทําไดสําเร็จละหรือ 
ตามที่หมูคนเปนอันมากตองการทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับหลัง ? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ ?  ไมสําเร็จดอก  พระเจาขา”. 
  ภิกษุ  ท.!  ขอท่ีทําไมสําเร็จน้ัน  เปนเพราะเหตุไรเลา ? 
  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  เพราะเหตุวา  ลําแมน้ําคงคง  มีธรรมดาลุมลาดเอียงเทไปยังทิศ 

ตะวันออก,  มันไมเปนการงายเลย  ที่จะทดแมน้ําคงคาใหไหลยอนกลับหลัง.  มีแตจะใหหมูคน 
เปนอันมากนั้น  ไดรับสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา  และมีความเดือดรอนอยางเดียวตลอด 
เวลาที่ทําการนั้น  พระเจาขา”. 

  ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น : ที่พระราชา  หรืออํามาตยผูใหญของพระ- 
ราชา  มิตรสหายหรือญาติสาโลหิต  จะพึงปวารณาดวยโภคสมบัติ  ที ่อนุญาต 
ใหใชตามพอใจ  แกภิกษุ  ผู กําลังอบรมอริยมรรคมีองค  ๘  กระทําอริยมรรค 
มีองค  ๘  ใหมาก  วา  “มาถิด  พอคนเจริญ,  การนุงหมผายอมดวยน้ําฝาด 
เหลานี้  จะมีประโยชนอะไรสําหรับทานนัก,  จะเปนคนหัวโลน  ถือ 
กระเบื้องขอทานกินไปทําไมกัน,  เชิญทานสึกออกม  บริโภคสมบัติ  และ 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๗๙/๒๙๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๗  วาดวยการหมดพิษสงทางใจ ๔๑๕

ทําบุญเอาเถิด”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ขอที่ภิกษุนั้น  ซึ่งกําลังอบรมอริยมรรค 
มีองค   ๘   อยู   กระทําอริยมรรคมีองค  ๘  ใหมากอยู  จักบอกเลิกสิกขา  หมุน 
กลับคืนไปสูเพศต่ําแหงคฤหัสถ นั้น  เปนฐานะที่มีไมไดเปนไมได.  ขอนั้น 
เพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุวา  การที่จิตของภิกษุนั้น  นอม 
ไปในวิเ วก   ลุ มลาดไปในวิเ วก   เอียง เทไปในวิเ วก   ตลอดกาลนาน 
จักหมุนกลับคืนไปสูเพสต่ํา นั้น  เปนฐานะที่มีไมไดเปนไมได. 

 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ยอมอบรมอริยมรรคมีองค  ๘  กระทําอริยมรรค 

มีองค  ๘  ใหมาก  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมอบรม 
สัมมาทิฏฐิ,  ยอมอบรม   สัมมาสังกัปปะ ,  ยอมอบรม   สัมมาวาจา ,  
ยอมอบรม  สัมมากัมมันตะ,  ยอมอบรม  สัมมาอาชีวะ,  ยอมอบรม 
สัมมาวายามะ,  ยอมอบรม  สัมมาสติ,  ยอมอบรม  สัมมาสมาธิ,  อัน 
(แตละอยาง)  ยอม  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  และนอมไป 
เพื่อความปลอย.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ยอมอบรมอริยมรรคมีองค  ๘  กระทํา 
อริยมรรคมีองค  ๘  ใหมาก  ดวยอาการอยางนี้แล. 

 
 

คุณธรรมของพระโสดาบัน๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผู  ทําใหบริบูรณในศีล  ทําพอ 
ประมาณในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา .  เธอยังลวงสิกขาบท  
เล็กนอยบาง  และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง.  ขอน้ันเพราะ 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.อํ.  ๒๐/๒๙๗,  ๓๐๐/๕๒๖,  ๕๒๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๑๖ 

เหตุไรเลา ?  ขอนั้นเพราะเหตุวา  ไมมีผูรูใด ๆ  กลาวความอาภัพ  ตอการบรรลุ 
โลกุตตรธรรม  จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักวา  การลวงสิกขาบทเล็กนอย  และการตอง 
ออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานี้.  อน่ึง  สิกขาบทเหลาใด  ที่เปนเบื้องตนแหง 
พรหมจรรย  ที่เหมาะสมแกพรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคง 
ในสิกขาบทเหลานั้น  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุนั้น  เพราะ 
ความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน  ๓๑  เปนโสดาบัน  (ผูถึงกระแสแหง 
นิพพาน)  เปนผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  ผูเที่ยงแทตอการตรัสรู 
ขางหนา. 

 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน  ๓  

เปนผูยังตองทองเที่ยวไปในภพแหงเทวดาแลมนุษยอีก  ๗  คร้ัง  เปนอยาง 
มาก  แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน  ๓  จัก 

ตองทองเที่ยวไปสูสกุล๒๒  หรือ  ๓  ครั้ง  แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 
 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน  ๓  

เปนผู มีพืชหนเดียว  คือจักเกิดใหมในภพแหงมนุษยหนเดียวเทานั้น  แลว 
ยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

 
 
 

                                                
๑  สัญโญชน  ๓  คือ  สักกายทิฏฐิ  การเขาใจผิดในนามรูปจากที่เปนจริง  ๑,  วิจิกิจฉา  การ 

ลังเลตอการพนทุกขตามแบบของพระพุทธเจา  ๑,  สีลัพพตปรามาส  การถือศีลแบะวัตรที่ถูกลูบคลํา 
ดวยตัณหาและทิฏฐิ  คือความปรารถนาผิดทาง  โงเขลา  และถือร้ัน  ๑. 

๒  คําวา  “สกุล”  ในที่นี้  ในบาลีวา  “กุลานิ”  โดยใจความ  หมายถึงการมาเกิดในสกุล 
อยางมนุษย  คือในบานเรือนแหงมนุษย. 
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คุณธรรมของพระสกทาคามี๑ 
 

  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผู  ทําใหบริบูรณในศีล 
ทําพอประมาณในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา.  เธอยังลวงสิกขาบท 
เล็กนอยลาง  และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง.  ขอนั้นเพราะเหตุ 
ไรเลา ?  ขอนั้นเพราะเหตุวา  ไมมีผูรูใด ๆ  กลาวความอาภัพ  ตอการบรรลุ 
โลกุตตรธรรม  จักเกิดขึ้น  เพราะเหตุสักวาการลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตอง 
ออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานี้.  อน่ึง  สิกขาบทเหลาใด  ที่เปนเบื้องตนแหง 
พรหมจรรย  ที่เหมาะสมแกพรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคงใน 
สิกขาบทเหลานั้น  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุนั้น,  เพราะ 
ความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน  ๓  และเพราะความที่ราคะ  โทสะ  โมหะ 
ก็เบาบางนอยลง  เปนสกทาคามี  ยังจะมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น 
แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

 
 
 

คุณธรรมของพระอนาคามี๒ 
 

  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผู  ทําใหบริบูรณในศีล 
ทําใหบริบูรณในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา.  เธอยังลวงสิกขาบท 
เล็กนอยลาง  และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง.  ขอน้ันเพราะ 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๘/๕๒๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒.บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๘/๕๒๖. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๑๘ 

เหตุไรเลา ?  ขอนั้นเพราะเหตุวา  ไมมีผูรูใด ๆ  กลาวความอาภัพตอการบรรลุ 
โลกุตตรธรรม  จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักวา  การลวงสิกขาบทเล็กนอย  และการ 
ตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานี้.  อน่ึง  สิกขาบทเหลาใด  ที่เปนเบื้องตนแหง 
พรหมจรรย  ที่เหมาะสมแกพรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคง 
ในสิกขาบทเหลานั้น  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุนั้น,  เพราะ 
ความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน  ๕๑  เปนอนาคามีผูอุบัติขึ้นในทันที 
มีการปรินิพพานในภพนั้น ๆ  ไมเวียนกลับจากโลกนั้น ๆ  เปนธรรมดา. 

 
(อีกนัยหนึ่งจําแนกพระอนาคามีเปน  ๕  จําพวก  คือ)๒ 

  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน 
เบื้องต่ํา  ๕  เปนผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน 
เบื้องต่ํา  ๕  เปนผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเร่ียวแรง. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน 
เบื้องต่ํา  ๕  เปนผูปรินิพพานไมตองใชความเพียรเร่ียวแรง. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน 
เบื้องต่ํา  ๕  เปนผูปรินิพพานดวยเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนถึงที่สุด. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน 
เบื้องต่ํา  ๕  เปนผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  สัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕  คือ  สักกายทิฏฐิ  ๑,  วิจิกิจฉา  ๑,  สีลัพตปรามาส  ๑,  และกาม- 

ราคะ  ความยินดีในวัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความใคร  ๑,  ปฏิฆะ  ความหงุดหงิดดวยอํานาจความขัดใจ  ๑. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.อํ.  ๒๐/๓๐๐/๕๒๗. 
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หมวดที่  ๑๗  วาดวยการหมดพิษสงทางใจ ๔๑๙

คุณธรรมของพระอรหันต๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผู  ทําใหบริบูรณในศีล  ทําให 
บริบูรณในสมาธิ  ทําใหบริบูรณในปญญา.  เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง 
และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  ขอน้ัน 
เพราะเหตุวา  ไมมีผูรูใด ๆ  กลาวความอาภัพตออาการบรรลุโลกุตตรธรรม  จักเกิด 
ขึ้นเพราะเหตุสักวา  การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติเล็กนอย 
เหลานี้.  อนึ่ง  สิกขาบทเหลาใดที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  ที่เหมาะสมแก 
พรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคง  ในสิกขาบทเหลานั้น  สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุนั้น  ไดกระทําใหแจง  ซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 
ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยู. 

 
 
 

หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา๒ 
 

  ภิกษุ  ท.!  ตถาคต  เปนผูพนแลวจากบวงทั้งปวง  ทั้งที่เปนของทิพย 
และเปนของมนุษย,  แมพวกเธอทั้งหลาย   ก็พนแลวจากบวงทั้งปวง 
ทั้งที่เปนของทิพยและเปนของมนุษย. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๐/๕๒๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหา.วิ.  ๔/๓๙/๓๒,  ตรัสแกภิกษุอรหันต  ๖๐  รูป  ชุดแรก  

ณ  ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสี. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๒๐ 

ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเที่ยวจาริกไป  เพื่อประโยชนสุข 
แกคนจํานวนมาก  เพื่อความเอ็นดูแกโลก,  เพื่อประโยชน  เพื่อความ  
เกื้อกูล   เพื่อความสุช   ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย .  อยาไป 
ทางเดียวกันถึงสองรูป. 

 
  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงแสดงธรรม  ใหงดงามในเบื้องตน 

ใหงดงามในทามกลาง  ใหงดงามในเบื้องปลาย,  จงประกาศแบบแหงการ 
ปฏิบัติอันประเสริฐ  ใหเปนไปพรอม  ทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะใหบริสุทธิ์ 
บริบูรณสิ้นเชิง.  สัตวทั้งหลาย  ที่เปนพวกมีธุลีในดวงตาแตเล็กนอย  ก็มีอยู,  
สัตวพวกนี้  ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรได  เพราะไมไดฟงธรรม,  สัตวผูรูทั่ว 
ถึงธรรม  จักมีเปนแน. 

 
  ภิกษุ  ท.!  แมเราเอง  ก็จักไปสูตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพื่อ 

แสดงธรรม. 
 

หมวดที่สิบเจ็ด  จบ. 
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 ๔๒๑ 

 
 

ผูชี้ชวนวิงวอน! 
__________ 

ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 
หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 

กตํ  โว  ตํ  มยา 
ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ในศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล  อาศัยความเอน็ดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 
 

เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย,  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย. 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
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 ๔๒๒ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๘ 

วาดวย  การไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
___________ 

 
๑.  รอดไดเพราะผูนํา 
๒.  อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม 
๓.  อาจารยที่ถูกตองตามธรรม 
๔.  ผูควรมีศิษยอุปฏฐาก 
๕.  เถระดี 
๖.  เถระที่ไมตองระวัง 
๗.  เถระบิณฑบาต 
๘.  เถระไมวิปริต 
๙.  เถระไมโลเล  (หลายแบบ) 
๑๐.  พอไมฆาลูก 
๑๑.  สมภารถูกหลัก 
๑๒.  สมภารไมติดถิ่น 
๑๓.  สมภารไมติดที่อยู 
๑๔.  สวรรคของสมภารเจาวัด 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๘ 

วาดวย  การไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
(ปฏิปกขนัยของหมวด  ๙  อันวาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ) 

________________ 
 

รอดไดเพราะผูนํา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  เรื่องเคยมีมาแลว  :  โคบาลชาวมคธ  เปนคนมีปญญา  โดย 
กําเนิด  ไดคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน  ตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคาทางฟากนี้ 
แลวไดตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน  ตรงที่ที่เปนทาสําหรับ 
โคขามทีเดียว.  โคบาลผูนั้น  ไดตอนเหลาโคอุสภ  อันเปนโคพอฝูง  เปนโค 
นําฝูง  ใหขามไปเปนพวกแรก,  มันไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา  ถึงฝง 
ฟากโนนโดยสวัสดี.  ตอจากพวกแรกนั้น  จึงไดตอนโคเหลาอื่นอีก  ซึ่งเปน 
พวกโคใชงานมีกําลัง  และเปนพวกโคที่เพิ่งฝกใชงาน,  มันก็ไดวายตัดตรงกระแส 
แมน้ําคงคง  ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี.  ตอจากพวกที่สองนั้น  จึงไดตอนโค 
เหลาอื่นอีก  ซึ่งเปนพวกโคหนุมและโคสาวที่รุน ๆ,  มันก็ไดวายตัดตรงกระแส 
แมน้ําคงคา  ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี.  ตอจากพวกที่สามนั้น  จึงไดตอนโค 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จูฬโคปาลสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๑๘/๓๙๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

ที่ฝงแมน้ําคงคา  ใกลเมืองอุกกเวลา 
๔๒๓ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๒๔ 

เหลาอื่นอีก  ซึ่งเปนพวกลูกโค  และโคที่ซูบผอม,  มันก็ไดวายตัดกระแส 
แมน้ําคงคา  ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี  เชนกัน. 

 
  ภิกษุ  ท.!  เรื่องเคยมีมาแลว  :  ลูกโคออนที่เกิดในวันนั้น  วายไป 

ตามเสียงรองของแม,  มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา  ถึงฝงฟากโนน 
โดยสวัสดี  เชนเดียวกัน  อีก.  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  ขอนั้นเปนเพราะ 
โคบาลผูนั้นเปนบัณฑิต.  จริงอยางนั้น,  โคบาลชาวมคธ  เปนคนมีปญญา 
โดยกําเนิด  ไดคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน  ตรวจตราฝงแมน้ําคงคาทาง 
ฟากนี้  แลวจึงตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน  ตรงที่ที่เปนทา 
สําหรับโคขามทีเดียว.  ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  สมณะหรือพราหมณ 
พวกใดพวกหนึ่ง  เปนผูฉลาดเรื่องโลกนี้  ฉลาดเรื่องโลกอื่น,  เปนผู 
ฉลาดเรื่องวัฏฏะ  อันเปนที่อยูของมาร  ฉลาดเรื่องวิวัฏฏะ  อันไมเปนที่อยู 
ของมาร,  เปนผูฉลาดเรื่อง  วัฏฏะ  อันเปนที่อยูของมฤตยู  ฉลาดเรื่อง 
วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยูของมฤตยู;  ชนเหลาใดสําคัญวาถอยคําของ 
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ควรฟงควรเชื่อ,  ขอนั้นจักเปนไปเพื่อ 
ความสุข  เปนประโยชนเกื้อกูล  แกชนเหลานั้น  สิ้นกาลนาน. 

 
  ภิกษุ  ท.!  บรรดา  เหลาโคอุสภ  อันเปนโคพอฝูง  เปนโคนําฝูงไดวาย 

ตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา  ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี;  ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น :  
ที่  เหลาภิกษุ  ผูเปนอรหันต  สิ้นอาสวะ  จบพรหมจรรย  หมดกิจควรทํา 
ปลงภาระลงได  ผูมีประโยชนของตัวเองอันตามบรรลุไดแลว  มีสัญโญชนในภพ 
สิ้นรอบแลว  หลุดพนแลวเพราะรูทั่วถึงโดยชอบ,  แมภิกษุเหลานั้น  ก็ไดตัดฝา 
กระแสแหงมาร  ถึงฝงโนนแหงนิพพาน  โดยสวัสดีอยางเดียวกัน. 
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หมวดที่  ๑๘  วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ ๔๒๕

ภิกษุ  ท.!  เหลาโคพวกที่ใชงานมีกําลัง  และพวกที่เพิ่งฝกใชงาน 
ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา  ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี;  ภิกษุ  ท.!  ฉันใด 
ก็ฉันนั้น :  ที่  เหลาภิกษุอนาคามี  ผูเกิดผุดขึ้น  และปรินิพพานในชั้น 
(สุทธาวาส)  นั้น  ไมจําตองวกกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา  เพราะความสิ้นไป 
รอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕,  แมภิกษุเหลานั้น  ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร 
ตรงไปฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี  (ไมถอยกลับ)  อยางเดียวกัน. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลาโคหนุมและโคสาวที่รุน ๆ  ก็ไดวายตัดตรงกระแส 

แมน้ําคงคา   ถึงฝ งฟากโนนโดยสวัสดี ;   ภิกษุ   ท . !   ฉันใดก็ฉันนั้น  :   
ที่  เหลาภิกษุ  ผูเปนสกทาคามี  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน  ๓  และ 
เพราะทําราคะ  โทสะ  โมหะ  ใหเบาบาง  จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั ้น 
แลวก็จักกระทําที่สุดแหงทุกขได,  แมภิกษุเหลานั้น  ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร 
ตรงไปฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดีอยางเดียวกัน 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลาลูกโคและโคที่ซูบผอม  ก็ไดวายตัดกระแสแมน้ํา 

คงคา  ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี;  ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น :  ที่เหลาภิกษุ 
ผูเปนโสดาบัน  เพราะความสิ้นไปแหงสัญโญชน  ๓  มีอันไมตกต่ําเปน 
ธรรมดา  ผูเที่ยงแท  ตอการตรัสรูขางหนา,  แมภิกษุเหลานั้น  ก็ไดตัดฝากระแส 
แหงมาร  ตรงไปฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี  (ไดในภายหลัง)  อยางเดียวกัน. 

 
  ภิกษุ  ท.!  ลูกโคออนที่เกิดในวันนั้น  วายไปตามเสียงรองของแม 

ก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา  ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี;  ภิกษุ  ท.! 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๒๖ 

ฉันใดก็ฉันนั้น  :  ที่  เหลาภิกษุ  ผูแลนไปตามกระแสแหงธรรม๑  ผูแลนไป 
ตามกระแสแหงสัทธา,๒  แมภิกษุเหลานั้น  ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร  ตรงไป 
ยังฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี  (ไดในภายหลัง)อยางเดียวกัน  แล. 

 
 
 

อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม๓ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยาง  พึงเปนอุปชฌายะ 
ใหอุปสมบทได.  ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้ : 

(๑)  เปนผูประกอบดวย  กองศีลอันเปนอเสขะ, 
(๒)  เปนผูประกอบดวย  กองสมาธิอันเปนอเสขะ, 
(๓)  เปนผูประกอบดวย  กองปญญาอันเปนอเสขะ, 
(๔)  เปนผูประกอบดวย  กองวิมุตติอันเปนอเสขะ, 
(๕)  เปนผูประกอบดวย  กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ, 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยางเหลานี้แล  พึงเปน 

อุปชฌายะใหอุปสมบทได. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  ผูแลนไปตามกระแสแหงธรรม  ไดแกผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค  ดวยอํานาจพิจารณา 

เห็นอนัตตาในสังขารทั้งหลาย,  แตพอไดบรรลุโสดาปตติผลก็เปนทิฏฐิปปตตะไป. 
๒  ผูแลนไปตามกระแสแหงสัทธา  ไดแกผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค  ดวยอํานาจพิจารณา 

เห็นอนิจจังในสังขารทั้งหลาย,  แตพอไดบรรลุโสดาปตติผลก็เปนสัทธาวิมุตตไป. 
๓  .  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๓๐๑/๒๕๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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อาจารยที่ตองตามธรรม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยาง  พึงเปนอาจารยใหนิสัย 
แกกุลบุตรได.  ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้  : 

(๑)  เปนผูประกอบดวย  กองศีลอันเปนอเสขะ, 
(๒)  เปนผูประกอบดวย  กองสมาธิอันเปนอเสขะ, 
(๓)  เปนผูประกอบดวย  กองปญญาอันเปนอเสขะ, 
(๔)  เปนผูประกอบดวย  กองวิมุตติอันเปนอเสขะ, 
(๕)  เปนผูประกอบดวย  กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยางเหลานี้แล  พึงเปน 

อาจารยใหนิสสัยแกกุลบุตรได. 
 
 
 

ผูควรมีศิษยอุปฏฐาก๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยาง  พึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
ได.  ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้  : 

(๑)  เปนผูประกอบดวย  กองศีลอันเปนอเสขะ 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒๑๓๐๑/๒๕๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๓๐๑/๒๕๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๒๘ 

(๒)  เปนผูประกอบดวย  กองสมาธิอันเปนอเสขะ, 
(๓)  เปนผูประกอบดวย  กองปญญาอันเปนอเสขะ, 
(๔)  เปนผูประกอบดวย  กองวิมุตติอันเปนอเสขะ, 
(๕)  เปนผูประกอบดวย  กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ, 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยางเหลานี้แล  พึงให 

สามเณรอุปฏฐากได. 
 
 
 

เถระดี๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชั้นเถระ  ประกอบดวยองคประกอบ  ๕  อยางแลว  ยอม 
เปนที่รัก  ที่ไววางใจ  ที่เคารพ  ที่ยกยองสรรเสริญ  ของพวกเพื่อนพรหมจรรย 
ดวยกัน.  องคประกอบหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ  :- 

  (๑)  เธอ  เปนผูมีศีล,  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร,  สมบูรณดวย 
มรรยาทและโคจร,  มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย  แมที่ถือกันวาเปนโทษ 
เล็กนอย,  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. 

  (๒)  เธอ  เปนพหุสูต  ทรงจําธรรมที่ฟงแลว  สั่งสมธรรมที่ฟงแลว :  
ธรรมเหลาใด  มีความงามในเบื้องตน  มีความงามในทามกลาง  มีความงามในที่สุด 
แสดงพรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถะพรอมท้ังพยัญชนะ  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง, 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๑๒๙/๘๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ธรรมเหลานั้นอันเธอไดฟงมามากแลว  จําได  วาไดคลองแคลวดวยวาจา  มองเห็น 
ตามดวยใจ  เจาะแทงทะลุอยางดีดวยความเห็น, 

(๓)  เธอ  เปนผูมีถอยคํางดงาม  มีวิธีพูดไดเพราะ  มีถอยคําถูกตอง 
ตามความนิยมแหงชาวเมือง  สละสลวย  ไมตะกุกตะกัก  ทําใหเขาใจความหมาย 
ไดงาย. 

(๔)  เธอ  เปนไดตามตองการ  ไดไมยาก  ไดไมลําบาก  ซึ่งฌาน 
ทั้ง  ๔  อันเนื่องในจิตอันยิ่ง  เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร. 

(๕)  เธอ  เปนผูกระทําใหแจง  ซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหา 
อาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยู.๑ 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชั้นเถระ  ประกอบดวยองคประกอบ  ๕  อยางเหลานี้แลว 
ยอมเปนที่รัก  ที่ไววางใจ  ที่เคารพ  ที่ยกยองสรรเสริญ  ของพวกเพื่อนพรหมจรรย 
ดวยกันแล. 

 
 

เถระที่ไมตองระวัง๒ 
 

กัสสปะ!  ภิกษุ  แมเปนเถระแลว  แตเปนผูใครตอไตรสิกขาดวย 
ตนเอง,  สรรเสริญผูปฏิบัติในไตรสิกขา,  ชักจูงผูไมรักในไตรสิกขา, 

 
 
 
 

                                                
๑  ที่วา  “เขาถึงแลวแลอยู”  หมายถึงการอยูดวยความรูสึกอันสูงในคุณธรรมขอนั้น 

ตลอดเวลาไมมีวางเวน. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.อํ.  ๒๐/๓๐๗/๕๓๑,  ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ  ที่นิคม 

ของชาวโกศล  ชื่อ  ปงกธา. 
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กลาวยกยองผู รักการปฏิบัติในไตรสิกขา   ตามเวลาที่ควรแกการยกยอง 
ตามที่เปนจริง.  กัสสปะ!  เราตถาคตสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้. 

ขอน้ันเพราะอะไร ?  เพราะเหตุวา  ภิกษุเหลาอื่น  รูวา  “พระศาสดา 
สรรเสริญภิกษุชนิดนี้”  ก็จะคบหาแตภิกษุชนิดนั้น.  ภิกษุเหลาใดคบหา 
ภิกษุเถระชนิดนั้นเขา  ก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้น  เปนตัวอยางสืบไป.  การถือ 
เอาภิกษุเถระชนิดนั ้น   เปนตัวอยาง   ยอมเปนทางใหเก ิดสิ ่งอันเปน 
ประโยชน  และเปนความสุข  แกภิกษุเหลานั้นเองสิ้นกาลนาน. 

กัสสปะ!  เพราะเหตุนั้น  เราจึงสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้แล. 
 

เถระบัณฑิต๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  คนเราแมยังเปนเด็กหนุมรุนคะนอง  ผมดําสนิท  ตั้งอยู 
ในวัยเจริญ  คือปฐมวัย  แตเขามีคําพูดเหมาะแกกาล,  พูดจริง,  พูดได 
ประโยชน,  พูดเปนธรรม,  พูดเปนวินัย,  กลาววาจามีที่ตั้ง  มีที่อางอิง 
มีที่สิ้นสุด  ประกอบดวยประโยชน,  คนผูนั้น  ยอมถึงการถูกนับวา  เปน 
 “เถระบัณฑิต”  โดยแท 

 
เถระไมวิปริต๒ 

 
ภิกษุ  ท.!เถระที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว  ยอม 

เปนผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกมหาชน  ทํามหาชนใหมีความสุข  ทําไปเพื่อความเปน 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.อํ.  ๒๑/๒๘/๒๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.อํ.  ๒๒/๑๓๐/๘๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ประโยชนแกคนเปนอันมาก  เพื่อเกื้อกูล  เพื่อความสุข  ทั้งแกเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย.  หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ:- 

 
(๑)  ภิกษุเปนเถระ  บวชมานาน  มีพรรษายุกาลมาก, 
(๒)  เปนที่รูจักกันมาก  มีเกียรติยศ  มีบริวาร  ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต, 
(๓)  เปนผูรํ่ารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย- 

เภสัชบริกขาร. 
(๔)  เปนพหุสูต  ทรงจําธรรมที่ฟงแลว  สั่งสมธรรมที่ฟงแลวมาก  ---ฯลฯ--- 
(๕)  และ  เปนสัมมาทิฏฐิ  มีทัศนะอันถูกตอง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้  ทําคนเปนอันมาก  ใหเลิกละจาก  อสัทธรรม 

ใหตั้งอยูในพระสัทธรรม.  ประชาชนทั้งหลาย  ยอมถือเอาแบบอยางของภิกษุ 
นั ้นไป  เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระ  บวชมานาน  มีพรรษายุกาลมากบาง,  
เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระ  ที่มหาชนเชื ่อถือ  รู จักกันมาก  มีเกียรติยศ 
มีบริวารมาก  ทั้งคฤหัสถแบะบรรพชิตบาง,  เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระ 
ที่รํ่ารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารบาง,  
เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระ  ที่เปนพหุสูต  ทรงจําธรรมที่ฟงแลว  สั่งสมธรรมที่ 
ฟงแลวไดบาง,  ดังนี้. 

 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเถระ  ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว 

ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกมหาชน  ทํามหาชนใหมีความสุข  ทําไปเพื่อความ 
เปนประโยชนแกคนเปนอันมาก  เพื่อเกื้อกูล  เพื่อความสุข  ทั้งแกเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลายแล. 
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เถระไมโลเล  (หลายแบบ)๑ 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเถระที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง  (หาหมวด)  เหลานี้แลว 

ยอมเปนที่ รัก  ที่ไววางใจ  ที่เคารพ  ที่ยกยองสรรเสริญของเพื่อนผูประพฤติ 
พรหมจรรยดวยกัน.  หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ:- 

(๑)  ภิกษุชั้นเถระนั้น  ไมกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ 
กําหนัด,  ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง,  ไมหลงไหล 
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความหลงไหล,  ไมตื่นเตนในอารมณเปนที่ตั้ง 
แหงความตื่นเตน,  ไมมัวเมาในอารมณที่เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา. 

(๒)  ภิกษุชั้นเถระนั้น  เปนผูปราศจากราคะ,  เปนผูปราศจาก 
โทสะ,  เปนผูปราศจากโมหะ,  ไมเปนผูลบหลูคุณทาน  เปนผูไมตีตน 
เสมอทาน. 

(๓)  ภิกษุชั้นเถระนั้น  ไมเปนคนหลอกลวงเกงดวย,  ไมเปนคน 
พูดพิรี้พิไรเกงดวย,  ไมเปนคนพูดหวานลอมเกงดวย,  ไมเปนคนปลูก 
คําทาทายใหเกิดมานะเจ็บใจเกงดวย,  ไมเปนคนหากําไรทํานองเอาลาภ 
ตอลาภเกงดวย. 

(๔)  ภิกษุชั้นเถระนั้น  เปนคนมีศรัทธา,  มีความละอายบาป,  
มีความเกรงกลัวบาป,  เปนคนปรารภความเพียร,  เปนคนมีปญญา. 

(๕)  ภิกษุชั้นเถระนั้น  เปนคนอดใจไดในรูปทั้งหลาย,  อดใจได 
ในเสียงทั้งหลาย,  อดใจไดในกลิ่นทั้งหลาย,  อดใจไดในรสทั้งหลาย,  
อดใจไดในสัมผัสทางกายทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเถระที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง  (หาหมวด)  เหลานี้แลว 
ยอมเปนที่ รัก  ที่ไววางใจ  ที่เคารพ  ที่ยกยองสรรเสริญของเพื่อนผูประพฤติ 
พรหมจรรยดวยกันแล. 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๑๒๖-๑๒๘,  ๘๑  -  ๘๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๘  วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ ๔๓๓

พอไมฆาลูก๑ 
 

กัสสปะ!  เธอ  จงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย  จงแสดงธรรมีกถาแกภิกษุ 
ทั้งหลายบาง.  !  เรา  หรือทาน  พึงชวยกันกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย  พึงชวยกัน 
แสดงธรรมมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย. 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ในเวลานี้  ภิกษุชางเปนคนวายากนัก  ประกอบดวยเหตุที่ทําให 
เปนคนวายากดวย  ไมอดทน  ไมยอมรัรบคําตักเตือนโดยเคารพ”.  ทานพระมหากัสสะ  กราบทูล. 

กัสสปะ!  จริงอยางเธอกลาวนั้นแหละ,  ในครั้งกอน  พวกภิกษุชั้น 
เถระ  สมาทานการอยูปาเปนวัตร  และท้ังกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  
สมาทานการบิณฑบาตเปนวัตร  และท้ังกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  
สมาทานการใชผาบังสุกุลเปนวัตร  และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  
สมาทานการใชจีวรเพียงสามผืนเปนวัตร  และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทํา 
เชนนั้น,  เปนผูจํากัดความตองการใหมีแตนอย  และทั้งกลาวสรรเสริญ 
การกระทําเชนนั้น,  เปนผูสันโดษ  และทั้งกลาวสรรเสริญการกรทําเชนนั้น,  
เปนผูอยูสงบ  และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  เปนผูอยูอยางไม 
คลุกคลีกัน  และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  เปนผูปรารภความเพียร 
และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  บรรดาภิกษุชั้นเถระเหลานั้น,  ภิกษุ 
รูปใด  สมาทานการอยูปาเปนวัตร---ฯลฯ---  เปนผูปรารภความเพียร  และทั้ง 
กลาวสรรเสริญการกระทําเชนนั้น,  ภิกษุชั้นเถระทั้งหลาย  ก็อาราธนาใหนั่งเฉพาะ 
ภิกษุเถระรูปน้ัน  ดวยคําเปนตนวา  “มาเถิด  ภิกษุ!  ภิกษุรูปน้ีชื่ออะไร ?  ภิกษุนี้ 
ชางมีวาสนาจริง!  ทั้งเปนผูใครตอการปฏิบัติจริงดวย!  มาเถิด  ภิกษุ!  นิมนตทาน 
จงนั่งอาสวะนี้”  ดังนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๒๔๖/๔๙๔,  ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๓๔ 

กัสสปะ!  ครั้นภิกษุชั้นเถระประพฤติกันอยูอยางนี้,  ความคิด 
ก็เกิดขึ ้นแกพวกภิกษุใหม  วา  “ไดยินวา   ภิกษุรูปใด   สมาทานการอยู ปา 
เปนวัตร  ---ฯลฯ---เปนผูปรารภความเพียร  และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทํา 
เชนนั้นดวย,  พระเถระทั้งหลาย  ยอมนิมานตเธอนั้นดวยอาสนะ  ดวยคําเปนตนวา 
 “มาเถิด  ภิกษุ!  ภิกษุรูปน้ีชื่ออะไร ?  ภิกษุนี้ชางมีวาสนาจริง!  ทั้งเปนผูใครตอการ 
ปฏิบัติจริงดวย!  มาเถิด  ภิกษุ!  นิมนตทาน  จงนั่งอาสนะนี้”  ดังนี้.  พวก 
ภิกษุผูบวชใหมเหลานั้น  ก็พากันประพฤติเพื่อใหเปนเชนนั้น,  และขอนั้น 
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื ้อกูล  เพื่อความสุขแกพวกภิกษุเหลานั ้นเอง 
สิ้นกาลนาน. 

 
สมภารถูกหลัก๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว  ควร 

ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส.  หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ:- 
(๑)  เจาอาวาส  สมบูรณดวยมรรยาท  สมบูรณดวยวัตร, 
(๒)  เจาอาวาส  เปนพหุสูต  เปนเจาตํารับ, 
(๓)  เจาอาวาส  เปนผูปฏิบัติขัดเกลากิเลส  ยินดีในการหลีกเรน 

ยินดีในกัลยาณธรรม, 
(๔)  เจาอาวาส  มีวาจาออนหวาน  พูดเพราะหู, 
(๕)  เจาอาวาส  มีปญญา  ไมโงเขลา  ไมเงอะงะ. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว  ควร 

ไดรับการยกยองเปนเจาอาวาสแล. 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๙๐/๒๓๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๘  วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ ๔๓๕

สมภารไมติดถิ่น๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย  มีหาอยางเหลานี้.  
หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ  :- 

(๑)  เธอ  ยอมไมมีความตระหนี่ที่อยู  (คือไมหวงเสนาสนะที่สบาย ๆ  เมื่อมี 
ผูอื่นมาอยูดวยก็แบงอยูอาศัย  ดวยความเต็มใจ), 

(๒)  เธอ  ยอมไมมีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก  (คือยินดีใหภิกษุอื่นรูจัก 
มักคุนดวยสกุลอุปฏฐากของตน). 

๓)  เธอ  ยอมไมมีการหวงลาภ  (คือการอยูอยางมีจุดหมาย  ไมคิดสะสม 
ส่ิงของ  จึงไมมีการหวงสิ่งของตาง ๆ  ไว  เพื่อการสะสม  ยินดีแจกจายลาภที่เกิดขึ้นเสมอ), 

(๔)  เธอ  ยอมไมมีการหวงชื่อเสียง  เกียรติยศ  (คือมีมุทิตาจิตกับผูที่ 
ไดรับชื่อเสียงในถิ่นนั้น). 

(๕)  เธอ  ยอมไมมีการหวงคุณธรรม  (คือมีใจหวังอนุเคราะหใหผูอื่นเจริญ 
ดวยปริยัติธรรม  ปฏิปตติธรรม  และปฏิเวธธรรม  ไมคิดวาจะเปนคูแขงที่ครอบงําตน). 

ภิกษุ  ท.!  อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย  มีหาอยางเหลานี้แล. 
 
 

สมภารไมติดที่อยู๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย  หาอยางเหลานี้.  
หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ:- 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๘๖/๒๒๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๒๘๖/๒๒๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๓๖ 

(๑)  ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย  ยอมไมมีภัณฑะสิ่งของมาก  ไม 
เปนผูชอบสะสมสิ่งของไวมาก, 

(๒)  ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย  ยอมไมมีเภสัชมาก  ไมเปนผูชอบ 
สะสมเภสัชไวมาก, 

(๓)  ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย  ยอมไมมีกิจมาก  ไมมีการงานที่ 
ตองจัดตองทํามาก  จึงเอาดีในหนาที่ของสมณะโดยตรงได, 

(๔)  ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย  ยอมไมมีการคลุกคลีกับคฤหัสถ 
และบรรพชิต  ดวยการคลุกคลีกันอยางแบบคฤหัสถอันเปนสิ่งไมสมควร 
แกสมณะ, 

(๕)  ภิกษุอยูอยางมีจุดหมาย  จะจากถิ่นที่อยูนั้นไป  เธอ  ยอม 
จากไปดวยจิตที่ไมหวงใย. 

ภิกษุ  ท.!  อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย  มีหาอยางเหลานี้แล. 
 
 

สวรรคของสมภารเจาวัด๑ 
 

  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเจาอาวาส  ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางแลว 
ยอมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไวในสวรรค  ฉะนั้น.  องคประกอบหาอยาง 
อะไรบางเลา ?  หาอยางคือ:- 

  (๑)  ภิกษุเจาอาวาส  ยอมใครครวญ  ไตสวนใหรอบคอบ 
เสียกอนกลาวตําหนิคนที่ควรตําหนิ, 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๒๓๙/๒๓๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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หมวดที่  ๑๘  วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ ๔๓๗

(๒)  ภิกษุเจาอาวาส  ยอมใครครวญ  ไตสวนใหรอบคอบ 
เสียกอนกลาวยกยองคนที่ควรยกยอง. 

(๓)  ภิกษุเจาอาวาส  ยอมใครครวญ  ไตสวนใหรอบคอบ 
เสียกอนแสดงความไมเลื ่อมใสใหปรากฏ   ในฐานะอันไมเปนที่ตั ้งแหง 
ความเลื่อมใส, 

(๔)  ภิกษุเจาอาวาส  ยอมใครครวญ  ไตสวนใหรอบคอบ 
เส ียกอนแสดงความเลื่อมใสใหปรากฏ  ในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความ 
เลื่อมใส. 

(๕)  ภิกษุเจาอาวาส  ไมทําไทยทานที่ทายกถวายดวยศรัทธาใหตกเสียไป. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเจาอาวาส  ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลานี้แลว

ยอมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไวในสวรรค  ฉะนั้นแล. 
 
 

หมวดที่สิบแปด  จบ. 
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 ๔๓๙ 

 
 

ผูชี้ชวนวิงวอน! 
___________ 

ยํ  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ  สาวกานํ 
หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย 

กตํ  โว  ตํ  มยา 
ภิกษุ  ท.!  กิจอันใด  ในศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล  อาศัยความเอน็ดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. 
 

เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
เอตานิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ  ท.!  นั่น  โคนไมทั้งหลาย,  นั่น  เรือนวางทั้งหลาย. 
 

ฌายถ  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท. 

 
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ 

พวกเธอทั้งหลาย  อยาไดเปนผูตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 
 

อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 
นี่แล  เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

(สฬายตนวคฺค  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 
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 ๔๔๐ 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๙ 

วาดวย  เนื้อนาบุญของโลก 
____________ 

 
๑.  เนื้อนาบุญ  เกิดจากองคสาม  มีศีลเปนตน 
๒.  เนื้อนาบุญ  เกิดจากการมีสังวร 
๓.  เนื้อนาบุญ  เกิดจากการเปนอยูชอบ 
๔.  เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมทําไปตามอํานาจกิเลส 
๕.  เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมเปนทาสตัณหา 
๖.  เนื้อนาบุญ  เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม 
๗.  เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมลืมคําปฏิญาณ 
๘.  เนื้อนาบุญ  เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ 
๙.  เนื้อนาบุญ  เกิดเพราะไดรับฝกตามลําดับ 
 

๑๐.  พินัยกรรมของ  “พระสังฆบิดา” 
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ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๙ 

วาดวย  เนื้อนาบุญของโลก 
____________ 

 
เนื้อนาบุญ  เกิดจากองคสาม  มีศีลเปนตน๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา  ที่ประกอบดวยองคประกอบ 

สามอยางแลว  ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา  เปนราชพาหนะได  และนับวา 
เปนของคูบารมีของพระราชาดวย.  องคประกอบสามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยาง 
คือ  มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชาในกรณีนี้  เปนมาสมบูรณดวยสี  ๑,  
สมบูรณดวยกําลัง๑,  สมบูรณดวยความไว  ๑.  ภิกษุ  ท.!  มาอาชาไนย 
พันธุดีของพระราชา  ที่ประกอบดวยองคประกอบสามอยางเหลานี้แลว  ยอมเปนมา 
ที่ควรคูแกพระราชา   เปนราชพาหนะได  และนับวาเปนของคูบารมีของ 
พระราชาดวย; 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบ 

สามอยางแลว  ยอม  เปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของ 
ทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  
องคประกอบสามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้  เปนผู 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ติก.อํ.  ๒๐/๓๑๔/๕๓๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

๔๔๑ 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๔๒ 

สมบูรณดวยสี  ๑,  สมบูรณดวยกําลัง  ๑,  สมบูรณดวยความไวแหง 
ปญญา  ๑. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยสี  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล,  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร,  สมบูรณดวยมรรยาท 
และโคจร,  มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย  แมที่ถือกันวาเปนโทษเล็กนอย,  
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้แล  ชื่อวา  เปน 
ผูสมบูรณดวยสี. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลัง  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูปรารภความเพียร  เพื่อละสิ่งอันเปนอกุศลทั้งหลาย 
เพื่อยังสิ่งอันเปนกุศลทั้งหลายใหถึงพรอม  เปนผูมีกําลังแข็งขัน  ทําความเพียร 
กาวไปหนาอยางมั่นคง  ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 
อยางนี้แล  ชื่อวา  เปนผูสมบูรณดวยกําลัง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยความไวแหงปญญา  เปน 

อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  “ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “ทุกข 
เปนเชนนี้ ๆ  ”,  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ”,  
ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ  ”,  ยอมรูชัด 
ตามที่เปนจริงวา  “ขอปฏิบัติเครื ่องใหถึงความดับไมเหลือทุกข  เปนเชนนี้ ๆ”  
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้แล  ชื่อวา  เปนผูสมบูรณดวยความไวแหงปญญา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบสามอยางเหลานี้แลว 

ยอมเปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
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หมวดที่  ๑๙  วาดวยเนื้อนาบุญของโลก ๔๔๓

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการมีสังวร๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว  ยอม 
เป นผู ควรแกของบูชา   ควรแกของตอนร ับ   ควรแกของทําบุญ   ควรทํา 
อัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  องคประกอบ 
หกอยางอะไรบางเลา ?  หกอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้  : 

(๑)  ไดเห็นรูปดวยตาแลว  ไมเกิดความยินดียินราย  มีจิตมัธยัสถ 
เปนกลาง  มีความระลึกได  และรูสึกตัวอยูเปนประจํา, 

(๒)  ไดฟงเสียงดวยหูแลว  ไมเกิดความยินดียินราย  มีจิตมัธยัสถ 
เปนกลาง  มีความระลึกได  และรูสึกตัวอยูเปนประจํา, 

(๓)  ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว  ไมเกิดความยินดียินราย  มีจิต 
มัธยัสถ  เปนกลาง  มีความระลึกได  และรูสึกตัวอยูเปนประจํา, 

(๔)  ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว  ไมเกิดความยินดียินราย  มีจิตมัธยัสถ 
เปนกลาง  มีความระลึกได  และรูสึกตัวอยูเปนประจํา, 

(๕)  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ไมเกิดความยินดียินราย 
มีจิตมัธยัสถเปนกลาง  มีความระลึกได  และรูสึกตัวอยูเปนประจํา, 

(๖)  ไดรูธรรมารมณดวยใจแลว  ไมเกิดความยินดียินราย  มีจิต 
มัธยัสถเปนกลาง  มีความระลึกได  และรูสึกตัวอยูเปนประจํา. 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้แลว 
ยอมเปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺกํ.อํ.  ๒๒/๓๑๐/๒๗๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๔๔ 

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการเปนอยูชอบ๑ 
 
 

  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทนี้  ไมเหลวไหลเลย. 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทนี้  ไมเหลวแหลกเลย. 
  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุบริษัทนี้  ตั้งอยูแลวในธรรมที่เปนสาระลวน. 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น,  ภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้ 

เทานั้น,  เปนบริษัทที่หาดูไดยากในโลก. 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น,  ภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้ 

เทานั้น,  เปนบริษัทที่ควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของ
ทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น,  ภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้ 

เทานั้น,  เปนบริษัทที่ทายกถวายทานดวยสิ่งของเล็กนอย  แตกลับมีผล
มาก;  ทายกถวายทานเปนอันมาก  ผลก็ยิ่งเพิ่มข้ึนตามสวน. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น,  ภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้ 

เทานั้น,  เปนบริษัทที่ควรจะไปดูไปเห็น  แมจะตองเดินสิ้นหนทางนับดวย 
โยชน ๆ  หรือถึงกับตองพาเอาหอสะเบียงไปดวยก็ควร. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  จตุกฺก.อํ.  ๒๑/๒๔๘/๑๙๐,  ตรัสแกภิกษุสงฆผูนั่งแวดลอม 

พระพุทธงคอยูโดยรอบ  ลวนแตเปนผูนิ่งสงบอยูดวยกันทั้งหมด  ในวันอุโบสถวันหนึ่ง  ซึ่งมีขอความ 
ดังเรื่องนี้. 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุสงฆประเภทเดียวนี้เทานั้น  ซึ่งพวกภิกษุผูถึงความ 
เปนเทพ  ก็มีอยูในภิกษุสงฆนี้,  พวกภิกษุผูถึงความเปนพรหม  ก็มีอยูใน 
ภิกษุสงฆนี้,  พวกภิกษุผูถึงอาเนญชา  ก็มีอยูในภิกษุสงฆนี้,  พวกภิกษุ 
ผูถึงความเปนอริยะ  ก็มีอยูในภิกษุสงฆนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงความเปนเทพ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะสงัดจากกามและสงัดจากสิ่งอันเปนอกุศลทั้งหลาย 
จึงบรรลุฌานที่หนึ่ง  ซึ่งมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดตวิเวกแลวแลอยู,  เพราะ 
สงบวิตกวิจารเสียได  จึงบรรลุฌานที่สอง  อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน 
ทําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ 
แลวแลอยู,  เพราะความจางไปแหงปติ  ยอมอยูอุเบกขา  มีสติสัปชัญญะ 
เสวยสุขดวยนามกาย  จึงบรรลุฌานที่สาม  อันเปนฌานที่พระอริยะเจากลาววา  “ผูได 
ฌานนี้  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข”  ดังนี้  แลวแลอยู,  เพราะละสุข 
และละทุกขเสียได  และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน 
จึงบรรลุฌานที่สี่  อันไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะ 
อุเบกขา  แลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงความเปนเทพ  ยอมมีได  ดวย 
อาการอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงความเปนพรหม  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  แผจิตอันประกอบดวยเมตตา,  กรุณา,  มุทิตา,  อุเบกขา 
สูทิศที่หนึ่ง  ทิศที่สอง  ที่สาม  และที่สี่  โดยลักษณะอยางเดียวกันตลอดโลกทั้งสิ้น 
ในที่ทั้งปวง  ทั้งเบื้องบน  เบื้องต่ํา  และดานขวาง,  ดวยจิตอันประกอบดวย 
เมตตา,  กรุณา,  มุทิตา,  อุเบกขา,  อันไมมีเวร  ไมมีพยาบาท  เปนจิตกวางขวาง 
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 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๔๖ 

ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง  หาประมาณมิไดแลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 
ผูถึงความเปนพรหม  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล. 

   
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงอาเนญชา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 

ในธรรมวินัยนี้,  เพราะผานพนการกําหนดหมายในรูปเสียได,  เพราะความดับ 
แหงการกําหนดหมายในอารมณที่ขัดใจ,  และเพราะการไมทําในใจ  ซึ่งการ 
กําหนดมายในภาวะตาง ๆ  เสียได  โดยประการทั้งปวง  จงเขาถึงอากาสานัญ- 
จายตนะ  อันมีการทําในใจวา  “อากาศไมมีที่สิ้นสุด”  ดังนี้,  แลวแลอยู ;  
เพราะผานพนอากาสานัญจายตนะเสียได  โดยประการทั้งปวง  จึงเขาถึงวิญญาณัญ- 
จายตนะ  อันมีการทําในใจวา  “วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด”  ดังนี้,  แลวแลอยู ;  
เพราะผานพนวิญญาณัญจายตนะเสียได  โดยประการทั้งปวง  จึงเขาถึงอากิญ- 
จัญญายตนะ  อันมีการทําในใจวา  “อะไร ๆ  ไมมี”  ดังนี้,  แลวแลอยู  ;  เพราะ 
ผานพนอากิญจัญญายตนะเสียได  โดยประการทั้งปวง  จึงเขาถึงเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ,  แลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูถึงอาเนญชา  ยอมมีได  ดวย 
อาการอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงความเปนอริยะ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “ทุกข  เปนเชนนี้ ๆ ”,  ยอมรูชัด 
ตามเปนจริงวา  “เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ”,  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  
 “ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ ”,  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “ขอปฏิบัติ 
เครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ ”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 
ผูถึงความเปนอริยะ  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล. 
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หมวดที่  ๑๙  วาดวยเนื้อนาบุญของโลก ๔๔๗

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมทําไปตามอํานาจกิเลส๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว  ยอมเปนผู 
ควรแกของบูชา   ควรแกของตอนรับ   ควรแกของ ทําบุญ   ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  องคประกอบหกอยางอะไร 
บางเลา ?  หากอยางคือ  :- 

 
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละได 

ดวยการสังวร  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวยการสังวร  ๑,  กิเลสเปน 
เครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวยการเสพ  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้น 
ไดแลวดวย  การเสพ  ๑,  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวยการ  
อดกลั้น  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวยการอดกลั้น  ๑,  กิเลสเปนเครื่อง 
เศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวยการงดเวน  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้น 
ไดแลวดวยการงดเวน  ๑,  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวย 
การบรรเทา  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวยการบรรเทา  ๑,  กิเลสเปน 
เครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวยภาวนา  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้น 
ไดแลวดวยภาวนา  ๑. 

 
ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละได 

ดวยการสังวร  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวยการสังวร  เปนอยางไร 
เลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผู 
สํารวมดวยการสังวรในอินทรียคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อันเปนอินทรียที่  
เมื่อภิกษุไมสํารวมแลว,  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่อง 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก,  อํ.  ๒๒/๔๓๒/๓๒๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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คับแคนและเรารอน  จะพึงบังเกิดขึ้น,  และเมื่อภิกษุสํารวมแลวเปนอยู,  กิเลส 
เปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน  จะไมพึง 
บังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ีเปนเพราะเมื่อภิกษุไมสํารวม  ดวยอาการ 
อยางนี้,  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคน 
และเรารอย  จะพึงบังเกิดขึ้น,  และเมื่อภิกษุสํารวมแลวเปนอยู  กิเลสเปนเครื่อง 
เศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน  จะไมพึงบังเกิดขึ้นแก 
ภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลานี้  ที่เราเรียกวา  กิเลสเปน 
เครื่องเศราหมองจิต  อันจะพึงละไดดวยการสังวร  ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยการ 
สังวร. 

 
ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวย 

การเสพ  ซึ่งภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวยการเสพ  เปนอยางไร 
เลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาโดยแยบคายแลว  จึงนุงหมจีวร 
เพียงเพื่อบําบัดความหนาว,  เพื่อบําบัดความรอน,  เพื่อบําบัดสัมผัสเหลือบ  ยุง 
ลม  แดด  สัตวเสือกคลานทั้งหลาย,  เพื่อเพื่อปกปดอวัยวะที่ใหความอายกําเริบ ;  
เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว  จึงบริโภคบิณฑบาต  ไมใชเพื่อเลน  ไมใชเพื่อ 
มัวเมา  ไมใชเพื่อประดับ  ไมใชเพื่อตกแตง,  แตฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได 
เพื่อใหชีวิตเปนไป  เพื่อปองกันความลําบาก  เพื่อนุเคราะหพรหมจรรย,  ดวยคิดวา 
เราจักกําจัดเวทนาเกา  (คือหิว)  เสียแลว  ไมทําเวทนาใหม  (คืออิ่มจนอึดอัด)  
ใหเกิดขึ้น.  ความที่อายุดําเนินไปได,  ความไมมีโทษเพราะอาหาร,  และความอยู 
ผาสุกสําราญจักมีแกเรา  ;  เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว  จึงใชสอยเสนาสนะ 
เพียงเพื่อบําบัดความหนาว,  เพื่อบําบัดความรอน,  เพื่อบําบัดสัมผัสเหลือบ  ยุง 
ลม  แดด  สัตวเสือกคลานทั้งหลาย,  เพียงเพื่อบันเทาอันตรายแตฤดู  และเพื่อ 
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ความเปนผูยินดีในการหลีกเรนอยู  ;  เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว  จึงบริโภค 
หยูกยาซึ่งเปนปจจัยเกื้อกูลแกคนไข  เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธ 
ตาง ๆ  และเพียงเพื่อความเปนผูไมตองทนทุกขเปนอยางยิ่ง.  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ี 
เปนเพราะ  เมื่อภิกษุไมพิจารณาแลวเสพดวยอาการอยานี้,  กิเลสเปนเครื่อง 
เศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน  จะพึงบังเกิดขึ้น,  และ 
เมื่อภิกษุพิจารณาแลวจึงเสพอยู  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปน 
เครื่องคับแคนและเรารอน  จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  กิเลส 
เปนเครื่องเศราหมองจิตเหลานี้  ที่เราเรียกวา  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตอันจะ 
พึงละไดดวยการเสพ  ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยการเสพ. 

 
ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวย 

การอดกลั้น  ซึ่งภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย  การอดกลั้น  เปน 
อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูอดทนตอความหนาว  ตอความ 
รอน,  เปนผูอดทนตอความหิว  ตอความระหาย,  เปนผูอดทนตอสัมผัสอันเกิดจาก 
เหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย,  เปนผูมีชาติแหงบุคคลผูอดกลั้น 
ตอคลองแหงถอยคําอันหยาบคาย,  อันวาราย,  และเปนผูอดกลั้นตอทุกขเวทนาใน 
รางกายที ่เกิดขึ ้นแลว  อยางกลาแข็ง  แสบเผ็ด  ขมขื ่น  ไมเปนที ่สบายใจ  หรือ 
จวนจะถึงแกชีวิตได.  ภิกษุ  ท.!  ขอนี้เปนเพราะ  เมื่อภิกษุไมอดกลั้นอดทน 
ดวยอาการอยางนี้,  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคน 
และเรารอน  จะพึงบังเกิดขึ้น,  และเมื่อภิกษุอดกลั้นอดทนอยู  กิเลสเปนเครื่อง 
เศราหมองจิตทั ้งหลาย  อันเปนเครื ่องคับแคนและเรารอน  จะไมพึงบังเกิดขึ ้น 
แกภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลานี้  ที่เราเรียกวา 
กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตอันจะพึงละไดดวยการอดกลั้น  ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลว 
ดวยการอดกลั้น. 
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ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวย 
การงดเวน  ซึ่งภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวยการงดเวน  เปนอยางไร 
เลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาโดยแยบคายแลว  ยอมงดเวนจาก 
ชางดุ,  มาดุ,  โคดุ,  สุนัขดุ  ;  งู  หลักตอ  ขวากหนาม  หวยเหว  บอของโสโครก 
หลุมอุจจาระ,๑  และงดเวนที่ที่ไมควรนั่ง  ที่ไมควรไป  และการคบพวกเพื่อนที่ลามก 
อันวิญูชนเพื่อพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย  จัดไวในฐานะที่ต่ําทราม;  ภิกษุนั้น 
พิจารณาโดยแยบคายแลว  ยอมงดเวนที่ที่ไมควรนั่ง  ที่ไมควรไปนั้น ๆ  เสีย  และ 
ยอมงดเวนพวกเพื่อนที่ลามกเหลานั้นเสียโดยสิ้นเชิง.  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ีเปนเพราะ 
เมื่อภิกษุไมงดเวน  ดวยอาการอยางวนี้,  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย 
อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน  จะพึงบังเกิดขึ้น,  และเมื่อภิกษุงดเวนอยู 
กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน  จะไมพึง 
บังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลานี้  ที่เรา 
เรียกวา  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตอันจะพึงละไดดวยการงดเวน  ซึ่งภิกษุนั้น 
ละไดแลวดวยการงดเวน. 

   
ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวย 

การบรรเทา  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวยการบรรเทา  เปน 
อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาโดยแยบคายแลว  ยอมไม 
รับเอาไวในใจ  ยอมละเสีย  ยอมบรรเทา  ยอมทําใหสิ้นสุด  ยอมทําใหถึงความมี 
ไมได  ซึ่งกามวิตก,  พยาบาทวิตก,  วิหิงสาวิตก  อันบังเกิดขึ้นแลว  ;  และยอม 
ไมรับเอาไวในใจ  ยอมละเสีย  ยอมบรรเทา  ยอมทําใหสิ้นสุด  ยอมทําใหถึงความ 

 
 
 
 

                                                
๑  ตรงนี้รูสึกแปลก  และเขาใจวา  ทานหมายถึงความไมปรกติแหงจิตที่เกิดขึ้น  เพราะได 

พบเห็นเหลาสัตวรายตาง ๆ  มีการกลัวและการเกลียด  เปนตน. 
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มีไมได  ซึ่งสิ่งอันเปนอกุศลลามกทั้งหลาย  ที่บังเกิดขึ้นแลว.  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ี 
เปนเพราะ  เมื่อภิกษุไมบรรเทา  ดวยอาการอยางนี้,  กิเลสเปนเครื่องเศราหมอง 
จิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน  จะพึงบังเกิดขึ้น,  และเมื่อภิกษุ 
บรรเทาอยู  กิเลสเปนเครื ่องเศราหมองจิตทั ้งหลาย  อันเปนเครื ่องคับแคนและ 
เรารอน  จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น,  ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมอง 
จิตเหลานั้น  ที่เราเรียกวา  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตอันจะพึงละไดดวยการบรรเทา 
ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยการบรรเทา. 

ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละไดดวย 
ภาวนา  ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลานั้นไดแลวดวย  ภาวนา  เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาโดยแยบคายแลว  ยอมอบรม 
สติสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค,  
ยอมอบรมปติสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมสมาธิ- 
สัมโพชฌงค,  ยอมอบรมอุเปกขาสัมโพชฌงค  อัน  (แตละอยาง ๆ  )  ยอมอาศัย 
วิเวก,  อาศัยวิราคะ,  อาศัยนิโระ,  และนอมไปเพื่อความปลอย.  ภิกษุ  ท.!  
ขอนี้เปนเพราะ  เมื่อภิกษุ  ไมภาวนา  ดวยอาการอยางนี้,  กิเลสเปนเครื่อง 
เศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอนจะพึงบังเกิดขึ้น,  และ 
เมื่อภิกษุภาวนาอยู  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเคร่ืองคับแคน 
และเรารอน  จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น.  ภิกษุ  ท.!  กิเลสเปนเครื่องเศราหมอง 
จิตเหลานี้  ที่เราเรียกวา  กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตอันจะพึงละไดดวยภาวนา 
ซึ่งภิกษุนั้นละไดแลวดวยภาวนา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้แลว  ยอม 

เปนผู ควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
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เนื้อนาบุญ  เกิดจาการไมเปนทาสตัณหา๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา  ที่ประกอบดวยองคประกอบ 
หกอยางแลว  ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา  เปนราชพาหนะได  และนับวาเปน 
ของคูบารมีของพระราชาดวย.  องคประกอบหกอยางอะไรบางเลา ?  หกอยางคือ 
มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา  ในกรณีนี้  : 

(๑)  เปนมาอดทนตอรูปท้ังหลาย, 
(๒)  เปนมาอดทนตอเสียงทั้งหลาย, 
(๓)  เปนมาอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย, 
(๔)  เปนมาอดทนตอรสท้ังหลาย, 
(๕)  เปนมาอดทนตอสัมผัสทางกายทั้งหลาย, 
(๖)  เปนมาสมบูรณดวยกําลัง 
ภิกษุ  ท.!  มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา  ที่ประกอบดวยองค 

ประกอบหกอยางเหลานี้แลว  ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา  เปนราชพาหนะได  และ 
นับวาเปนของคูบารมีของพระราชาดวย  ; 

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบ 
หกอยางแลว  ยอมเปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ความแกของทําบุญ 
ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  องคประกอบ 
หกอยางอะไรบางเลา ?  หกอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้  : 

(๑)  เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ  รูปทั้งปลาย, 
(๒)  เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ  เสียงทั้งหลาย, 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.อํ.  ๒๒/๓๑๔/๒๗๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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(๓)  เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ  กลิ่นทั้งหลาย, 
(๔)  เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ  รสทั้งหลาย, 
(๕)  เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ  สัมผัสทางกายทั้งหลาย, 
(๖)  เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ  ธรรมารมณทั้งหลาย. 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลานี้แลว  ยอม 

เปนผู ควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
 

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  บุคคล  เจ็ด จําพวกเหลานี้  เปนผูควรแกของบูชา  ควรแก 
ของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื ้อนาบุญของโลก  ไมมี 
นาบุญอื่นยิ่งกวา.  เจ็ด  จําพวกอะไรบางเลา ?  เจ็ด  จําพวก  คือ :- 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณาเห็นความ 

ไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความไม 
เที ่ยงอยู เป นประจํา   กําหนดรู พร อมเฉพาะในความไมเที ่ยง   เป นผู ฝ ง ใจ 
อยางติดตอสม่ํา เสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที ่ยง   ถือเอารอบอยู 
 (ซี่งธรรมนั้น)  ดวยปญญา ;  บุคคลนั้น  ไดกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 

 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.อํ.  ๒๓/๑๓/๑๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี่แล 
เป นบุคคลแรก   ซึ ่ง เป นผู ควรแก ของบูชา   ควรแกของต อนร ับ   ควรแกของ 
ทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอตอไปน้ีคือ  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณา 

เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความ 
ไมเที่ยงอยู เปนประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง  เปนผูฝงใจอยาง 
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง  ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรมนั้น)  
ดวยปญญา  ;  อนึ่ง  ความสิ้นอาสวะ  และความสิ้นชีวิต  ของบุคคลนั้น  มีขึ้น 
ไมกอนหลังกวากัน  (คือมรณภาพพรอมกับความสิ้นอาสวะ).  ภิกษุ  ท.!  นี่แล 
เปนบุคคลที่สอง   ซึ่ง  เปนผู ควรแกของบูชา   ควรแกของตอนรับ   ควรแก 
ของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอตอไปอีกคือ  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณา 

เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลาย  ทั้งปวงเปนอยู  มีความกําหนดหมาย  ในความ 
ไมเที่ยงอยู เปนประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง  เปนผูฝงใจอยาง 
ติดตอสม่ําเสมอ  ไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง  ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรมนั้น)  
ดวยปญญา  ;  บุคคลนั้น  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕  
เปนอันตราปรินิพพายีบุคคล.๑  ภิกษุ  ท.!  นี่แลเปนบุคคลที่สาม  ซึ่งเปนผูควร 

 
 
 
 
 

                                                
๑  บุคคลผูปรินิพพานในระหวาง  คือพระอนาคามีที่ละสัญโญชนเบื่องบนเพิ่มขึ้นอีก  ๕  อยาง 

คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชาเหลานี้แลว  ไดบรรลุอรหันตตผล  ไมทันถึงครึ่ง 
อายุประมาณ  ก็ปรินิพพาน. 
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แกขอ งบูช า   ควรแกขอ งตอน รับ   ควรแกขอ งทําบุญ   ควรทําอัญชลี  
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอตอไปอีกคือ  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณา 

เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความ 
ไมเที่ยงอยูเปนประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง  เปนผูฝงใจอยาง 
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง  ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรมนั้น)  
ดวยปญญา ;  บุคคลนั้น  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕  
เปนอุปหัจจปรินนพายีบุคคล.๑  ภิกษุ  ท.!  นี่แล  เปนบุคคลที่สี่  ซึ่ง  เปนผู 
ควรแกของบูชา   ควรแกของตอนรับ   ควรแกของทําบุญ   ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอตอไปอีกคือ  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณา 

เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความ 
ไมเที่ยงอยูเปนประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง  เปนผูฝงใจอยาง 
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง  ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรมนั้น)  
ดวยปญญา  ;  บุคคลนั้น  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕  
เปนอสังขารปรินิพพายีบุคคล.๒  ภิกษุ  ท.!  นี่แล  เปนบุคคลที่หา  ซึ่งเปน 
ผู ควรแกของบูชา   ควรแกของตอนรับ   ควรแกของทําบุญ   ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
 
 
 

                                                
๑  บุคคลผูปรินิพานเมื่อครบอายุ  คือพระอนาคามี  ที่มีอายุเกินกึ่งกําหนดหรือพอจดอายุ- 

ประมาณ  ก็ไดบรรลุอรหัตตผล  แลวก็ปริพนิพาน. 
๒  บุคคลผูปรินิพพานโดยไมตองทําความเพียรมาก. 
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ภิกษุ  ท.!  ขอตอไปอีกคือ  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณา 
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความ 
ไมเที่ยงอยูเปนประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง  เปนผูฝงใจอยาง 
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง  ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรมนั้น)  
ดวยปญญา  ;  บุคคลนั้น  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕  
เปน  สสังขารปรินิพพายีบุคคล.๑  ภิกษุ  ท.!  นี่แล  เปนบุคคลที่หก  ซึ่ง 
เป นผู ควรแก ของบูชา   ควรแกของตอนร ับ   ควรแกของทําบุญ   ควรทํา 
อัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอตอไปอีกคือ  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณา 

เห็นความไมเที่ยง  ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความ 
ไมเที่ยงอยูเปนประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง  เปนผูฝงใจอยาง 
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง  ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรมนั้น)  
ดวยปญญา ;  บุคคลนั้น  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕  
เปน  ผูมีกระแสเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ.๒  ภิกษุ  ท.!  นี่แล  เปนบุคคล 
ที่เจ็ด  ซึ่ง เปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ 
ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บุคคลผูปรินิพพานโดยตองทําความเพียรมาก. 
๒  บุคลผูละสัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕  อยางไดแลว  ไปเกิดในโอปปาติกะในชั้นสุทธาวาสขึ้นไป 

จนถึงชั้นนอกนิฏฐภพ  แลวละสัญโญชนเบื้องบนเพิ่มขึ้นอีก  ๕  อยาง  ก็บรรลุอรหัตตผล  แลวก็ปรินิพพาน 
ในที่นั้น. 
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(อีกสูตรหนึ่ง)๑ 
ภิกษุ  ท.!  บุคคล เจ็ด จําพวกเหลานี้  เปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของ 

ตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญ 
อื่นยิ่งกวา.  เจ็ด  จําพวกอะไรบางเลา ?  เจ็ดจําพวก  คือ:- 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารเห็นความ 
เปนทุกขในสังขารทั้งหลายทั้งปวง  เปนอยู.  ---ฯลฯ---  (ขอความตอไป 
ของสูตรนี้เปนไปทํานองเดียวกันกับสูตรกอน  ผิดกันแตสูตรนี้  กลาวถึงความเปนทุกข  แทนที่จะกลาว 
ถึงความไมเที่ยง,  ผูอานอาจเติมขอความใหเต็มไปดวยตนเอง  โดยใสคําวา  “ความเปนทุกข”  แทน 
คําวา  “ความไมเที่ยง”  เทานั้น  จึงไมเรียงไวตลอดทั้งสูตร  ในที่นี้). 

 
(อีกสูตรหนึ่ง)๒ 

ภิกษุ  ท.!  บุคคล เจ็ด จําพวกเหลานี้  เปนผูควรแกของบูชา  ควรแก 
ของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื ้อนาบุญของโลก  ไมมี 
นาบุญอื่นยิ่งกวา.  เจ็ด  จําพวกอะไรบางเลา ?  เจ็ด จําพวก  คือ:- 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณาเห็นความเปน 
อนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวง  เปนอยู.  ---ฯลฯ---  (ขอความตอไปของ 
สูตรนี้  ก็เปนไปทํานองเดียวกับสูตรแรก  ผิดกันแตสูตรนี้  กลาวถึงความเปนอนัตตา  แทนที่จะกลาว 
ถึงความไมเที่ยง  และความเปนทุกข,  ผูอานอาจเติมขอความใหเต็มไดดวยตนเอง  จึงไมเรียงไวตลอด 
ทั้งสูตร) 

 
(อีกสูตรหนึ่ง)๓ 

ภิกษุ  ท.!  บุคคล เจ็ด จําพวกเหลานี้  เปนผูควรแกของบูชา  ควรแก 
ของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื ้อนาบุญของโลก  ไมมี 
นาบุญอื่นยิ่งกวา.  เจ็ด  จําพวกอะไรบางเลา ?  เจ็ด จําพวก  คือ  :- 

 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๔/๑๗. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๔/๑๗. 
๓  บาลี  พระพุทธภาษิต  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๔/๑๗. 
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ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณาเห็นความ 
เปนสุขในนิพพานเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความเปนสุขอยูเปน 
ประจํา   กําหนดรู พรอมเฉพาะในความเปนสุข   เปนผู ฝ งใจอยางติดตอ 
สม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความเปนสุข   ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรม 
นั้น)  ดวยปญญา ;  บุคคลนั้น  ไดกระทําใหแจง  ซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี่แล  เปนบุคคลแรก  ซึ่งเปนผู 
ควรแกของบูชา   ควรแกของตอนรับ   ควรแกของทําบุญ   ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอตอไปอีกคือ  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณา 

เห็นความเปนสุขในนิพพานเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความเปนสุขอยูเปน 
ประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความเปนสุข  เปนผูฝงใจอยางติดตอสม่ําเสมอ 
ไมขาดตกบกพรองในความเปนสุข  ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรมนั้น)  ดวยปญญา;  
อน่ึงความสิ้นอาสวะ  และความสิ้นชีวิต  ของบุคคลนั้น  มีขึ้นไมกอนไมหลังแกกัน 
 (คือมรณภาพพรอมกับความสิ้นอาสวะ).  ภิกษุ  ท.!  นี่แล  เปนบุคคลที่สอง 
ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอตอไปอีกคือ  บุคคลบางคนในกรณีนี้  มีปรกติพิจารณา 

เห็นความเปนสุขในนิพพานเปนอยู  มีความกําหนดหมายในความเปนสุขอยูเปน 
ประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความเปนสุข  เปนผูฝงใจอยางติดตอสม่ําเสมอ 
ไมขาดตกบกพรองในความเปนสุข  ถือเอารอบอยู  (ซึ่งธรรมนั้น)  ดวยปญญา  ;  
บุคคลนั้น  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา  ๕  เปนอันตราปรินิพพายี- 
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บุคคล .---ที่สาม  ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา---เปนเนื้อนาบุญของโลก   ไมมี 
นาบุญอื่นยิ่งกวา  ;  บุคคลนั้น  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบ้ืองต่ํา  ๕  
เปนอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล,  ---ที่สี่  ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา---เปนเนื้อนา 
บุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา;  บุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน 
เบื้องต่ํา  ๕  เปนอสังขารปรินิพพายีบุคคล,  ---ที่หา  ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา  
---  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา  ;  บุคคลนั้น  เพราะความสิ้น 
ไปรอบแหงสัญโญชน  เบื้องต่ํา  ๕  เปนสสังขารปรินิพพายีบุคคล  ---ที่หก  ซึ่งเปน 
ผูควรแกของบูชา---เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา  ;  บุคคลนั้น 
เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบ้ืองต่ํา  ๕  เปนผูมีกระแสในเบื้องบนไปสู 
อกนิฏฐภพ.  ภิกษุ  ท.!  นี่แล  เปนบุคคลที่เจ็ด  ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา 
ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคล เจ็ด  จําพวกเหลาแล  เปนผูควรแกของบูชา  ควรแก 

ของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญ 
อื่นยิ่งกวา. 

 
 

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมลืมคําปฏิญาณ๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  บุคคล แปด  จําพวกเหลานี้  เปนผูควรแกของบูชา 
 
 

                                                
๑  ขอความแหงสูตรนี้  แปลกจากที่เราเคยทราบกันวา  ความเปนอาหุเนยยบุคคลนั้น 

ครอบคลุมลงมาถึง  พระสกทาคามี  และพระโสดาบันดวย,  จะยุติเปนอยางไร  ขอฝากทานผูรูทั้งหลาย 
ชวยวินิจฉัยตอไป. 

๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  อฏก.อํ.  ๒๓/๓๐๑/๑๔๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ควรแกของตอนรับ   ควรแกของทําบุญ   ควรทําอัญชลีร   เปนเนื ้อนาบุญ 
ของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  แปด จําพวกอะไรบางเลา ?  แปด  จําพวก 
คือ :- 

(๑)  พระโสดาบัน, 
(๒)  พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล, 
(๓)  พระสกทาคามี, 
(๔)  พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล, 
(๕)  พระอนาคามี, 
(๖)  พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล. 
(๗)  พระอรหันต, 
(๘)  พระผูปฏิบัติเพื่อความเปนอรหันต. 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคล แปด จําพวกเหลานี้แล  เปนผูควรแกของบูชา 

ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื ้อนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา 

“ผูปฏิบัติแลว  ๔  จําพวก  และผูตั้งอยูในผลแลว  ๔  จําพวก 
นี่แหละ  สงฆ ที่เปนคนตรง,  เปนผูตั้งมั่นแลวในปญญา 
และศีล  ยอมกระทําใหเกิดบุญอื้นเนื่องดวยอุปธิ๑  แก 
มนุษยทั ้งหลาย   ผู ม ีความตองการดวยบุญ   กระทําการ 
บูชาอยู ;   ทานที่ ใหแลวในสงฆ   จึงมีผลมาก”.  
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลีวา  “โอปธิก”  มีคําแกวา  “อตฺตภาวชนกปฏิสนฺธิปวตฺติวิปากทายกา”  ซึ่งแปลวา 

 “เปนผูใหเกิดอัตตภาพและใหวิบากอันเปนไปเพื่อการปฏิสนธิใหม”. 
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เนื้อนาบุญ  เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหาอยางแลว  ยอม 
เปนผู ควรแกของบูชา   ควรแกของตอนรับ   ควรแกของทําบุญ   ควรทํา 
อัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  องคประกอบ 
หาอยางอะไรบางเหลา ?  หาอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้ : 

(๑)  เปนผูสมบูรณดวย  ศีล, 
(๒)  เปนผูสมบูรณดวย  สมาธิ, 
(๓)  เปนผูสมบูรณดวย  ปญญา, 
(๔)  เปนผูสมบูรณดวย  วิมุตติ, 
(๕)  เปนผูสมบูรณดวย  วิมุตติญาณทัสสนะ. 

 
(อีกสูตรหนี่ง)๒ 

(๑)  เปนผูประกอบดวย  สีลขันธอันเปนอเสขะ, 
(๒)  เปนผูประกอบดวย  สมาธิขันธอันเปนอเสขะ, 
(๓)  เปนผูประกอบดวย  ปญญาขันธอันเปนอเสขะ, 
(๔)  เปนผูประกอบดวย  วิมุตติขันธอันเปนอเสขะ, 
(๕)  เปนผูประกอบดวย  วิมุตติญาณทัสสนะขันธอันเปนอเสขะ. 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหาอยางแลว  ยอม 
 
 
 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๑๕๒/๑๐๗. 
๒  บาลี  พระพุทธภาษิต  ปฺจก.อํ.  ๒๒/๑๕๒/๑๐๘. 
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เปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
เนื้อนาบุญเกิด  เพราะไดรับการฝกตามลําดับ  ๑ 

 
ภัททาลิ!  พวกเธอ  ไดมีชั่วเวลา  นอยนัก  ครั้งเมื่อเราไดแสดงธรรม- 

ปริยายเปรีบดวยมาอาชาไนยหนุม  ใหแกพวกเธอทั้งหลาย  โดยสมัยนั้น.  เธอยัง 
ระลึกอุปมาเรื่องนั้นไดอยูหรือ ? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็อุปมาเรื่องนั้น  ขอพระองคระลึกไมไดแลว  พระเจาขา”. 
ภัททาลิ!  ในขอท่ีระลึกไมไดนั้น  เธออาศัยอะไรเปนเหตุเลา ? 
“ขาแตพระองคผูเจริญ!  เพราะเหตุวา  ขาพระองคนั้น  มิไดทําใหสมบูรณดวยสิกขา 

ในคําส่ังสอนของพระศาสดามาสิ้นเวลานานนักหนาแลว  พระเจาขา”. 
ภัททาลิ!  นั่น  มิใชเหตุ,  นั่น  มิใชปจจัยดอก.  ที่แทนั้นเราคอย 

จับดูใจของเธอดวยใจของเรามานานชา  จนทราบวา  “โมฆบุรุษผูนี ้  เมื ่อเรา 
กําลังแสดงธรรมอยู  ก็หาไดทําตนใหเปนคนมีความตองการดวยธรรมไม  กลับไม 
สนใจ  ไมประมวลเอาเขามาดวยใจทั้งหมด  ไมเงี่ยโสตลงฟงธรรม”  ดังนี้.  
ภัททาลิ!  ก็แตวา  เราจักแสดงธรรมปริยายเปรียบดวยมาอาชาไนยหนุม  ใหแกเธอ 
ซ้ําอีก,  เธอจงฟงธรรมปริยายนั้น  ทําในใจใหสําเร็จประโยชนเถิด,  เราจัก 
กลาวบัดนี้. 

 
 
 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  ภัททาลิสูตร  มู.ม.  ๑๓/๑๗๕/๑๗๓,  ตรัสแกพระภัททาลิ  ผูหัวดื้อ 

ถือร้ัน  ไมยอมทําตามคําวิงวอนของพระพุทธองคที่ทรงชี้ชวนวา  “มาเถิด  แมพวกเธอทั้งหลาย  ก็จง 
ฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียว.  พวกเธอทั้งหลาย  เม่ือฉันอยูซึ่งโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียว  จักรูสึก 
ความที่เปนผูมีอาพาธนอย  มีทุกขนอย  มีความเบากายกระปรี้กระเปรา  มีกําลังและมีความผาสุก”  ดังนี้.  
แตเมื่อทานภัททาลิไดฟงธรรมเรื่อง  “อุปมาดวยมาอาชาไนยหนุม”  ซ้ําเปนครั้งที่สองก็กลับใจได  และ 
เขาใจซาบซึ้งในพระพุทธดํารัสนั้น  มีใจสูงขึ้นดวยปติแลว. 
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หมวดที่  ๑๙  วาดวยเนื้อนาบุญของโลก ๔๖๓

เมื่อทานภัททาลิทูลสนองพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไดดํารัสพระพุทธวจนะ 
นี้ตอไปวา  :- 

ภัททาลิ!  เปรียบเหมือนคนฝกมาผูสามารถ  ไดมาอาชาไนยพันธุดีมาแลว 
ในชั้นแรก  ยอมฝกใหรูจัก  การรับสวมบังเหียนกอน.  เมื่อมานั้นถูกฝกให 
รูจักการับสวมบังเหียนอยู,  พยศตาง ๆ  ที่มาประพฤติเปนขาศึกเปนหลักตอเสพผิด 
ดิ้นรน, เหมือนลักษณะของมาที่ยังไมเคยถูกฝกนั้นก็ยังมีอยูบาง.  มานั้นเพราะถูก 
ฝกเนือง ๆ  และถูกฝกซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เขาก็หมดพยศ  ในขอท่ีไมรับสวมบังเหียนนั้น. 

 
ภัททาลิ!  เมื่อใด  มาอาชาไนยพันธุดีตัวนั้น  ถูกฝกเนือง ๆ  และถูกฝก 

ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เขา  จนหมดพยศในขอน้ันแลว,  เมื่อน้ัน  คนฝกมา  จึงทําการฝก 
มาตัวนั้น  ใหยิ่งขึ้นไป  ใน  การเทียมแอก.  เมื่อมานั้นถูกฝกใหรูจักการเทียม 
แอกอยู,  พยศตาง ๆ  ที่มาประพฤติเปนขาศึกเปนหลักตอเสพผิดดิ้นรน  เหมือน 
ลักษณะของมาที่ยังไมเคยถูกฝกนั้นก็ยังมีอยูบาง.  มานั้น  เพราะถูกฝกเนือง ๆ  
และถูกฝกซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เขา  ก็หมดพยศ  ในขอท่ีไมรับแอกนั้น. 

 
ภัททาลิ!  เมื่อใด  มาอาชาไนยพันธุดีตัวนั้น  ถูกฝกเนือง ๆ  และถูกฝก 

ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เขา  จนหมดพยศในขอที่ไมรับแอกนั้นแลว,  เมื่อนั้น  คนฝกมา 
จึงทําการฝกมาตัวนั้นใหยิ่งขึ้นไป  :- 

 
(๑)  ในการแยกขากระโดดแผล็วขึ้นพรอมกันทั้งสี่ขา, 
(๒)  ในการเอี้ยวตะแคงตัวเปนวงกลมจนผูขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได, 
(๓)  ในการสามารถวิ่งจดแตปลายกีบจนไมเกิดเสียง, 
(๔)  ในความเร็วทั้งทีหนีทีไล, 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๔๖๔ 

(๕)   ในการไมกลัวเสียงอึกทึกทุกชนิด ,  
(๖)   ในการรูคุณคาของพระราชา ,  
(๗)   ในการทําตัวใหสมกับเปนวงศพระยามา ,  
(๘)   ในความเร็วเลิศ ,  
(๙)   ในความเปนยอดมา ,  
(๑๐ )   ในความควรแกการฟงแตคําที่นิ่มนวล .  
 
ภัททาลิ!  มานั้น  เพราะถูกฝกเนือง ๆ  และถูกฝกซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เขาก็หมด 

พยศตาง ๆ  ในสิบขอเหลานั้น. 
ภัททาลิ!  เมื่อใด  มาอาชาไนยพันธุดีตัวนั้น  ถูกฝกเนือง ๆ  และถูกฝก 

ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เขา  จนกระทั่งหมดพยศทุกอยางแลว,  เมื่อน้ัน  คนฝกมาก็ยอมฝก 
มาตัวนั้นเพิ่มเติมใหยิ่งขึ้นไป  โดยทั้งคุณภาพและกําลัง. 

ภัททาลิ!  มาอาชาไนยพันธุดี  ที่ประกอบดวยองคคุณสิบอยางเหลานี้แลว 
ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา  เปนราชพาหนะได  และนับวาเปนของคูบารมีของ 
พระราชาดวย  ; 

ภัททาลิ!  ฉันใดก็ฉันนั้น :  ที่ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบ 
สิบอยางแลว   ยอม  เปนผูควรแกของบูชา   ควรแกของตอนรับ   ควรแก 
ของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  
องคประกอบสิบอยางอะไรบางเลา ?  สิบอยางคือ  ภิกษุในกรณีนี้  : 

(๑)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาทิฏฐิอันเปนอเสขะ, 
(๒)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาสังกัปปะอันเปนอเสขะ, 
(๓)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาวาจาอันเปนอเสขะ, 
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หมวดที่  ๑๙  วาดวยเนื้อนาบุญของโลก ๔๖๕

(๕)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาอาชีวะอันเปนอเสขะ, 
(๖)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาวายามะอันเปนอเสขะ, 
(๗)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาสติอันเปนอเสขะ, 
(๘)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาสมาธิอันเปนอเสขะ, 
(๙)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาญาณอันเปนอเสขะ, 
(๑๐)  เปนผูประกอบดวย  สัมมาวิมุติอันเปนอเสขะ. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบสิบอยางเหลานี้แลว 

ยอมเปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชลี 
เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
 

พินัยกรรม ของ  “พระสังฆบิดา”๑ 
 

ภิกษุ  ท.  !  บัดนี้  ตถาคต  ขอเตือนพวกเธอทั้งหลายไว  วา  : 
“ สังขารทั้ งหลาย   มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา .  
พวกเธอทั้ งหลาย   จงทํา   ความไมประมาท  

ให ถึงพรอม   เ ถิด ”   ดังนี้. 
 
นี่แล  เปนพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดทายของพระตถาคตเจา. 

 
หมวดที่สิบเกา  จบ. 

                                                
๑  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.ที.  ๑๐/๑๘๐/๑๔๓. 
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ปทานุกรม 
ของขุมทรัพยจากพระโอษฐ  ๒,๕๔๐ คํา 

(เรียงลําดับตามหลักอักษรไทย) 
----------------- 

 
ก 

(สวนคําขนาบ) 
กระพี้ไมเขาใจวา “แกน”   ๑๔๕ 
กลองเข็มถูกเอาไป   ๖๔ 
กลั้นอุจจาระปสสาวะ- 
                  - คลุกคลีอยูในสกุล   ๑๖๙ 
กอดกองไฟเปนการดี  ๑๒ 
กังสฬกะ  (สัตวกินคูถเปนอาหาร)  ๕๙ 
กา  (สัตวกินจุ - สะสมของกิน)  ๑๖๖ 
กินกอนเหล็กแดงดีกวา   ๘๐ 
เกี่ยวพันดวยเมถุน  ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/ 
                             ๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕ 
แกลงกลาวเท็จท้ังที่รูวาเปนเท็จ  ๕ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
กลองศึกของกษัตริยทสารหะ   ๑๐๗ 
กายถูกแทงเสียดีกวา   ๒๔๐ 
 
 
การกระทําตามลําดับ   ๓๖๓ 

การขึงสายพิณพอเหมาะ   ๒๗๖ 
การจับงูอยางมั่นคง   ๓๕๐ 
การเจริญพรหมวิหาร   ๔๐๖/๔๔๕ 
การเจริญมรณสติ   ๒๘๐ 
การฉันขาวที่คุมคาไมเสียเปลา   ๓๓๘ 
การชักชวนในการกระทําทางกาย   ๓๒๘ 
การชักชวนในการกระทําทางวาจา  ๓๒๘ 
การชักชวนในการบําเพ็ญทางจิต   ๓๒๘ 
การชักชวนในการหยุดพูดพลาม   ๓๐๕ 
การชักชวนในการหลีกจากหมู   ๓๐๕ 
การชักชวนในความเห็นชอบ   ๓๐๕ 
การชักชวนในปาติโมกขสังวร   ๓๐๔ 
การชักชวนในอินทรียสังวร   ๓๐๕ 
การเดินทําความเพียร   ๔๑๑ 
การไดขาวเปลือกของชาวนา   ๒๑๓ 
 
 
 
 

๔๖๗ 
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๔๖๘                                                                                                  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
การไดฌานโดยงาย  ๔๒๙ 
การไดมรรคผล   ๒๑๓ 
การตั้งความเพียรแตพอดี   ๒๗๗ 
การตั้งความหวัง   ๒๗๖ 
การตั้งมโนวิตก   ๒๕๒ 
การตั้งสติถึงผูมีศีล   ๓๐๖ 
การถูกเลื่อย   ๒๕๐ 
การทดน้ําใหไหลกลับ   ๔๑๔ 
การนอนทําความเพียร   ๔๑๒ 
การนอนหลับดีกวา   ๒๔๐ 
การนั่งคูบัลลังก   ๒๗๖ 
การนั่งงวงในปา   ๓๑๕ 
การนั่งทําความเพียร   ๔๑๒ 
การนั่งสมาธิในปา   ๓๑๕/๓๑๖ 
การบรรพชาที่ไมเปนหมัน   ๓๗๙ 
การบริโภคที่ไมเปนอันตราย   ๓๒๖ 
การบูชาอันสูงสุด   ๓๖๙ 
การปฏิบัติตามคําสอน 
                 ควรทําใหมาก   ๒๘๐ 
การปฏิบัติที่เปนไปชาและเร็ว    ๒๘๑ 
การปฏิบัติที่เรียกวา – 
 - อธิศีลสิกขา   ๒๑๒ 
การประคองจิต          ๒๙๕ 
การเปนอยูอยางบรรพชิต   ๒๖๔  

การไปหาผูพหุสูต   ๓๖๐ 
การแผเมตตา   ๒๕๐/๓๒๗ 
การพิจารณากอนฉันอาหาร   ๓๖๔ 
การพิจารณานิวรณ   ๓๘๘ 
การพิจารณาใหเห็นธรรม   ๒๙๑ 
การมีความเห็นเสมอกัน   ๓๐๔ 
การมีธรรมอันเปนสรณะ   ๒๗๙ 
การมีพนักพิงสี่ดาน   ๒๖๘ 
การมีศีลเสมอกัน   ๓๐๔ 
การไมแกลงทําผิดจากคําสอน   ๓๕๗ 
การไมลุอํานาจแกตัณหา   ๓๐๖ 
การไมหยุดเลิกในระหวาง   ๓๐๘ 
การไมหลงรักในเวทนา   ๒๕๓ 
การยืนทําความเพียร   ๔๑๒ 
การเรียกหาตถาคต   ๓๕๗ 
การลวงสิกขาบทเล็กนอย   ๔๑๖ 
การเลาเรียนสูตรที่ถือมาถูก  ๓๕๕ 
การศึกษา  ๒๑๕ 
การสมาคม   ๓/๑๙๑/๑๙๔ 
การสมาทาน   ๒๑๒/๒๑๓/๒๑๔/๒๑๖/ 
                       ๒๒๑/๒๒๙/๒๘๓/๓๐๔ 
การสอบทานตัวเอง   ๒๗๒ 
การสําเหนียกใจ   ๖/๕๔/๕๖/๕๗/๕๘/ 
๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๘ 
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ปทานุกรม                                                                                                     ๔๖๙ 
 
๗๒/๗๔/๗๕/๑๒๖/๑๕๓/๑๖๙/ 
๑๙๓/๑๙๕/๒๑๒/๒๑๓/๒๑๕/ 
๒๓๘/๒๕๐/๒๖๑/๒๖๔/๓๓๓/ 
๓๕๓/๓๖๘/๓๖๙/๓๗๙ 
การหลีกเรน   ๒๗๗/๓๓๓ 
การอยูใกลบาน   ๓๑๕/๓๑๖ 
การอยูแบบพระอริยเจา   ๒๖๗ 
การออกบวช   ๑๓๙/๑๔๑/๑๔๒/๑๔๔/ 
                       ๓๙๖ 
การอาศัยคําขาวที่หาไดเอง   ๒๖๕ 
การอาศัยโคนไม   ๒๖๕ 
การอาศัยในวิหาร   ๒๑ 
การอาศัยผาบังสุกุล   ๒๖๕ 
การอาศัยหยูกยาอันประกอบ –  

- ขึ้นดวยมูตรเนา   ๒๖๕ 
‘การลวงไปแหงเรา’   ๒๗๙ 
กิจของพระศาสดาที่จะพึงทําแก – 

- สาวก   ๑๘๙ 
กิจของสมณะ   ๒๑๒ 
กิจท่ีตองทํากอน   ๒๑๓ 
กิจท่ีตองทําตอไป   ๒๑๖ 
กิจท่ีตองทําใหยิ่งยังมี   ๓๘๐/๓๘๑/๓๘๒/ 
                        ๓๘๓/๓๘๔/๓๘๕/๓๘๖ 
กิจท่ีตองรีบทํา (คือ)   ๒๑๔ 

 
กิจแหงวิเวกธรรม   ๑๘๐/๓๕๕ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
กฎเกณฑการศึกษาตามลําดับ   ๓๖๓ 
กระจกเงาสองดู ‘กรรม’   ๖ 
‘กระดอง’  ของมโนวิตก   ๒๕๒ 
กระแสแหงธรรม   ๔๒๕ 
กระแสแหงศรัทธา   ๔๒๖ 
กลิ่น   ๒๙/๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/๒๓๗/ 
           ๓๔๐ 
“กลิ่นเหม็นคาว”   ๘๖ 
กองปญญา   ๑๙๔ 
กองปญญาอันเปนอเสขะ   ๓๓๔/๔๒๖ 
กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปน- 

- อเสขะ   ๔๒๗ 
กองวิมุตติอันเปนอเสขะ   ๔๒๘ 
กองศีล   ๑๙๔ 
กองศีลอันเปนอริยคุณ   ๒๑๑ 
กองศีลอันเปนอเสขะ   ๓๓๔/๔๒๖/๔๒๗ 
กองสมาธิ   ๑๙๔ 
กองสมาธิอันเปนอเสขะ   ๔๒๘ 
กัสสปะ (เถระ)   ๑๑๗/๑๘๐/๑๘๔/ 
                         ๔๒๙/๔๓๓ 
กามคุณ   ๙๕/๑๓๘/๑๗๒/๓๑๔ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๔๗๐                                                                                                      ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
กามเปนเครื่องลาม   ๙๗ 
กามเปรียบดวยของยืม   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยเขียงสับเนื้อ   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยคบเพลิงหญา   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยความฝน   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยชิ้นเนื้อ   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยทอนกระดูก   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยผลไม   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยหลุมถานเพลิง   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยหอกและหลาว   ๔๓/๔๕ 
กามเปรียบดวยหัวงู   ๔๓/๔๕ 
กามมีความคับแคนใจมาก   ๔๓/๔๕ 
กามมีทุกขมาก   ๔๓/๔๕ 
กามมีรสอรอยนอย   ๔๓/๔๕ 
กามราคะ (สัญโญชน)   ๔๑๘ 
กายกรรมอันคดโกง   ๑๐ 
กายกรรมอันผิดแนว   ๘๒ 
กายคตาสติ   ๓๐/๒๓๘ 
กายเปนเครื่องลาม   ๙๗ 
กายสมาจาร   ๓๘๐ 
กายสักขี (คือ)   ๙๑ 
การกระทําประกอบดวยเมตตา   ๑๑๓/ 
                                 ๓๐๓/๓๖๒ 
การกลาวที่เปนประโยชน   ๓๕๑ 

 
การกําหนดความปฏิกูล – 

- ในอาหาร   ๒๘๒ 
การกําหนดความไมเที่ยง – 

- ในสังขาร   ๒๘๒ 
การกําหนดความไมนายินดี – 
               -     ในโลก   ๒๘๒ 
การกําหนดในความตาย   ๒๘๒ 
การกูหนี   ๓๘๘ 
การขับเพลง (คือ)   ๓๖๗ 
การคอยเขี่ยไขขาง   ๓๕๙ 
การคิดประกอบดวยเมตตา   ๓๐๓ 
การฆาในวินัยของพระอริยเจา   ๑๒๐ 
การจํานงหวัง   ๒๒๙ 
การชําระจิต   ๒๘๔ 
การไดเสวยสุข   ๔๐๖ 
การตามรักษาจิตที่เปนสมาธิ   ๓๑๖ 
การติดเรือนจํา   ๓๘๘ 
การตื่นที่เต็มไปดวยวิตก   ๒๔๐ 
การถูกตองธรรม –  

- ดวยความหลุดพน   ๒๙๑ 
การถูกตองวิโมกขดวยนามกาย   ๓๗๖ 
การทําการงานอันถูกตอง   ๑๙๗ 
การทําความเพียรเพื่อนใหรู   ๓๕๑ 
การทําที่สุดแหงกองทุกข   ๑๓๕/๑๔๔ 
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การทําทุกขใหเจริญ   ๑๕๕ 
การทํานิพพิทาวิราคะใหถึงพรอม   ๒๕๖ 
การทํายถาภูตญาณทัสสนะ –  

- ใหถึงพรอม   ๒๕๖ 
การทําวิมุติใหแจง   ๔๒๙ 
การทําวมุติญาณทัสสนะ –  

- ใหถึงพรอม   ๒๕๖ 
การทําศีลใหถึงพรอม   ๒๕๕ 
การทําศีลใหสมบูรณ   ๒๒๙ 
การทําสัมมาสมาธิใหถึงพรอม   ๒๕๖ 
การทําสิกขาใหบริบูรณ   ๒๙๑ 
การทําอุปธิใหเจริญ   ๑๕๕ 
การนอนหลับเปนเครื่องลาม   ๙๗ 
การนอมจิตไปเพื่อความเพียร   ๓๔๑ 
การนําทรัพยขามทางกันดาร   ๓๘๘ 
การบรรลุฌาน   ๓๘๘/๓๘๙/๓๙๐/ 
                         ๓๙๑ 
การบรรลุถึงที่พนภัย   ๓๘๘ 
การบําเพ็ญจิตอันผิดแนว   ๘๒ 
การปฏิบัติในจิตอันยิ่ง   ๒๑๒/๒๑๓/ 
                                    ๒๑๔ 
การปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง   ๒๑๓/๒๑๔ 
การปฏิบัติในศีลอันยิ่ง   ๒๑๒/๒๑๓/ 
                                    ๒๑๔ 

 
การประกอบธรรมเครื่องตื่น    
                              ๒๘๔/๓๘๕ 
การประกอบธรรมเครื่องสงบ   ๒๒๙ 
การประกอบวิปสสนา   ๒๒๙ 
การประกอบสติสัมปชัญญะ   ๓๘๕ 
การปดแผล   ๓๕๙ 
การเปนทาส   ๓๘๘ 
การเปนโรค   ๓๘๘ 
การผูกกับเสาเขื่อน   ๒๓๗ 
การพนจากทาส   ๓๘๘ 
การพิจารณาเห็นความทุกข   ๔๕๗ 
การพิจารณาเห็นความ –  

- เปนอนัตตา   ๔๕๗ 
การพิจารณาเห็นความไมงาม –  

- ในกาย   ๒๘๒ 
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยง   ๔๕๓ 
การพิจารณาเห็นความสุข –  

- ในนิพพาน   ๔๕๘ 
การพูดจาอันถูกตอง   ๑๙๗ 
การพูดที่เปนความสบาย   ๑๙๔ 
การพูดประกอบดวยเมตตา   ๓๐๓ 
การฟอนรํา (คือ)  ๓๖๗ 
การภาวนา   ๔๕๑ 
การมีกายสังขารอันสงบ   ๒๗๐ 
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การมีความดําริไมขุนมัว   ๒๖๙ 
มีจิตหลุดพนดวยดี   ๒๗๐ 
การไมผูกเวร   ๑๕๘ 
การรักษาจิตที่หลุดพนแลว   ๓๑๖ 
การรูจักความยวนใจ   ๒๕๙ 
การรูจักโทษอันต่ําทราม   ๒๕๙ 
การรูจักมูลฐานที่ตั้งขึ้น   ๒๕๙ 
การรูจักรูป   ๓๕๘ 
การรูจักลาภสักการะ   ๒๖๐ 
การรูจักหนาตาของมานะ   ๓๕๔ 
การรูจักอุบายเปนทางพน   ๒๕๙ 
การละกรรมอันมิใชพรหมจรรย   ๑๙๙ 
การละการแสวงหา   ๒๖๙ 
การละกิเลสดวยการงดเวน   ๔๕๐ 
การละกิเลสดวยการบรรเทา   ๔๕๐ 
การละกิเลสดวยการสังวร   ๔๔๗ 
การละกิเลสดวยการเสพ   ๔๔๘ 
การละกิเลสดวยการอดกลั้น   ๔๔๙ 
การละกิเลสดวยภาวนา   ๔๕๑ 
การละความตระหนี่   ๒๓๓ 
การละตัณหา   ๔๐๘ 
การละทุกข   ๔๐๘ 
การละนิวรณ   ๒๔๔/๒๔๗/๓๖๕/๓๘๖ 
การละ ราคะ โทสะ โมหะ   ๒๑๕ 

 
การละอุปธิ   ๓๕๓/๔๐๘ 
การเลี้ยงชีวิตผิดทาง   ๒๐๗/๒๐๘/๒๐๙/ 
                               ๒๑๐/๒๑๑ 
การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง   ๑๙๗ 
การเวนกลาวคําหยาบ   ๒๐๐ 
การเวนคําสอเสียด   ๑๙๙ 
การเวนปาณาติบาต   ๑๙๙ 
การเวนพูดเพอเจอ   ๒๐๐ 
การเวนมุสาวาท   ๑๙๙ 
การเวนอทินนาทาน   ๑๙๙ 
การสังวรดวยความรู   ๒๕๒ 
การสํารวมดวยปาติโมกขสังวร   ๒๘๓/ 
                    ๓๐๔/๓๖๔/๔๒๘/๔๔๒ 
การสํารวมอินทรีย   ๒๕๑/๒๘๓/๓๐๕/ 
                    ๓๓๓/๓๖๔/๓๘๓/๔๔๗ 
การเสวยสุขทางกายและใจ   ๒๕๓ 
การหมดโรค   ๓๘๘ 
การหมดหนี้   ๓๘๘ 
การหยั่งลงสูนิพพาน   ๒๗๙ 
การหลุดจากเรือนจํา   ๓๘๘ 
การหลุดพนจากอาสวะ   ๒๑๔ 
การหัวเราะ (คือ)   ๓๖๗ 
การเห็นสิ่งที่รักในโลก   ๔๐๘ 
การอบรมจิตตะ   ๒๙๖ 
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การอบรมฉันทะ   ๒๙๖ 
การอบรมธัมมวิจัย   ๒๙๘/๓๐๙ 
การอบรมนิโรธสัญญา   ๓๑๐ 
การอบรมปหานสัญญา   ๓๑๐ 
การอบรมปญญา   ๒๙๖/๒๙๗ 
การอบรมปสสัทธิ   ๒๙๘ 
การอบรมปติ   ๒๙๘ 
การอบรมวิมังสา   ๒๙๖ 
การอบรมวิราคสัญญา   ๓๑๐ 
การอบรมวิริยะ   ๒๙๖/๒๙๗ 
การอบรมสติ   ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/๒๙๖/ 
                       ๒๙๗/๒๙๘/๓๐๙ 
การอบรมสติปฏฐาน   ๒๙๔ 
การอบรมสมาธิ   ๒๙๖/๒๙๗/๓๐๙ 
การอบรมสัทธา   ๒๙๖/๒๙๗ 
การอบรมสัมมัปปธาน   ๒๙๔ 
การอบรมสัมมากัมมันตะ   ๒๙๙ 
การอบรมสัมมาทิฏฐิ   ๒๙๙ 
การอบรมสัมมาวาจา   ๒๙๙ 
การอบรมสัมมาวายามะ   ๒๙๙ 
การอบรมสัมมาสติ   ๒๙๙ 
การอบรมสัมมาสมาธิ   ๒๙๙ 
การอบรมสัมมาสังกัปปะ   ๒๙๙ 
การอบรมสัมมาอาชีวะ   ๒๙๙ 

 
การอบรมอนัตตสัญญา   ๓๑๐ 
การอบรมอนิจจสัญญา   ๓๐๙ 
การอบรมอสุภสัญญา   ๓๑๐ 
การอบรมอาทีนวสัญญา   ๓๑๐ 
การอบรมอุเบกขา   ๒๙๘ 
การอารักขาจิตดวยสติ   ๒๖๘ 
กาลยืดยาวฝายอนาคต   ๗๔/๗๕/๗๖/ 
                                      ๗๗/๑๐๖/๑๐๗/ 
                                      ๑๗๘/๑๗๙/๑๘๐ 
กิเลสดังน้ําฝาด   ๑๙๕ 
กิเลสทางกายวาจาใจ   ๑๙๕ 
กิเลสเปนเครื่องมัวหมอง   ๑๕๔ 
กุศลกรรม   ๑๑๑ 
กุศลศีล   ๒๒๗ 
กุสินารา (เมือง)   ๙๒/๓๐๑ 
กูฏาคารศาลา   ๗๑/๗๘/๒๘๒ 
เกสี (นักฝกมา)   ๑๑๙ 
แกนสาร   ๑/๑๗๕ 
แกนสารของพรหมจรรย   ๒๙๐ 
โกศล (แควน)   ๑๑/๓๑๕/๔๒๙ 
โกสัมพี (เมือง)   ๑๕๗ 
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ข 
(สวนคําขนาบ) 

“ขนาบแลวขนาบอีก   ไมมีหยุด” 
                           ๑/๑๗๕ 
ขวนขวายเพื่อไดรับการเอาใจ   ๑๖๘ 
ขวนขวายเพื่อไดลาภสักการะ   ๑๖๘ 
‘ของเต็มบาตรกลับมา’   ๕๙ 
ของสงฆถูกแจกในพวกคฤหัสถ   ๘๐ 
‘ของอยูในเชิงหนาม’   ๖๐ 
ขอท่ีใคร ๆ ไมเคยไดเห็นไดฟง   ๗๓ 
ขอท่ีไมสมควรแกสมณะ   ๑๕๔ 
‘ขอพระองคจงหยุดไวกอนเถิด’   ๑๕๗ 
ขอเหล็กอันรอนเปนไฟ   ๑๗ 
‘ขับไปใหพน’   ๑๒๙ 
‘ขา ก็เปนภิกษุ’   ๑๒๕ 
ขาพเจาถูกราคะแผดเผา   ๔๑/๔๒ 
ขาพเจาหมดกําลังใจตอสิกขา   ๔๕ 
ขาวผีทําลายขาวยวะ   ๑๒๗ 
ขุยไผฆาตนไผ   ๖๘ 
เขาไดรับทุกขเจียนตาย   ๑๒/๑๔/๑๕/ 
                               ๑๗/๑๘/๒๐/๒๒ 
เขาถูกตมในหมอนํ้าเดือด   ๒๑ 
เขาถึงอบายและนรก   ๑๗๓/๑๗๔ 
 

 
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 

ขอท่ีใหเกิดความไมพอใจอยางยิ่ง   ๓๗๔ 
ขอปฏิบัติของสมณะ   ๔๐๕ 
ขอปฏิบัติเพื่อเกิดในสกุลสูง   ๒๓๓ 
ขอปฏิบัติเพื่อไดเกียรติ   ๒๓๔ 
ขอปฏิบัติเพื่อไดปญญา   ๒๓๔ 
ขอปฏิบัติเพื่อไดโภคะ   ๒๓๔ 
ขอปฏิบัติเพื่อไปสวรรค   ๒๓๓ 
‘ขาพเจาไมบอกเลิกสิกขา’   ๔๖ 
ขาวสารของคฤหบดีชาวนา   ๑๙๘ 
‘ขาวสาลีอันขาวสะอาด’  ๓๒๖ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
“ของเนาของพอง”  ๘๖ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงชรามรณะ   ๑๔๘/๔๐๑ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงชาติ   ๑๔๙/๔๐๑ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงตัณหา   ๑๔๙/๔๐๑ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 
         แหงทุกข   ๑๕๐/๓๕๑/๔๐๑/๔๑๐ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงนามรูป   ๙๑๔/๔๐๑ 
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ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงเบญจขันธ   ๑๔๕/๓๙๘ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงผัสสะ   ๑๔๙/๔๐๑ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงภพ   ๑๔๙/๔๐๑ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงลาภสักการะ   ๒๖๐ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงวิญญาณ   ๑๔๙/๔๐๑ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงเวทนา   ๑๔๙/๔๐๑ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงสังขาร   ๑๔๙/๔๐๒ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงอายตนะหก   ๑๔๙/๔๐๑ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท – 

- แหงอุปาทาน   ๑๔๙/๔๐๑ 
ขอวา “การสัมประหารกัน”   ๓๘ 
ขอวา “ผงคลี”   ๓๕ 
ขอวา “ยอดธงชัยของขาศึก”   ๓๖ 
ขอวา “สงครามวิชัย”   ๒๔๔ 
ขอวา “เสียงโหรองของขาศึก”   ๓๗ 
 

ค 
(สวนคําขนาบ) 

คนกักขละปลนเมือง   ๑๕๘ 
คนเกียจคราน   ๘๔/๑๗๐ 
คนชั่ว   ๘๗/๑๒๙ 
คนตกหลุมคูถ   ๑๖๖ 
คนตระหนี่   ๑๕๔ 
คนตีตนเสมอทาน   ๑๕๔ 
คนทิ้งธรรม   ๘๒ 
คนที่ควรขยะแขยง   ๗ 
คนที่ตองไปเกิดในนรก   ๘๐/๑๘๘ 
คนทุศีล   ๗/๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/๑๘/๒๐/ 
               ๒๑/๒๔/๘๐/๘๔/๑๖๓/๓๑๕ 
คนนอกบัญชี  ๘๑ 
คนเนาในเปยกแฉะ   ๗/๑๒/๑๓/๑๕/ 
   ๑๖/๑๘/๒๐/๒๒/๒๔/๑๖๔/๓๑๔ 
คนปลูกคําทาทายเกง   ๑๘๓ 
คนปญญาทึบ   ๘๔/๑๗๗ 
คนพาล   ๑๑๑ 
คนพูดพิร้ีพิไรเกง   ๑๘๓ 
คนพูดหวานลอมเกง   ๑๘๓ 
คนไพลสงเสียงเอ็ดตะโร   ๑๕๗ 
คนมักโกรธ   ๑๕๔ 
คนมักถือความโกรธ   ๑๕๔ 
คนมีความประมาท   ๑๕๔ 
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๔๗๖                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
คนมีความเห็นผิด   ๑๕๔ 
คนมีจิตพยาบาท   ๑๕๔ 
คนมีมายา   ๑๕๔ 
คนมีสติฟนเฟอน   ๘๔ 
คนมีสัญชาติหมักหมม   ๗/๑๒/๑๓/๑๕/ 
                              ๑๖/๑๘/๒๐/๒๒/ 
                              ๒๔/๑๖๔/๓๑๕ 
คนไมควรเลี้ยงโค   ๑๐๙ 
คนไมมีความละอายบาป   ๑๘๔ 
คนไมมีศรัทธา   ๘๔ 
คนไมอดใจในกลิ่น   ๑๘๔ 
คนไมอดใจในรส   ๑๘๔ 
คนไมอดใจในรูป   ๑๘๔ 
คนไมอดใจในสัมผัสทางกาย   ๑๘๔ 
คนไมอดใจในเสียง   ๑๘๔ 
คนริษยา   ๑๕๔ 
คนลบหลูคุณทาน   ๑๕๔ 
คนเลี้ยงชีวิตผิดทาง   ๑๖๔ 
คนหมดหวัง   ๒๔ 
คนหลอกลวง   ๘๑/๑๘๓ 
คนหากําไรเกง   ๑๘๓ 
คนเห็นแกทอง   ๑๓๗ 
คนแหวกแนว   ๘๑ 
คนโออวด   ๑๕๔ 

 
คฤหบดียกโทษติเตียน   ๑๑๖ 
คฤหบดีหมดความสะดวก   ๒๕ 
‘คัดออกทิ้งเสีย’   ๑๒๙ 
คืนวันดวงจันทรขางแรม   ๙๘ 
‘คูเปรียบ’   ๓/๓๕/๓๖/๓๘/๓๙/๔๐/ 
                 ๔๑/๔๔/๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/ 
                 ๑๖๒/๑๖๓ 
คูถกองใหญมีอยูตรงหนา   ๕๙ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
คนควรเลี้ยงโค   ๓๕๗ 
คนจักษุดี  ยืนบนฝง   ๓๙๔ 
คนใจสะอาด   ๒๙๓ 
คนดี   ๓๙๘/๔๐๒ 
คนทั้งหลายไมวิวาทกัน   ๓๐๘ 
คนทํามหาชนใหมีความสุข   ๒๓๓/๔๓๑ 
คนที่ควรเขาใกล   ๑๙๔ 
คนที่ถูกพาตัวไปสวรรค   ๔๓๖ 
คนในบัญชี   ๓๒๗ 
คนปรารภความเพียร   ๓๓๐/๔๑๑ 
คนมีความละอายบาป   ๔๓๒ 
คนมีทุกขเฉพาะหนา   ๑๓๕/๑๓๖/๑๓๗/ 
                                  ๑๓๘/๑๓๙/๑๔๑/ 
                                   ๑๔๒/๑๔๔ 
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ปทานุกรม                                                                                                                        ๔๗๗ 
 
คนมีปญญา   ๒๔๙/๔๒๓ 
คนมีศรัทธา   ๓๓๐ 
คนมีศีล   ๑๙๙/๒๑๒/๓๓๐ 
คนมีสติ   ๓๓๐ 
คนไมตองการทําตัวใหเดน   ๒๖๓ 
คนไมทิ้งธรรม   ๓๒๙ 
คนไมปลูกคําทาทาย   ๔๓๒ 
คนไมพูดพิร้ีพิไร   ๔๓๒ 
คนไมพูดหวานลอม   ๔๓๒ 
คนไมมักดาวาราย   ๒๖๓ 
คนไมหลอกลวง   ๔๓๒ 
คนไมหากําไร   ๔๓๒ 
คนไมแหวกแนว   ๓๒๘ 
คนรูประมาณการบริโภค   ๓๘๔ 
คนละความโกรธได   ๔๐๕ 
คนละความตระหนี่ได   ๔๐๕ 
คนละความถือโกรธได   ๔๐๕ 
คนละความมายาได   ๔๐๕ 
คนละความยกตนเทียมทานได   ๔๐๕ 
คนละความริษยาได   ๔๐๕ 
คนละความลบลูคุณทานได   ๔๐๕ 
คนละความเห็นผิดได   ๔๐๕ 
คนละความโออวดได   ๔๐๕ 
คนละพยาบาทได   ๔๐๕ 

 
คนละอภิชฌาได   ๔๐๕ 
คนลางมือดวยมือ   ๒๑๘ 
คนเวนจากการเลี้ยงชีวิตผิดทาง   ๔๐๗/ 
                       ๔๐๘/๔๑๐/๔๑๑ 
คนสะอาด   ๑๒๙ 
คนอดใจไดในกลิ่น   ๔๓๒/๔๕๓ 
คนอดใจไดในรส   ๔๓๒/๔๕๓ 
คนอดใจไดในรูป   ๔๓๒/๔๕๒ 
คนอดใจไดในสัมผัสทางกาย   ๔๓๒/๔๕๓ 
คนอดใจไดในเสียง   ๔๓๒/๔๕๒ 
คนอยูเหนือความหวัง   ๒๓๒ 
“คบบัณฑิตมีแตดีทาเดียว”   ๖๙ 
“คบบัณฑิตไมมีเลวเลย”   ๘๙ 
คฤหบดี (ผูเลือกหาพระบูชา)   ๑๙๖ 
คฤหบดีชาวนา   ๑๙๘ 
“ควรคบบัณฑิต”   ๑๒๓ 
ความครุนคิดที่ตองทิ้ง   ๓๓๓/๔๑๑ 
ความคิดของภิกษุใหม   ๑๘๕/๔๓๓ 
ความคุมครองอินทรีย   ๓๖๗ 
ความใครในจิตตสิกขา - 

- ตองเขมงวด   ๑๒๖ 
ความใครในปญญาสิกขา – 

- ตองเขมงวด   ๑๒๖ 
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๔๗๘                                                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ความใครในศีลสิกขา - 

- ตองเขมงวด   ๑๒๖ 
ความเจริญในวินัย – 

- ของพระอริยเจา   ๑๑๘ 
ความประพฤติเรียบรอย   ๑๙๖ 
ความเปนคนวางาย   ๓๕๕ 
ความเปนพหุสูต   ๓๕๕/๔๒๘/๔๓๑ 
ความผาสุกของคนแก   ๓๑๗ 
ความผาสุกของคนเจ็บ   ๓๑๗ 
ความผาสุกของหมู   ๓๐๑ 
ความพรอมเพรียงกัน   ๓๒๙ 
ความพอใจตองเขมงวด   ๒๑๒/๒๑๓/ 
                                      ๒๑๕ 
ความเพียรของคฤหัสถ   ๓๕๓ 
ความเพียรของบรรพชิต   ๓๕๓ 
ความเพียรติดตอ   ๒๑๖ 
ความเพียรที่ปรารภจัด   ๒๗๗ 
ความเพียรที่ยอหยอน   ๒๗๗ 
ความมีใจจดจอในเสนาสนะปา   ๓๐๖ 
ความไมตองการมาก   ๓๓๐ 
ความไมพอใจในสัมผัสทางกาย   ๓๖๗ 
ความไมอาภัพ   ๔๑๖ 
ความเลี้ยงชีวิตเนื่องดวยผูอื่น   ๒๗๒ 
ความเลื่อมใสในนักบวชผูมีศีล   ๒๓๓ 

 
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย   ๓๒๕ 
ความไวแหงปญญา   ๔๔๒ 
ความสงางามของปา   ๒๗๖ 
ความสบายใจ   ๓๑๖ 
ความสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ   ๑๙๗ 
ความสิ้นสัญโญชน   ๔๑๖ 
ความหวังในวิมุติ   ๒๓๒ 
ความหวังรํางับแลว   ๒๓๒ 
ความเอ็นดูหมูสัตว   ๒๕๐ 
คําสอนสําหรับพระเสขะ   ๓๖๖ 
คืนวันดวงจันทรขางขึ้น   ๓๔๒ 
คุณธรรมของพระสกทาคามี   ๔๑๗ 
คุณธรรมของพระโสดาบัน   ๔๑๕ 
คุณธรรมของพระอนาคามี   ๔๑๗ 
คุณธรรมของพระอรหันต   ๔๑๙ 
เครื่องทําลายลาง   ๒๖๔ 
เครื่องประดับของพรหมจรรย   ๒๘๙ 
เครื่องมือละกิเลส   ๒๑๕ 
เครื่องหมายของคนพาล – 

- และบัณฑิต   ๑๑๑ 
เครื่องอยูแบบพระอริยเจา   ๒๖๗ 
โคที่ใชงาน   ๔๒๕ 
โคบาลชาวมคธ   ๑๗๗/๔๒๓ 
โคหนุมโคสาว   ๔๒๕ 
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ปทานุกรม                                                                                                                         ๔๗๙ 
 
โคอุสภ   ๑๑๐/๔๒๔ 
ใครก็ตาม   ๒๗๙ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
คงคา(แมน้ํา)   ๑๗๗/๒๙๓/๒๙๔/ 
                       ๒๙๕/๒๙๖/๒๙๗/ 
                       ๒๙๘/๓๑๓/๓๗๔/ 
                       ๔๑๔/๔๒๓ 
คณกโมคคัลลานะ (พราหมณ)   ๓๖๓ 
คติ   ๒๓๙ 
“ความกําหนัดยินดีเพราะเพลิน”   ๕๗ 
ความกําหนัดเสียบแทงจิต   ๖๔ 
ความโกรธ   ๑๕๔/๓๒๓ 
ความขาดของพรหมจรรย   ๑๓๐/๑๓๑/ 
                      ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕ 
ความเขาใจอันถูกตอง   ๑๙๗ 
ความแขงดี   ๓๒๔ 
ความคดทางกายวาจาใจ   ๑๙๕ 
“ความคับแคนเพราะโกรธ”   ๑๓๖ 
“ความคิดท่ีเปนอกุศลลามก”   ๘๖ 
ความคิดที่หนักในกาม   ๔๘ 
ความคิดที่หนักในทางหลีกออกจากกาม 
                                                 ๔๑๑ 
ความคิดประกอบดวยเมตตา   ๓๐๓ 

 
ความเจริญเต็มท่ีของอริย – 

- อัฏฐังคิกมรรค   ๒๕๓ 
ความดับสนิท – 

- แหงชรามรณะ   ๑๔๘/๔๐๑ 
ความดับสนิทแหงชาติ   ๑๔๙/๔๐๑ 
ความดับสนิทแหงตัณหา   ๑๔๙/๔๐๑ 
ความดับสนิทแหงทุกข   ๑๕๐/๓๕๑/ 
                                     ๔๐๑/๔๑๐ 
ความดับสนิทแหงนามรูป   ๑๔๙/๔๐๑ 
ความดับสนิทแหงเบญจขันธ   ๑๔๕/๓๙๘ 
ความดับสนิทแหงผัสสะ   ๑๔๙/๔๐๑ 
ความดับสนิทแหงภพ   ๑๔๙/๔๐๑ 
ความดับสนิทแหงลาภสักการะ   ๒๖๐ 
ความดับสนิทแหงวิญญาณ   ๑๔๙/๔๐๒ 
ความดับสนิทแหงเวทนา   ๑๔๙/๔๐๑ 
ความดับสนิทแหงสังขาร   ๑๔๙/๔๐๒ 
ความดับสนิท – 

- แหงอายตนะหก   ๑๔๙/๔๐๑ 
ความดับสนิทแหงอุปาทาน   ๑๔๙/๔๐๑ 
ความดางของพรหมจรรย   ๑๓๐/๑๓๑/ 
                                        ๑๓๒/๑๓๓/ 
                                         ๑๓๔/๑๓๕ 
ความดูหมิ่นทาน   ๓๒๔ 
ความตระหนี่   ๓๒๔ 
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๔๘๐                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ความตรึกในการไมทํา – 

- คนอื่นใหลําบาก   ๘๓ 
ความตรึกในการไมมุงราย   ๘๓ 
ความตรึกในการหลีกออกจากกาม   ๘๓ 
ความตรึกในทางกอความ – 

- ลําบากแกคนอื่น   ๘๓ 
ความตรึกในทางกาม   ๘๓/๑๑๑ 
ความตรึกในทางมุงราย   ๘๓/๑๑๑ 
ความตีตนเสมอทาน   ๓๒๔ 
ความถึงพรอมดวยศีล   ๑๔๑/๑๔๓/ 
                               ๑๔๔/๒๒๔/๒๒๕ 
ความถึงพรอมดวยสมาธิ   ๑๔๓/๑๔๔ 
ความทะลุของพรหมจรรย   ๑๓๐/๑๓๑/ 
                               ๑๓๒/๑๓๔/๑๓๕ 
ความทุกข   ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/๒๐/ 
                    ๒๒/๒๕/๑๘๕ 
ความทุกขทนไดยาก   ๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/ 
                                  ๑๘/๒๐/๒๑ 
ความทุกขมีตรงที่ตอง – 

- อยูรวมกับนักบวชเลว   ๘๘ 
ความประมาท   ๓๒๔ 
ความปราโมทย   ๒๒๖/๒๒๗/๔๐๖ 
ความปราโมทยดวยธรรม   ๓๒๖ 
ความปรารถนาเปนเทวดา   ๓๔๒ 

 
ความปรารถนาลามก   ๑๕๔/๑๖๘ 
ความปรารภเพียร   ๓๓๐ 
ความปกใจแนวอันถูกตอง   ๑๙๗ 
ความเปนจิตใหญ   ๓๒๗ 
ความเปนพหุสูต   ๓๐๘/๓๕๕/๔๒๘/ 
                            ๔๓๑ 
ความเปนสมณะ   ๑๙๗ 
ความเปนสัมมาทิฏฐิ   ๔๓๑ 
ความเปนอยูที่งดงาม   ๑๙๑ 
ความเปนที่อยูที่นาชัง   ๑๔๐/๑๔๑/๑๔๓/ 
                                   ๑๔๕ 
ความเปนอยูที่เปนความเจริญ 
                       ๓๐๖/๓๐๗/๓๐๘/๓๐๙ 
ความเปนอยูที่เลวทราม   ๓/๗ 
ความผูกโกรธ   ๓๒๓ 
ความพยายามอันถูกตอง   ๑๙๗ 
ความพรอยของพรหมจรรย   ๑๓๐/ 
             ๑๓๑/๑๓๒/๑๓๔/๑๓๕ 
ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน 
                            ๗๒/๓๕๓ 
ความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส   ๙๗ 
ความมัวเมา   ๓๒๔ 
ความมานะ   ๓๒๔ 
ความมายา   ๓๒๔ 
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ปทานุกรม                                                                                                                   ๔๘๑ 
 
ความมีสติครองตนอันถูกตอง   ๑๙๗ 
ความมุงหมายอันถูกตอง   ๑๙๗ 
ความไมประมาท   ๒๓/๔๖๕ 
ความยึดถือหยุดฟกตัว   ๒๕๓ 
ความริษยา   ๓๒๓ 
ความลบลูคุณทาน   ๓๒๓ 
ความสงัดจากบาปธรรม   ๑๙๘ 
ความสมบูรณดวยศีล   ๒๘๓ 
ความสุข   ๔๓๔ 
ความสุขทําใหจิตตั้งมั่น   ๓๒๖ 
ความเสื่อมในกุศลกรรม   ๙๕/๙๖ 
ความหัวดื้อ   ๓๒๓ 
ความเห็นผิด   ๓๒๓ 
ความเห็นอันประเสริฐ   ๓๐๔ 
ความอวดตน   ๓๒๓ 
ความอันตรธานของสุตตันตะ   ๑๐๘ 
คัคครา (สระ)   ๑๒๖ 
คําของตถาคต   ๑๐๗/๓๕๒ 
คําแทนชื่อ   กายคตาสติ   ๒๓๘ 
คําแทนชื่อ   ตถาคต   ๓๗๔ 
คําปฏิญาณ   ๓๗๙ 
คํารอยกรอง   ๑๐๗/๓๕๒ 
คําวา  “ขึ้นไปติดแหง”   ๓๑๔ 
คําวา  “จมเสียในทามกลาง”   ๓๑๔ 

 
คําวา  “จักรแหงอสนีบาต – 

- อันลุกโพรง”   ๖๒ 
คําวา  “ชนัก”   ๕๗ 
คําวา  “ชาวประมง”   ๕๗ 
คําวา  “เชือกดาย”   ๕๗ 
คําวา  “ถูกเกลียวน้ําวนวนไว”   ๓๑๔ 
คําวา  “ถูกมนุษยจับไว”   ๓๑๓ 
คําวา  “ถูกอมนุษยจับไว”   ๓๑๔ 
คําวา  “ที่เสาเขื่อน”   ๒๓๘ 
คําวา  “เบ็ด”   ๕๘ 
คําวา  “ฝงนอก”   ๓๑๔ 
คําวา  “ฝงใน”   ๓๑๔ 
คําวา  “พรานเบ็ด”   ๕๘ 
คําวา  “ภัยอันเกิดแตคลื่น”   ๑๓๖ 
คําวา  “ภัยอันเกิดแตจระเข”   ๑๓๗ 
คําวา  “ภัยอันเกิดแตปลาราย”   ๑๓๙ 
คําวา  “ภัยอันเกิดแตวังวน”   ๑๓๘ 
คําวา  “หลาว”   ๖๒ 
คิชฌกูฏ  (ภูเขา)   ๑๓๙/๑๕๖ 
เครื่องปรุงเพื่อความทุกขกายใจ   ๑๕๖ 
เครื่องไปจากขาศึก   ๓๗๐ 
เครื่องมัวหมองของสมณะ   ๑๕๔ 
เครื่องรองรับของจิต   ๓๐๐ 
เครื่องรอยรัดของพรหมจารี   ๑๘๕ 
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๔๘๒                                                                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
เครื่องลามใจ   ๙๗/๓๔๑ 
เครื่องอาบภายใน   ๓๒๖ 
โคสิงคสาลวัน (สวนปา)   ๒๗๕ 
 

ฆ 
โฆสิตาราม   ๑๕๗/๓๐๑ 
 

ง 
(สวนคําขนาบ) 

งูตัวใหญฉกเอาผูจับ   ๑๐๕ 
งูที่ตกจมหลุมคูถ   ๗ 
เงี่ยหูฟงสูตรที่กวีแตงใหม   ๑๐๘ 
 

(คําชี้ชวนวิงวอน) 
งานที่ตองทําดวยกําลัง   ๒๒๓ 
‘งูพิษจะพึงกัดเรา’   ๓๒๐ 
 

จ 
(สวนคําขนาบ) 

จีวรถูกเอาไป   ๖๔ 
‘เจาไมใชพวกของเรา’   ๕๗ 
เจาอาวาสที่ถูกลากตัวไปนรก   ๑๘๘ 
โจทดวยอาบัติ   ๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/ 
                         ๑๖๒/๑๖๓ 
 

โจรมีกําลัง   ๒๔ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
 
“จงทําความไมประมาท – 

- ใหถึงพรอมดวยเถิด”   ๔๖๕ 
จงเที่ยวจาริกไป   ๔๒๐ 
จงประกอบธรรมเครื่องตื่น   ๓๖๕ 
จงประกาศ  ‘แบบอันประเสริฐ’   ๔๒๐ 
จงเปนผูมีศีล   ๓๖๔ 
จงเพียรเผากิเลส   ๑๘๙ 
จงมีธรรมเปนสรณะ   ๒๗๘ 
จงมีปาติโมกขสมบูรณ   ๒๒๙ 
จงมีศีลสมบูรณ   ๒๑๖/๒๒๙ 
จงรูประมาณในโภชนะ   ๓๖๔ 
จงเรียกหาเพื่อความเปนมิตร   ๓๕๗ 
‘จงวากลาวสั่งสอนภิกษุ’   ๑๑๗ 
จงสํารวมอินทรีย   ๓๖๕ 
จงเสพเสนาสนะอันสงัด   ๓๖๕ 
จงแสดงธรรม   ๔๒๐ 
จงอยาหมุนกลับคืนไปสูเพศต่ํา   ๔๓/๔๕ 
จมูกถูกควานเสียดีกวา   ๒๓๙ 
‘จุดประสงคของพรหมจรรย’   ๒๘๙ 
‘โจรปากําเริบ’   ๓๑๙ 
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ปทานุกรม                                                                                                     ๔๘๓ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
‘จากไปดวยจิตหวงใย’   ๑๘๗ 
จิตตสิกขา   ๑๒๕ 
จิตตะเปนประธาน   ๒๙๖ 
จิตตองไมผิดปกติ   ๒๕๐ 
จิตตั้งเปนกลางอยูไมได   ๓๓ 
จิตต่ําดวยอํานาจนิวรณ   ๑๘๐ 
จิตที่ดํารงเปนปกติอยูได   ๒๔๒/๒๔๓ 
จิตที่นอมไปสูวิเวก   ๔๑๕ 
จิตที่นอมไปเพื่อเพียรเผากิเลส   ๘๕ 
จิตที่หมุนไดงายและหมุนไดยาก   ๒๙๙ 
จิตประกอบดวยเมตตา   ๓๒๗ 
จิตไมถือมั่นดวยอุปทาน   ๒๓ 
จิตไมหลุดพน จักไมเลิก   ๒๗๖ 
จิตแยกถือเปนสวนๆ   ๑๑๑ 
จิตรวบถือท้ังหมด   ๑๑๑ 
จิตสงบ ณ ภายใน   ๑๙๖ 
จิตหลุดพนไดเอง   ๒๑๔ 
จุตูปปาตญาณ   ๓๙๓ 
จุนทะสามเณร   ๒๗๘ 
เจโตวิมุติปญญาวิมุติ   ๒๔/๒๙/๗๓/ 
                                   ๒๓๑/๒๓๗ 
เจาลิจฉวี   ๗๑ 
ใจเขว   ๘๖ 

 
ฉ 

(สวนคําขนาบ) 
ฉันไมคุมคาขาวสุก   ๙๒ 
ฉันอาหารเต็มทองแลวนอน   ๙๗ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ฉันอาหารแลวภาวนา   ๒๗๖ 
ฉันอาหารวันละหนเดียว   ๒๐๐/๒๗๕ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ฉันทะเปนประธาน   ๒๙๖ 
 

ช 
(สวนคําขนาบ) 

‘ชวยกันขับคนกลวงเปนโพรง’   ๑๒๙ 
‘ชวยกันคัดสมณะปลอมทิ้งเสีย’   ๑๒๙ 
‘ชวยอะไรไมได’   ๑๖๖ 
ชอบพูดจาซิกซี้กับมาตุคาม   ๑๓๐ 
ชอบฟงเสียงหญิง   ๑๓๒ 
ชอบระลึกถึงความหลัง   ๑๓๒ 
ชอบเลนหัวสัพยอกมาตุคาม   ๑๓๐ 
ชอบใหหญิงประคบประหงม   ๑๒๙ 
ชางที่ไมคูควรแกพระราชา   ๓๑ 
“ชี้โทษแลวชี้โทษอีกไมมีหยุด”   ๒๗ 
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๔๘๔                                                                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
“ชั่วลัดน้ิวมือเดียว”   ๓๓๘ 
ชางที่คูควรกับพระราชา   ๒๔๐ 
ชางอาบ   ๓๙๘ 
ชายคลุมตัวดวยผาขาว   ๓๙๑ 
ชายไปบานคนอื่น   ๓๙๒ 
ชายจักษุดียืนกลางเรือน   ๓๙๓ 
ชีวิตขณะที่ฉันบิณฑบาต- 

- เสร็จมื้อหนึ่ง   ๒๘๐ 
ชีวิตขณะที่ฉันอาหารไดคําเดียว   ๒๘๐ 
ชีวิตขณะที่ฉันอาหารได ๔-๕ คํา   ๒๘๐ 
ชีวิตขณะที่หายใจเขาออก   ๒๘๑ 
ชีวิตชั่วเวลากลางวัน   ๒๘๐ 
ชีวิตเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง   ๒๘๐ 
‘เชิญสึกบริโภคสมบัติ’   ๔๑๔ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ชรามรณะ   ๑๔๙ 
ชาคริยธรรม   ๓๘๕ 
ชาติ   ๑๔๙ 
ชานุสโสณี  (พราหมณ)   ๑๓๐ 
ชีวกโกมารภัจจ (หมอ)   ๑๙๙ 
เชตวัน   ๓๐/๕๓/๙๕/๗๒/๑๐๕/๑๐๗/ 
            ๑๐๙/๑๑๗/๑๙๗/๒๑๖/๒๒๑/ 

 
๒๒๔/๒๒๕/๒๒๗/๒๖๐/๒๗๘ 
/๓๒๓ 
 

ฌ 
ฌาน   ๓๖๕/๓๖๖/๓๙๐/๓๙๑/๓๙๘/ 
           ๓๙๙/๔๔๕ 
 

ญ 
ญาณ   ๒๔๕/๒๔๗/๓๙๔ 
ญาณทัสสนะ   ๑๔๔/๓๙๖ 
 

ฐ 
ฐานะที่แนนอน   ๒๓๙ 
ฐานะที่มีได   ๓๓/๒๘๖ 
ฐานะที่มีไมได   ๒๗๘/๒๘๕/๔๑๔ 
 

ด 
(สวนคําขนาบ) 

ดําริเต็มรอบแคญาณทัสสนะเกิด   ๑๔๔ 
ดําริเต็มรอบแคไดสมาธิ   ๑๔๓ 
ดําริเต็มรอบแคมีลาภสักการะ   ๑๔๐ 
ดําริเต็มรอบแคมีศีล   ๑๔๑ 
เด็ดเอาใบออนถือไป –  
                - เขาใจวา ‘แกน’   ๑๔๐ 
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ปทานุกรม                                                                                                                         ๔๘๕ 
 
ไดเห็นมาตุคามเนืองๆ   ๔๙ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
เด็กเปนเถระ   ๔๓๐ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
เดินคิดในทางกาม   ๑๗๐ 
เดินคิดในทางเดือดแคน   ๑๗๐ 
เดินคิดในทางทําผูอื่นใหลําบาก   ๑๗๐ 
 

ต 
(สวนคําขนาบ) 

ตกนรกทั้งเปน   ๑๘๘ 
ตถาคตไมนับวาเปน – 

- คนพึงสั่งสอน   ๑๒๐ 
ตองอาบัติเพราะนั่งกับผูหญิง   ๔๘ 
ตัวขาดไปทางหนึ่ง   ๖๓ 
ตัวที่เนาพองสงกลิ่นเหม็น   ๘๖ 
‘ตัวอื่นไมรวยลาภดวยคูถ’   ๕๙ 
เต็มไปดวยอาบัติที่เศราหมอง   ๔๙ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ตองกาวเดินอยางนี้   ๑๓๕ 
ตองคูแขนคูขาอยางนี้   ๑๓๕ 
 

ตองถอยกลับอยางนี้   ๑๓๕ 
ตองนุงหมอยางนี้   ๑๓๕ 
ตองเหยียดมือเหยียดเทาอยางนี้   ๑๓๕ 
ตองเหลียวแลอยางนี้   ๑๓๕ 
ตั้งหนาทําก็แลวกัน   ๒๑๔ 
ตัวอยางอันยิ่ง   ๑๙๖ 
ตาถูกแทงเสียดีกวา   ๒๓๙ 
ตายอยางเสร็จการฝก   ๓๖๙ 
ตําบลชนะสงคราม   ๒๗๑ 
ตําบลประสูติ   ๒๗๑ 
ตําบลมุรธาภิเษก   ๒๗๑ 
เตาหดอวัยวะเขาในกระดอง   ๒๕๑ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ตระกูลต่ํา   ๒๓ 
ตะปูตรึงใจ   ๘๔ 
ตัณหา   ๑๔๙/๑๕๕ 
ตัณหาเสื่อมคลาย   ๒๕๓ 
 

ถ 
(สวนคําขนาบ) 

‘ถอนตนขาวผีทิ้งเสีย’   ๑๒๗ 
ถากเอากระพี้ถือไป – 

- เขาใจวา ‘แกน’   ๑๔๓ 
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๔๘๖                                                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
ถากเอาเปลือกสดถือไป - 

- เขาใจวา “แกน”   ๑๔๓ 
ถากเอาสะเก็ดถือไป - 

- เขาใจวา “แกน”   ๑๔๒ 
ถึงความตายดวยยาพิษ   ๑๕๕ 
ถึงความพินาศกลางกระแสน้ํา   ๑๗๗ 
ถึงความพินาศตามแต – 

- พรานจะกระทํา   ๑๗๒ 
‘ถูกจับใสหมอนํ้าเดือดเสียดีกวา’   ๒๑ 
‘ถูกจับใหนั่งบนเตียงเหล็กรอน – 
               - เสียดีกวา’   ๒๐ 
‘ถูกเชือกบาดถึงกระดูกเสียดีกวา’   ๑๓ 
ถูกเตือนดวยปฏัก   ๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/ 
                              ๑๖๒/๑๖๓ 
‘ถูกหอกแทงเสียดีกวา’   ๑๕ 
‘ถูกแผนเหล็กรอนนาบเสียดีกวา’  ๑๖ 
‘ถูกโยนกอนเหล็กรอนเขาปาก – 

- เสียดีกวา’   ๑๘ 
เถระชอบทําการสะสมบริกขาร   ๑๘๐ 
เถระตําหนิคนที่ควรยกยอง   ๑๘๘ 
เถระถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม   ๕ 
เถระที่ไมทรงสรรเสริญ   ๑๘๑ 
เถระที่ไมนาเคารพยกยอง   ๑๘๓ 
เถระทุศีล   ๔ 
เถระในเวลานี้   ๑๘๔ 

 
เถระบวชนานและเปนมิจฉาทิฏฐิ   ๑๘๒ 
เถระประพฤติยอหยอน – 

- ในไตรสิกขา   ๑๘๐ 
เถระผูพาล   ๑๘๑ 
เถระมีความเปนอยูเลวทราม   ๔ 
เถระมีจิตต่ําดวยอํานาจนิวรณ   ๑๘๐ 
เถระมีทัสสะวิปริต   ๑๘๒ 
เถระไมใครตอไตรสิกขา   ๑๘๐ 
เถระไมจํากัดความตองการ –  

- ใหนอย   ๑๘๔ 
เถระไมชักจูงผูรักไตรสิกขา   ๑๘๐ 
เถระไมปรารภความเพียร   ๑๘๐ 
เถระไมยกยองผูรักการปฏิบัติ   ๑๘๑ 
เถระไมสมาทานการ –  

- ใชจีวรสามผืน   ๑๘๔ 
เถระไมสมาทานการใชผาบังสุกุล   ๑๘๔ 
เถระไมสมาทานการบิณฑบาต   ๑๘๔ 
เถระไมสมาทานการอยูปา   ๑๘๔ 
เถระไมสรรเสริญผูปฏิบัติ   ๑๘๐ 
เถระไมสันโดษ   ๑๘๔ 
เถระไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม   ๑๘๐ 
เถระไมอยูสงบ   ๑๘๔ 
เถระไมอยูอยางผูไมคลุกคลีกัน   ๑๘๔ 
เถระยังกําหนัดในอารมณ   ๑๘๓ 
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ปทานุกรม                                                                                                     ๔๘๗ 
 
เถระยังขัดเคืองในอารมณ   ๑๘๓ 
เถระยังตีตนเสมอทาน   ๑๘๓ 
เถระยังตื่นเตนในอารมณ   ๑๘๓ 
เถระยังมัวเมาในอารมณ   ๑๘๓ 
เถระยังไมไปปราศจากกิเลส   ๑๘๓ 
เถระยังลบหลูคุณทาน   ๑๘๓ 
เถระยังหลงใหลในอารมณ   ๑๘๓ 
เถระเสีย   ๑๘๐ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ถอยคําของผูที่ควรฟง   ๔๒๔ 
เถระชักจูงผูไมรักไตรสิกขา   ๕๒๙ 
เถระดี   ๔๒๘ 
เถระตําหนิคนที่ควรตําหนิ   ๔๓๖ 
เถระที่ทรงสรรเสริญ   ๔๓๐ 
เถระที่นาเคารพยกยอง   ๔๒๘ 
เถระในครั้งกอน   ๔๓๓ 
เถระบวชนานและเปนสัมมาทิฏฐิ   ๔๓๑ 
เถระผูใครตอไตรสิกขา   ๔๒๙ 
เถระผูจํากัดความตองการได   ๔๓๓ 
เถระผูบัณฑิต   ๔๓๐ 
เถระผูปรารภความเพียร   ๔๓๓ 
เถระผูปราศจากกิเลส   ๔๓๒ 
เถระมีความเปนอยูงดงาม   ๑๙๒ 

 
เถระผูไมลบหลูคุณทาน   ๔๒๓ 
เถระผูสันโดษ   ๔๓๓ 
เถระผูอยูสงบ   ๔๓๓ 
เถระผูอยูอยางไมคลุกคลี   ๔๓๓ 
เถระมีทัศนะอันถูกตอง   ๔๓๑ 
เถระมีศีล   ๑๙๒ 
เถระมุงหนาในกิจวิเวกธรรม   ๓๕๔ 
เถระไมกําหนัดในอารมณ   ๔๓๒ 
เถระไมขัดเคืองในอารมณ   ๔๓๒ 
เถระไมตื่นเตนในอารมณ   ๔๓๒ 
เถระไมทําการสะสมบริกขาร   ๓๕๔ 
เถระไมประพฤติยอหยอนในสิกขา   ๓๕๔ 
เถระไมมัวเมาในอารมณ   ๔๓๒ 
เถระไมมีจิตต่ําดวยอํานาจนิวรณ   ๓๕๔ 
เถระไมหลงใหลในอารมณ   ๔๓๒ 
เถระยกยองผูรักการปฏิบัติ   ๔๓๐ 
เถระสมาทานการใชจีวรสามผืน   ๔๓๓ 
เถระสมาทานการใชผาบังสุกุล   ๔๓๓ 
เถระสมาทานการบิณฑบาต   ๔๓๓ 
เถระสมาทานการอยูปา   ๔๓๓ 
เถระสรรเสริญผูปฏิบัติ   ๔๒๙ 
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ท 
(สวนคําขนาบ) 

ทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะเกิด   ๑๔๕ 
ทะนงตัวเพราะไดสมาธิ   ๑๔๓ 
ทะนงตัวเพราะมีลาภสักการะ   ๑๔๐ 
ทะนงตัวเพราะมีศีล   ๑๔๑ 
ทางใหเกิดสิ่งเปนทุกข   ๓ 
ทานที่มีผลไมมาก   ๙๓ 
ทําการบริโภคลาภดวยความเขลา   ๙๒ 
ทําคนใหหางพระสัทธรรม   ๑๘๒ 
ทําไทยทานใหตกเสียไป   ๑๘๘ 
ทําสงฆใหลําบาก   ๑๖๒ 
‘ทําใหเห็นดําเห็นแดงกัน’   ๑๕๗ 
“ทิศที่ไมผาสุกแกเรา”   ๘๒ 
ที่กําบังของภิกษุลามก   ๑๐ 
ที่ซองสุมของมหาโจร   ๘ 
ที่ที่มิใชทาสําหรับโคขาม   ๑๗๗ 
ที่ที่มีกลิ่นเหม็น   ๘๗ 
ที่ที่มีภัยเฉพาะหนา   ๘๗ 
ที่ที่ไมสะอาด   ๘๗ 
ที่ที่รองไหของคนมาก   ๘๘ 
ที่พักอาศัยของเหลาราย   ๘๗ 
ที่ลับท่ีคนชั่วทําไดทุกอยาง   ๑๒๙ 
 

 
ที่สุดพรหมจรรย – 

- แคญาณทัสสนะเกิด   ๑๔๕ 
ที่สุดพรหมจรรยแคไดสมาธิ   ๑๔๓ 
ที่สุดพรหมจรรย – 

- แคมีลาภสักการะ   ๑๔๐ 
ที่สุดพรมหมจรรยแคมีศีล  ๑๔๒ 
ทุศีล   ๓/๙/๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/๑๘/๒๐ 
          /๒๑/๒๔/๙๒/๑๖๓ 
เทาขาดไปทางหนึ่ง   ๖๓ 
เทาติดตัง   ๑๗๒ 
เทาไมเปนโค   ๑๒๕ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
‘ทองบริสุทธิ์’   ๓๒๖ 
ทอนไมลอยสูทะเล   ๓๑๓ 
ทางรอดสําหรับภิกษุไข   ๒๘๒ 
ทางใหเกิดสิ่งเปนสุข   ๑๙๑ 
ทางใหจิตตั้งมั่น   ๔๐๖ 
ทานจงประกอบความเพียร   ๓๖๕ 
ทานจงมีศีล   ๓๖๔ 
ทานจงรูประมาณในโภชนะ   ๓๖๔ 
ทานจงสํารวมอินทรีย   ๓๖๔ 
ทานจงเสพเสนาสนะอันสงัด   ๓๖๕ 
ทานที่มีผลมาก   ๓๓๙/๔๖๐ 
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ปทานุกรม                                                                                                                       ๔๘๙ 
 
ทําการบริโภคดวยความฉลาด   ๓๓๘ 
ทําความเพียรเพื่อใหรู   ๔๐๙ 
ทําไฉนที่สุดทุกขจะปรากฏ   ๑๓๕/๑๓๖ 
   ๑๓๗/๑๓๘/๑๓๙/๑๔๑/๑๔๒/๑๔๔ 
“ทิศที่ผาสุกแกเรา”   ๓๒๙ 
ที่ที่เปนพระอรหันต   ๒๗๒ 
ที่ที่รูอริยสัจจ   ๒๗๒ 
ที่ที่แรกบวช   ๒๗๑ 
ที่มุงหมายของพรหมจรรย   ๓๙๗ 
ไทยทานไมตกเสียไป   ๔๓๗ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ทําพอประมาณในปญญา   ๔๑๕/๔๑๗ 
ทําพอประมาณในสมาธิ   ๔๑๕/๔๑๗ 
ทําพอประมาณในศีล   ๔๑๕/๔๑๗ 
ทําใหบริบูรณในศีล – สมาธิ – 

- ปญญา   ๔๑๙ 
 
ทิฏฐิปปตตะ (คือ)   ๙๑ 
ทิฏฐิเปนความเห็นที่ตรง   ๒๒๐ 
ทิฏฐิอันดิ่งไปจับปลายสุดโตง   ๑๐ 
ที่ดับแหงบาปอกุศล   ๒๙/๒๓๗ 
ที่เรียกวา  “ตายในอริยวินัย”   ๓๑ 
ที่เรียกวา “ทุกขเจียนตาย”   ๓๑ 

 
ทุคติ   ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/๒๐/๒๒ 
           ๑๗๓/๑๗๔ 
ทุจริตทางกายวาจาใจ   ๑๗๓ 
เทวดาเปนเครื่องลาม   ๓๔๒ 
โทษของกามมีมาก   ๔๓/๔๕ 
โทษของโลก   ๓๗๕ 
โทษของสมณะ   ๑๕๔ 
โทษทางกายวาจาใจ   ๑๙๕ 
 

ธ 
(สวนคําขนาบ) 

เธอจักใชเขาพรากของเขียว   ๗๗ 
เธอจักสะสมของกิน   ๗๗ 
เธอตองทนประพฤพรหมจรรย   ๔๙ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
เธอจงคุมครองอินทรีย   ๒๕๑ 
เธอจงเที่ยวจาริกไป   ๔๒๐ 
เธอจงประกาศ ‘แบบแหง –  

- กาปฏิบัติอันประเสริฐ’   ๔๒๐ 
เธอจงปรารภความเพียรใหยิ่ง   ๒๘๗ 
เธอจงเปนสัมมาทิฏฐิ   ๓๐๕ 
เธอจงพูดแตนอย   ๓๐๕ 
เธอจงเพียรเผากิเลส  ๑๘๙/๒๓๕/๓๔๘/๓๖๙ 
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เธอจงสมทานการอยูปา   ๓๐๕ 
เธอจงเสพเสนาสนะอันสงัด   ๓๐๕ 
เธอจงแสดงธรรมใหงดงาม   ๔๒๐ 
เธอปฏิญาณตัววา “เปนสมณะ” 
                               ๑๕๓/๓๗๙ 
เธอพิจารณาเห็นกาย – 

- อยูเปนประจํา   ๔๑๓ 
เธอพิจารณาเห็นจิตอยูเปนประจํา   ๔๑๓ 
เธอพิจารณาเห็นธรรม – 

- อยูเปนประจํา   ๔๑๓ 
เธอพิจารณาเห็นเวทนา – 

- อยูเปนประจํา   ๔๑๓ 
เธอมีความคิดหลีกออกจากกาม   ๔๑๑ 
เธอรูจักพอดวยจีวร   ๔๑๑ 
เธอรูจักพอดวยคิลานปจจัยเภสัช   ๔๑๑ 
เธอรูจักพอดวยเสนาสนะ   ๔๑๑ 
เธอรูจักพอดวยอาหารบิณฑบาต   ๔๑๑ 
“เธออยาไดประมาท”   ๑๘๙/๔๓๙ 
“เธออยาไดเปนผูตองรอนใจ –  

- ภายหลัง”  ๑๘๙/๔๓๙ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ธรรมกาย   ๓๗๓ 
 

 
ธรรมเกษมจากโยคะ   ๕๓/๕๕/๕๖/ 
       ๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๔ 
ธรรมเครื่องสงบใจ   ๑๐๔ 
ธรรมเครื่องอยูผาสุก   ๓๐๓ 
ธรรมชั้นเอก   ๒๒๔ 
ธรรมเชื้อสายพระอริยเจา   ๒๖๕ 
ธรรมทายาท   ๒๗๔ 
ธรรมที่ใชไดตลอดกาล   ๑๕๘ 
ธรรมที่ถือเอาดวยดี   ๓๔๙ 
ธรรมที่ถือเอาไมดี   ๑๐๔ 
ธรรมที่ถูกตองแลว   ๒๙๑ 
ธรรมที่ทรงแสดงดวยปญญา – 

- อันยิ่ง   ๒๙๓ 
ธรรมที่ทําอริยมรรคใหเกิด   ๒๒๕ 
ธรรมที่เปนสาระ   ๒๘๘ 
ธรรมที่ผูรูไมคัดคาน   ๒๖๖ 
ธรรมที่พิจารณาเห็นแลว   ๒๙๑ 
ธรรมที่เพิ่มพูนใหมาก   ๓๒๙ 
ธรรมที่ไมเคยถูกทอดทิ้ง   ๒๖๕ 
ธรรมที่ใหเปนสมณะ   ๓๗๙ 
ธรรมนี้เปนของเกา   ๑๕๘ 
ธรรมเปนเครื่องตื่น   ๓๘๕ 
ธรรมภูต   ๓๗๔ 
ธรรมมีมลทิน   ๑๐๗/๑๗๘/๑๗๙/๑๘๐ 
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ธรรมวินัย   ๑๙๕/๑๙๘/๑๙๙/๒๐๑/ 
                   ๒๑๑ 
ธรรมวินัยที่มีอริยอัฏฐังคิกมรรค   ๓๐๑ 
ธรรมวิหารี   ๑๐๓/๑๐๔/๓๔๗/๓๔๘ 
ธรรมอันเปนอเสขะ   ๔๒๖/๔๒๗/๔๒๘ 
ธรรมอันเลิศ   ๒๖๕ 
ธัมมานุสารี (คือ)   ๙๒ 

น 
(สวนคําขนาบ) 

นรกในปจจุบัน   ๑๘๘ 
นอนจมอยูในบวง   ๙๖ 
นอนถอนใจอยู   ๑๗๒ 
นักบวชที่ไมมีความละอาย   ๕ 
นักบวชทุศีล   ๗ 
“นักบวชเปนไดถึงเพียงนี้?”   ๑๕๙/ 
                ๑๖๐/๑๖๑/๑๖๒/๑๖๓ 
นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ   ๓๕/ 
       ๓๖/๓๗/๓๘/๓๙/๔๐/๔๒/๔๔ 
นักบวชผูหลนจากธรรมวินัยนี้   ๑๒๐ 
นายบานหาสุขในการนอน   ๗๓ 
น้ําที่กนภาชนะ   ๕ 
น้ําที่ถูกสาดเททิ้ง   ๕ 
น้ําในภาชนะคว่ํา   ๖ 
‘นิมนตดวยอาสนะ ’   ๑๘๕ 

 
นิ่งไมยอมพูด   ๑๖๒ 
เนรเทศออกนอกหมูไป   ๑๒๖ 
เนื้อท่ีติดบวง   ๙๖ 
‘เนื้อไมเดิมหมดไป’   ๑๐๗ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
นักบวชเต็ม   ๒๕๔ 
นักบวชผูไมหลนจากธรรมวินัยนี้   ๓๗๐ 
นักบวชมีศีล   ๑๙๙/๒๑๑ 
นักบวชลึก   ๒๕๔ 
นักบวชสุก   ๒๕๓ 
นั่งคูขาเปนบัลลังก   ๒๔๔/๒๔๗ 
“นั่น  โคนไม”   ๑๘๙/๔๓๙ 
“นั่น  เรือนวาง”   ๑๘๙/๔๓๙ 
‘นาขาวสาลี’   ๑๙๘ 
น้ําที่ไมควรดื่ม   ๔๐๘ 
“นี่  เปนแกนแท”   ๓๙๗ 
‘นี่  วาจาเครื่องพร่ําสอนของเรา’   ๑๘๙ 
เนื้อท่ีไมติดบวง   ๓๓๙ 
เนื้อนาบุญของโลก   ๒๘๗/๔๔๑/๔๔๓/ 
       ๔๔๔/๔๔๗/๔๕๒/๔๕๓/๔๕๔/ 
       ๔๕๕/๔๕๖/๔๕๗/๔๕๘/๔๕๙ 
       ๔๖๐/๔๖๑/๔๖๔/๔๖๕ 
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(สวนศัพทธรรมะ) 
นครวินทคาม (บาน)   ๑๙๖ 
นรก   ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/๒๐/๒๒/ 
          ๑๗๓/๑๗๔/๒๓๙ 
นหาตกะ (คือ)   ๓๙๕ 
นอนคิดในทางกาม   ๑๗๑ 
นอนคิดในทางเดือดแคน   ๑๗๑ 
นอนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบาก   ๑๗๑ 
นั่งคิดในทางกาม   ๑๗๑ 
นั่งคิดในทางเดือดแคน   ๑๗๑ 
นั่งคิดในทางทําผูอื่นใหลําบาก   ๑๗๑ 
นันทิราคะ   ๕๗/๓๑๔ 
นาคิตะ (ภิกษุ)   ๓๑๕ 
นาทิกะ (หมูบาน)   ๒๗๙ 
นานัตตสัญญา   ๔๔๖ 
นามกายสงบ   ๔๐๖ 
นามรูป   ๑๔๙ 
‘น้ําฝาดของสมณะ’   ๑๕๔ 
นิพพาน   ๕๔/๕๕/๕๗/๕๘/๖๐/๖๑/ 
               ๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗/ 
       ๒๗๙/๒๘๓/๒๘๕/๒๘๖/๒๙๔/ 
       ๒๙๕/๒๙๖/๒๙๗/๒๙๘/๓๑๔ 
นิพพิทาวิราคะ   ๒๒๖/๒๒๘/๒๕๖ 
เนรัญชรา (แมน้ํา)   ๑๘๑ 

 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ๔๔๖ 
 

บ 
(สวนคําขนาบ) 

บรรชิตผูตองหลนไปเอง   ๑๙๕ 
บอท่ีเทขยะมูลฝอย   ๗/๑๒/๑๓/๑๔/ 
                    ๑๕/๑๖/๑๘/๒๐/๒๒ 
บาตรถูกเอาไป   ๖๔ 
บํารุงดวยอาหาร ๕๐๐ สํารับ   ๖๕ 
ใบออนเขาใจวา ‘แกน’   ๑๔๐ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
บรรพชาไมเปนหมัน   ๒๒/๓๗๙ 
บรรพชิตตั้งมั่นอยูในธรรมวินัยนี้   ๑๙๕ 
บริโภคดวยการมองเห็นโทษ   ๓๓๘/๓๓๙ 
บริษัทที่ควรลงทุนไปดู   ๒๘๘ 
บุตรที่เกิดจากพระโอษฐ   ๓๗๓ 
บุรุษท่ีพอฝกได   ๓๖๓ 
เบื้องตนแหงพรหมจรรย   ๔๑๖ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
บรรพชิต   ๑๘๗/๑๙๓ 
บวง   ๙๖/๔๑๙ 
บัณฑิต   ๑/๑๑๑/๑๗๕ 
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บุญอันเนื่องดวยอุปธิ   ๔๖๐ 
บุพพาราม   ๒๘๖/๓๖๓/๓๗๓/๓๗๔ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ   ๓๙๑ 
 

ป 
(สวนคําขนาบ) 

ปฏิญาณเปนพรหมจารี   ๑๒๙/๑๓๐ 
                   ๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔ 
ประกอบสุขในการนอน   ๗๓ 
ประทมจนพระอาทิตยขึ้น   ๗๑ 
ประมาทเพราะญาณทัสสนะเกิด   ๑๔๕ 
ประมาทเพราะไดสมาธิ   ๑๔๓ 
ประมาทเพราะมีลาภสักการะ   ๑๔๐ 
ประมาทเพราะมีศีล   ๑๔๑ 
ปริยัติที่เปนงูพิษ   ๑๐๕ 
ปลากลืนเบ็ด   ๕๘ 
ปากติดตัง   ๑๗๒ 
ปดปากดวยทรัพยดวยลาภ   ๙/๑๐ 
ปกขาดไปทางหนึ่ง   ๖๓ 
ปูของเจาก็พินาศดวยเชือกเสนนี้   ๕๗ 
เปลือกสดเขาใจวา “แกน”   ๑๔๓ 
เปลืองเวลาดวยการคิดธรรม   ๑๐๔ 
เปลืองเวลาดวยการเรียนธรรม   ๑๐๔ 
เปลืองเวลาดวยการสาธยายธรรม   ๑๐๔ 

 
เปลืองเวลาดวยการแสดงธรรม   ๑๐๔ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ปฏิญาณจักเปนจริงและสมจริง   ๑๕๓/๓๗๙ 
ปฏิบัติขออันสมควรแกสมณะ   ๑๕๓ 
ประโยชนของความเปนสมณะ   ๑๙๗ 
ปรารภความเพียร (เพื่อ)   ๑๐๙ 
ปญญาที่ไดบรรลุมีหรือไม ?   ๒๗๓ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ปฏิฆสัญญา   ๔๔๖ 
ปฏิฆะ (สัญโญชน)   ๔๑๘ 
ปริยัติธรรม   ๑๐๓/๑๐๔/๑๐๕/๓๔๗/ 
                    ๓๔๘/๓๔๙ 
ปงกธา  (นิคม)   ๔๒๙ 
ปญญา   ๒๙๖/๒๙๗/๔๖๑ 
ปญญาขันธ   ๔๖๑ 
ปญญาเครื่องไปจากขาศึก   ๓๗๐ 
ปญญาชําระศีล   ๒๑๘ 
ปญญาในกุศล   ๑๙๓ 
ปญญาเปนยอด   ๒๘๙ 
ปญญาวิมุติ   ๒๔/๒๙/๗๓/๙๑/๒๓๑/ 
                      ๒๓๗/๒๗๗ 
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๔๙๔                                                                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ปญญาสิกขา   ๑๒๕ 
ปญญาอยูที่ศีล   ๒๑๘ 
ปญญาอันเปนอเขสะ   ๓๓๔ 
ปญญาอันยิ่ง   ๑๗๘/๑๗๙/๑๘๐ 
ปสสัทธิ   ๒๒๘/๔๐๖ 
ปาณาติบาต   ๑๙๙ 
ปติ   ๒๙๘/๔๐๖ 
 

ผ 
(สวนคําขนาบ) 

ผลกลวยฆาตนกลวย   ๖๘ 
ผาเกา   ๓ 
ผาที่ใชเช็ดหมอขาว   ๓ 
ผาที่ทิ้งตามกองขยะ   ๓ 
ผาที่นุงหมเจ็บเนื้อ   ๓ 
ผานิสีทนะถูกเอาไป   ๖๔ 
ผาเปลือกปอ   ๓ 
ผาราคาถูก   ๓ 
ผาสีไมงาม   ๓ 
ผูกระทํากายวาจาใจไมสะอาด   ๘๗ 
ผูกลับไปตายที่อาราม   ๔๒ 
ผูกลับไมถึงอารามก็ตายเสียกอน   ๔๑ 
ผูกลัวภัยอันเกิดแตคลื่น   ๑๓๖ 
ผูกลัวภัยอันเกิดแตจระเข   ๑๓๖ 

 
ผูกลัวภัยอันเกิดแตปลาราย   ๑๓๘ 
ผูกลัวภัยอันเกิดแตวังวน   ๑๓๙ 
ผูกลืนเบ็ดของมาร   ๕๘ 
ผูแกลงทําผิด   ๓๕๖ 
“ผูขนาบ”   ๓๕๗ 
ผูของอยูในที่บิณฑบาต   ๖๑ 
ผูครองรัฐหาสุขในการนอน   ๗๓ 
ผูจะถูกตราหนา   ๒๗๔ 
ผูจับงูเขาที่หาง   ๑๐๕ 
ผูชวยโตแทน   ๙/๑๐ 
“ผูชี้โทษ”   ๑๗๕ 
ผูเฒากลาวทามกลางสงฆ   ๕ 
ผูดิ้นรนใครจะไดลาภ   ๕๗/๕๘ 
ผูไดรับทุกขทรมาน   ๕๕ 
ผูไดรับทุกขพินาศ   ๖๑ 
ผูตกเหว   ๑๕๖ 
ผูตั้งความปรารถนาเปนเทวดา   ๓๑๔ 
ผูตายกลางทาง   ๔๐ 
ผูตายคาที่   ๓๙ 
ผูตายที่บาน   ๔๒ 
ผูติดใจในกามคุณ   ๙๕ 
ผูติดใจในรสแหงลาภ   ๙๒ 
ผูติดใจในรสแหงอาหาร   ๙๓ 
ผูติดใจในเสียงเยินยอ   ๕๗/๕๘ 
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ปทานุกรม                                                                                                     ๔๙๕ 
 
ผูถึงความพินาศ   ๙๖ 
ผูถูกฉุดไปตามอารมณ   ๓๐ 
ผูถูกตรึง   ๘๔ 
ผูถูกแทงดวยหอก   ๑๔ 
ผูถูกลงอุกเขปณียกรรม   ๕ 
ผูถูกลาม   ๙๖ 
ผูถูกลาภสักการะครอบงํา   ๖๑ 
ผูทําการบริโภคสะสม   ๒๐๑ 
ผูทําการนอนบนที่นอนสูงใหญ   ๒๐๓ 
ผูทําความฉิบหายแกมหาชน   ๘๑ 
ผูทําตนเปนพระประจําสกุล   ๔๖ 
ผูทําตามประสาเขลา   ๑๑๗ 
ผูทําไทยทานใหตกเสียไป   ๑๘๘ 
ผูทําพืชคามใหกําเริบ   ๒๐๑ 
ผูทําใหเกิดการกินแหนงแกกัน   ๔๗ 
ผูเนาในเสียเอง   ๓๑๔ 
ผูบวชในภายหลังถือเอาอยาง   ๑๐๙ 
ผูบอกเลิกสิกขา   ๒๓/๓๑/๔๑/๔๒/๔๕ 
                          /๔๙/๖๔/๗๖/๑๓๖/ 
                          ๑๓๗/๑๓๘/๑๓๙ 
                          /๑๗๔ 
ผูประดับตกแตงรางกาย   ๒๐๔ 
ผูประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์   ๑๓๐/ 
            ๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕ 

 
ผูไมประมาท   ๒๘๑ 
ผูเปนคนพาลคนเขลา   ๕ 
ผูไปอยูที่ไหน ๆ ก็ไมสบาย   ๕๕ 
ผูพอใจในการกอสราง   ๑๑๕ 
ผูพอใจในการขยายกิจ   ๑๑๕ 
ผูพอใจในการคลุกคลีกัน   ๑๑๕ 
ผูพอใจในการนอน   ๑๑๕ 
ผูมากดวยการบัญญัติ   ๑๐๓/๑๐๔ 
ผูมากดวยการสวด   ๑๐๓/๑๐๔ 
ผูมากดวยปริยัติ   ๑๐๓/๑๐๔ 
ผูมิไดทําตามคําของเรา   ๒๕๐ 
ผูมีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน   ๗/ 
     ๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/๑๘/๒๐/๒๒/๒๔ 
ผูมีการกระทําอยางที่คนคูเขาทํา – 

- ตอกัน   ๗๘ 
ผูมีความกําหนัดในกาม   ๙๗ 
ผูมีความกําหนัดในกาย   ๙๗ 
ผูมีความชั่วติดตัว   ๙ 
ผูมีความประพฤติที่นากินแหนงตัวเอง 
                           ๗/๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/ 
                             ๑๘/๒๐/๒๒/๒๔ 
ผูมีความเปนอยูลามก   ๓/๗/๑๒/๑๓/ 
                         ๑๕/๑๖/๑๘/๒๐/๒๑/ 
                          ๒๔/๘๐/๑๖๓ 
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๔๙๖                                                                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ผูมีความเพียรเลวทราม   ๑๗๐ 
ผูมีความเห็นต่ําทราม   ๑๒๙ 
ผูมีจิตต่ําดวยอํานาจนิวรณ   ๑๐๙ 
ผูมีจิตติดแนนอยูในลาภสักการะ   ๕๕/ 
                                      ๕๙/๖๑/๖๔ 
ผูมีจิตติดแนนอยูในเสียงเยินยอ   ๕๕/ 
                                      ๕๙/๖๑/๖๔ 
ผูมีจิตเลื่อนลอยตามอารมณ   ๒๙ 
ผูมีศีลถูกดูหมิ่น   ๖๐ 
ผูมีศีลนึกตําหนิได   ๘๘ 
ผูเมาวายังหนุมอยู   ๑๗๓ 
ผูไมกลัวตอสิ่งลามก   ๑๗๐ 
ผูไมเขาถึงความสงบ   ๕๓ 
ผูไมควรบริโภคกอนขาว – 

- ของชาวเมือง   ๘๑ 
ผูไมคุมครองอินทรีย   ๗๓/๑๑๕ 
ผูไมใครครวญเนื้อความ –  
          - แหงธรรมดวยปญญา   ๑๐๕ 
  ผูไมงอกงามในธรรมวินัยนี้   ๘๑ 
ผูไมฉลาดในทางที่ควรไป   ๑๑๐ 
ผูไมฉลาดในลักษณะ   ๑๑๐ 
ผูไมฉลาดเรื่องโลกนี้ – โลกอื่น   ๑๗๗ 
ผูไมฉลาดเรื่องวัฏฏะ – วิวัฏฏะ   ๑๗๗/ 
                                                ๑๗๘ 

 
ผูไมตามประกอบธรรมเครื่องตื่น   ๗๓ 
ผูไมถายถอนอกุศลวิตก   ๑๗๐ 
ผูไมทนตอ “การสัมประหาร”   ๓๘ 
ผูไมทนตอ “ผงคลี”   ๓๕ 
ผูไมทนตอ “ยอดธงชัยของขาศึก”    
                                   ๓๕/๓๖ 
ผูไมทนตอ “เสียงโหรองของขาศึก” 
                                   ๓๗ 
ผูไมทําความเพียรเผากิเลส   ๑๗๐ 
ผูไมประกอบดวยปญญา   ๑๒๑ 
ผูไมประกอบดวยวิมุตา   ๑๒๑ 
ผูไมประกอบดวยศีล   ๑๒๐ 
ผูไมประกอบดวยสมาธิ   ๑๒๑ 
ผูไมประกอบธรรมเครื่องสงบใจ   ๑๐๔ 
ผูไมพนจากความเกิด   ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/ 
                                   ๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕ 
ผูไมยอมรับคําเตือน   ๑๐๘ 
ผูไมรับการฝก   ๑๑๙ 
ผูไมรูจักกระพี้   ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕ 
ผูไมรูจักแกนแท   ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕ 
ผูไมรูจักทาที่ควรไป   ๑๑๐ 
ผูไมรูจักทางที่ควรเดิน   ๑๑๐ 
ผูไมรูจักน้ําที่ควรดื่ม   ๑๑๐ 
ผูไมรูจักใบออน   ๑๔/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕ 
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ปทานุกรม                                                                                                                        ๔๙๗ 
 
ผูไมรูจักเปลือกสด   ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/ 
                               ๑๔๕ 
ผูไมรูจักพอดวยปจจัย   ๑๗๐ 
ผูไมรูจักสะเก็ดแหง   ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/ 
                                ๑๔๕ 
ผูไมรูจักเจโตวิมุติปญญาวิมุติ   ๒๙ 
ผูไมรูเทาทันลาภสักการะ   ๕๓ 
ผูไมรูประมาณในการกิน   ๑๑๖ 
ผูไมรูสึกกลัวตอสิ่งลามก   ๑๗๐ 
ผูไมสนใจเรื่องสุญญตา   ๑๐๗ 
ผูไมสํารวมอินทรีย   ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔ 
ผูไมสุมควัน   ๑๑๐ 
ผูไมเห็นแจมแจงซึ่งกุศลธรรม   ๗๓ 
ผูไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม   ๑๐๙ 
ผูยอมสละที่หลีกเรน   ๓๑๖ 
ผูยังไมถูกตองวิโมกข   ๓๗๕ 
ผูยังไมพนจากความทุกข   ๑๓๐/๑๓๑/ 
                       ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕ 
ผูระคนดวยคฤหัสถ   ๓๑๔ 
ผูรับเปนทูต   ๒๐๖ 
ผู “รีดนมโค” เสียหมด   ๑๑๐ 
ผูรูไมนับวาเปนคนพึงสั่งสอน   ๑๒๐ 
ผูรูสึกอรอยในลาภสักการะ   ๕๗/๕๘ 
ผูเรียกหาเพื่อความเปนศัตรู   ๓๕๖ 

 
ผูลอลวงชาวบาน   ๒๐๖ 
ผูสนิทสนมกับมาตุคาม   ๔๙ 
ผูสยบอยูในอารมณ   ๒๙ 
ผูสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง   ๑๕๖ 
ผูสิ้นอาสวะก็ยังถูกรังเกียจ   ๔๗ 
ผูแสดงตัวใหคนเขาใจผิด   ๘๐ 
ผูหมุนกลับคืนไปสูเพศต่ํา   ๒๓/๓๑/๔๑/ 
                                 ๔๒/๔๕/๔๙/๖๔/ 
                                 ๗๖/๑๓๖/๑๓๗/ 
                                 ๑๓๘/๑๓๙/๑๗๔ 
ผูหลนจากศาสนา   ๑๒๐ 
ผูหวังไดแตความเสื่อม   ๖๕ 
ผูหาความเจริญมิได   ๘๓/๘๔ 
ผูอยูใกลบานนั่งสมาธิ   ๓๑๕ 
ผูอยูใกลบานยอมไดปจจัย   ๓๑๖ 
ผูออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแลว   ๘๑ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ผากาสีเกาคร่ําแลว   ๑๙๑ 
ผาที่เก็บในหีบอบ   ๑๙๑ 
ผาที่ใชหอรตนะ   ๑๙๑ 
ผาที่นุงหมสบายเนื้อ   ๑๙๑ 
ผาบริสุทธิ์   ๓๒๖ 
ผาราคาแพง   ๑๙๑ 
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๔๙๘                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ผาสีงาม   ๑๙๑ 
ผูกระทําอริยมรรคอยางมาก   ๔๑๔ 
ผูกลับใจ   ๔๕ 
ผูกลัวตอสิ่งลามก   ๔๑๑ 
ผูกลัวโทษแหงวัฏฏะ   ๒๑๖ 
ผูเกิดโดยธรรม   ๓๗๓ 
ผูเขาถึงธรรมอันสงบ   ๒๕๙ 
ผูครุนคิดในการออกจากกาม   ๒๖๑/ 
                                             ๔๑๑ 
ผูครุนคิดในทางไมเบียดเบียน   ๒๔๙ 
ผูครุนคิดในทางไมพยาบาท   ๒๔๙ 
ผูควรทําความเพียร   ๓๑๗ 
ผูควรปลีกตัวออกจากหมู   ๒๖๑ 
ผูคุมครองอินทรีย   ๓๘๓ 
ผูใครครวญเนื้อความแหง – 

- ธรรมดวยปญญา   ๓๔๙ 
ผูใครตอการปฏิบัติ   ๔๓๓ 
ผูงอกงามในธรรมวินัยนี้   ๓๒๘ 
ผูจะไดรับการยกยอง   ๒๗๔ 
ผูจักเกิดหนเดียว   ๔๑๖ 
ผูจักถึงแกนธรรม   ๒๒๖ 
ผูจักถึงความเจริญ   ๓๓๑ 
ผูจักถือเอานิมิตของสมาธิจิต –  

- และวิปสสนาจิตได   ๒๘๖ 

 
“ผูจักทนอยูได”   ๑/๑๗๕/๓๕๗ 
ผูจักทํานิพพานใหแจง   ๒๘๖ 
ผูจักยังสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณ   ๒๘๖ 
ผูจักยังสัมมาสมาธิใหบริบูรณ   ๒๘๖ 
ผูจักละสัญโญชนได   ๒๘๖ 
ผูจับงูอยางมั่นคง   ๓๕๐ 
ผูจากไปโดยไมหวงใย   ๔๓๖ 
ผูจํากัดความตองการ   ๒๖๒/๔๓๓ 
ผูฉลาดในที่ที่ควรไป   ๓๖๑ 
ผูฉลาดในลักษณะ   ๓๕๙ 
ผูฉลาดเรื่องโลกนี้ – โลกอื่น   ๔๒๔ 
ผูฉลาดเรื่องวัฏฏะ – วิวัฏฏะ   ๔๒๔ 
“ผูชี้ขุมทรัพย”   ๑/๒๗/๕๑/๖๙/๘๙/ 
                    ๑๐๑/๑๒๓/๑๕๑/๑๗๕ 
ผูเฒากลาวธรรมวินัย   ๑๙๓ 
ผูดับการกําหนดหมายในอารมณ – 

- ที่ขัดใจ   ๔๔๖ 
ผูดับสนิท   ๒๕๒ 
ผูโดดเดี่ยว   ๒๘๖ 
ผูตองการทําความเพียร   ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑ 
ผูตองการน้ํามัน   ๒๙๒ 
ผูตองติดตอดวยสตรี   ๒๔๙ 
ผูตั้งมั่นในปญญาและศีล   ๔๖๐ 
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ปทานุกรม                                                                                                    ๔๙๙ 
 
ผูตั้งไวซึ่งกายคตาสติ   ๒๓๗ 
ผูตั้งอยูในธรรมที่เปนสาระ   ๒๘๗ 
ผูตั้งอยูในสาระ   ๑๙๘ 
ผูตัดกระแสแหงมาร   ๔๒๔ 
ผูตัดตัณหา   ๓๕๔ 
ผูตําหนิคนที่ควรตําหนิ   ๔๓๖ 
ผูตามประกอบธรรมเครื่องตื่น   ๗๔ 
ผูถายถอนอกุศลวิตก   ๔๑๑ 
ผูถอนความเห็นที่ดิ่งไปคนละทางได   ๒๖๘ 
ผูถึงกระแส   ๔๑๖ 
ผูถึงแกน   ๑๙๖ 
ผูถึงความเปนเทพ   ๔๔๕ 
ผูถึงความเปนพรหม   ๔๔๕ 
ผูถึงความเปนอริยะ   ๔๔๖ 
ผูถึงพรอมดวยศีล   ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖ 
ผูถึงพรอมดวยสมาธิ   ๓๙๖ 
ผูถึงอาเนญชา   ๔๔๖ 
ผูถือการอยูปา   ๓๐๕/๓๑๖ 
ผูถูกตองวิโมกข   ๓๗๖ 
ผูทนตอ “การสัมประหารกัน”   ๒๔๔ 
ผูทนตอ “ผงคลี”   ๒๔๔ 
ผูทนตอ “ยอดธงชัยของขาศึก”   ๒๔๔ 
ผูทนตอ “เสียงโหรอง – 

- ของขาศึก”   ๒๔๔ 

 
ผูทํากิจสําเร็จ   ๒๔๕/๒๔๗ 
ผูทําความเพียรเผากิเลส   ๓๓๓ 
ผูทําเจโตวิมุติปญญาวิมุติใหแจง   ๔๕๓ 
ผูทําญาณทัสสนะใหเกิด   ๓๙๖ 
ผูทําตนใหอยูเหนือการ – 

- ไดเพื่อนไมดี   ๒๖๔ 
ผูทําตนใหอยูเหนือลาภสักการะ   ๒๖๓ 
ผูทําตามแทจริง   ๒๕๐ 
ผูทําสมยวิโมกขใหเกิด   ๓๙๗ 
ผูที่ควรแกของบูชา   ๒๔๒/๔๔๑ 
ผูที่ควรแกของตอนรับ   ๒๔๒/๔๔๓ 
ผูที่ควรแกของทําบุญ   ๒๔๒/๔๔๔ 
ผูที่ควรทําอัญชลี   ๒๔๒/๔๔๗ 
ผูที่ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย   ๒๕๒ 
ผูบรรลุมรรคผลดวยการพิจารณา –  

- เห็นอนัตตา   ๙๑ 
ผูบริบูรณในปญญา   ๔๑๙ 
ผูบริบูรณในศีล   ๔๑๕ 
ผูบริบูรณในสมาธิ   ๔๑๗ 
ผูบริสุทธิ์   ๑๙๘ 
ผูปฏิบัติขัดเกลา   ๔๓๔ 
ผูปฏิบัติสมควร   ๔๐๕ 
ผูประกอบดวยคุณทั้งหมด   ๓๓๔ 
ผูประกอบดวยธรรมชั้นอเสขะ   ๔๖๑ 
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๕๐๐                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ผูประกอบดวยปญญา   ๓๗๐/๔๖๑ 
ผูประกอบดวยวิมุติ   ๓๗๐/๔๖๑ 
ผูประกอบดวยวิมุติญาณทัสสนะ   ๔๖๑ 
ผูประกอบดวยศีล   ๓๗๐/๔๑๖ 
ผูประกอบดวยสมาธิ   ๓๗๐/๔๖๑ 
ผูประกอบธรรมเครื่องสงบใจ   ๓๔๘ 
ผูปรารถนานิพพาน   ๓๖๖/๓๗๖ 
ผูปรารภความเพียร   ๒๑๖/๓๐๘/ 
                         ๓๓๓/๔๓๒/๔๓๓ 
ผูปราศจากนิวรณ   ๒๑๖ 
ผูปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะ   ๑๙๖ 
ผูเปน “ธรรมสามี”   ๑๕๗ 
ผูเปนเนื้อนาบุญของโลก   ๒๔๒/๔๕๒/ 
                 ๔๕๓/๔๖๐/๔๖๑/๔๖๔ 
ผูเปนสมณะ   ๔๐๗ 
ผูเปรียบดวยมะมวงสุก   ๒๕๕ 
ผูเปรียบดวยหมอเต็ม   ๒๕๔ 
ผูไปในทางแหงความหลุดพน   ๒๑๖ 
ผูไปสูอกนิฏฐภพ   ๔๕๖/๔๕๙ 
ผูผานพนการกําหนดหมายในรูป   ๔๔๖ 
ผูพนจากความเกิด   ๔๐๘ 
ผูพนจากความทุกข   ๔๐๙ 
ผูพนจาก “บวง”   ๔๑๙ 
ผูพิชิตสงคราม   ๒๔๓ 

 
ผูมองเห็นประโยชนตนและผูอื่น   ๒๓ 
ผูมองเห็นภัยไมควรประมาท   ๓๑๗/๓๒๐ 
ผูมาอีกครั้งเดียว   ๓๗๘/๔๑๗ 
ผูมีกายสังขารอันสงบ   ๒๖๘ 
ผูมีความดําริไมขุนมัว   ๒๖๘ 
ผูมีความเพียรเผากิเลส   ๒๑๒ 
ผูมีความละอาย   ๒๖๒ 
ผูมีความเห็นถูกตอง   ๑๙๘/๒๖๒ 
ผูมีจิตไมเลื่อนลอย   ๒๓๗ 
ผูมีจิตหลุดพนดวยดี   ๒๖๘ 
ผูมีถอยคําดีงาม   ๔๒๙ 
ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก   ๓๐๓ 
ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง   ๒๗๗ 
ผูมีปญญา   ๓๐๘/๔๓๔ 
ผูมีปญญาก็มีศีล   ๒๑๘ 
ผูมีปญญาคอยขนาบอยูเสมอ   ๑๗๕ 
ผูมีปญญาคอยชี้โทษอยูเสมอ   ๒๗ 
ผูมีปญญาในความหลุดพน   ๒๖๘ 
ผูมีพนักพิงสี่ดาน   ๒๖๘ 
ผูมีพืชหนเดียว   ๔๑๖ 
ผูมีมรรคผลเปนแกนสาร   ๑/๒๗/๕๑/ 
                    ๖๙/๘๙/๑๐๑/๑๒๓ 
                    ๑๕๑/๑๗๕/๓๕๗ 
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ปทานุกรม                                                                                                                          ๕๐๑ 
 
ผูมีวาจาออนหวาน   ๔๓๔ 
ผูมีศรัทธา   ๓๐๘ 
ผูมีศีล   ๑๙๑/๑๙๘/๔๒๘ 
ผูมีศีลก็มีปญญา   ๒๑๘ 
ผูมีศีลมีกําลัง   ๒๓๓ 
ผูมีศีลยอมเวนหางจากคนเหม็น   ๘๗ 
ผูมีศีลสมบูรณ   ๑๙๙ 
ผูมีศีลสมาธิปญญายิ่งกวากัน   ๑๙๔ 
ผูมีศีลสมาธิปญญาเสมอกัน   ๑๙๔ 
ผูมีสติ   ๓๐๘ 
ผูมีหิริ   ๓๐๘ 
ผูมีอารักขาอยางเดียว   ๒๖๘ 
ผูมีอาพาธนอย   ๓๑๗ 
ผูมีอาสวะสิ้นแลว   ๑๙๘ 
ผูมีโอตตัปปะ   ๓๐๘ 
ผูมุงหนาในกิจวิเวกธรรม   ๓๕๕ 
ผูไมทําอกุศล   ๒๑๕ 
ผูไมแกลงทําผิด   ๓๕๗ 
ผูไมขอมากเกินไป   ๒๔๘ 
ผูไมถูกฉุดไปตามอารมณ   ๒๓๘ 
ผูไมถูกตรึง   ๓๓๑ 
ผูไมถูกลาม   ๓๔๑ 
ผูไมตกเหว   ๔๐๘ 
ผูไมตองการทําตัวใหเดน   ๒๖๒ 

 
ผูไมตั้งความปรารถนาเปนเทวดา   ๓๔๒ 
ผูไมติดใจในกามคุณ   ๓๓๙ 
ผูไมติดใจในรสแหงลาภ   ๓๓๘ 
ผูไมติดใจในรสแหงอาหาร   ๓๓๙ 
ผูไมถึงความพินาศ   ๓๔๐ 
ผูไมทําการสะสมบริกขาร   ๔๓๗ 
ผูไมทําไทยทานใหตกเสียไป   ๔๓๗ 
ผูไมทําในใจซึ่งการกําหนดหมาย – 

- ในภาวะตาง ๆ   ๔๔๖ 
ผูไมเบียดเบียน   ๒๕๒ 
ผูไมประมาท   ๒๘๑/๓๖๘ 
ผูไมพอใจในการกอสราง   ๓๖๗ 
ผูไมพอใจในการขยายกิจ   ๓๖๗ 
ผูไมพอใจในการคลุกคลีกัน   ๓๖๗ 
ผูไมพอใจในการนอน   ๓๐๗/๓๖๗ 
ผูไมมัวเพงดูคนอื่น   ๓๐๒ 
ผูไมยอมสละที่หลีกเรน   ๓๑๖ 
ผูไมยินดีในเครื่องปรุง   ๔๐๙ 
ผูไมเยื่อใยในลาภสักการะ   ๕๖/๕๘/ 
                               ๖๑/๖๓/๖๕/๖๘ 
ผูไมเยื่อใยในเสียงเยินยอ   ๕๔/๕๗/ 
                               ๖๐/๖๒/๖๔/๖๖ 
ผูไมลืมคําปฏิญาณ   ๔๕๙ 
ผูไมสงสัยในไตรสิกขา   ๓๓๑ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๕๐๒                                                                                                  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
  
ผูไมสงสัยในพระศาสดา –  

- พระธรรม – พระสงฆ   ๓๓๑ 
ผูไมสยบอยูในอารมณ   ๒๓๗ 
ผูไมสรางเครื่องปรุง   ๔๐๙ 
ผูไมหลนจากศาสนา   ๓๗๐ 
ผูยกยองคนที่ควรยกยอง   ๔๓๗ 
ผูยอมรับคําสอนโดยเคารพ   ๓๕๕ 
ผูยอมเสียชีวิต   ๓๙๕ 
ผูยังทองเที่ยวไปเจ็ดครั้ง   ๔๑๖ 
ผูยินดีในการละสิ่งที่ควรละ   ๒๖๗ 
ผูรอดตาย   ๔๔ 
ผูรักษากายวาจาจิต   ๒๔๖ 
ผูรับการฝก   ๓๖๓ 
ผูรูจัก “แกนแท”   ๓๙๗ 
ผูรูจักทาที่ควรไป   ๓๖๐ 
ผูรูจักทางที่ควรเดิน   ๓๖๑ 
ผูรูจักน้ําที่ควรดื่ม   ๓๖๐ 
ผูรูจักพอดวยปจจัย   ๔๑๑ 
ผูรูจัก “รีดนมโค”   ๓๖๑ 
ผูรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ – 

- ปญญาวิมุติ   ๒๓๗ 
ผูรูติเตียนไดหรือไม ?   ๒๗๓ 
ผูรูเทาทันลาภสักการะ   ๒๕๙ 
ผูรูประมาณในการบริโภค   ๗๔ 

 
ผูรูประมาณในการรับ   ๓๖๑ 
ผูรูสึกกลัวตอสิ่งลามก   ๔๑๒ 
ผูเรียกหาเพื่อความเปนมิตร   ๓๕๗ 
ผูแรกถึงกระแส   ๓๗๘ 
ผูลอยเกิด   ๓๗๘ 
ผูลอยบุญลอยบาป   ๓๗๙ 
ผูละกรรมอันมิใชพรหมจรรย   ๑๙๙ 
ผูละการกลาวคําหยาบ   ๒๐๐ 
ผูละการแสวงหาสิ้นเชิง   ๒๖๘ 
ผูละคําที่โปรยประโยชนทิ้ง   ๒๐๐ 
ผูละคําสอเสียด   ๑๙๙ 
ผูละเครื่องเศราหมองจิตเสียได   ๓๒๓ 
ผูละตะปูตรึงใจได   ๓๓๑ 
ผูละปาณาติบาต   ๑๙๙ 
ผูละมุสาวาท   ๑๙๙ 
ผูละอทินนาทาน   ๑๙๙ 
ผูละอาสวะได   ๑๙๘ 
ผูลุมลาดไปทางนิพพาน   ๒๙๔/๒๙๕/ 
                       ๒๙๖/๒๙๗/๒๙๘/๒๙๙ 
ผูแลนไปตามกระแส – 

- แหงธรรม   ๙๒/๔๒๕ 
ผูแลนไปตามกระแส –  

- แหงศรัทธา   ๙๒/๔๒๖ 
ผูเวนการกลาวคําแกงแยง   ๒๐๖ 
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ผูเวนการพูดคุยดวยเดรัจฉานกถา   ๒๐๕ 
ผูเวนการฉันในวิกาล   ๒๐๐ 
ผูเวนการซื้อขาย   ๒๐๐ 
ผูเวนการทําพืชคามภูตคาม – 

- ใหกําเริบ   ๒๐๑ 
ผูเวนการนอนบนที่นอนสูงใหญ   ๒๐๔ 
ผูเวนการบริโภคสะสม   ๒๐๒ 
ผูเวนการประดับตกแตงรางกาย   ๒๐๔ 
ผูเวนการฟอนรําขับรอง   ๒๐๐ 
ผูเวนการเลนการพนัน   ๒๐๓ 
ผูเวนการเลี้ยงชีวิตผิด   ๒๐๗/๒๐๘/ 
                          ๒๐๙/๒๑๐/๒๑๑ 
ผูเวนการรับเงินและทอง   ๒๐๐ 
ผูเวนการรับใชเปนทูต   ๒๐๖ 
ผูเศราสลด   ๒๗๘ 
ผูสงบ   ๔๓๓ 
ผูสถิตในอริยวงศ   ๒๖๖ 
ผูสนใจเรื่องสุญญตา   ๓๕๒ 
ผูสมควรเสพเสนาสนะปา   ๒๔๙ 
ผูสมบูรณดวยธรรมชั้นอเสขะ   ๔๖๑ 
ผูสมบูรณดวยปญญา   ๔๖๑ 
ผูสมบูรณดวยวิมุติ   ๔๖๑ 
ผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ   ๔๖๑ 
ผูสมบูรณดวยศีล   ๒๘๓/๔๖๑ 

 
ผูสมบูรณดวยสมาธิ   ๔๖๑ 
ผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัช   ๒๖๑ 
ผูสันโดษดวยจีวร   ๒๖๑ 
ผูสันโดษดวยบิณฑบาต   ๒๖๑ 
ผูสันโดษดวยเสนาสนะ   ๒๖๑ 
ผูสํารวมอินทรีย   ๒๔๖/๒๘๓ 
ผูสิ้นสัญโญชน   ๔๑๘ 
ผูสิ้นอาสวะ   ๙๑ 
ผูสิ้นอาสวะพรอมกับสิ้นชีวิต   ๔๕๔ 
ผูสุมควัน   ๓๖๐ 
ผูเสวยความสุข   ๓๒๖ 
ผูเสวยสุขดวยนามกาย   ๙๑ 
ผูเสวยสุขอันหาโทษมิได   ๒๑๑ 
ผูหมดพิษสงทางใจ   ๔๖๑ 
ผูหมดราคี   ๓๒๒ 
ผูหลีกไปได   ๒๔๔ 
ผูหลุดพนจากทุกข   ๔๐๘ 
ผูหลุดพนดวยศรัทธา   ๙๒ 
ผูหลุดพนโดยสวนสอง   ๙๑ 
ผูไหลสูนิพพาน   ๓๑๔ 
ผูหวังไดแตความเจริญ   ๓๓๐ 
ผูเห็นแจมแจงซึ่งกุศลกรรม   ๗๔ 
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ – 

- ของกลิ่นทั้งหลาย   ๔๕๓ 
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 ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ – 

- ของธรรมารมณทั้งหลาย   ๔๕๓ 
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - 

- ของรสทั้งหลาย   ๔๕๓ 
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - 

- ของรูปท้ังหลาย   ๔๕๒ 
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - 

- ของสัมผัสทางกายทั้งหลาย   ๔๕๓ 
ผูอดเฉยไดตอความยั่วใจ - 

- ของเสียงทั้งหลาย   ๔๕๒ 
ผูอบรมอริยมรรคมีองคแปด   ๔๑๔ 
ผูอยูใกลนิพพาน   ๒๘๓ 
ผูอยูดวยธรรม   ๓๔๗/๓๔๘ 
ผูอยูในธรรมวินัยนี้   ๓๒๘ 
ผูอยูในสถานะอันเลิศ   ๒๗๙ 
ผูอยูไมหางจากฌาน   ๓๓๘ 
ผูอยูปาไดปจจัย   ๓๑๖ 
ผูอยูเหนือความหวัง   ๒๓๒ 
ผูอาจตั้งจิตเปนสมาธิได   ๓๑๖ 
ผูอาจเปลื้องจิตหลุดพนได   ๓๑๖ 
ผูอาบดวยเครื่องอาบภายใน   ๓๒๗ 
ผูอาศัยศีล   ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/ 
                   ๒๒๒/๒๒๓ 
ผูอุทิศตนในการเผากิเลส   ๔๑๑ 
ผูอุบัติในทันที   ๔๑๘ 

ผูเอาตัวรอด   ๒๕๒ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
“ผงคลี”   ๓๕/๗๘ 
ผลของความเปนสมณะ   ๑๙๗ 
ผลสุดทายของพรหมจรรย   ๒๘๙/๓๙๗ 
ผลแหงอินทรยสังวรณ   ๒๕๕ 
ผัสสะ   ๑๔๙ 
โผฏฐัพพะ   ๒๙/๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/ 
                   ๒๓๗/๓๔๐ 
 

ฝ 
ฝกยังไมเสร็จตายเสียกอน   ๓๖๙ 
 

พ 
(สวนคําขนาบ) 

พรหมจรรยตรงกระพี้   ๑๔๕ 
พรหมจรรยตรงใบออน   ๑๔๐ 
พรหมจรรยตรงเปลือกสด   ๑๔๓ 
พรหมจรรยตรงสะเก็ดแหง   ๑๔๒ 
‘พรหมจรรยนี้กระทําไดยากยิ่ง’   ๒๓ 
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์   ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/ 
                                   ๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕ 
พรหมจารีถูกย่ํายี   ๑๘๕ 
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ปทานุกรม                                                                                                                    ๕๐๕ 
 
พรหมจารีถูกรอยรัด   ๑๘๕ 
พระราชาเสื่อมกําลัง   ๒๔ 
พระหลวงตา   ๑๑๘ 
‘พรุงนี้ขอใหเลี้ยงเราอยางนี้อีก’   ๙๓ 
พลัดไปสูมิจฉาทิฏฐิไมรูตัว   ๑๐๗ 
พวกบัณฑิตลืมตัว   ๑๕๗ 
พอของเจาก็ไดรับทุกขพินาศ – 

- ดวยเชือกเสนนี้   ๕๗ 
เพื่อนรังเกียจวาคงจะเปน – 

- ภิกษุลามก   ๔๗ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
 

พรหมจรรยจักดํารงอยูนาน   ๒๙๓ 
พรหมจรรยนี้มีวิมุติเปนที่หมาย   ๒๘๙ 
พระเถระตัวอยาง   ๓๕๖ 
พระราชามีกําลัง   ๒๓๒ 
“พินัยกรรม”   ๔๖๕ 
พึงสํานึกไว   ๑๗๙/๑๘๐ 
พูดตองมีสติ   ๒๕๐ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
พยาบาท   ๘๖/๓๒๓ 
พรหมกาย   ๓๗๔ 
 

พรหมจรรย   ๗/๒๓/๓๕/๓๖/๓๗/๔๑/ 
                   ๔๒/๔๕/๙๗/๑๓๐/๑๓๑ 
                   ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/ 
                   ๑๓๕/๑๗๓ 
พรหมจารี   ๑๒๙/๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/ 
                   ๑๓๓/๑๓๔ 
พรหมภูต   ๓๗๔ 
พระขีณาสพ   ๑๖๘ 
พระธรรม   ๓๒๕ 
พระพุทธ   ๓๒๕ 
‘พระวาจาครั้งสุดทาย’   ๔๖๕ 
พระสกทาคามี   ๔๒๕/๔๖๐ 
พระสงฆ   ๓๒๕ 
พระสัทธรรม   ๑๘๒/๔๓๑ 
พระเสขะ   ๓๖๖/๓๗๖ 
พระโสดาบัน   ๔๒๕/๔๖๐ 
พระอนาคามี   ๔๒๕/๔๖๐ 
พระอรหันต   ๒๓/๒๒๐/๒๒๒/๒๗๗/ 
                     ๒๘๘/๓๓๓/๓๖๖ 
                      ๔๒๔/๔๖๐ 
พราหมณ   ๙๕/๑๒๙/๑๓๐/๑๓๑/๑๔๕/ 
                  ๑๔๖/๑๔๗/๑๔๘/๑๕๕/ 
                  ๑๗๗/๑๙๖/๒๐๑/๒๑๑/ 
                  ๓๗๔/๓๙๕ 
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๕๐๖                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
พราหมณมหาศาล   ๑๓/๑๔/๑๖/     
                               ๘๑/๑๙/๒๑ 
พลิหรณะไพรสณฑ (ปา)   ๙๒ 
พวกกษัตริยมหาศาล   ๑๓/๑๔/๑๖/ 
                                  ๑๘/๑๙/๒๑ 
พวกสมณสากยปุตติยะ   ๓๗๔ 
พาราณสี (เมือง)   ๔๒๐ 
พาลกโลณการคาม (หมูบาน)   ๑๕๘ 
พาหิยะ (ภิกษุ)   ๒๑๘ 
 

ฟ 
ไฟกองใหญ   ๑๑/๑๒ 
 

ภ 
(สวนคําขนาบ) 

ภาชนะวาง   ๖ 
ภายหลังแตความตาย   ๑๒/๑๔/๑๕/ 
                                 ๑๗/๑๙/๒๐/๒๒ 
ภิกษุกลาวยกยอกันเอง   ๙๑ 
ภิกษุแกงแยงกัน   ๘๒ 
ภิกษุขอมากเกินไป   ๔๗ 
ภิกษุคิดสึก   ๘๕ 
ภิกษุจักชุมนุมกันอยูแตในหมูบาน   ๗๔ 
ภิกษุจักถึงการแสวงหาไมสมควร   ๗๕ 

 
ภิกษุจักมั่วสุมกันอยูแตในนิคม   ๗๕ 
ภิกษุจักมั่วสุมกันอยูแต – 

- ในเมืองหลวง   ๗๖ 
ภิกษุจักมีการคลุกคลีกับคนวัด   ๗๗ 
ภิกษุจักมีการคลุกคลีกับสามเณร   ๗๗ 
ภิกษุจักเริดรางการใชผาบังสุกุล   ๗๔ 
ภิกษุจักเริดรางการการเที่ยวบิณฑบาต   ๗๕ 
ภิกษุจักเริดรางการการอยูปา   ๗๖ 
ภิกษุตองการความอรอยในอาหาร   ๗๕ 
ภิกษุตองการจีวรสวยงาม   ๗๔ 
ภิกษุตองการอยูดี   ๗๕ 
ภิกษุถึงความตาย   ๓๑ 
ภิกษุถึงความพินาศดวยชนัก   ๕๗ 
ภิกษุถึงความพินาศดวยเบ็ด   ๕๘ 
ภิกษุถูกแมลงวันตอม   ๘๕ 
ภิกษุถูกลมเวรัมภาพัดแหลก   ๖๓ 
ภิกษุถูกลาภสักการะครอบงํา   ๕๕/๕๙ 
ภิกษุถูกเสียงเยินยอครอบงํา   ๖๔ 
ภิกษุถูกหลาวอาบยาพิษเสียบ   ๖๑ 
ภิกษุถูกอสนีบาตตกฟาด   ๖๒ 
ภิกษุเถระทุศีล   ๔ 
ภิกษุทําตนเปนเจากี้เจาการ   ๔๖ 
ภิกษุทิ่มแทงกันดวยหอกปาก   ๘๒ 
ภิกษุที่ใกลชิดเขาก็เจ็บเนื้อ   ๓ 
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ปทานุกรม                                                                                                                         ๕๐๗ 
 
ภิกษุที่ไมควรแกของตอนรับ   ๓๓ 
ภิกษุที่ไมควรแกของทําบุญ   ๓๓ 
ภิกษุที่ไมควรแกของบูชา   ๓๓ 
ภิกษุที่ไมควรแกทําอัญชลี   ๓๓ 
ภิกษุที่ไมควรพูดอภิธรรม   ๑๐๖ 
ภิกษุที่ไมควรเปนเจาอาวาส   ๑๘๖ 
ภิกษุที่ไมใช “คนของเรา”   ๘๑ 
ภิกษุที่ไมเปนเนื้อนาบุญ   ๓๓ 
ภิกษุทุศีล   ๑๖๓ 
ภิกษุนอนจนพระอาทิตยขึ้น   ๗๒ 
ภิกษุนอนซบเซา   ๓๔๒ 
ภิกษุบริโภคดวยอาการเปนขโมย   ๘๐ 
ภิกษุปูนกลางทุศีล   ๔ 
ภิกษุเปนคนวายาก   ๑๐๘/๑๑๗ 
ภิกษุเปรียบดวยแกะติดเซิงหนาม   ๖๐ 
ภิกษุเปรียบดวยเตาติดชนัก   ๕๖ 
ภิกษุเปรียบดวยปลากลืนเบ็ด   ๕๘ 
ภิกษุเปรียบดวยปาชาผีดิบ   ๘๖ 
ภิกษุเปรียบดวยลาที่เดินตามฝูงโค   ๑๒๕ 
ภิกษุเปรียบดวยลูกสุนัขดุ   ๖๔ 
ภิกษุเปรียบดวยสัตวกินคูถ   ๕๙ 
ภิกษุเปรียบดวยมหาโจร   ๗๘ 
ภิกษุเปรียบดวยสุนัขขี้เรื้อน   ๕๕ 
ภิกษุเปรียบดวยอาวุธสองคม   ๑๕๔ 

 
ภิกษุพหุสูตไมบอกสอน   ๑๐๘ 
ภิกษุมีความเปนอยูเลวทราม   ๓ 
ภิกษุมีความเห็นผิด   ๑๕๔ 
ภิกษุคานอย   ๔ 
ภิกษุมีผิวพรรณไมงาม   ๓ 
ภิกษุไมเขี่ยไขขาง   ๑๑๑ 
ภิกษุไมมีสังวร   ๒๙ 
ภิกษุไมหนักในพระสัทธรรม   ๙๑ 
ภิกษุไมอดทนตอกลิ่น   ๓๓ 
ภิกษุไมอดทนตอโผฏฐัพพะ   ๓๔ 
ภิกษุไมอดทนตอรส   ๓๔ 
ภิกษุไมอดทนตอรูป   ๓๓ 
ภิกษุไมอดทนตอเสียง   ๓๓ 
‘ภิกษุรูปโนนเปนอริยบุคคล’   ๙๑ 
ภิกษุลามก   ๙/๑๐ 
ภิกษุลามกกินจุ   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกคะนอง   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกโจทอาบัติไมมีมูล   ๗๙ 
ภิกษุลามกทะเยอทะยาน   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกทําลายความดี   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกทําลายสงฆ   ๑๖๓ 
ภิกษุลามกทุรพล   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกปลอยสติ   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกพูดเสียงอึง   ๑๖๗ 
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๕๐๘                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ   
 
ภิกษุลามกมีกําลัง   ๒๕ 
ภิกษุลามกมีบริวาร   ๗๙ 
ภิกษุลามกไมกรุณาปรานี   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกเรียนธรรม   ๗๙ 
ภิกษุลามกเลี่ยงไปอยูชายแดน   ๑๑ 
ภิกษุลามกสงเคราะหคฤหัสถ – 

- ดวยของสงฆ   ๘๐ 
ภิกษุลามกสะสมของกิน   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกหยาบคาย   ๑๖๗ 
ภิกษุลามกอวดอุตตริมนุสสธรรม   ๘๐ 
ภิกษุเลาเรียนสูตรอันถือมาผิด   ๑๐๘ 
ภิกษุเลี้ยงชีวิตผิดทาง   ๑๖๔ 
ภิกษุวางทาเปนกันเองกับคน –  

- ที่ยังไมถึงขนาดเปนกันเอง   ๔๖ 
ภิกษุสงสัยในไตรสิกขา   ๘๕ 
ภิกษุสงสัยในพระธรรม   ๘๔ 
ภิกษุสงสัยในพระศาสดา   ๘๔ 
ภิกษุสงสัยในพระสงฆ   ๘๔ 
ภิกษุหกสิบรูปบอกเลิกสิกขา   ๒๓ 
ภิกษุหกสิบรูปมีโลหิตออกจากปาก   ๒๓ 
ภิกษุหนักในอามิส   ๙๑ 
ภิกษุหมุนกลับคืนไปสูเพศต่ํา – 

- แหงคฤหัสถ   ๓๕/๓๖/๓๗ 
 

 
ภิกษุเห็นมาตุคามนุงชั่วหมช่ัว   ๓๑/๓๙/ 
                        ๔๑/๔๒/๔๔/๖๔ 
ภิกษุใหมทุศีล   ๓ 
‘ภิกษุอื่นต่ําตอยนอยศักดิ์’   ๑๔๐ 
‘ภิกษุอื่นทุศีล’   ๑๔๑ 
‘ภิกษุอื่นมีจิตฟุงซาน’   ๑๔๓ 
‘ภิกษุอื่นมีบุญนอย’   ๖๐ 
ภิกษุโออวด   ๑๕๔ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ภิกษุเขากันไดสนิท –  

- เหมือนน้ํานมกับนํ้า   ๓๒๙ 
ภิกษุคอยเขี่ยไขขาง   ๓๕๙ 
ภิกษุคอยจองดูตนเอง   ๓๐๒ 
ภิกษุไดฌานตามตองการ   ๓๐๒ 
ภิกษุเถระมีศีล   ๑๙๒ 
ภิกษุที่ใกลชิดแลวสบายตัว   ๑๙๑ 
ภิกษุที่ควรแกของตอนรับ   ๒๔๒/ 
                                       ๔๔๑/๔๔๓ 
ภิกษุที่ควรแกของทําบุญ   ๔๔๗/ 
                                       ๔๕๒/๔๕๔ 
ภิกษุที่ควรแกของบูชา   ๔๔๔/๔๕๙/๔๖๐ 
ภิกษุที่ควรทําอัญชลี   ๔๕๕/๔๕๖/๔๕๗ 
ภิกษุที่ควรเปนเจาอาวาส   ๔๓๔ 
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ปทานุกรม                                                                                                     ๕๐๙ 
 
ภิกษุที่เปน “คนของเรา”   ๓๒๘ 
ภิกษุที่เปนเนื้อนาบุญของโลก   ๔๕๘/ 
                                      ๔๖๑/๔๖๔ 
ภิกษุน้ําตานองหนา   ๑๙๓ 
ภิกษุบริษัทไมเหลวไหล   ๒๘๗ 
ภิกษุปดแผล   ๓๕๙ 
ภิกษุปูนกลางมีศีล   ๑๙๒ 
ภิกษุเปนคนวางาย   ๓๕๕ 
ภิกษุเปนอยูอยางไมประมาท   ๗๑ 
ภิกษุผูถึงยอด   ๑๙๘ 
ภิกษุผูมีความเห็นชอบ   ๑๙๘ 
ภิกษุผูมีปญญา   ๒๖๗ 
ภิกษุผูมีศีล   ๑๙๘ 
ภิกษุผูมีศีลสมบูรณ   ๑๙๙ 
ภิกษุผูมีสังวร   ๒๓๗ 
ภิกษุผูสิ้นอาสวะ   ๑๙๘ 
ภิกษุผูอดทนตอกลิ่น   ๒๔๒/๔๕๓ 
ภิกษุผูอดทนตอโผฏฐัพพะ   ๒๔๒/๔๕๓ 
ภิกษุผูอดทนตอรส   ๒๔๒/๔๕๓ 
ภิกษุผูอดทนตอรูป   ๒๔๒/๔๕๒ 
ภิกษุผูอดทนตอเสียง   ๒๔๒/๔๕๒ 
ภิกษุพหุสูตบอกสอน   ๓๕๕ 
ภิกษุพึงอยูโดยชอบ   ๓๐๑ 
ภิกษุมีความเปนอยูอยางงดงาม   ๑๙๑ 

ภิกษุมีคามาก   ๑๙๑ 
ภิกษุมีทอนไมเปนหมอน   ๗๑ 
ภิกษุมีผิวพรรณงาม   ๑๙๑ 
ภิกษุมีศีลตองไปอยูชายแดน   ๒๕ 
ภิกษุไมกระวนกระวาย – 

- จะไดชื่อเสียง   ๓๐๒ 
ภิกษุไมกลาวยกยอกันเอง   ๓๓๗ 
ภิกษุไมขอมาก   ๒๔๘ 
ภิกษุไมสงสัยในไตรสิกขา   ๓๓๑ 
ภิกษุไมสงสัยในพระธรรม   ๓๓๑ 
ภิกษุไมสงสัยในพระศาสดา   ๓๓๑ 
ภิกษุไมสงสัยในพระสงฆ   ๓๓๑ 
ภิกษุไมหนักในอามิส   ๓๓๗ 
ภิกษุไมโออวด   ๔๐๕ 
ภิกษุยังตองศึกษาตอ   ๖๑/๖๒ 
ภิกษุรอดจากการสึก   ๓๓๒ 
ภิกษุเลาเรียนสูตรอันถือมาถูก   ๓๕๕ 
ภิกษุเลี้ยงชีวิตถูกทาง   ๒๖๕ 
ภิกษุสมบูรณดวยศีล   ๓๐๑ 
ภิกษุหกสิบรูปเปนพระอรหันต   ๒๓ 
ภิกษุหนักในพระสัทธรรม   ๓๓๗ 
ภิกษุใหมมีศีล   ๑๙๑ 
ภิกษุใหมรูคุณพิเศษ   ๒๘๗ 
ภิกษุอยูปา  ๓๗/๓๘/๒๔๔ 
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๕๑๐                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ภพ   ๑๔๙ 
ภัณฑะ (ภิกษุ)   ๑๑๗ 
ภัททาลิ (ภิกษุ)   ๔๖๒ 
“ภัยอันเกิดแตคลื่น”   ๑๓๕ 
“ภัยอันเกิดแตจระเข”   ๑๓๖ 
“ภัยอันเกิดแตปลาราย”   ๑๓๘ 
“ภัยอันเกิดแตวังวน”   ๑๓๗ 
ภารทวาชะ (สามเณร)   ๓๗๓ 
ภาวะแหงความเปนหนึ่งของจิต – 

- แวดลอมดวยองคทั้งเจ็ด ๓๐๐ 
ภูมิชะ (เถระ)   ๒๙๒ 
 

ม 
(สวนคําขนาบ) 

มหาโจร   ๘/๗๘/๘๐ 
มหาชนขาดความสะดวก   ๓๕ 
มองขามกระพี้   ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓ 
มองขามแกน   ๑๔๕ 
มองขามเปลือกสด   ๑๔๐/๑๔๒ 
มองขามสะเก็ดแหง   ๑๔๐ 
‘มันกินกอนเหล็กแดงจะดีกวา’   ๘๐ 
มัวเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด   ๑๔๕ 
มัวเมาเพราะไดสมาธิ   ๑๔๓ 
 

 
มัวเมาเพราะมีลาภสักการะ   ๑๔๐ 
มัวเมาเพราะมีศีล   ๑๔๑ 
มากระโดดสุดตัว   ๑๖๑ 
มากัดสายบังเหียน   ๑๖๑ 
มาเตะงอนรถ   ๑๖๐ 
มาทําใหรถตะแคงหงาย   ๑๖๐ 
มาไมยอมกาวเดินถอยกลับ   ๑๖๒ 
มาวิ่งเตลิดไป   ๑๖๑ 
มาสลัดรถ   ๑๕๙ 
มาหกหลังกระแทกธูป   ๑๕๙ 
มาหักไมตรีทัณฑ   ๑๕๙ 
มาหมอบ   ๑๖๓ 
มาตุคามนุงชั่วหมช่ัว   ๓๑/๓๗/๓๙/๔๑/ 
                                 ๔๒/๔๔/๖๔/๑๓๙ 
มารไดชองไดโอกาส   ๙๖/๑๑๕ 
มิใชธรรมวิหารี   ๑๐๓/๑๐๔ 
มีการเปนอยูเลวทราม   ๙๒ 
มีการหวงคุณธรรม   ๑๘๗ 
มีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศ   ๑๘๗ 
มีการหวงลาภ   ๑๘๗ 
มีความกําหนัดในรูปกาย   ๙๗ 
มีความตระหนี่ที่อยู   ๑๘๗ 
มีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก   ๑๘๗ 
มีความทะยานอยากในกาม   ๙๗ 
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ปทานุกรม                                                                                                                        ๕๑๑ 
 
มีความเปนสมณะนิดเดียว   ๕ 
มีความสนิทสนมเปนกันเอง   ๔๙ 
มีภัณฑะเภสัชสิ่งของมาก   ๑๘๗ 
“มีโอกาส”   ๔๙ 
มือติดตัง   ๑๗๒ 
มูลเหตุที่ทําใหพระสัทธรรม – 

- เลอะเลือน   ๑๐๘ 
เมฆเปนเหตุ   ๗๘ 
เมาเพราะญาณทัสสนะเกิด   ๑๔๔ 
เมาเพราะไดสมาธิ   ๑๔๓ 
เมาเพราะมีลาภสักการะ   ๑๔๐ 
เมาเพราะมีศีล   ๑๔๑ 
เมาหมกอยูในกามคุณ   ๙๕ 
เมาหมกอยูในรสแหงลาภ   ๙๒ 
เมื่อไดเห็นมาตุคามเนือง ๆ   ๔๙/๑๓๙ 
เมื่อตัณหาเจริญ   ๑๕๕ 
เมื่อประมาทแลว   ๑๔๐/๑๔๑/ 
                             ๑๔๓/๑๔๕ 
เมื่ออุปธิเจริญ   ๑๕๕ 
แมวไดรับทุกขเจียนตาย   ๓๑ 
โมษบุรุษ   ๖๐/๑๐๕/๑๑๗/๔๖๒ 
ไมกลาววาปฏิบัติสมควร   ๑๕๔ 
ไมกําหนดสติ   ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔/๖๔/ 
                       ๑๓๘/๑๓๙ 

 
ไมเกรงกลัวบาป   ๑๘๔ 
ไมขูดเกลากิเลส   ๑๘๖ 
ไมใชสมณะก็วาเปนสมณะ   ๗/๑๒/๑๓/ 
         ๑๕/๑๖/๑๘/๒๐/๒๒/๒๔/๑๖๔ 
ไมตรวจดูฝงแมน้ําเสียกอน   ๑๗๗ 
ไมตั้งกายคตาสติ   ๒๙ 
ไมตั้งจิตเพื่อจะรูเรื่องสุญญตา   ๑๐๗ 
ไมตามประกอบโพธิปกขิยธรรม   ๗๓ 
ไมไตสวนใหรอบคอบ   ๑๘๘ 
ไมทําความเพียรเผากิเลส   ๑๗๐ 
ไมทําใหแจงประโยชนแหงสมณะ 
           ๑๔๖/๑๔๗/๑๔๘/๑๔๙ 
ไมประพฤติพรหมจรรยก็วาประพฤติ 
           ๗/๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/๑๘/๒๐/ 
           ๒๒/๒๔/๑๖๔ 
ไมเปนสมณะ   ๑๔๖/๑๔๗/๑๔๘/ 
                        ๑๔๙/๑๕๐ 
ไมพนจากความทุกขกายทุกขใจ   
                              ๑๕๕/๑๕๖ 
ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ   ๙๒/๙๓/ 
                                         ๙๔/๙๕ 
ไมมีความละอาย   ๕ 
ไมยินดีการหลีกเรน   ๑๘๖ 
ไมแยแสตอปฏัก   ๑๖๑ 
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๕๑๒                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ไมรักษากายวาจาจิต   ๓๙/๔๑/๔๒/๔๓/ 
                                   ๖๔/๑๓๗/๑๓๙ 
ไมรับการฝก   ๑๑๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 

- ดับสนิทแหงชรามรณะ   ๑๔๘ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 

- ดับสนิทแหงชาติ   ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
            - ดับสนิทแหงตัณหา   ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 

- ดับสนิทแหงทุกข   ๑๕๐ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
            - ดับสนิทแหงนามรูป   ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 

- ดับสนิทแหงผัสสะ   ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
            - ดับสนิทแหงภพ   ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
            - ดับสนิทแหงวิญญาณ   ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
            - ดับสนิทแหงเวทนา   ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
            - ดับสนิทแหงสังขาร   ๑๔๙ 
 

 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 

- ดับสนิทแหงอายตนะหก   ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 

- ดับสนิทแหงอุปทาน   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิท - 

- แหงชรามรณะ   ๑๔๘ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงชาติ   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงตัณหา   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงทุกข  ๑๕๐ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงนามรูป   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิท- 

- แหงเบญจขันธ   ๑๔๕ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงผัสสะ   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงภพ   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิท – 

- แหงวิญญาณ   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงเวทนา   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงสังขาร   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิท – 

- แหงอายตนะหก   ๑๔๙ 
ไมรูจักความดับสนิทแหงอุปาทาน   ๑๔๙ 
ไมรูจักชรามรณะ   ๑๔๘ 
ไมรูจักชาติ   ๑๔๘ 
ไมรูจักตัณหา   ๑๔๙ 
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ปทานุกรม                                                                                                                        ๕๑๓ 
 
ไมรูจักทุกข   ๑๕๐ 
ไมรูจักโทษในธาตุสี่   ๑๔๗ 
ไมรูจักโทษในอินทรีย   ๑๔๗/๑๔๘ 
ไมรูจักโทษในอุปาทานขันธ   ๑๔๖ 
ไมรูจักโทษอันต่ําทราม   ๕๓ 
ไมรูจักนามรูป   ๑๔๙ 
ไมรูจักประมาณในการรับปจจัย   ๑๑๓ 
ไมรูจักผัสสะ   ๑๔๙ 
ไมรูจักพอดวยปจจัย   ๑๖๘/๑๗๐ 
ไมรูจักภพ   ๑๔๙ 
ไมรูจักมูลฐานเกี่ยวกับ –  

- ลาภสักการะ   ๕๓/๕๔ 
ไมรูจักรสอรอยในธาตุสี่   ๑๔๗ 
ไมรูจักรสอรอยในอินทรีย   ๑๔๗/๑๔๘ 
ไมรูจักรสอรอยในอุปาทานขันธ   ๑๔๖ 
ไมรูจักลักษณะของเบญจขันธ   ๑๔๕ 
ไมรูจักลาภสักการะและเสียงเยินยอ   ๕๔ 
ไมรูจักวิญญาณ   ๑๔๙ 
ไมรูจักเวทนา   ๑๔๙ 
ไมรูจักสังขาร   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชรามรณะ   ๑๔๘ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข   ๑๕๐ 

 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงรูปนาม   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ   ๑๔๕ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะหก   ๑๔๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปาทาน   ๑๔๙ 
ไมรูจักอายตนะหก   ๑๔๙ 
ไมรูจักอุบายเครื่องออกในธาตุสี่   ๑๔๗ 
ไมรูจักอุบายเครื่องออกในอินทรีย 
                               ๑๔๗/๑๔๘ 
ไมรูจักอุบายเครื่องออก – 

- ในอุปาทานขันธ   ๑๔๖ 
ไมรูจักอุบายเปนทางพนในกรณี –  

- อันเกี่ยวกับลาภสักการะ – 
- และเสียงเยินยอ   ๕๓ 

ไมรูจักอุปาทาน   ๑๔๙ 
ไมรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออก –  

ไปจากทุกข   ๙๒/๙๓/๙๔/๙๕ 
ไมรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ – 

- ปญญาวิมุติ   ๒๙ 
ไมรูสึกวาจะแหลกลาญ   ๑๕๘ 
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๕๑๔                                                                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ไมละอายบาป   ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการจํากัดความ –  

- ตองการ   ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการใชจีวรสามผืน   ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการใชผาบังสุกุล   ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการบิณฑบาต –  

- เปนวัตร   ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการปรารภ – 

- ความเพียร   ๑๘๕ 
ไมสรรเสริญการสันโดษ   ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการอยูปา   ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการอยูสงบ   ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการอยูอยางไม –  

- คลุกคลีกัน   ๑๘๕ 
ไมสําคัญเรื่องสุญญตาวาเปนสิ่งที่ –  

- ควรศึกษา   ๑๐๗ 
ไมสํารวมอินทรีย   ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔/ 
                            ๖๔/๑๓๘/๑๓๙ 
ไมสุมควัน   ๑๑๐ 
ไมหนักในพระสัทธรรม   ๙๑ 
ไมเห็นอวัยวะที่ยังไมเปอนคูถ   ๑๖๖ 
ไมเหมือนกันดวยความใคร – 

- ในจิตตสิกขา   ๑๒๕ 
 

 
ไมเหมือนกันดวยความใคร –  

- ในปญญาสิกขา   ๑๒๕ 
ไมเหมือนกันดวยความใคร – 

- ในศีลสิกขา   ๑๒๕ 
ไมหลุดพนจากทุกข   ๑๕๖ 
ไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม   ๑๘๐ 
ไมอดใจในกลิ่น   ๑๘๔ 
ไมอดใจในรส   ๑๘๔ 
ไมอดใจในรูป   ๑๘๔ 
ไมอดใจในสัมผัสทางกาย   ๑๘๔ 
ไมอดใจในเสียง   ๑๘๔ 
ไมอบรมกายคตาสติ   ๓๐ 
ไมอาจฝกสอนในไตรสิกขา   ๑๗๘/ 
                        ๑๗๙/๑๘๐ 
ไมอาจสืบพรหมจรรยตอไป   ๓๕/๓๖/ 
                    ๓๗/๔๑/๔๒/๔๕ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
มหาชนมีความสุขมาก   ๒๓๓ 
มหาชนรูจักวา ‘เธอเปนสมณะ’   ๑๕๓ 
มองเห็นสวนที่เปนโทษ   ๙๔ 
มาที่อาจฝกได   ๓๖๓ 
มารหาชองทําลายมิได   ๗๒/๙๖/๑๑๕/ 
                                    ๓๖๒/๔๑๓ 
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ปทานุกรม                                                                                                                      ๕๑๕ 
 
มาอาชาไนย   ๔๔๑/๔๕๒ 
มาอาชาไนยหนุม   ๔๖๒ 
มีการเปนอยูงดงาม   ๙๒ 
มีความตองการนอย   ๒๖๒ 
มีความเห็นชอบ   ๑๙๘ 
มีทอนไมเปนหมอน   ๗๑ 
มีปญญาทําที่สุดทุกข   ๑๒๙ 
มีเมตตาเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว   ๓๓๘ 
มีศีลก็มีปญญา   ๒๑๘ 
‘แมจะทุกขกายทุกขใจ’   ๑๘๓ 
แมน้ําเอียงเทสูทะเล   ๓๑๓ 
เมื่อเกิดโจรภัยก็ยังผาสุก   ๓๑๙ 
เมื่อเกิดทุพภิกขภัยก็ยังผาสุก   ๓๑๘ 
เมื่อตองการความเปนสมณะ   ๓๘๐ 
เมื่อตั้งอยูในศีล   ๒๑๙/๒๒๐/ 
                          ๒๒๑/๒๒๒/๒๒๓ 
เมื่อถูกพยาธิครอบงําก็ยังผาสุก   ๓๑๗ 
เมื่อทรงเดินทางไกลพระองคเดียว   ๓๑๖ 
เมื่อทําใหมากในธรรมสาม   ๘๒ 
เมื่อมีศีล   ๒๒๖/๒๕๖ 
เมื่อมีอินทรียสังวร   ๒๕๕ 
เมื่อไมประมาท   ๑๔๑/๑๔๓/๑๔๔ 
เมื่อไมหลงรัก   ๒๕๓ 
เมื่อสงฆแตกแยกกันก็ยังผาสุก   ๓๑๙ 

 
เมื่อสมบูรณดวยศีล   ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖ 
เมื่ออริยมรรคเจริญ   ๒๕๓ 
เมื่ออาทิตยอุทัย   ๒๒๔ 
ไมดําริวาเต็มรอบ –  

- แคญาณทัสสนะเกิด   ๓๙๖ 
ไมดําริวาเต็มรอบแคไดสมาธิ 
                       ๑๔๔/๓๙๖ 
ไมดําริวาเต็มรอบแคมีลาภสักการะ 
                       ๑๔๑/๑๔๔/๓๙๖ 
ไมดําริวาเต็มรอบแคมีศีล   ๑๔๓/ 
                       ๑๔๔/๓๙๖ 
ไมติดใจในกามคุณ   ๓๓๙ 
ไมติดใจในรสแหงลาภ   ๓๓๘ 
ไมติดใจในรสแหงอาหาร   ๓๓๙ 
ไมติดใจในเสียงเยินยอ   ๒๖๑ 
ไมทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะเกิด   ๓๙๖ 
ไมทะนงตัวเพราะไดสมาธิ   ๑๔๔ 
ไมทะนงตัวเพราะมีลาภสักการะ   ๑๔๓ 
ไมทะนงตัวเพราะมีศีล   ๑๔๓/๑๔๔ 
ไมทําบาป   ๑๕๘ 
ไมประมาทเพราะญาณทัสสนะเกิด   ๓๙๗ 
ไมประมาทเพราะไดสมาธิ   ๑๔๔ 
ไมประมาทเพราะมีลาภสักการะ   ๑๔๑ 
ไมประมาทเพราะมีศีล   ๑๔๓/๑๔๔ 
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๕๑๖                                                                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
‘ไมเปนหมันเปลา’   ๒๒ 
ไมผูกใจเจ็บ   ๑๕๘ 
ไมมัวเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด   ๓๙๗ 
ไมมัวเมาเพราะไดสมาธิ   ๑๔๔ 
ไมมัวเมาเพราะมีลาภสักการะ   ๑๔๑ 
ไมมัวเมาเพราะมีศีล   ๑๔๓/๑๔๔ 
ไมมีการหวงคุณธรรม   ๔๓๕ 
ไมมีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศ   ๔๓๕ 
ไมมีการหวงลาภ   ๔๓๕ 
ไมมีความกําหนัดในรูปกาย   ๓๔๑ 
ไมมีความตระหนี่ที่อยู   ๔๓๕ 
ไมมีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก   ๔๓๕ 
ไมมีความทะยานอยากในกาม   ๓๔๑ 
ไมมีภัณฑะเภสัชสิ่งของมาก   ๔๓๖ 
ไมเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด   ๓๙๗ 
ไมเมาเพราะไดสมาธิ   ๑๔๔ 
ไมเมาเพราะมีลาภสักการะ   ๑๔๑ 
ไมเมาเพราะมีศีล   ๑๔๓/๑๔๔ 
ไมยินดีในลาภสักการะ   ๑๔๑ 
ไมยินดีในศีล   ๑๔๓/๑๔๔ 
ไมยินดีในสมาธิ   ๑๔๔ 
ไมยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุง   ๔๐๙ 
ไมเริดรางจากการหลีกเรน   ๓๔๘ 
ไมสยบอยูในกามคุณ   ๓๓๙ 

 
ไมสยบอยูในรสแหงลาภ   ๓๓๘ 
ไมสยบอยูในรสแหงอาหาร   ๓๓๙ 
ไมสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง   ๔๐๙ 
ไมหนักในอามิส   ๓๓๗ 
ไมหลงในอารมณ   ๔๓๒ 
ไมหลงในอาหาร   ๓๓๙ 
ไมหลนจากพรหมจรรย   ๔๑๕ 
ไมหลอกลวง   ๔๓๒ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
มคธ (ประเทศ)   ๓๐๔ 
มโนกรรมอันคดโกง   ๑๐ 
มโนสมาจาร   ๓๘๒ 
มมังการ   ๓๕๔ 
มรณสติ   ๒๗๙ 
มหาภารตะ   ๑๐๗ 
มหาภูตรูป   ๑๑๐/๓๕๙ 
มหาสมุทร   ๓๗๔ 
มหี (แมน้ํา)   ๓๗๔ 
มัฏฐโลณิกะ (เครื่องดื่ม)   ๔๐๗ 
มาตังคะ (ชาง)   ๑๕๘ 
มานะ (สัณโญชน)   ๒๕๔ 
มานานุสัย   ๓๕๔ 
มารผูใจบาป   ๕๗/๙๖/๒๕๑ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ปทานุกรม                                                                                                     ๕๑๗ 
 
มิคารมาตุปราสาท   ๒๘๖ 
มิจฉาทิฏฐิ   ๑๐/๑๖๔/๑๘๒ 
มิจฉาอาชีพ   ๑๖๔ 
“ไมถือมั่นดวยอุปาทาน”   ๒๓ 
มุสา   ๖ 
มุสาวาท   ๑๙๙ 
เมตตาอันใหญหลวง   ๒๕๐ 
เมถุนธรรม   ๑๒๙/๑๓๐/๑๓๑/ 
                    ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔ 
“แมลงวัน”   ๘๖ 
ไมที่ผุสงเสียงดังกอง   ๑๒๘ 
ไมพันธุใหญ   ๙๘ 
ไมมีแกนตันสงเสียงหนัก   ๑๒๘ 
 

ย 
(สวนคําขนาบ) 

ยินดีการขัดสีจากมาตุคาม   ๑๓๐ 
ยินดีการนวดฟนจากมาตุคาม   ๑๓๐ 
ยินดีการลูบทาจากมาตุคาม   ๑๓๐ 
ยินดีการอาบจากมาตุคาม   ๑๓๐ 
ยินดีที่เห็นเขาบริโภคกาม   ๑๖๓ 
ยินดีในการทําลายสงฆ   ๑๓๔ 
ยินดีในลาภสักการะ   ๑๔๐ 
ยินดีในศีล   ๑๔๑/๑๔๓/๑๔๔ 

 
ยินดีในสมาธิ   ๑๔๓/๑๔๔ 
ยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุง   ๑๕๖ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ยถาภูตญาณทัสสนะ   ๒๒๖/๒๒๘/๒๕๖ 
ยมุนา (แมน้ํา)   ๓๗๔ 
ยอดของความเพียร   ๓๕๓ 
ยอดของพรหมจรรย   ๒๙๐ 
“ยอดธงชัยของขาศึก”   ๓๖ 
ยอดบุรุษ   ๓๓๔ 
ยืนคิดในทางกาม   ๑๗๐ 
ยืนคิดในทางเดือดแคน   ๑๗๐ 
ยืนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบาก   ๑๗๐ 
 

ร 
(สวนคําขนาบ) 

รองวา “กู ก็เปนโค”   ๑๒๕ 
“รวมมือกันกําจัดเสีย”   ๑๒๙ 
‘รับการไหวดีกวา’   ๑๕ 
‘รับการอภิวาทดีกวา’   ๑๓ 
ราคาถูก   ๔ 
‘เราก็ฆาเขาเสีย’   ๑๑๙ 
“เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก”   ๑ 
“เราจักชี้โทษแลว  ชี้โทษอีก”   ๑๗๕ 
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๕๑๘                                                                                                      ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
‘เราถูกแทงถูกตีเสียแลว’   ๕๗ 
‘เราทองปองดวยคูถ’   ๕๙ 
‘เราเปนผูมีกัลยาณธรรม’   ๑๔๑ 
‘เราเปนผูมีจิตตั้งมั่น’   ๑๔๓ 
‘เราเปนผูมีลาภ’   ๑๔๐ 
‘เราเปนผูมีศีล’   ๑๔๑ 
เราไมทํากะพวกเธอ – 

- อยางทะนุถนอม   ๑/๑๗๕ 
เราไมทําเหมือนพวกชางหมอ – 

- ทําแกหมอท่ียังเปยกยังดิบอยู   ๒๗ 
เราไมมีหวังที่จักเปนเจาแผนดิน   ๒๔ 
เริดรางจากการหลีกเรน   ๑๐๔ 
เรียนอยางไมรูความหมาย   ๑๐๓ 
เรื่องที่เคยมีมาแลว   ๕๖/๙๓/๑๐๗/ 
                              ๑๗๗/๒๕๑/๔๒๓ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา   ๑๙๓ 
ราคาแพง   ๑๙๑ 
รุงอรุณแหงอริยมรรค   ๒๒๔ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
   - ดับสนิทแหงชรามรณะ   ๔๐๑ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
   - ดับสนิทแหงชาติ   ๔๐๑ 

 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงตัณหา   ๔๐๑ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงทุกข   ๔๐๒ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงนามรูป   ๔๐๑ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงผัสสะ   ๔๐๑ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงภพ   ๔๐๑ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงวิญญาณ   ๔๐๒ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงเวทนา   ๔๐๑ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงสังขาร   ๔๐๒ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงอายตนะหก   ๔๐๑ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ – 
  - ดับสนิทแหงอุปาทาน   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงชาติ   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงตัณหา   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงทุกข   ๔๐๒ 
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ปทานุกรม                                                                                                                          ๕๑๙ 
 
รูจักความดับสนิทแหงนามรูป   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงเบญจขันธ   ๓๙๘ 
รูจักความดับสนิทแหงผัสสะ   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงภพ   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงวิญญาณ   ๔๐๒ 
รูจักความดับสนิทแหงเวทนา   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงสังขาร   ๔๐๒ 
รูจักความดับสนิทแหงอายตนะหก   ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงอุปาทาน   ๔๐๑ 
รูจักชรามรณะ   ๔๐๑ 
รูจักชาติ   ๔๐๑ 
รูจักตัณหา   ๔๐๑ 
รูจักทุกข   ๔๐๒ 
รูจักโทษในธาตุสี่   ๓๙๙ 
รูจักโทษในอินทรีย   ๓๙๙/๔๐๐ 
รูจักโทษในอุปาทานขันธ   ๓๙๘ 
รูจักโทษในอันต่ําทราม   ๒๕๙ 
รูจักนามรูป   ๔๐๑ 
รูจักประมาณในการรับปจจัย   ๓๖๑ 
รูจักผัสสะ   ๔๐๑ 
รูจักพอดวยปจจัย   ๑๖๙ 
รูจักภพ   ๔๐๑ 
รูจักมูลฐานที่เกี่ยวกับ – 
    - ลาภสักการะ   ๒๕๙ 

 
รูจักรสอรอยในธาตุสี่   ๓๙๙ 
รูจักรสอรอยในอินทรีย   ๓๙๙/๔๐๐ 
รูจักรสอรอยในอุปาทานขันธ   ๓๙๘ 
รูจักลักษณะของเบญจขันธ   ๓๙๘ 
รูจักลาภสักการะและเสียงเยินยอ   ๒๖๐ 
รูจักวิญญาณ   ๔๐๒ 
รูจักเวทนา   ๔๐๑ 
รูจักสังขาร   ๔๐๒ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชรามรณะ   ๔๐๑ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ   ๔๐๑ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา   ๔๐๑ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข   ๔๐๒ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป   ๔๐๑ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ   ๓๙๘ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ   ๔๐๑ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ   ๔๐๑ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ   ๔๐๒ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา   ๔๐๑ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร   ๔๐๒ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะหก   ๔๐๑ 
รูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปาทาน   ๔๐๑ 
รูจักอุบายเครื่องออกในธาตุสี่   ๓๙๙ 
รูจักอุบายเครื่องออกในอินทรีย   
                                  ๓๙๙/๔๐๐ 
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๕๒๐                                                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
รูจักอุบายเครื่องออก – 

- ในอุปาทานขันธ   ๓๙๘ 
รูจักอุปาทาน   ๔๐๑ 
รูแจมแจงในอุบายเครื่องออกจากทุกข 
                           ๓๓๘/๓๓๙/๓๔๐ 
รูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ – 

- ปญญาวิมุติ   ๒๓๗ 
เราจะรีบทําความเพียร   ๓๑๗/๓๒๐ 
เราจักคุมครองอินทรีย   ๗๔ 
เราจักใชทอนไมตางหมอน   ๗๒ 
เราจักตามประกอบธรรมเครื่องตื่น   ๗๔ 
เราจักตามประกอบ – 

- โพธิปกขิยธรรม   ๗๔ 
เราจักทําการบริโภคปจจัย –  

- ดวยความไมมีโทษ   ๙๕ 
เราจักปฏิบัติตามธรรม   ๓๖๙ 
เราจักเปนผูเห็นแจมแจง – 

- ซึ่งกุศลธรรม   ๗๔ 
เราจักเปนอยางผากาสี   ๑๙๓ 
เราจักเปนอยูอยางไมประมาท   ๗๒ 
เราจักมีความเพียรเผากิเลส   ๗๒ 
เราจักมีปรกติมองเห็น – 

- สวนที่เปนโทษ   ๙๕ 
เราจักไมติดใจในลาภ   ๙๕ 

 
เราจักไมประมาท   ๓๖๘ 
เราจักไมเปนอยางผาเปลือกปอ   ๑๙๓ 
เราจักไมเปลงวาจาบาป   ๒๕๐ 
เราจักไมเมาหมกในลาภ   ๙๕ 
เราจักไมสยบในลาภ   ๙๕ 
เราจักรอคอยพวกเธอ   ๒๘๗ 
เราจักรูประมาณในการบริโภค   ๗๔ 
เราจักตองพรากจากของรัก   ๒๗๓ 
เราติเตียนตัวเองไดหรือไม ?   ๒๗๓ 
เราทําอะไรอยู ?   ๒๗๓ 
‘เราเปนสมณะ’   ๑๕๓/๓๗๙ 
‘เราพึงไดฌาน’   ๒๓๐ 
‘เราพึงไดวิโมกข’   ๒๓๐ 
‘เราพึงทําใหแจงวิมุติ’   ๒๓๑ 
‘เราพึงบริโภคใหมีผลมาก’   ๒๓๐ 
‘เราพึงเปนที่รักของเพื่อนกัน’   ๒๒๙ 
‘เราพึงเปนผูมีลาภ’   ๒๒๙ 
‘เราพึงเปนสกทาคามี’   ๒๓๐ 
‘เราพึงเปนโสดาบัน’   ๒๓๐ 
‘เราพึงเปนโอปปาติกะ’   ๒๓๑ 
‘เราพึงมีทิพยโสต’   ๒๓๑ 
‘เราพึงยังญาติที่ตายแลว –  
   - ใหไดผลมาก’   ๒๓๐ 
‘เราพึงระลึกถึงภพที่เคยอยูได'   ๒๓๑ 
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ปทานุกรม                                                                                                      ๕๒๑ 
 
‘เราพึงรูจิตของสัตวอื่น’   ๒๓๑ 
‘เราพึงแสดงอิทธิได’   ๒๓๑ 
‘เราพึงใสใจในคําสอน’   ๒๘๐ 
‘เราพึงเห็นดวยจักษุทิพย’   ๒๓๑ 
‘เราพึงอดทนความขลาด’   ๒๓๐ 
‘เราพึงอดทนในอารมณ’   ๒๓๐ 
เรามีกรรมเปนของตน   ๒๗๓ 
เรามีเพศตางจากคฤหัสถ   ๒๗๒ 
เรายินดีเรือนวางหรือไม ?   ๒๗๓ 
เราหรือทานชวยกันสอน   ๔๓๓ 
เรียนอยางรูความหมาย   ๓๔๗ 
เรื่องที่ควรกลาว   ๔๑๐ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
รสอรอยของโลก   ๓๗๕ 
ราชคฤห  (นคร)   ๕/๑๓๙/๑๕๖ 
ราหุล   ๕ 
รูป   ๑๔๕/๑๔๖ 
รูปเปนเครื่องลาม   ๙๗ 
รูปราคะ (สัญโญชน)   ๔๕๔ 
รูปสัญญา   ๔๔๖ 
“เรือนวาง”   ๓๔๘ 
โรคของบรรพชิต   ๑๖๘ 
โรคทางกาย   ๑๖๘ 

 
โรคทางใจ   ๑๖๘ 
ฤดูที่ดอกโกมุทบาน   ๒๘๗ 
ฤดูสารท   ๑๗๗/๔๒๓ 
ฤทธิ์ที่จะบันดาล   ๒๑๔ 
 

ล 
(สวนคําขนาบ) 

ลมเวรัมภา   ๖๓ 
‘ละกามออกบวช’   ๙๘ 
ลาภสักการะฆาพระเทวทัต   ๖๗ 
ลาภสักการะเปนอันตราย –  

- ตอการอยูสุข   ๒๖๐ 
ลาภสักการะเปนอันตรายตอ – 

- การบรรลุนิพพาน   ๕๓/๕๔/๕๕/ 
             ๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/ 
             ๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗ 
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ – 

- เปนใบออนที่ปลายกิ่ง   ๑๔๐/๑๔๑/ 
               ๑๔๒/๑๔๔/๑๖๔/๒๕๙/๒๖๐ 
ลิงถูกตัง   ๑๗๒ 
ลูกชางถึงความพินาศ   ๙๔ 
‘ลูกทําใหลําบากใจ’   ๑๒๖ 
ลูกนอกคอก   ๑๒๖ 
ลูกมาฆาแม   ๖๘ 
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๕๒๒                                                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ลูกสุนัขดุกวาเดิม   ๖๕ 
โลหิตพลุงทนออกจากปาก   ๒๓ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ลอรถที่ทําหกเดือน   ๑๙๕ 
ละกิเลสทางกายวาจาใจ   ๑๙๕/๑๙๖ 
ละความคดทางกายวาจาใจ   ๑๙๕/๑๙๖ 
ละโทษทางกายวาจาใจ   ๑๙๕/๑๙๖ 
ลิ้นถูกตัดเสียดีกวา   ๒๓๙ 
ลูกโคและโคผอม   ๔๒๕ 
ลูกโคออน   ๔๒๕ 
ลูกในคอก   ๓๖๓ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
“ลาภสักการะและเสียงเยินยอ”   ๕๗/ 
                                            ๕๘/๖๒ 
เลกวัด   ๓๑๕ 
โลกุตตระ   ๑๐๗/๓๕๒ 
โลณโสจิรกะ (เครื่องดื่ม)   ๔๐๘ 
โลภะอันไมสม่ําเสมอ   ๓๒๓ 
“โลกจะไมวางจากพระอรหันต”   ๓๐๑ 
 
 
 

 
ว 

(สวนคําขนาบ) 
วางแผนการเขานั่งในสกุล   ๑๖๙ 
วิสัยซึ่งมิควรเที่ยวไป   ๑๑๕ 
เวลานี้ ภิกษุวายาก   ๔๓๓ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
วันคืนที่หวังไดแตความเจริญ 
                        ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑ 
วาจาเครื่องพร่ําสอน  ๓๔๘/๓๔๙ 
วิสัยบิดาตน  ๑๑๔/๔๑๓ 
 
                   (สวนศัพทธรรมะ) 
วจีกรรมอันคดโกง  ๑๐ 
วจีกรรมอันผิดแนว  ๘๒ 
วจีสมาจาร  ๓๘๑ 
วัชชีบุตร  (ภิกษุ)  ๒๑๕ 
วัฏฏะอันเปนที่อยูของมาร – ของมฤตยู 
                                 ๑๗๘/๔๒๔ 
วาตสกุณ  (นกชอบบินเหินลม)  ๖๓ 
วาเสฏฐะ  (สามเณร)  ๓๗๓ 
วิจิกิจฉา  (สัญโญชน)  ๔๑๘ 
วิญญาณัญจายตนะ  ๔๔๖ 
วิเทหรัฐ  ๑๗๗/๔๒๒ 
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ปทานุกรม              
 
วินัยมีมลทิน  ๑๐๗/๑๗๘/๑๗๙/๑๘๐ 
วินิบาต  ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/๒๐/ 
             ๒๒/๑๗๓/๑๗๔ 
วิปสสนา  ๒๒๙/๒๕๔ 
วิมังสาเปนประธาน  ๒๙๖ 
วิมุตติขันธ  ๔๖๑ 
วิมุตติเครื่องไปจากขาศึก  ๑๒๑ 
วิมุตติ  ๔๖๑ 
วิมุตติญาณทัสสนะ ๒๒๖/๒๒๘/ 
                              ๒๕๖/๔๖๑ 
วิมุตติญาณอันเปนอเสขะ  ๓๓๔/๔๒๖/ 
                                        ๔๒๗/๔๒๘ 
วิมุตติเปนแกนสาร  ๒๘๙ 
วิมุตติเปนที่หมาย  ๓๙๗ 
วิมุตติอันเปนอเสขะ  ๓๓๔/๔๒๖/๔๖๑ 
วิโมกข  ๒๓๐ 
วิริยะ  ๒๙๖/๒๙๗/๒๙๘ 
วิริยะในกุศล  ๑๙๓ 
วิริยะเปนประธาน  ๒๙๖ 
วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยูของมาร – 
       - ของมฤตยู  ๑๗๘/๔๒๔ 
เวทคู  (คือ)  ๓๙๕       
 
 

                                                ๕๒๓ 
 

เวทนา  ๑๔๕/๑๔๖/๑๔๙ 
เวร  ๑๕๘ 
เวสส  (วรรณะ)  ๓๗๔ 
เวสาลี  (นคร)  ๗๑/๗๘/๒๘๒ 
เวฬุวัน  ๕/๑๔๕/๑๘๔/๒๙๒/ 
            ๓๖๙/๓๙๘ 

ศ 
(สวนคําขนาบ) 

ศรีษะขาดไปทางหนึ่ง  ๖๓ 
(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 

ศาสดาผูเกื้อกูลสาวก  ๑๘๙ 
ศาสดาผูแสวงหาประโยชนแกสาวก 
                                                   ๔๓๙ 
ศาสดาผูเอ็นดู  ๑๘๗/๒๓๕/๓๔๘/๓๕๗ 

(สวนศัพทธรรมะ) 
ศรัทธา   ๒๙๖/๒๙๗ 
ศรัทธาในกุศล  ๑๙๓ 
ศรัทธาในตถาคต  ๓๗๓ 
ศีล  ๑๔๑/๓๙๖/๔๖๑ 
ศีลขันธ  ๔๖๑ 
ศีลคูกับปญญา  ๒๑๗ 
ศีลเครื่องไปจากขาศึก  ๑๒๐/๓๗๐ 
ศีลชําระปญญา  ๒๑๘ 
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๕๒๔                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
ศีลท่ีเปนไปเพื่อสมาธิ  ๒๑๗ 
ศีลท่ีผูรูสรรเสริญ  ๒๑๗ 
ศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ  ๒๑๗ 
ศีลประการตาง ๆ  ๑๙๙-๒๑๑ 
ศีลเปนฐานรอง  ๒๑๙/๒๒๑/ 
                         ๒๒๒/๒๒๓ 
ศีลเปนไท  ๒๑๗ 
ศีลเปนรุงอรุณ  ๒๒๔ 
ศีลไมขาด  ๒๑๗/๓๐๔ 
ศีลไมดาง  ๒๑๗ 
ศีลไมทะลุ  ๒๑๗ 
ศีลไมพรอย  ๒๑๗ 
ศีลสังวร  ๒๑๑ 
ศีลสมบัติ  ๒๒๔/๒๒๕ 
ศีลสมบูรณ  ๑๙๙ 
ศีลอยูที่ปญญา  ๒๑๘ 
ศีลอันเปนอเสขะ  ๓๓๔/๔๒๖/ 
                           ๔๒๗/๔๖๑ 
ศีลอันยิ่ง  ๑๗๘/๑๗๙/๑๘๐ 

ส 
(สวนคําขนาบ) 

สมณะแกลบ  ๑๒๖ 
สมณะขยะมูลฝอย  ๑๒๖ 
สมณะดื่มสุราเมรัย  ๗๘ 

 
สมณะเปรียบดวยตนขาวผี  ๑๒๗ 
สมณะมีการกระทําอยางคนคู  ๗๘ 
สมณะรับทองและเงิน  ๗๘ 
สมณะเลี้ยงชีวิตผิดวิสัย  ๗๘ 
สมณะหาสุขในการเอนกายหลับ  ๗๓ 
สมณะอันตราย  ๑๒๖ 
สยบอยูในกามคุณ  ๙๕ 
สยบอยูในรสแหงลาภ  ๙๒/๙๔ 
สยบอยูในรสแหงอาหาร  ๙๓ 
สรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง  ๑๕๖ 
สองเทาติดตัง  ๑๗๒ 
สองมือติดตัง  ๑๗๒ 
สักการะฆาคนชั่ว  ๖๘ 
สัญชาติหมักหมม  ๗/๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/ 
                            ๑๘/๒๐/๒๒/๒๔ 
สาธยายอยางไมรูความหมาย  ๑๐๓ 
สํานักคนถูกตอน  ๔๗ 
สํานักสาวแกและหญิงหมาย  ๔๗ 
สิ่งที่ทรมานทุกอิริยาบถ  ๕๕ 
สิ่งที่เปนไปเพื่อความทุกข  ๑๒/๑๔/ 
                         ๑๕/๑๗/๑๙/๒๐/ 
                         ๒๒/๖๐/๑๘๒/๑๘๕ 
สิ่งที่เปนอันตรายแมผูเปนอรหันต  ๒๖๐ 
สิ่งที่ไมสมควรแกสมณะ  ๑๘๗ 
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ปทานุกรม                                                                                                                         ๕๒๕ 
 
สิ่งที่ไรประโยชนเกื้อกูล  ๖๐ 
สิ่งที่ไหลไปตามผูไมสํารวม  ๒๔๖/๒๕๑ 
สิ่งที่อาจทําลาย  (ภาวะแหง)  สงฆ  ๒๔๐ 
สีไมเปนโค  ๑๒๕ 
เสนาบดีหาสุขในการนอนหลับ  ๗๓ 
เสียงขับรองของมาตุคาม  ๑๓๒ 
เสียงพูดของมาตุคาม  ๑๓๒ 
เสียงไมเปนโค  ๑๒๕ 
เสียงรองไหของมาตุคาม  ๑๓๒ 
เสียงล่ําลืออันเสื่อมเสีย  ๗ 
เสียงเลาลือถึงกรรมอันไมสะอาด  ๘๗ 
เสียงหัวเราะของมาตุคาม  ๑๓๒ 
แสดงธรรมอยางไมรูความหมาย  ๑๐๓ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
‘สงฆสามัคคี’  ๓๑๙ 
สมณกิจ  ๒๑๒ 
สมณพราหมณที่แท  ๓๗๕ 
สมณสากยปุตติยะ  ๓๖๘/๓๗๓ 
สมณะในธรรมวินัยนี้  ๓๐๑ 
สมณะบัวขาว  ๓๗๕ 
สมณะบัวหลวง  ๓๗๖ 
สมณะผูเลี้ยงชีวิตถูกทาง  ๒๐๗/๒๑๑ 
สมณะยุพราช  ๓๗๗ 

 
สมณะสากยบุตร  ๑๑๖ 
สมัญญาวาสมณะจักสมจริง  ๓๗๙ 
สรรเสริญการจํากัดความตองการ  ๔๓๓ 
สรรเสริญการใชจีวรสามผืน  ๔๓๓ 
สรรเสริญการใชผาบังสุกุล  ๔๓๓ 
สรรเสริญการบิณฑบาตเปนวัตร  ๔๓๓ 
สรรเสริญการปรารภความเพียร  ๔๓๓ 
สรรเสริญการสันโดษ  ๔๓๓ 
สรรเสริญการอยูปา  ๔๓๓ 
สรรเสริญการอยูสงบสงัด  ๔๓๓ 
สรรเสริญการอยูอยางไมคลุกคลีกัน  ๔๓๓ 
สาธยายอยางรูความหมาย  ๓๔๗ 
สายตาแหงความรัก  ๓๒๙ 
สายพิณที่ขึงพอดี  ๒๗๗ 
สาวกไมยอมลวงสิกขาบท  ๓๙๕ 
สําคัญเรื่องสุญญตาวา – 
             -เปนสิ่งควรศึกษา  ๓๕๒ 
สํารวมอินทรีย  ๓๘๓ 
สิ่งที่ตองชําระกอน  ๒๑๘/๒๑๙/๒๒๑ 
สิ่งที่ตองอุตสาหะตลอดชีวิต  ๒๖๕ 
สิ่งที่ถือกันในอริยวินัย  ๓๖๗ 
สิ่งที่ทําแลวอยางแยบคาย  ๒๙๒ 
สิ่งที่นอมไปเพื่อความปลอยวาง  ๒๒๒ 
สิ่งที่นํากิเลสออกได  ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖ 
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๕๒๖                                                                                                     ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
สิ่งที่เปนไปเพื่อความสุข   ๒๓๓/๒๙๓ 
สิ่งที่พึงประสงคของผูบวช   ๒๗๗ 
สิ่งที่ไมควรใหมาหอหุมจิต   ๕๔/๕๖/ 
                   ๕๘/๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/ 
                   ๖๔/๖๕/๖๖/๖๘/๒๖๑ 
สิ่งที่ยังความเปนอรหันตใหเต็ม   ๒๒๙ 
สิ่งที่สมควรแกสมณะ   ๔๓๖ 
สิ่งที่เอียงไปสูนิพพาน   ๒๒๓ 
สิ่งเบื้องตน   ๒๑๘/๒๑๙/๒๒๑ 
สิ่งเปนเลิศในโลก   ๒๑๘ 
เสวยสุข ณ ภายใน   ๒๑๑ 
แสดงธรรมอยางรูความหมาย   ๓๔๗ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
สกทาคามิผล   ๑๙๗/๔๖๐ 
สกทาคามี   ๒๓๐/๒๘๘/๔๑๗ 
“สะเก็ดแหง”   ๑๔๒ 
“สงครามวิชัย”   ๒๔๔ 
สติ   ๒๙๖/๒๙๗/๒๙๘ 
สติปฏฐาน   ๑๑๓/๒๒๐/๓๖๒/๔๑๓ 
สติเปนอธิปไตย   ๒๘๙ 
สติสัมปชัญญะ   ๓๘๕ 
สติอันตั้งไวดวยดี   ๒๙๑ 
สมณพราหมณ   ๕๔/๗๓/๗๘/๙๕/๒๕๙ 

สมณะ   ๕/๗/๑๒๖/๑๒๙/๑๓๐/๑๓๑/ 
            ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/๑๔๕/๑๔๖/ 
            ๑๔๗/๑๔๘/๑๕๓/๑๕๕/๒๐๑/ 
            ๒๐๒/๒๐๓/๒๐๔/๒๐๕/๒๐๖/ 
            ๒๐๗/๒๐๘/๒๐๙/๒๑๐/๓๗๙/  ๓๙๕ 
สมณุทเทส   ๗๖/๗๗ 
สมถะ   ๒๕๔ 
สมยวิโมกข   ๓๙๗ 
สมาธิ   ๑๔๓/๒๒๘/๒๙๖/๒๙๗/๔๖๑ 
สมาธิขันธ   ๒๗๗/๔๖๑ 
สมาธิเครื่องไปจากขาศึก   ๑๒๑/๓๗๐ 
สมาธิพังทลาย   ๑๑๖ 
สมาธิอันเปนอเสขะ   ๓๓๖/๔๒๖/ 
                                ๔๒๗/๔๖๑ 
สมาธิอันยิ่ง   ๑๗๘/๑๗๙/๑๘๐ 
สรภู (แมน้ํา)   ๓๗๔ 
สระโบกขรณี   ๔๐๖ 
สระใหญ   ๙๓ 
สวนมะมวงของหมอชีวก   ๑๙๙ 
สสังขารปรินิพพายีบุคคล   ๔๕๖/๔๕๙ 
สักกายทิฏฐิ (สัญโญชน)   ๔๑๘ 
สังขาร   ๑๔๕/๑๔๖ 
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป-  

- เปนธรรมดา   ๔๖๕ 
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ปทานุกรม     
 
สัญญา   ๑๔๕/๑๔๖ 
สัทธานุสารี (คือ)  ๙๒ 
สัทธาวิมุตต (คือ)   ๙๒ 
สัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนา   ๒๘๖ 
สัมมาทิฏฐิเอียงไปสูนิพพาน   ๓๑๔ 
สัมมาสมาธิ   ๒๒๖/๒๕๓/๒๕๖ 
สัมมาสมาธิที่ประกอบดวยมูลฐาน – 
 -และเครื่องปรุงพรอม   ๓๐๐ 
สัมมาสมาธิแหงมรรคผล   ๒๘๖ 
สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ   ๓๐๐ 
สามเณร   ๓๑๕/๔๒๗ 
สารีบุตร (เถระ)   ๒๗๕/๓๕๓ 
สาลวัน (สวนปา)   ๓๐๑ 
สาวัตถี (นคร)   ๕๓/๙๕/๒๗๘ 
สิกขมานา (คือ)   ๗๖ 
สิกขาบท   ๑๕๐/๒๑๕ 
สิกขาที่เปนเบื้องตน   ๒๙๐ 
สิกขาบัญญัติเพื่อความเลื่อมใส   ๒๙๐ 
สิกขาเปนอานิสงส   ๒๘๙ 
สิ่งที่นาอัศจรรย   ๓๗๔/๓๙๕ 
สิ่งที่ยวนใจใหรัก   ๙๕/๑๗๒ 
สีลสิกขา   ๑๒๕ 
สีลัพพตปรามาส (สัญโญชน)   ๔๑๘ 
สีลานุสติกรรมฐาน   ๒๑๗ 

                                                          ๕๒๗ 
 
สุข   ๒๒๖/๒๒๘ 
สุญญตา   ๑๐๗/๓๕๒ 
สุตตันตะ   ๑๐๗/๓๕๒ 
สุภัททะ (ปริพพาชก)   ๓๐๑ 
สูตรที่วาดวยเรื่องสุญญตา   ๑๐๗ 
สูตรอันถือกันมาถูก   ๓๕๕ 
สูตรอันถือกันมาผิด   ๑๐๘ 
สูตรขาดมูลราก   ๑๐๙ 
สูทร (วรรณะ)   ๓๗๔ 
เสขบุคคล   ๙๑ 
เสนาสนะอันสงัด   ๒๔๔/๒๔๗/ 
                             ๓๖๕/๓๘๖ 
เสียงเยินยอเปนอันตรายที่ทารุณ – 
    -ตอการบรรลุนิพพาน   ๕๓/๕๕/๕๖ 
     /๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๕ 
     /๖๖/๖๗ 
“เสียงโหรองของขาศึก”   ๓๗ 
โสณะ (คฤหบดี)   ๑๔๕/๓๙๘ 
โสณะ (ภิกษุ)   ๒๗๖ 
โสณทัณฑะ (พราหมณ)   ๒๑๗ 
โสดาบัน   ๒๓๐/๒๘๘/๔๑๖/๔๖๐ 
โสดาปตติผล   ๑๙๗/๔๖๐ 
โสตติยะ (คือ)   ๓๙๕ 
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๕๒๘                                                                                                      ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

ห 
(สวนคําขนาบ) 

หนักในอามิส   ๙๑ 
หมอกเปนเหตุ   ๗๘ 
หลงในอาหาร   ๙๓ 
หลงใหลในอารมณ   ๑๘๓ 
หลนจากพรหมจรรย   ๙๙ 
หลอกลวง   ๑๘๓ 
‘หักขาชาวบาน’   ๑๕๘ 
หาความสุขในการนอนซบเซา   ๙๗ 
เหตุใหเกิดในนรก   ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/ 
                             ๑๙/๒๐/๒๒ 
เห็นเปนของเกษม   ๑๕๕ 
เห็นเปนของเที่ยง   ๑๕๕ 
เห็นเปนของไมเสียบแทง   ๑๕๕ 
เห็นเปนตัวตน   ๑๕๕ 
เห็นเปนสุข   ๑๕๕ 
เหล็กแดงไหมทางเดินของอาหาร   ๑๗ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
หนักในพระสัทธรรม   ๓๓๗ 
หมูซึ่งอยูผาสุก   ๓๐๑ 
หลักเบื้องตน   ๒๒๔ 
หลังอาหารแลวภาวนา   ๒๗๕ 
 

 
หลุดพนจากทุกข   ๔๐๘/๔๐๙ 
หลุดพนจากอาสวกิเลส   ๒๓ 
หูถูกกระชากเสียดีกวา   ๒๓๙ 
เห็นเปนของไมเที่ยง   ๔๐๘ 
เห็นเปนของเสียบแทง   ๔๐๘ 
เห็นเปนทุกข   ๔๐๘ 
เห็นเปนอนัตตา   ๔๐๘ 
เหลียวแลในกิจวิเวกธรรม   ๓๕๖ 
 

(สวนศัพทธรรมะ) 
‘หนองบัว’   ๓๙๐ 
หมอท่ีกลิ้งไดยาก   ๒๙๙ 
‘หวงน้ําลึก’   ๓๘๙ 
‘หอกปาก’   ๘๒ 
‘หัวเราะกันเลน’   ๖ 
หิริในกุศล   ๑๙๓ 
หิริและโอตตัปปะ   ๓๘๐ 
เหตุแหงความปราโมทย   ๓๘๘ 
“เหว” แหงความเกิด   ๔๐๙ 
 

อ 
(สวนคําขนาบ) 

อนาคตภัย  ๗๕/๗๖/๗๗/๑๗๙/๑๘๐ 
อนุชนถือเอาอยาง   ๑๑๖ 
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ปทานุกรม       
 
อยางไหนจะดีกวากัน ?   ๑๑/๑๓/๑๔/ 
                                     ๑๖/๑๗/๑๙/๒๑ 
อสนีบาตตกถูกใคร ?   ๖๒ 
อสรพิษกลับฉกเอา   ๑๐๕ 
อสุรินทราหูเปนเหตุ   ๗๘ 
อาจารยเสีย   ๑๗๙ 
อาวุธที่หอไวใตสังฆาฏิ   ๑๕๔ 
อุปชฌายะเสีย   ๑๗๘ 
 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
อดกลั้นตอทุกขเวทนาขนาดคราชีวิต 
                                                 ๑๖๙ 
“อยาไดประมาท”   ๑๘๙ 
“อยาตองรอนใจภายหลัง”   ๔๓๙ 
“อยาโตเถียงกัน”   ๑๕๗ 
“อยาทําตัวใหเนาพอง”   ๘๖ 
“อยาเที่ยวไปในวิสัยที่ไมควร”   ๑๗๒ 
“อยานึกกระหยิ่มตอลาภสักการะ”   ๖๔ 
“อยาใหขาวลีบปนขาวดี”   ๑๒๘ 
“อยาใหคนชั่วทําลายภิกษุที่ดี”   ๑๒๗ 
“อยาใหตนขาวผีทําลายขาวดี”   ๑๒๗ 
อาการของผูมีศีลสมบูรณ   ๒๑๒ 
อาการของผูไมคุมครองอินทรีย   ๓๓๒ 
อาการที่จะตองทําใหดีกวานี้มีอีก   ๒๗๒ 

๕๒๙ 
 
อาการที่นาเลื่อมใส   ๒๕๔/๒๕๕ 
อาการที่ไมทําใหนาขยะแขยง   ๒๓๘ 
อาจารยที่ถูกตองตามธรรม   ๔๒๗ 
อาศัยความเอ็นดูแลวจึงทํากิจ – 

- แกสาวกทั้งหลาย  ๑๘๙/๔๓๙ 
อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม   ๔๒๖ 

(สวนศัพทธรรมะ) 
อกนิฏฐภพ   ๔๑๘ 
อกุศลกรรม   ๑๑๑ 
อกุศลลามก   ๑๑๑ 
อจิรวดี (แมน้ํา)   ๓๗๔ 
อชปาลนิโครธ (ตนไม)   ๑๘๑ 
อชาตสัตตุ (มหาราช)   ๑๙๙ 
อทินนาทาน   ๑๙๙ 
อธิปไตยของพรหมจรรย   ๒๙๑ 
อธิศีลสิกขา   ๒๑๒ 
อนาคามิผล   ๑๙๗/๔๖๐ 
อนาคามี   ๔๑๘ 
อบาย   ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/๒๐/ 
             ๒๒/๑๗๓/๑๗๔ 
อภิชฌา   ๘๖/๓๒๓ 
อภิสมาจาร   ๒๘๙ 
อรหัตตผล   ๑๙๗/๔๖๐ 
อรหันต (คือ)   ๓๙๕ 
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๕๓๐                                                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
อรัญญสัญญา   ๓๑๕ 
อริยกันตศีล   ๒๑๖ 
อริยคุณ   ๒๑๑ 
อริยบุคคลตางชนิด   ๓๓๗ 
อริยปญญา   ๓๗๐ 
อริยมรรคมีองคแปด   ๑๑๒ 
อริยวงศ   ๒๖๕ 
อริยวิมุติ   ๓๗๐ 
อริยศีล   ๓๗๐ 
อริยสงฆ   ๔๖๐ 
อริยสมาธิ   ๓๗๐ 
อริยอัฏฐังคิกมรรค   ๑๙๗/๒๒๔/ 
                       ๒๒๕/๒๒๖/๒๙๙ 
อริยะ (คือ)   ๓๕๙ 
อรูปราคะ (สัญโญชน)   ๔๕๔ 
อวิชชา (สัญโญชน)   ๔๕๔ 
อวิปฏิสาร   ๒๒๖/๒๒๗ 
อสมยวิมุตติ   ๓๙๗ 
อสังขารปรินิพพายีบุคคล   ๔๕๕/๔๕๙ 
อสัทธรรม   ๑๘๒ 
อหังการ   ๓๕๔ 
อังคะ (แควน)   ๑๕๓/๓๗๙/๔๐๕ 
อังคราชกุมาร   ๓๗๙ 
อัคคิเวสนะ (พราหมณ)   ๓๖๙ 

 
อันตราปรินิพพายีบุคคล   ๔๕๔/๔๕๘ 
อันตรายของทิฏฐธรรมสุข   ๒๖๐ 
อันตรายของพรหมจารี   ๑๘๕ 
อันตรายที่แสบเผ็ดตอการบรรลุนิพพาน 
    ๕๓/๕๕/๕๖/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/ 
    ๖๓/๖๕/๖๖/๖๗/๒๕๙/๒๖๐ 
อันธกวินทะ (นคร)   ๓๐๔ 
อัสมิมานะ   ๓๐๔ 
อัสสปุรนิคม   ๑๕๓/๓๗๙/๔๐๕ 
อากาสานัญจายตนะ (อรูปฌาน)   ๔๔๖ 
อากิญจัญญายตนะ (อรูปฌาน)   ๔๔๖ 
อานกะ (กลองศึก)   ๑๐๗ 
อานนท   ๑/๒๗/๕๑/๖๙/๘๙/๑๐๑ 
     ๑๒๓/๑๕๑/๑๖๓/๑๖๕/๑๗๕/๒๒๗/ 
     ๒๔๘/๒๗๗/๓๐๑/๓๐๔/๓๕๖/๓๖๘ 
อานิสงสของการฉันหนเดียว   ๒๗๕ 
อานิสงสของความปราโมทย   ๒๒๗ 
อานิสงสของนิพพิทาวิราคะ   ๒๒๘ 
อานิสงสของปสสัทธิ   ๒๒๘ 
อานิสงสของปติ   ๒๒๘ 
อานิสงสของพรหมจรรย   ๒๘๙/๓๙๗ 
อานิสงสของยถาภูตญาณทัสสนะ   ๒๒๘ 
อานิสงสของศีล   ๒๒๗ 
อานิสงสของสมาธิ   ๒๒๘ 
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ปทานุกรม         
 
อานิสงสของสุข   ๒๒๘ 
อานิสงสของอวิปฏิสาร   ๒๒๗ 
อาเนญชา   ๔๔๖ 
อาปานิยกังสะ (ถวยสําริด)   ๔๐๗ 
อาภิชชิกะ (ภิกษุ)   ๑๑๗ 
อามิสทายาท   ๒๗๔ 
อายตนะภายนอก – ใน   ๓๑๔ 
อารมณของการแผเมตตา   ๒๕๐ 
อารมณแหงกรรมฐาน   ๒๕๒ 
‘อาวุธมีคมสองขาง’   ๑๕๔ 
อาสวักขยญาณ   ๒๔๕/๒๔๗/๓๙๔ 
‘อํานาจแหงนิวรณ’   ๑๘๐ 
อิจฉานังคละ (ปา)   ๓๑๕ 
อินทรีย (คือ)   ๑๔๗/๑๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓๑ 
 

อินทรียตองเสมอกัน   ๒๗๗ 
อิสิปตนมิคทายวัน   ๘๕/๔๒๐ 
อุกกเวลา (เมือง)   ๑๗๗/๔๒๓ 
อุทธัจจะ (สัญโญชน)   ๔๕๔ 
‘อุบายเครื่องออกไปจากโลก’   ๓๗๕ 
อุปธิ (กิเลส)   ๑๕๕ 
อุปาทาน   ๒๓/๑๔๙ 
อุปาทายรูป   ๑๑๐/๓๕๙ 
อุภโตภาควิมุตต (คือ)   ๙๑ 
อุรุเวลาเสนานิคม   ๔๒๐ 
‘โอชะอันเกิดแตธรรม’   ๒๗๘ 
โอตตัปปะในกุศล   ๑๙๓ 
โอปธิกะ   ๔๖๐ 
โอปปาติกะ   ๒๓๑/๒๘๘ 
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ลําดับหมวดธรรม 
ในหนังสือขุมทรัพยจากพระโอษฐ 

(เรียงลําดับจากนอยไปหามากและตามลําดับอักษร) 

 
๑ 

อารักขา  หนึ่ง                             ๒๖๘ 
๒ 

คติ  สอง                                     ๒๓๙ 
ความเพียรที่เปนหลัก  สอง           ๓๕๒ 
ภิกษุบริษัทมีชนิด  สอง                   ๙๑/๓๓๗ 
รูป  สอง                                      ๑๑๐ 
โรคของหมูสัตว  สอง                    ๑๖๘ 
ลักษณะ  สอง                               ๑๑๑ 
สิ่งเบื้องตน  สอง                         ๒๑๙/๒๒๐ 
องคของการเปนพราหมณ  สอง     ๒๑๗ 

๓ 
การกระทําที่เปนไปเพื่อความ  - 
        - สุขแกมหาชน  สาม            ๓๒๘ 
การฝกมีวิธี  สาม                          ๑๑๙ 
การแสวงหา  สาม                        ๒๖๙ 
การอบรมสติปฏฐานโดยวิธี  สาม  ๒๒๐ 
กิจของสมณะ  สาม                      ๒๑๒ 
                                                   
 

๕๓๒ 
 

 
กิจท่ีตองทํากอน  สาม                  ๒๑๓ 
กิจท่ีตองรีบทํา  สาม                     ๒๑๔ 
กิเลสสาม      ๑๙๒/๒๑๕/๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖ 
กุศลวิตก  สาม                             ๓๓๙ 
ความคด  สาม                             ๑๙๕ 
ความดําริ  สาม                            ๒๖๙ 
ความตรึก  สาม                          ๑๑๑/๓๕๙ 
ความเมา  สาม                            ๑๗๓ 
ความสงัดอันยิ่ง  สาม                   ๑๙๘ 
ทุจริต  สาม                                  ๑๗๓ 
ธรรมที่ควรเจริญ  สาม                  ๓๒๙ 
ธรรมที่ควรละทิ้ง   สาม                 ๓๒๙ 
ผูเปนที่เชื่อถือของมหาชน – 
           - มีการกระทํา  สาม          ๓๒๘ 
พระโสดาบัน  สาม                       ๔๑๖ 
สถานที่ที่พึงระลึกตลอดชีวิต – 
            ของพระราชา  สาม          ๒๗๑ 
สถานที่ที่พึงระลึกตลอดชีวิต – 
ของภิกษุ  สาม                            ๒๗๑ 
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ลําดับหมวดธรรม                                                                                       ๕๓๓ 
 
สมณะ  สาม                                ๑๒๖ 
สิกขา  สาม              ๑๒๕/๑๒๖/๑๗๘/๑๙๔ 
องคของภิกษุผูควร – 
        - แกของทําบุญ  สาม           ๔๔๒ 
องคของมาที่คูควร – 
       -  แกพระราชา   สาม             ๔๔๑ 

๔ 
การพิจารณา  สี่                           ๒๖๘ 
เครื่องเศราหมองของ – 
      - พระจันทรและพระอาทิตย  สี่      ๗๗ 
เครื่องเศราหมองของ – 
     -  สมณพราหมณ  สี่                      ๗๘ 
ที่สุดแหงพรหมจรรย  สี่                 ๑๓๙ 
ธาตุ  สี่                                        ๑๔๗ 
นักบวชหลนจากธรรมวินัยนี้ – 
       - ดวยเหตุ  สี่                         ๑๒๐ 
นิสสัย  สี่                                     ๒๖๔ 
ปจจัย  สี่               ๓/๑๐/๒๒/๕๙/๗๙/๑๑๓/ 
             ๑๕๓/๑๗๐/๑๘๒/๑๘๕/๑๙๑/๒๒๙ 
ผูอยูใกลนิพพาน – 
         - ประกอบดวยธรรม  สี่        ๒๘๓ 
พรหมวิหาร  สี่                             ๔๐๖/๔๔๕ 
 
 

 
พระสัทธรรมไมเสื่อม – 
           - ดวยมูลเหตุ  สี่                ๓๕๕ 
ภัยของนักบวช  สี่                        ๑๓๕ 
มหาภูตรูป  สี่                              ๑๑๐ 
มูลเหตุที่ทําใหพระสัทธรรม –  
            - เลอะเลือน  สี่                ๑๐๘ 
โรคของบรรพชิต  สี่                      ๑๖๘ 
วรรณะ  สี่                                    ๓๗๔ 
สติปฏฐาน  สี่            ๑๑๓/๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/ 
                                ๒๗๙/๒๙๔/๓๖๒/๔๑๓ 
สัมมัปปธาน  สี่                            ๒๙๕ 
เหตุของผูไมหลนจากธรรม – 
            - วินัย  สี่                         ๓๗๐ 
เหตุทําลายสงฆ  สี่                       ๑๖๓ 
เหตุแหงผูสมควรเสพ - 
           - เสนาสนะปา  สี่               ๒๔๙ 
อริยวงศ  สี่                                  ๒๖๕ 
อริยสัจจ  สี่                                  ๑๕๐ 
อิทธิบาท  สี่                                 ๒๙๕ 
อิริยาบถ  สี่                                  ๒๒๒ 

๕ 
กลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว – 

- มีโทษ  หา                     ๑๑๖ 
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๕๓๔                                                                                                       ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
  
กามคุณ  หา                 ๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/ 
                                                 ๑๘๔/๓๔๐ 
ขอสรรเสริญที่เหมาะ – 
        - แกธรรม  หา                      ๑๙๓ 
ขันธ  หา                                              ๑๔๕ 
คนชอบเที่ยวไมมีจุดหมาย – 
         - มีโทษ  หา                                   ๙๙ 
เครื่องลามใจ  หา                              ๓๔/๙๖ 
ชางที่ประกอบดวยองค  หา             ๓๑/๒๔๐ 
ตะปูตรึงใจ  หา                              ๘๔/๓๓๑ 
โทษในการติดถิ่น  หา                           ๑๘๖ 
โทษในการติดที่อยู  หา                         ๑๘๗ 
โทษในปาชาผีดิบ  หา                              ๘๖ 
ธรรมเครื่องอยูผาสุก  หา                       ๓๐๓ 
ธรรมสาระ  หา                            ๓๓๔/๔๖๑ 
ธรรมแหงผูสมควรออก – 
        - จากหมู  หา                             ๒๖๑ 
ธรรมอันเปนทางรอด – 
       - สําหรับภิกษุไข  หา                  ๒๘๒ 
ธรรมเครื่องดํารง – 
      - สําหรับภิกษุใหม  หา               ๓๐๔ 
นิวรณ  หา               ๒๑๖/๒๔๔/๒๔๗/๒๖๘/ 
                                         ๓๓๔/๓๖๕/๓๘๖ 
 

 
พระประจําสกุลประกอบ – 
           - ดวยการกระทํา  หา           ๔๖/๒๔๘ 
พระหลวงตาที่หาไดยาก  หา        ๑๑๘/๑๑๙ 
พระอนาคามี  หา                                ๔๑๘ 
พละ  หา                                         ๒๙๗ 
ภิกษุเขาไปสูสกุลมีโทษ  หา                     ๔๘ 
ภิกษุคลุกคลีอยูในสกุลมีโทษ  หา             ๔๙ 
ภิกษุที่ควรทําอัญชลี – 
            ประกอบดวยเหตุ  หา            ๒๔๒ 
ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุ – 
             - นารังเกียจ  หา                      ๔๗ 
ภิกษุที่ไมควรทําอัญชลี – 
           - ประกอบดวยเหตุ  หา                 ๓๓ 
ภิกษุลามกประกอบดวยเหตุ  หา                 ๙ 
มหาโจรประกอบดวยองค  หา                     ๘ 
มหาโจรชนิด  หา                                     ๗๘ 
มิตรที่ควรคบ  หา                                ๓๔๒ 
มิตรที่ไมควรคบมีลักษณะ  หา                ๙๙ 
วาจาพาล  หา                                     ๑๘๑ 
สงฆอยูเปนผาสุก – 
             - ดวยอาการ  หา                    ๓๐๑ 
เหตุแหงเถระที่นาเคารพ  หา                 ๔๓๒ 
เหตุแหงเถระที่ไมนาเคารพ  หา             ๑๘๓ 
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ลําดับหมวดธรรม                                                                   ๕๓๕ 
 
องคของเถระที่ – 
  - นาเคารพ  หา ๔๒๘ 
องคของเถระผูปฏิบัติ – 
  - เกื้อกูล  หา ๔๓๐ 
องคของผูควรออกจากหมู  หา ๔๑๐ 
องคของผูที่ไมควร – 
  - ออกจากหมู  หา ๑๖๙ 
องคของภิกษุผูพึงเปน – 
  - อาจารย  หา ๔๒๗ 
องคของภิกษุผูพึงเปน – 
  - อุปชฌายะ  หา   ๔๒๖ 
องคของภิกษุผูพึงใหสามเณร – 
  - อุปฏฐาก  หา   ๔๒๗ 
องคแหงความเดือดรอน – 
  - ของเจาอาวาส  หา ๑๘๘ 
องคแหงความบันเทิงใจ – 
  - ของเจาอาวาส  หา ๔๓๖ 
องคแหงเถระผูทํามหาชน – 
  - ใหเสื่อม  หา  ๑๘๒ 
องคแหงเถระผูนาสรรเสริญ  หา ๔๓๒ 
องคแหงเถระผูประมาท  หา ๑๘๓ 
องคแหงเถระผูประกอบดวยกิเลส – 
  -  หา ๑๘๓ 
 

 
องคแหงเถระผูประกอบมิจฉา – 
  -  อาชีพ  หา ๑๘๓ 
องคแหงเถระผูปราศจากกิเลส  หา ๔๓๒ 
องคแหงเถระผูไมนา – 
  - สรรเสริญ  หา ๑๘๔ 
องคแหงเถระผูไมประกอบมิจฉา – 
  - อาชีพ  หา ๔๓๒ 
องคแหงเถระผูไมประมาท  หา ๔๓๒ 
องคแหงเถระผูไมสํารวมอินทรีย  หา ๑๘๔ 
องคแหงเถระผูสํารวมอินทรีย  หา ๔๓๒ 
องคแหงภิกษุที่ควรใหเปน – 
  - เจาอาวาส  หา ๔๓๔ 
องคแหงภิกษุที่ไมควรใหเปน – 
  - เจาอาวาส  หา ๑๘๖ 
อนาคตภัย  หา                      ๗๔/๓๑๗/๓๒๐ 
อานิสงสในการไมติดถิ่น  หา ๔๓๕ 
อานิสงสในการอยูเปนที่  หา ๓๔๓ 
อินทรีย  หา                        ๑๔๘/๒๓๙/๒๙๖ 
อุปาทานขันธ  หา ๑๔๖ 
 

๖ 
การละกิเลสมีวิธี  หก ๔๔๗ 
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๕๓๖                                                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 
สิ่งที่เปรียบดวยสัตวชนิด  หก         ๒๙/๒๓๗ 
องคของภิกษุผูควรบูชา  หก ๔๔๓ 
องคของภิกษุผูมีคืนวัน – 
  - แตความเจริญ  หก ๓๓๐ 
องคแหงความเสื่อมใน –  
  - กุศลธรรม  หก   ๘๓ 
องคแหงภิกษุผูควรทําอัญชลี – 
  - มี  หก ๔๕๒ 
องคแหงมาที่ควรเปน – 
  - ราชพาหนะมี  หก ๔๕๒ 
อารมณ  หก               ๒๙/๑๙๖/๒๓๗/๒๔๖/ 
                                                 ๒๕๑/๒๖๘ 
อินทรีย  หก                       ๑๑๑/๑๔๗/๓๕๙ 
 

๗ 
การเกี่ยวพันดวยเมถุน  เจ็ด ๑๒๙ 
คนทุศีล  เจ็ด   ๑๑ 
ธรรมแหงผูที่นาเคารพ – 
  - ของสหธัมมิก  เจ็ด ๒๖๑ 
ธรรมอันเปนที่ตั้ง – 
 - แหงความเจริญ  เจ็ด               ๓๐๕/๓๐๗/ 
                                                 ๓๐๘/๓๐๙ 
โพชฌงค  เจ็ด                             ๒๒๒/๒๙๘ 
 

 
องคของผูควรแกของตอนรับ  เจ็ด  
                                               ๔๕๓/๔๕๗ 

๘ 
ความทุกข  แปด               ๑๓๙/๑๕๕/๑๕๖ 
ธรรมแหงผูที่นารักของ –  
  - สหธัมมิก  แปด ๒๖๒ 
บุรุษพยศ  แปด ๑๕๙ 
ภิกษุที่ดี  แปด ๒๖๓ 
มาพยศ  แปด ๑๕๙ 
มูลเหตุแหงความเสื่อม – 
  - ของภิกษุ  แปด ๑๑๕ 
มูลเหตุแหงความไมเสีย – 
  - หาย  แปด ๓๖๖ 
องคของผูเปนเนื้อนาบุญ – 
  - ของโลก  แปด ๔๕๙ 
องคแหงอริยกันตศีล  แปด ๒๑๗ 
อริยมรรคมีองค  แปด         ๑๑๒/๑๙๗/๒๒๓/ 
                               ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖/๒๕๓/ 
                               ๒๙๒/๒๙๙/๓๐๐/๓๗๗ 
อริยสัมมาสมาธิมีองค  แปด ๓๐๐ 

๙ 
ปริยัติธรรมมีองค  เกา                 ๑๐๓/๑๐๔/ 
                                ๑๐๕/๓๔๗/๓๔๘/๓๔๙ 
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ลําดับหมวดธรรม                                                                                            ๕๓๗ 
 

๑๐ 
คนที่ประกอบดวยอสัทธรรม  สิบ ๑๖๗ 
เครื่องอยูแบบพระอริยเจา  สิบ ๒๖๘ 
ภิกษุนาบุญที่ประกอบ –  
  - ดวยองค  สิบ ๔๖๔ 
มิจฉาทิฏฐิ  สิบ ๒๖๙ 
ลําดับของการทําความเปน – 
  - พระอรหันตใหเต็ม  สิบ ๒๒๗ 
สัตวที่ประกอบดวยความเลว  สิบ ๑๖๖ 
สิ่งที่นักบวชควรพิจารณา – 
  - เนือง ๆ   สิบ ๒๗๒ 
องคของการบรรลุธรรม  สิบ ๒๒๖ 
อเสกขธรรม  สิบ ๓๗๖ 
 

๑๑ 
 
คนเลี้ยงโคที่บกพรอง  สิบเอ็ด ๑๐๙ 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิจจสมุปบาท  สิบเอ็ด ๑๔๘ 
ภิกษุที่ประกอบดวย – 
  - ความบกพรอง  สิบเอ็ด ๑๑๐ 
องคของคนควรเลี้ยงโค  สิบเอ็ด ๓๕๗ 
องคของภิกษุที่จะถึง – 
  - ความเจริญ  สิบเอ็ด ๓๕๘ 
 
 

๑๖ 
 
เครื่องทําจิตใหเศราหมอง  สิบหก ๓๒๒ 
สิ่งที่พึงจํานงหวัง  สิบหก ๒๒๙ 
 
 

๑๗ 
 
โพธิปกขิยธรรม  สามสิบเจ็ด ๒๙๓ 
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