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อนโุมทนากถา

ตามที่คณะศิษยวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ไดมี
จิตศรัทธา จัดพิมพหนังสือ “พระไตรปฎก ฉบับดับทุกข”
โดย ธรรมรกัษา เพ่ือแจกเปนธรรมทานในโอกาสตางๆ นัน้
เปนกุศลกรรมท่ีมีอานิสงสสูงยิ่ง สมดังพระพุทธดำรัสวา
“สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ. การใหธรรมะ ชนะ
การใหทัง้ปวง”

อาตมภาพจงึขออนุโมทนาสาธกุารในกศุลเจตนาของ
คณะศิษยวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ผูจัดพิมพหนังสือ
“พระไตรปฎก ฉบับดับทุกข” นี้ดวยเปนอยางย่ิง และ
ขออำนาจคุณพระศรีรตันตรยัจงไดโปรดดลบนัดาลประทานพร
ใหคณะผูจัดพิมพ อีกท้ังทานเจาภาพผูอุปถัมภการจัดพิมพ
และผรูวมอนโุมทนาทกุทาน จงเจรญิรงุเรอืงดวยพระสทัธรรมของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยการศึกษาสมัมาปฏบิติั
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ใหไดพนไปจากไตรวัฏฏะ คอื กเิลสวัฏฏะ กรรมวฏัฏะ และ
วปิากวฏัฏะ ไดถงึมรรค ผล นพิพาน ทีส่ิน้สดุแหงทกุข และ
ขอจงเจริญดวย อายุ วรรณะ สขุะ พละ ปฏภิาณ ธนสาร
ธรรมสารสมบัติ ปรารถนาส่ิงใดโดยชอบ กอปรดวยธรรม
จงพลนัสำเรจ็ ทกุประการ เทอญ

(พระราชญาณวิสฐิ)

เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุี
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พระไตรปฎก เปนตำราทางพระพทุธศาสนา ทีน่บัวา
สำคญัและยิง่ใหญทีส่ดุในโลก มคีำสอนระดับผคูรองเรอืนและ
นักบวชท้ังสองฝาย ตั้งแตขั้นพื้นฐาน จนถึงพระนิพพานให
ชาวพทุธไดเลอืกปฏบิตัติามจริต วาสนาและบารมขีองแตละ
บคุคล อยางครบถวนบรบิรูณ

เพราะเหตุที่พระไตรปฎก เปนคัมภีรที่ครบถวนและ
บริบรูณนีเ่อง จงึเปนตำราท่ีมากมายถึง ๔๕ เลม ขนาดใหญ
จนกลายเปนเร่ืองยาก ทีช่าวพทุธทุกคนจะอานใหจบไดแมวา
คนละเพยีงเทีย่วเดยีว

แตถงึแมวา พระไตรปฎกจะมจีำนวนมากเพยีงใดกต็าม
แตถาเราเจาะเอาแตสาระ เพ่ือการดบัทุกขอยางแทจริง วา
โดยหลักปฏิบตัแิลว กไ็มพนไปจากกาย วาจา และใจไปไดเลย

ดวยเหตุนี้ ชาวพุทธทุกคนจึงไมจำเปนจะตองอาน
พระไตรปฎกจนจบ ก็สามารถท่ีจะปฏิบัติใหครบถวน
ตามคำส่ังสอนของพระพทุธเจาได

บทนำ
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การเรยีนมาก รมูากเสยีอกี จะกลับกลายเปนอปุสรรค
ใหไมสนใจการปฏบิตั ิ เพราะมวัแตหลงเพลดิเพลินในรสของ
ศิลปะและวรรณคดีในพระไตรปฎก หรือมัวแตหลงตีฝปาก
อวดภมูริ ูหรอือวดวาทะกนัอย!ู

ผจูดัทำไดรบัประโยชนจากพระไตรปฎกมากมายเพยีงใด
กส็ดุทีจ่ะพรรณนาไดจบส้ิน แตอาจกลาวไดสัน้ๆ วา หลงัจาก
ไดอานพระสตูรบางสตูรแลว ทำใหผเูขียน “รจูกัตัวเอง” ไดดขีึน้
และดีขึ้นมาตามลำดับ จนรูสึกประทับใจ ซึ้งใจในคำสอน
ทีป่รากฏอยใูนพระไตรปฎก

จงึเกิดสำนึกขึน้ในใจวา ชาตินีต้นไดเปนหน้ีพระไตรปฎก
จนไมอาจจะหาส่ิงใดมาทดแทนได แมกระทัง่ชวีติของตนเอง
กย็งัรสูกึวานอยเกนิไป ทีจ่ะ “ตดัหวั” ถวายพระธรรมทีม่อียู
ในพระไตรปฎกได!

จากน้ันมาจนถงึบดันี ้ไดพยายามคิดทบทวน ทีจ่ะหาทาง
ไดสนองคุณพระไตรปฎกอยูเร่ือยมา ก็เห็นมีอยูทางหน่ึง
คอื การคัดลอกธรรมะตางๆ ทีเ่ห็นวามีประโยชนหรือท่ีตนเอง
ไดรับประโยชน โดยการสรุปเอาแตสาระหรือเจาะเอาแต
สาระมาจดัพิมพเผยแผ
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เพราะถาจะคดัลอกมาท้ังดนุ โดยไมขดัเกลาสำนวนเลย
กจ็ะกลายเปน “ยาขมหมอใหญ” ทีช่าวพุทธเอือมระอากนัอยู
ตามศาลาวดัท่ัวไปอยแูลว

บดัน้ีหน้ีกตัญูอนัเปน “พนัธะทางใจ” ไดสำเรจ็เปน
รปูเลมสมตามปณธิานท่ีไดตัง้ไวแลว ขอทานผใูฝใจใครธรรม
โปรดศกึษาและนอมนำเอามาปฏิบตั ิเพือ่ขจดัความทกุขทัง้ปวง
ใหเบาบางหรอืหมดไปในแตละสวนๆ เพือ่ความเปน “อสิระ”
จากเคร่ืองรอยรัดทัง้ปวง กอนทีช่วีติอนันอยนิดนี ้ จะแตกดบั
ลวงลับจากโลกน้ีไปเสยีกอน

ธรรมะของพระพทุธองค เปนสิง่ประเสรฐิสดุ ทีม่นษุย
ควรมีไวประจำตน เพ่ือเปนเคร่ืองดำเนนิชีวติท่ีถกูตอง และใช
ดบัทกุขในชีวติประจำวนัตอไป



4  พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

หลักความจริง ที่ทุกคนรวมทั้งสัตว จะตองไดรับ
โดยเสมอหนา และยตุธิรรมอยางยิง่ คอืหลกัความจรงิท่ีวา
ทกุคนจะตองแกชรา ตองเจ็บปวย ตองตาย ตองพลัดพราก
จากของรกัและตองรบัผลแหงการกระทำ ทีต่นเองไดทำ
เอาไว อยางหลีกเล่ียงไมได พระพุทธองคไดตรัสเรือ่งนีไ้ววา

ภิกษุทั้งหลาย! เพื่อประโยชนอะไร ทุกคนจึงควร
พจิารณาเนอืงๆ วา “เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความแกไปได”

เพราะความมัวเมา ในความเปนหนมุสาว มอียแูก
สตัวทัง้หลาย เปนเหตใุหคนทำชัว่ดวยกาย วาจา และใจ เม่ือเขา
พจิารณาอยเูสมอๆ ยอมละความมวัเมา หรือทำใหเบาบางลงได

เพ่ือประโยชนอะไร ทกุคนจึงควรพจิารณาเนอืงๆ วา
“เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได”

หลกัความจรงิทีท่กุคนควรพจิารณา
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เพราะความมัวเมาในความไมมีโรค มีอยูแกสัตว
ทัง้หลาย เปนเหตุใหคนทำชัว่ดวยกาย วาจา และใจ เม่ือเขา
พิจารณาอยูเสมอๆ ยอมละความมัวเมา ในความไมมีโรค
หรอืทำใหเบาบางลงได

เพ่ือประโยชนอะไร ทกุคนจึงควรพจิารณาเนืองๆ วา
“เรามคีวามตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได”

เพราะความมัวเมาในชีวิต มีอยูแกสัตวทั้งหลาย
เปนเหตใุหคนทำความชัว่ดวยกาย วาจา และใจ เม่ือเขาได
พิจารณาอยูเสมอๆ ยอมละความมัวเมาในชีวิต หรือทำให
เบาบางลงได

เพ่ือประโยชนอะไร ทกุคนจึงควรพจิารณาเนืองๆ วา
“เราจะตองพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้”

เพราะความพอใจ ความรักใครในของรกั มอียแูกสตัว
ทัง้หลาย เปนเหตุใหคนทำช่ัวดวยกาย วาจา และใจ เม่ือเขา
พจิารณาอยเูสมอๆ ยอมละความพอใจ ความรักใครในของรัก
หรอืทำใหเบาบางลงได

เพ่ือประโยชนอะไร ทกุคนจึงควรพจิารณาเนืองๆ วา
“เรามีกรรมคือการกระทำเปนของตน เปนผรูบัมรดกกรรม
มีกรรมเปนท่ีเกิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่ง
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เราทำกรรมส่ิงใดไว ดหีรือช่ัวก็ตาม เราจะตองเปนผรูบั
ผลกรรมนั้น”

เพราะการทำความชัว่ดวยกาย วาจา และใจ มอียู
แกสัตวทั้งหลาย เมื่อเขาพิจารณาอยูเสมอๆ ยอมละการ
กระทำความช่ัว หรือทำใหเบาบางลงได

ฐานสูตร ๒๒/๗๑

ขยายความ
หลักความจริง ทีท่กุคนควรพิจารณา ๕ ขอน้ี เปนส่ิงท่ี

ผมูชีวีติตามอายขุยัจะตองไดประสบทกุคน ไมมใีครจะหลีกหนี
ไดพน ตางแตวาชาหรอืเร็วเทานัน้

เมือ่รกูฎความจรงิ ตามทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดงไวแลว
เชนน้ี ทุกคนก็ไมควรประมาท ควรจะหม่ันพิจารณาอยูเปน
ประจำ เพือ่ใหเกดิ “ภมูคิมุกนั” เหมือนการฉดีวคัซนี เพือ่ปองกัน
โรคไวกอน ฉะน้ัน

การ “ทำใจ” หรือ “ปรบัใจ” ยอมรับความจรงิไวกอน
เม่ือเหตุการณใน ๕ ขอน้ีเกดิข้ึน เราก็จะไดไมตอง “ฝนกฎ
ธรรมดาของโลก” เม่ือเราไมฝนกฎของธรรมดาหรอืธรรมชาติ
ความทุกขกเ็กดิไดนอย หรอืไมเกดิเลย
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เพราะเรา “ปลงใจได” วา สิง่เหลานี ้มใิชวาจะเจาะจง
เกดิหรือมขีึน้ เฉพาะเราหรือครอบครวัของเราเทานัน้กห็ามิได
แตวามันเปนส่ิงสาธารณะท่ัวไป และเกิดข้ึนกับทุกคนทัว่โลก
ไมเลอืกชาติ ชัน้ วรรณะ เพศ และวยั

วถิทีางท่ีจะหลีกหนีพน จากหลกัความจริง ๕ ขอนีม้อียู
หนทางเดียว คอื “อยาเกดิอกี” และการท่ีจะทำใหไมมาเกิด
อกี กเ็ปนเรือ่งงายนดิเดยีวคอืการตัด “ตนเหตุแหงการเกดิ”
เพยีงส่ิงเดียว นัน่คอื “ตดัตวัตณัหา” หรอืตวัความอยากใน
ทกุรปูแบบ เสยีใหได เรากจ็ะไมมกีารเกดิอกี ไมวาในภพหรอื
ชาตไิหนๆ
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นายบานช่ือราสยิะ ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจา ทลูถามวา
พระองคเปนผูติเตียนตบะ  คือการประพฤติทรมานตนให
ลำบากหรอื? ทรงตอบวาผทูีก่ลาวหาเชนนัน้ เปนผทูีก่ลาวตู
ดวยคำเทจ็ แลวไดทรงแสดงคำสอนของพระองคตอนายราสิยะ
วา

“ราสิยะ! บรรพชติไมควรปฏบิตัสิวนสดุ ๒ อยาง คอื
๑. การปฏิบัติตนใหพัวพันดวยกามสุข อันเปนส่ิง

เลวทราม เปนของชาวบาน เปนของปุถชุน ไมใชของพระอริยะ
ไมเปนประโยชน

๒. การปฏิบัติตนใหเหน็ดเหน่ือยและลำบากเปลา
เปนความทกุข ไมใชของพระอริยะ ไมเปนประโยชน

พระพุทธโอวาทสำหรับพระภิกษุ
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ราสยิะ! หลกัปฏบิตัสิายกลาง ไมของแวะเขาไปใกลสวน
สดุ ๒ อยางน้ัน อนัพระตถาคตตรัสรดูวยปญญาอันย่ิงเอง
แลวกระทำใหเกิดดวงตา (ปญญา) กระทำใหเกิดญาณยอมเปน
ไปเพ่ือความสงบระงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู และเพื่อ
นิพพาน คือ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ไดแก
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิและสมัมาสมาธิ

ราสิยะ! หลักปฏิบัติสายกลางนี้แล กระทำใหเกิด
ดวงตา (ปญญา) เปนไปเพ่ือสงบ เพ่ือตรัสร ูและเพ่ือนิพพาน”

ราสยิสูตร ๑๘/๓๖๐

ขยายความ
หลักปฏิบัติที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ ทาง

สายกลางไมตึงจนเกินไป และไมหยอนจนเกินไป เปนการ
ปฏิบัติที่ชาวพุทธควรพิจารณา และนำมาใชไดในทุกกรณี
ทัง้คดโีลกและคดธีรรม และใชไดในทกุระดบัดวย

คานิยมของชาวพุทธสวนมาก ทีเ่ห็นพระปฏบิตัอิยาง
เครงครดัในบางสิง่บางอยาง กม็กัจะเช่ืออยางหลับตาปดหแูต
ไมไดพจิารณาใหถวนถ่ีวา ทานเครงนัน้ถูกตองตามหลกัคำสอน
ของพระพุทธเจาหรือไม? หรือวาถูกตองแตครบถวนหรือเปลา?
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เพราะถามีการเครงบางอยาง แตไปหยอนบางอยาง
หรือเครงในสวนท่ีไมควรเครง หยอนในสิ่งท่ีไมควรหยอน
เชน เครงในการไมนอน หรือไมกนิเนือ้สัตว แตไปหยอนในเร่ือง
สกีา หรือการสำรวมอนิทรีย เปนตน

เมือ่เปนดงันี ้ กย็งัไดชือ่วา “ตงึๆ หยอนๆ” ไมอยใูน
ครรลองของมชัฌิมา กไ็มอาจจะดบัทุกขได
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สมยัหนึง่ พระผมูพีระภาคประทบัอย ูณ อนัธกวินทวิหาร
ในแควนมคธ คร้ังน้ัน ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายบังคมแลวนัง่ ณ ทีค่วรสวนขาง
หน่ึง

คร้ันแลวพระผมูพีระภาคไดตรัสกับทานพระอานนทวา
“ดกูอนอานนท! พระภกิษใุหม บวชไมนาน มาสธูรรม

วนิยัใหมๆ  เธอท้ังหลายพงึใหสมาทาน ใหตัง้มัน่ใหประดิษฐาน
อยใูนธรรม ๕ ประการ คอื

ภิกษุผูบวชใหมเหลาน้ัน พวกเธอพึงใหสมาทาน ให
ตัง้ม่ัน ใหประดษิฐานอยใูนปาติโมกขสังวร ดงัน้ีวา

๑. ทานท้ังหลายจงเปนผูมีศีล จงเปนผูสำรวมใน
ปาติโมกขสังวร จงเปนผูถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร
มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สกิขาบทท้ังหลาย

พระพุทธโอวาทสำหรับพระบวชใหม
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๒. ทานทั้งหลายจงเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย จงเปนผูมีสติเครื่องรักษาทวาร รักษาตน มีใจ
ทีร่กัษาดีแลว ประกอบดวยจติมสีตเิปนเคร่ืองรกัษา

๓. ทานทั้งหลายจงเปนผูมีคำพูดนอย อยาเปนคน
พูดมาก

๔. ทานทัง้หลายจงเปนผถูอืการอยปูาเปนวตัร จงอยู
ในเสนาสนะอันสงดั คอื ปาและปาเปล่ียว

๕. ทานทัง้หลายจงเปนผมูสีมัมาทฏิฐ ิ ประกอบดวย
สมัมาทศันะ”

อนัธกวินทสตูร ๒๒/๑๓๘

ขยายความ
พระพุทธโอวาท สำหรับพระบวชใหมนี้ นับวาเปน

หลักคำสอนท่ีสำคัญย่ิง และวาท่ีจริง ก็ไมสำคัญเฉพาะ
พระบวชใหมหรอก พระบวชเกาก็สำคัญ และจะตองปฏิบตัิ
จนตลอดชวีติดวยจงึจะอยใูนเพศนกับวชอยางมคีวามสุข หรือ
สมหวงัในการบวช
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แตในทีน่ีท้รงใหสอนพระบวชใหม กเ็พราะทานเพิง่บวช
เขามาใหมๆ  จะตองศกึษาในเรือ่งศลีใหมากเขาไวกอน มฉิะนัน้
ถาเกดิทำผดิพลาดไป อาจขาดจากความเปนพระไดงายๆ

 คำสอนใน อนัธกวินทสูตร นี ้แมวาจะดูนอย แตเวลา
อธิบายและปฏิบัติตามมันจะไมนอยเลย มันคลุมคำสอนไป
ทัง้หมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธกว็าได เพราะเหตุไร? กเ็พราะ
เหตวุา คำสอนในพระไตรปฎกทัง้ ๔๕ เลมน้ัน ลวนขยายออก
ไปจาก ๕ ขอน้ีทัง้น้ัน

ผูจัดทำจึงมีความเห็นวา เจาอาวาส หรือผูที่มีหนาท่ี
สอนพระบวชใหม ควรจะสอนพระบวชใหมใหเขาใจธรรม
ทั้ง ๕ ขอนี้ หรือใหพระบวชใหมใสใจในการศึกษา และ
ปฏิบตัติามพระพุทธโอวาทท้ัง ๕ ขอน้ีใหได

มีขอที่ควรทำความเขาใจ ที่พิเศษกวาขออื่นๆ ก็คือ
ขอ ๔ การอยปูาเปนวัตรหรอืประจำ ขอน้ีกต็องแลวแตนสิยั
หรือโอกาส เพราะไมใชศีล แตเปนวัตรท่ีควรปฏิบัติจึงเปน
ขอเลือกท่ีจะทำหรือไมทำกไ็ด

แตจะอยางไรก็ตาม ในสวนตัวของผูจัดทำเห็นวา
ในชวงของชีวิตนักบวชชวงใดชวงหนึ่ง ควรหาโอกาสไป
อยูปา หรือท่ีสงบสงัดสักระยะหนึ่ง จะเปนการดีที่สุด
เพราะจะไดประสบสิง่แปลกใหม ทีห่าไมไดในวดับาน
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เพราะความสขุอันเกิดจากความสงบสงดัน้ัน มนัเปน
ความสุขท่ีบอกหรืออธิบายกันยาก จะตองเขาไปสัมผัสเอง
ดวยเหตุนี้ พระอรหันตทานจึงนิยมอยูในท่ีสงบสงัด ทั้งๆ
ทีท่านหมดกเิลสแลว

โดยเฉพาะพระบวชใหม ทีไ่มคนุเคยกบัปา ปาเปลีย่ว
หรือท่ีสงบสงัดมากอน ถาไดมีโอกาสไปอยูในสถานท่ีนั้น
ตอนบวชแรกๆ จะรสูกึประทบัใจไปจนตลอดชวีติ หรอืยิง่ได
ผแูนะนำการปฏบิตัทิีด่แีละตรงดวย กอ็าจจะไดธรรมะอะไรบาง
กไ็ด เพราะสถานทีอ่ำนวยอยแูลว

คาของการบวชอยทูีก่ารศึกษาและปฏบิตั ิทัง้พระวนิยั
และพระธรรม ถาบวชแลวไมมกีารปฏิบตั ิ(รวมท้ังการเรยีนดวย)
มนักเ็ปนหมนัเปลา มคีาเทากบัไมบวช หรืออาจจะขาดทนุ คอื
กลายเปนสรางบาปไปก็ได ควรสังวรใหมาก

เพราะความเปนพระนัน้ พระพทุธเจาทรงมงุไปทีต่วัการ
ศกึษา ทีท่านเรยีกวา คนัถธรุะและวปิสสนาธุระ ๒ อยางนี้
เทาน้ัน ทีเ่ปนธงหรอืเปาหมายแหงการบวชอยางแทจริง

คนัถธรุะ เปนการศึกษาเลาเรยีนพระธรรมวินยั
วปิสสนาธรุะ เปนการลงมือปฏิบตัติามทีเ่รียนมานัน้
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ทัง้สองอยางจะตองทำไปตามลำดบั คอื เรียนกอน และ
ปฏิบตัภิายหลัง ถาไปทำอยางใดอยางหนึง่ กไ็มสำเร็จประโยชน
หรอืเสีย่งมากเกนิไป

โดยเฉพาะการปฏบิตัสิมาธ-ิวปิสสนานัน้ ไมบงัควรทำ
โดยไมเขาใจอยางเดด็ขาด เพราะอาจบาไดงายๆ
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พระทีป่ฏบิตัธิรรมยอมจะไมสกึ

สมัยหน่ึง ทานพระสารีบตุรอย ูณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี

ครัง้นัน้ ภกิษรุปูหนึง่ เขาไปหาทานพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู
ไดปราศรยักับทานพระสารบีตุร คร้ันผานการปราศรยัพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จงึน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่

คร้ันแลวไดกลาวกบัทานพระสารีบุตรวา
ทานผมูอีายสุารบีตุร ภกิษผุเูปนศษิยของทานลาสิกขา

สกึไปเสยีแลว
ทานพระสารีบุตรกลาววา
ผูมีอายุ ผูที่ไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย

ไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ยอมจะเปน
เชนนีแ้หละ
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ผมูอีายุ ขอท่ีภกิษุไมคมุครองทวารในอนิทรยีทัง้หลาย
ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร จัก
ประพฤติพรหมจรรย ใหบริสุทธิ์ บริบูรณ ติดตอกันไป
จนตลอดชีวิตน้ันไมใชฐานะท่ีจะมีได

ผมูอีาย ุ ขอท่ีภกิษุคมุครองทวารในอนิทรยีทัง้หลาย
รจูกัประมาณในโภชนะ ประกอบความเพยีร จกัประพฤติ
พรหมจรรยใหบรสิทุธิ ์บรบิรูณ ตดิตอกนัไปจนตลอดชีวตินัน้
เปนฐานะท่ีจะมีได

ผมูอีาย ุ กภ็กิษเุปนผคูมุครองทวารในอินทรยีทัง้หลาย
อยางไร?

ผมูอีายุ ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี เห็นรูปดวยตาแลว ไมถอื
นมิติ ไมถอือนุพยญัชนะ เธอยอมปฏิบตัเิพือ่สำรวมจกัขนุทรีย
ที่เมื่อไมสำรวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงำ ชือ่วารักษาจักขุนทรีย ชือ่วาถึง
ความสำรวมในจักขุนทรีย

ภกิษฟุงเสยีงดวยหแูลว...
ภกิษดุมกลิน่ดวยจมกูแลว...
ภกิษลุิม้รสดวยลิน้แลว...
ภกิษุถกูตองโผฏฐพัพะดวยกายแลว...
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ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือเอานิมิต
ไมถือเอาอนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย
ที่เมื่อไมสำรวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภชิฌาและโทมนัสครอบงำนัน้ ชือ่วารกัษามนินทรีย ชือ่วา
ถงึความสำรวมในมนนิทรีย

ผูมีอายุ ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
อยางนีแ้ล

ผมูอีายุ ภกิษุเปนผรูปูระมาณในโภชนะอยางไร?
ผมูอีาย ุภกิษุในธรรมวนิยัน้ี พจิารณาโดยแยบคายแลว

จงึฉนัอาหาร ไมฉนัเพ่ือเลน ไมฉนัเพ่ือมวัเมา ไมฉนัเพ่ือประดบั
ไมฉันเพื่อตกแตง ยอมฉันเพียงเพื่อความดำรงอยูไดแหง
กายน้ี เพื่อยังกายน้ีใหเปนไป เพื่อกำจัดความเบียดเบียน
เพ่ือจะอนเุคราะหพรหมจรรย

ดวยคดิเหน็วา เพราะเหตุทีฉ่นัอาหารน้ี เราจกักำจดั
เวทนาเกาเสยีดวย จกัไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนดวย ความทีก่าย
เปนไปไดนาน ความไมมโีทษ และความอยสูำราญจกัมีแกเรา

ผมูอีาย ุภกิษุเปนผรูปูระมาณในโภชนะอยางนีแ้ล
ผมูอีาย ุภกิษเุปนผปูระกอบความเพยีรอยางไร?
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ผมูอีาย ุภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ชำระจติใหบรสิทุธิจ์ากธรรม
อนักัน้จติทัง้หลาย ดวยการเดิน การน่ังตลอดวันยอมชำระจิต
ใหบรสิทุธิจ์ากธรรมอนักัน้จติทัง้หลาย ดวยการเดิน การน่ัง
ตลอดปฐมยามแหงราตรี

ในมัชฌิมยามแหงราตรีสำเร็จสีหไสยาสนโดยขาง
เบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา มสีติสมัปชญัญะ ทำในใจถงึ
สญัญาทีจ่ะลกุข้ึน รบีลุกข้ึนในปจฉิมยามแหงราตรี ชำระจติ
ใหบริสทุธ์ิจากธรรมอันก้ันจิต ดวยการเดนิ ดวยการน่ัง

ผมูอีาย ุภกิษุเปนผปูระกอบความเพียรอยางนีแ้ล
เพราะเหตนุัน้แหละ ทานท้ังหลายพึงศกึษาอยางน้ีวา

เราจักเปนผคูมุครองทวารในอินทรียทัง้หลาย จกัเปนผรูู
ประมาณในโภชนะ จกัเปนผปูระกอบความเพยีร

ผมูอีายุ ทานท้ังหลายพึงศกึษาอยางน้ีแล
สารีปตุตสูตร ๑๘/๑๑๔



20  พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

ขยายความ
พระสูตรน้ี นบัวาเปนหลักปฏิบตัสิำหรับพระบวชใหมที่

ยอดเยี่ยมที่สุด และกะทัดรัดท่ีสุดดวย มีหลักปฏิบัติสั้นๆ
เพียง ๓ ชดุเทาน้ัน คอื

๑. ใหสำรวมอนิทรยี ๖ คอื ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และใจ
๒. ใหรจูกัประมาณในอาหาร พจิารณากอนและกำลังฉัน
๓. ใหทำความเพยีร ดวยการเดนิ นัง่ ตลอดวันและ

กลางคืน ใหนอนในยามเพยีงยามเดียว
ผจูดัทำมีความเห็นรวมดวยกับทานพระสารีบตุร ทีว่า

พระบวชใหมถาไดเจริญธรรม หรือปฏิบตัธิรรมเพยีง ๓ ชดุน้ี
เทาน้ัน โอกาสที่จะคิดสึกออกไปยอมมีไดยาก หรือไมมีเลย
เพราะไมมเีวลาจะไปคดิสึก

พระสูตรนี้ ทานครูและอาจารยทั้งหลาย นาจะทำ
ความเขาใจใหถูกตองในถอยคำและสำนวน แลวนำมา
สอนพระบวชใหม แมวาจะลาบวช หรือบวชมากนอยแคไหน?
ถาไดปฏบิตัธิรรมแนวนีแ้ลว การบวชของภกิษใุหม กย็อมจะไม
เปนหมนัเปลาอยางแนนอน
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หากวาวาสนาของพระบวชใหมมมีาก ทานกอ็าจจะได
รบัคุณธรรมตางๆ อนัเปนอานสิงสแหงการปฏิบตัธิรรมแนวน้ี
กไ็ด

จึงใครขอฝากทานผูอานไวพิจารณา เพื่อการปฏิบัติ
ของตนเอง หรือนำไปแนะนำผูอื่นดวย เพราะการปฏิบัติ
แนวนี ้วาท่ีจริงก็มไิดผกูขาดไวเฉพาะพระบวชใหมเทาน้ัน แต
ชาวพทุธทุกคนกย็อมจะปฏิบตัไิดในบางโอกาส เชน ในชวงแหง
การถอืบวช การรกัษาอโุบสถศลี หรอืปฏิบตัธิรรม เปนตน
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พระพทุธเจาประทับอย ูณ อสัสปุรนิคม เมืององัคชนบท
ไดตรัสกับภิกษุถึงความหมายของคำวา “สมณะ” วาเปน
นกับวชท่ีทำตวัอยางไร จงึจะไดชือ่วา เปนผไูมทำใหปจจยั ๔
คอื จวีร อาหาร ทีพ่กั และยา ของชาวบานตองเปนหมนั
หรือสูญเปลา?

ทรงแสดงเหตผุลใหเห็นวา บคุคลเชนใด เปนผคูวรหม
ผาสังฆาฏิ คนเชนไรไมควรหม หรือท่ีหมอยแูลวคือบวชแลว
กไ็มคคูวรแกการหมผาสังฆาฏิหรือจีวร แตถาผใูดละกิเลสไดหรือ
พยายามละอย ูแมยงัไมไดหมผาเหลอืง กค็วรเชือ้เชิญใหมาหม

พระพุทธองคตรัสวา
“ภกิษทุัง้หลาย! บคุคลทีค่รองผาสงัฆาฏิแลว เราหา

กลาววาเปนสมณะ ดวยอาการเพียงครองผาสังฆาฏิเทาน้ันไม
ภกิษุทัง้หลาย หากวาเมือ่บุคคลครองผาสังฆาฏแิลวมี

ความโลภก็ละความโลภได มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทไดมี
ความมักโกรธก็ละความมกัโกรธได มคีวามริษยา กล็ะความ
รษิยาได มคีวามตระหน่ีกล็ะความตระหนีไ่ด มคีวามโออวดก็ละ

ผทูีค่วรหมผาเหลือง
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ความโออวดได มมีายาก็ละมายาได มคีวามคิดลามกกล็ะความ
คดิลามกได มคีวามเหน็ผิดก็ละความเหน็ผิดได ดวยอาการ
เพียงสักวาครองผาสังฆาฏิไซร

ถาปฏิบัติไดดังนี้ ควรใหผูนั้นครองผาสังฆาฏิ ตั้งแต
แรกเกิดทเีดยีว ควรเช้ือเชญิใหมาครองผาสงัฆาฏิดวยคำวา

‘ทานผมูหีนาอันเจรญิ! ขอทานจงหมผาเหลืองเถดิ’ ...”
จฬูอสัสปุรสตูร ๑๒/๔๑๘

ขยายความ
การบวช ทีจ่ดัวาถูกตองตามคำสอนของพระพุทธเจาน้ัน

จะตองบวชท้ังทางกายและทางใจ ความหมายของพระสูตร
นีก้ค็อืการบวชครบท้ังกาย วาจา และใจ คอื นอกจากสำรวม
ในศีลแลว ก็ตองปฏิบัติธรรม คือ การสละความชั่วราย
ในภายในประกอบดวย จึงจะถือวาเปนพระท่ีสมบูรณ ใน
ความหมายของพระพทุธองค

ดังน้ัน การบวชทีถ่กูตองตามพทุธประสงคนัน้ ไมใชของ
ทีจ่ะทำกันไดงายๆ แตกจ็ะไมเปนของยากจนเกนิไป ถาเรามี
ความพอใจทีจ่ะทำตาม กเ็พียงแตรกัษาศีล ๓ ตวั คอื กาย
วาจา และใจ หรือรักษาศีลตัวเดียวก็ได คอื ใจ เม่ือเราระวัง
รกัษาใจไดเพียงส่ิงเดียว กาย วาจา และศีลขออ่ืนๆ กจ็ะรักษา
ไดไมยากเลย และส่ิงท่ีจะคอยกำกบัใจไดดทีีส่ดุก็คอื สติ
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ภกิษยุอมตายดีกวาเปนคนทุศลี



สมยัหนึง่ พระผมูพีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควนโกศล
ชนบท พรอมดวยภกิษสุงฆหมใูหญ ไดทอดพระเนตรเหน็ไฟ
กองใหญ กำลงัลกุรงุโรจนโชติชวงอยใูนท่ีแหงหน่ึง จงึเสดจ็
แวะจากทาง ประทับน่ังบนอาสนะที่ปูไวใกลโคนไมแหงหน่ึง
คร้ันแลวตรัสกับภิกษุทัง้หลายวา

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอ
เตอืนเธอทัง้หลาย การทีบ่คุคลผทูศุลี มธีรรมลามก มคีวาม
ประพฤตสิกปรกนารังเกียจ ปกปดกรรมช่ัว มใิชสมณะ แต
ปฏญิาณวาเปนสมณะ มใิชผปูระพฤติพรหมจรรย แตปฏญิาณ
วาประพฤติพรหมจรรย เนาใน มคีวามกำหนดักลา เปนดงั
หยากเยือ่ เขาไปนัง่กอดหรอืนอนกอดพระราชธดิา บตุรสาว
พราหมณหรือบุตรสาวคฤหบด ี จะประเสริฐอยางไร

การเขาไปน่ังกอด นอนกอดกองไฟใหญโนน ทีก่ำลงัลุก
รงุโรจนโชติชวงอยนูีด้กีวา ขอนัน้เพราะเหตไุร เพราะเขาจะพึง
ถงึความตายหรอืทกุขปางตาย เพราะการเขาไปกอดกองไฟ
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ใหญนัน้เปนเหตุ แตผนูัน้เมือ่ตายไปไมพงึเขาถงึ อบาย ทคุติ
วนิบิาต นรก เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนัน้เปนปจจยั

สวนการทีบ่คุคลผทูศุลี มธีรรมอนัลามก มคีวามประพฤติ
สกปรก นารังเกยีจ ปกปดกรรมช่ัว มใิชสมณะ แตปฏิญาณ
วาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญาณวา
ประพฤติพรหมจรรย เนาใน มีความกำหนัดกลา เปนดัง
หยากเยือ่ เขาไปนัง่กอดหรอืนอนกอดพระราชธดิา บตุรสาว
พราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาออนนุมน้ัน
ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพ่ือความทุกข
ตลอดกาลนานแกเขา และผนูัน้เม่ือตายไปยอมเขาถงึ อบาย
ทคุต ิวนิบิาต นรก

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอ
เตอืนเธอท้ังหลาย การทีบ่คุคลผทูศุลี ฯลฯ ยนิดกีารกราบไหว
ของปวงชนนัน้ จะดีอยางไร

การท่ีบรุษุมีกำลงั เอาเชอืกหนังอันเหนียวแนนพันแขง
ทัง้สองขาง แลวชักไปชักมา เชือกหนังพึงบาดผวิ บาดผิวแลว
พึงบาดหนัง บาดหนังแลวพึงบาดเนื้อ บาดเน้ือแลวพึงตัด
เสนเอ็น ตดัเสนเอ็นแลวพงึตดักระดูก ตดักระดูกแลว หยดุอยู
จดเย่ือในกระดูก นั้นดีกวา เพราะเขาจะพึงถึงความตาย
หรอืทุกขปางตาย มขีอน้ันเปนเหตุ แตผนูัน้เมือ่ตายไปไมพงึ
เขาถงึ อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะขอนัน้เปนปจจยั
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สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ ยินดีการกราบไหวของ
ปวงชนนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย มิใชประโยชน
เพ่ือทุกขสิน้กาลนาน แกบคุคลผทูศุลีน้ัน และบุคคลผทูศุลีน้ัน
เม่ือตายไปยอมเขาถึง อบาย ทคุติ วนิบิาต นรก

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอ
เตือนเธอทัง้หลาย การท่ีบคุคลผทูศุลี ฯลฯ ยนิดีอญัชลีกรรม
ของปวงชนนัน้ จะดีอยางไร

การทีบ่รุษุมีกำลัง เอาหอกอนัคมชะโลมน้ำมัน พงุใส
กลางอกนั้นดีกวา เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข
ปางตาย มขีอน้ันเปนเหต ุแตผนูัน้เม่ือตายไปไมพงึเขาถึง อบาย
ทคุติ วนิบิาต นรก เพราะขอน้ันเปนปจจัย

สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ ยินดีอัญชลีกรรมของ
ปวงชนนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย มิใชประโยชน
เพ่ือทุกขสิน้กาลนาน แกบคุคลผทูศุลีน้ัน และบุคคลผทูศุลีน้ัน
เม่ือตายไปยอมเขาถึง อบาย ทคุติ วนิบิาต นรก

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอ
เตอืนเธอทัง้หลาย การทีบ่คุคลผทูศุลี ฯลฯ บรโิภคจวีรทีเ่ขา
ถวายดวยศรทัธาของปวงชนนัน้ จะดอียางไร

การทีบ่รุษุมกีำลงัเอาแผนเหลก็แดง ไฟกำลงัลกุรงุโรจน
โชติชวงนาบกายตวันีด้กีวา เพราะเขาจะพึงถงึความตายหรอื
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ทกุขปางตาย มขีอน้ันเปนเหต ุแตเขาเม่ือตายไปไมพงึเขาถึง
อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะขอนัน้เปนปจจยั

สวนการทีบ่คุคลผทูศุลี ฯลฯ บริโภคจวีรทีเ่ขาถวายดวย
ศรัทธาของปวงชนนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใช
ประโยชน เพ่ือทุกขสิน้กาลนานแกบคุคลผทูศุลีน้ัน และบคุคล
ผทูศุลีน้ัน เม่ือตายไปยอมเขาถึง อบาย ทคุติ วนิบิาต นรก

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอ
เตอืนเธอท้ังหลาย การทีบ่คุคลผทูศุลี ฯลฯ บรโิภคบณิฑบาต
ท่ีเขาถวายดวยศรัทธาของปวงชนนัน้ จะดอียางไร

การท่ีบรุษุมีกำลงั เอาขอเหลก็แดง ไฟกำลังลุกรงุโรจน
โชติชวงเก่ียวปากอาไว แลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกำลังลุก
รงุโรจนโชตชิวงเขาในปาก กอนเหลก็แดงนัน้จะพงึไหมรมิฝปาก
ไหมปาก ไหมลิ้น ไหมคอ ไหมอก ไหมเร่ือยไปถึงไสใหญ
ไสนอย แลวออกทางทวารเบือ้งต่ำนีด้กีวา เพราะผนูัน้พงึถงึ
ความตายหรือทกุขปางตาย มขีอนัน้เปนเหต ุแตผนูัน้เมือ่ตายไป
ไมพงึเขาถงึ อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะขอนัน้เปนปจจยั

สวนการทีบ่คุคลผทูศุลี ฯลฯ  บริโภคบิณฑบาตท่ีเขา
ถวายดวยศรทัธาของปวงชนนัน้ ยอมเปนไปเพือ่ความฉิบหาย
มใิชประโยชน เพ่ือทุกขสิน้กาลนาน แกบคุคลผทูศุลีน้ัน และ
บคุคลผทูศุลีนัน้ เมือ่ตายไปยอมเขาถงึ อบาย ทคุติ วนิบิาต นรก
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ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอ
เตอืนเธอทัง้หลาย การทีบ่คุคลผทูศุลี ฯลฯ บรโิภคเตยีงตัง่
ทีเ่ขาถวายดวยศรัทธาของปวงชนนัน้ จะดอียางไร

การท่ีบรุษุผมูกีำลงั จบัท่ีศรีษะหรือท่ีคอ แลวใหนัง่ทับ
หรอืนอนทบัเตยีงหรอืตัง่เหลก็แดง ไฟกำลงัลกุรงุโรจนโชตชิวง
นัน้ดกีวา ขอนัน้เพราะเหตไุรเพราะผนูัน้จะพงึเขาถงึความตาย
หรอืทกุขปางตาย มขีอนัน้เปนเหต ุแตผนูัน้เมือ่ตายไป ไมพงึ
เขาถงึ อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะขอนัน้เปนปจจยั

สวนการท่ีบคุคลผทูศุลี ฯลฯ บริโภคเตียงตัง่ท่ีเขาถวาย
ดวยศรัทธาของปวงชนน้ัน ยอมเปนไปเพือ่ความฉิบหายมใิช
ประโยชน เพ่ือทุกขสิน้กาลนานแกบคุคลผทูศุลีน้ัน และบคุคล
ผทูศุลีน้ัน เม่ือตายไปยอมเขาถึง อบาย ทคุติ วนิบิาต นรก

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอ
เตือนเธอท้ังหลาย การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ บรโิภควิหารท่ี
เขาถวายดวยศรทัธาของปวงชนนัน้ จะดอียางไร

การท่ีบรุษุมกีำลงั จบัมดัเอาเทาขึน้ เอาหัวลง โยนลง
ในหมอเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุงโรจนโชติชวง ผูนั้นถูกไฟเผา
เดอืดดจุฟองน้ำในหมอเหล็กแดงนัน้ บางคร้ังลอยข้ึนขางบน
บางคร้ังจมลงขางลาง บางคร้ังลอยไปขวางๆ นีด้กีวา
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ขอน้ันเพราะเหตไุร เพราะผนูัน้พึงเขาถึงความตาย หรือ
ทกุขปางตาย มขีอนัน้เปนเหต ุแตผนูัน้เมือ่ตายไปไมพงึเขาถงึ
อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก

สวนการท่ีบคุคลผทูศุลี ฯลฯ บรโิภควหิารทีเ่ขาถวาย
ดวยศรัทธาของปวงชนน้ัน ยอมเปนไปเพือ่ความฉิบหายมใิช
ประโยชน เพือ่ทกุขตลอดกาลนาน แกบคุคลผทูศุลีนัน้ และบุคคล
ผทูศุลีน้ัน เม่ือตายไปแลวยอมเขาถึง อบาย ทคุติ วนิบิาต นรก

ดกูรภิกษุทัง้หลาย เพราะเหตนุัน้แหละ เธอท้ังหลายพึง
ศึกษาอยางน้ีวา เราทั้งหลายบริโภคจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคลิานปจจยั เภสชั บรขิาร ของชนเหลาใด
ปจจัยของชนเหลาน้ัน จักมีผลมาก มีอานิสงสมากและ
การบรรพชาของเราทัง้หลายจกัไมเปนหมนั มผีล มกีำไร

ดกูรภิกษทุัง้หลายเธอทัง้หลายพงึศกึษาอยางน้ีแล อนึง่
เธอท้ังหลายพงึศึกษาอยางน้ีวา เม่ือพิจารณา เห็นประโยชนตน
ควรแททเีดยีวท่ีจะใหประโยชนนัน้สำเร็จดวยความไมประมาท
เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนผูอื่น ก็ควรแททีเดียวท่ีจะให
ประโยชนนัน้สำเรจ็ดวยความไมประมาท หรือเมือ่พิจารณาเห็น
ประโยชนทัง้สอง กค็วรแททเีดยีวท่ีจะใหประโยชนทัง้สองนัน้
สำเรจ็ดวยความไมประมาท



30  พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

พระผมูพีระภาคไดตรสัภาษตินีจ้บลงแลว และเมือ่กำลงั
ตรสัภาษตินีอ้ย ู โลหติรอนพงุออกจากปากของภกิษุ ๖๐ รปู
พวกตน  ภกิษ ุ๖๐ รปู พวกกลาง ลาสิกขา สกึมาเปนคฤหัสถ
ดวยกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค
ทำไดยาก ขาแตพระผมูพีระภาค ทำไดแสนยาก อกี ๖๐ รปู
จติหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถอืม่ัน

อคัคขินัธปูมสตูร ๒๓/๑๑๔
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ธรรมท่ีนกับวชควรระลกึไวประจำ

พระพุทธเจาไดตรัสเตือนภิกษุ ปรากฏใน “อภิณห
ปจจเวกขณธรรมสูตร” ไว ๑๐ ขอ ดงัน้ี

บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา
๑. บดัน้ีเรามีเพศตางจากคฤหสัถแลว อาการกริยิา

ใดๆ ของสมณะ เราจะตองทำอาการกิรยิาน้ันๆ
๒. การเลีย้งชีวติของเราเกีย่วเน่ืองดวยผอูืน่ เราควร

ทำตวัใหเขาเลีย้งงาย
๓. อาการกาย วาจาอยางอ่ืน ทีเ่ราจะตองทำใหดกีวาน้ี

ยงัมีอยอูกี ไมใชมเีพียงเทาน้ี
๔. ตวัของเราเองตเิตยีนตัวเราเองโดยศีลไดหรอืไม?
๕. ผรูใูครครวญแลว ตเิตียนเราโดยศลีไดหรือไม?
๖. เราจะตองพลัดพราก จากของรกัของชอบใจท้ังส้ิน
๗. เรามีกรรมเปนของตน เราทำกรรมอนัใดไว ดกีต็าม

ชัว่ก็ตาม เราจะตองรบัผลของกรรมนัน้ๆ
๘. วนัคืนลวงไปๆ บดัน้ีเรากำลงัทำอะไรอยู?
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๙. เรายนิดจีะอยใูนท่ีสงบสงัดหรือไม?
๑๐. คณุธรรมหรอืคุณวเิศษของเรามีอยหูรอืไม ทีจ่ะทำ

ใหเราเปนผไูมเกอเขนิ เม่ือถูกเพือ่นบรรพชิตถาม
ในกาลภายหลัง?

อภณิหปจจเวกขณธรรมสตูร ๒๔/๙๑

ขยายความ
การสำนึกตน การมีสมณสัญญา หรือระลึกถึงเพศ

ภาวะและหนาท่ีของตนอยเูนืองๆ จดัวาเปนอุบายอยางหนึง่
ทีจ่ะชวยใหทกุคนไมหลงลมืตน หรือลืมทำกิจหนาท่ีของตน

พระสูตรนี ้ทรงเตือนภกิษ ุตัง้แตระดบัปากทอง จนถงึ
พระนิพพานเลย ถาภิกษุรูปใดหมั่นระลึก และนำมาปฏิบัติ
ใหครบถวนเพียง ๑๐ ประการเทานี้ ก็นับวาสมควรแกการ
เปน “เนือ้นาบญุ” ของชาวพุทธแลว

สำหรบัชาวบานผคูรองเรือน กส็ามารถทีจ่ะประยกุต
เอาขอธรรมเหลาน้ีไปปฏิบตัไิดเกือบครบทกุขอ โดยเฉพาะขอ
๔, ๕, ๖, ๗ และ ๘ จำเปนอยางย่ิงไมเฉพาะแตนักบวช
เทาน้ัน แตจำเปนสำหรบัทุกคน ทกุเพศ และทกุวัยอีกดวย

ถาไดคดัลอกขอความนี ้แลวพิมพหรือเขยีนใหอานงาย
ตดิไวในท่ีเปดเผยเห็นงาย กจ็ะชวยเปน “อนสุต”ิ ไดอยางดี
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พระพทุธเจาประทับอย ูณ ภเูขาคชิฌกูฏ เมอืงราชคฤห
ไดทรงแสดงถึงธรรมที่ภิกษุปฏิบัติแลว จะมีแตความเจริญ
ฝายเดียว ไมมีความเส่ือมเลย เรียกวา อปริหานิยธรรม
ม ี๗ ประการ คอื

๑ . หม่ันประชุมกันเนืองนิตย
๒. เมือ่ประชมุกพ็รอมเพรยีงกนัประชมุ
๓. ไมบญัญัตสิิง่ท่ีพระพทุธเจาไมบญัญัตขิึน้
๔. ใหความเคารพภกิษุทีเ่ปนประธาน
๕. ไมลอุำนาจแกความอยากทีเ่กดิข้ึน
๖ . มคีวามยนิดใีนเสนาสนะปา
๗.ระลึกถงึเพือ่นพรหมจารผีมูศีลี

ทีย่งัไมมาขอใหมา ทีม่าแลวขอใหอยเูปนสขุ
ภกิขสุตูร ๒๓/๒๓

ธรรมท่ีไมเสือ่มของภกิษุ
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 ภกิษุทัง้หลาย! ธรรม ๗ ประการน้ี  ยอมเปนไปเพือ่
ความเสือ่มแกภกิษผุเูสขะ  ๗ ประการเปนไฉน?  คอื

๑. ความเปนผูชอบทำการงาน
๒. ความเปนผูชอบการพูดคุย
๓. ความเปนผชูอบนอนหลบั
๔. ความเปนผชูอบคลกุคลดีวยหมคูณะ
๕. ความเปนผไูมคมุครองทวารในอินทรียทัง้หลาย
๖. ความเปนผไูมรจูกัประมาณในอาหาร
๗. กจิทีจ่ะพึงทำมอียใูนสงฆ  ภกิษไุมสำเหนยีกในกจินัน้

อยางนีว้า กพ็ระเถระผรูตัตญั ู บวชมานาน เปนผรูบัภาระ
มีอยูในสงฆ ทานเหลาน้ัน จะรับผิดชอบดวยกิจน้ี ดังน้ี
ตองขวนขวายดวยตนเอง

ภกิษุทัง้หลาย! ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพือ่
ความเส่ือมแกภกิษุผเูสขะ

(ถาปฏบิตัติรงขามจากนี ้ กเ็ปนความเจริญแกภกิษุนัน้)
เสขสตูร  ๒๓/๒๗

ธรรมท่ีเปนทางเส่ือมของภกิษุ
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พระพทุธเจาประทบัอย ูณ ฝงแมน้ำคงคา อกุกเจลนคร
แควนวชัช ีทรงปรารภถงึพระสารบีตุรและพระมหาโมคคลัลานะ
ซึง่ปรินพิพานไปแลวไมนานวา เหมือนทิศทัง้หลายวางเปลา
ทรงชมพระอัครสาวกทั้งสอง แกภิกษุทั้งหลาย ทรงเตือน
ภกิษทุัง้หลายมใิหประมาท ทรงเปรยีบวา แมตนไมใหญมแีกน
ยงัอาจลมได แลวตรัสวา

“ภิกษุทั้งหลาย! เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ
มตีนเปนทีพ่ึง่ อยามสีิง่อืน่เปนทีพ่ึง่ คอืจงมธีรรมเปนเกาะ
มธีรรมเปนทีพ่ึง่ อยามสีิง่อืน่เปนทีพ่ึง่อยเูถดิ

ภกิษุทัง้หลาย! ภกิษุมตีนเปนเกาะ มตีนเปนท่ีพึง่ ไมมี
สิง่อ่ืนเปนท่ีพึง่ คอืมีธรรมเปนเกาะ มธีรรมเปนท่ีพึง่ ไมมสีิง่อ่ืน
เปนที่พึ่ง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายใน
กายอย ูมคีวามเพียร มีสติ มสีมัปชญัญะ ละความชอบและ
ความชงัในโลกเสยี

พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอย.ู..

ทรงใหภกิษมุธีรรมเปนท่ีพึง่
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พจิารณาเห็นจิตในจิตอย.ู..
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอย.ู..
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุพวกใดพวกหน่ึง ในบัดนี้ก็ดี

ในกาลทีล่วงไปแลวก็ด ี จงเปนผมูตีนเปนเกาะ มตีนเปนท่ีพึง่
มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู
ภกิษเุหลานีน้ัน้ ทีเ่ปนผใูครตอการศกึษาจะเปนผเูลศิ”

เจลสูตร ๑๙/๒๐๕
ขยายความ

ทกุคนควรมทีีพ่ึง่ ทีพ่ึง่อ่ืนก็ยงัไมเปนหนึง่ เหมอืนการพึง่
ตนเอง และการพึง่ตนเองดวยสิง่ใด กไ็มแนนอนหรอืมัน่คงเทา
กบัมีธรรมะเปนท่ีพึง่ การมธีรรมเปนท่ีพึง่ จงึถือวาเปนท่ีพึง่อัน
เกษมและอมตะ

ดงันัน้ ผหูวงัความสุขและพนจากความทุกขอยางแทจรงิ
กจ็งทำทีพ่ึง่ใหตนเอง ดวยการเจริญสตปิฏฐาน ๔ หรอืเจริญ
วปิสสนา ตามแนวคำสอนของพระพทุธเจา ทีท่รงแสดงไวใน
พระสูตรน้ี ตัง้แตวนัน้ี และเด๋ียวน้ีเถิด

หลักการเจริญวิปสสนา ตามแนวสติปฏฐานสูตร ได
นำมาลงไวครบถวนแลว ขอไดโปรดอานดวยวจิารณญาณ และ
นอมนำเอามาปฏิบตั ิตามกำลังสติปญญาและวาสนาของตนๆ
เถดิ แลวชวีติของทานกจ็ะไมเปนหมนัเปลา ทีไ่ดเกดิมาในโลก
และไดพบพระพุทธศาสนา
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พระพุทธเจาทรงตำหนิลาภสักการะ
พระพุทธเจาประทบัอย ูณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวตัถี

ไดตรสักบัภกิษทุัง้หลายวา
“ภกิษุทัง้หลาย! ลาภ ยศ สกัการะ และชือ่เสยีงเปน

ของทารณุ เผด็รอน หยาบคาย เปนอนัตรายแกการปฏบิตัธิรรม
และบรรลุธรรมอนัเกษม ซึง่ไมมสีิง่อืน่ยิง่ไปกวาเปรียบเหมอืน
ปลาบางตวั เหน็แกเหยือ่ กลนืเบด็ทีพ่รานเบ็ดเกีย่วเหย่ือหยอน
ลงไปในน้ำลึก มนักลนืเบด็ของพรานอยางนีแ้ลวไดรบัทุกขถงึ
ความพนิาศ พรานเบด็พงึทำไดตามความพอใจ ฉะนัน้

ภกิษทุัง้หลาย! พรานเบด็เปนชือ่ของมารใจบาป เบด็
และเหยือ่เปนชือ่ของลาภสักการะและชือ่เสียง ภกิษบุางรปู
ยนิดีพอใจ ในลาภสกัการะและชือ่เสยีง ทีเ่กิดข้ึนแลว ภกิษุนี้
เรากลาววา กลนืเบ็ดของมาร ไดรบัทกุขถงึความพินาศ

เพราะฉะน้ัน เธอทัง้หลายพงึศึกษาอยางน้ีวา เราท้ังหลาย
จะละลาภสักการะและช่ือเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภ
สกัการะและชือ่เสยีงทีเ่กิดข้ึนแลวจะครอบงำจติของเราไมได
เธอทัง้หลายพงึปฏบิตัอิยางนีแ้ล”

พฬิสสูตร ๑๖/๒๔๘
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ขยายความ
การทีพ่ระพทุธเจาทรงตำหนลิาภ ยศ สกัการะ และ

ชือ่เสยีง ไวอยางรนุแรง กเ็พือ่ใหสาวกเห็นความสำคญัของ
สิง่เหลานี ้ทีไ่ดทำลายคนดมีามากมายแลวนัน่เอง

ทั้งนี้ก็เพราะวา จิตใจของปุถุชนนั้นกลับกลอกงาย
หวัน่ไหวงาย ถาไดใกลชดิสิง่ใดนานๆ แลว จติใจกย็อมจะเปลีย่น
แปรไปได กลายเปนคนละคนกนัเลยทีเดยีว มตีวัอยางใหเรา
ไดศกึษา ทัง้ในอดตีและปจจุบนัทุกยุคทุกสมัย

พระพทุธองคจงึทรงแสดงโทษไวกอน เพือ่ใหเกดิการ
สงัวรระวัง ไมเกิดความประมาท เม่ือมีลาภสกัการะเกดิข้ึนก็จะ
ไดบริโภคใชสอย ดวยความไมหลงลืมตน มีสติและปญญา
คอยหมั่นกำกับและพิจารณาอยูเสมอ ทุกข โทษ และภัย
อนัแสบเผด็ รนุแรง กไ็มอาจจะเกดิขึน้ได

เพราะการทำความดีนั้น ตองใชเวลานาน ใชความ
อดทนมาก ตองเสยีสละทัง้ทรพัยสนิ กำลงักาย และกำลงัใจ
ที่เขมแข็งเด็ดเด่ียว แมกระน้ันเมื่อเผลอใจเพียงนิดเดียว
ความดีที่ทำมาเปนเวลานาน ก็อาจพังทลายลงไดในพริบตา
ความไมประมาทจึงเปนวิถทีางท่ีปลอดภัย ดวยประการท้ังปวง
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี ไดตรัสกับภิกษุทัง้หลาย วา

“ภิกษุทั้งหลาย! ลาภสักการะและช่ือเสียง เปนของ
ทารุณ เผด็รอน หยาบคาย เปนอนัตรายแกการปฏิบตัแิละ
บรรลธุรรมอนัเกษม ไมมสีิง่อืน่ย่ิงไปกวา

ภิกษุทั้งหลาย! ลมชื่อวาเวรัมภา พัดอยูในอากาศ
เบ้ืองบน ซดันกท่ีบนิอยใูนอากาศนัน้ เม่ือมันถูกลมเวรมัภาซัด
เทาขาดไปทางหนึง่ ซดัปกขาดไปทางหนึง่ ซดัศีรษะขาดไปทาง
หนึง่ ซดัตวัขาดไปอกีทางหนึง่

ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เธอถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงำแลว
จิตถูกย่ำยีแลว เวลาเชาเธอถือบาตร เขาไปบิณฑบาตใน
หมบูานไมระวงัรักษา ไมควบคุมกาย วาจา และใจ ขาดสติ
ไมสำรวมอนิทรยี มตีา ห ูเปนตน เธอเหน็หญิงทีน่งุหมไมเรยีบรอย

ภิกษุที่ถูกลมเวรัมภาพัดขาด
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แลวเกิดราคะในจติ เธอถูกราคะครอบงำแลว ตองลาสิกขา
สึกออกมา

ภิกษุพวกหนึ่งเอาจีวรของเธอไป พวกหนึ่งเอาบาตร
พวกหน่ึงเอาผารองน่ัง พวกหน่ึงเอากลองเข็มฯ เปรียบดัง
นกถกูลมเวรัมภาซดัไป ฉะน้ัน

ภกิษทุัง้หลาย! ลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมทารุณ
และเผด็รอน อยางน้ีแล”

เวรมัภสตูร ๑๖/๒๕๓

ขยายความ
การบวชเปนพระ ถาระวังหรือปดก้ัน เหตุแหงความ

เส่ือมเพียง ๒ ประการ คอืลาภสักการะ (เงนิ) และราคะ
(ผหูญิง) ไดถกูตอง การมชีวีติอยใูตรมกาสาวพัสตร กจ็ะมี
อินทรียที่ผองใส ควรแกการกราบไหว และสมแกการเปน
เน้ือนาบุญของชาวพทุธ

แตเมือ่มนัเกิดหมดบุญจริงๆ จนผาเหลืองรอน กอ็ยา
ทนทซูีอ้ย ูใหเกดิความมวัหมองแกศาสนาเลย ควรรบีสึกออก
ไปเสยีโดยเรว็ อยาทันใหเกิดราคี เม่ือมีศรัทธา จงึคอยมาบวชใหม
ภายหลัง โลกก็จะไมช้ำ ธรรมก็จะไมเสยี
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พระพทุธเจาประทับอย ูณ ภเูขาคชิฌกูฏ เมอืงราชคฤห
ไดทรงปรารภถงึพระเทวทตัท่ีบวชแลวไรผล แลวตรัสกับภิกษุ
ทัง้หลายถงึผลของการบวช พอสรุปเปนใจความโดยยอไดวา

ผบูวชบางคนในศาสนาน้ี ออกบวชเพราะเห็นวา ทกุคน
ตองเกิด แก เจบ็ ตาย ทกุข โศก คบัแคนใจ เหน็วาการบวช
เปนทางเปล้ืองทกุขไดสิน้เชงิ จงึออกบวช เมือ่บวชแลวมลีาภ
ยศ สกัการะ ชือ่เสียง ยอมหลง ลมืตวั มวัเมา ยกตัวประมาท
พระพุทธองคทรงเปรียบภิกษุประเภทนี้ เหมือนคนเขาปา
ตองการแกนไม หรือไมแกนเอาไปปลูกเรือน แตเมื่อเขา
พบตนไมใหญ เขาไมรจูกัแกนไม ไมรจูกักระพีไ้ม เขาจึงตดัเอา
กิง่และใบไมแบกไป โดยเขาใจวาเปนแกนไม ฉนัใด?

คนบางคนออกบวชในศาสนานี ้กฉ็นัน้ัน เม่ือเหน็วาโลกน้ี
ไมมอีะไรแนนอน ถกูความทกุขทวมทบัแลวจงึออกบวช ครัน้

การบวชท่ีไดรบัผลตางกัน
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เม่ือบวชแลวกลับหลงติดอยใูนลาภ ยศ ชือ่เสียง แลวก็มวัเมา
ประมาทอย ูยอมไมถงึแกนของศาสนา จงึไมพนจากความทกุขไปได

สวนบางคนออกบวช แลวไดรบัผลของศาสนาตรงตาม
พทุธประสงค เขายอมพนจากความทกุขได เหมอืนคนเขาปา
หาแกนไม แลวตัดเอาไมแกนไปไดตามตองการ

มหาสาโรปมสูตร ๑๒/๓๐๑

ขยายความ
การบวชทีจ่ะใหไดผลสมบรูณ ตามความมงุหมายของ

พระพทุธองคนัน้ จะตองมีองคประกอบหลายๆ อยาง เชน
-มศีรทัธา
-ศึกษาใหรูความหมาย
-ตองใชปญญา
- เลือกหาวัดท่ีจะบวช
-มศีรทัธา คอื ตองมคีวามเชือ่และเลือ่มใส ตัง้ใจและ

เตม็ใจท่ีจะบวช มใิชบวชเพราะถูกขอรอง หรอืบวชตามประเพณี
-ศกึษาใหรคูวามหมาย คอื ใหรคูวามมงุหมายของการ

บวชอยางแทจริง ไมใชบวชเขาไปพกัผอน หรือกินๆ นอนๆ
ซึง่จะไดผลลบมากกวาบวก
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-ตองใชปญญา คอื นอกจากมศีรทัธาแลว จะตองมี
ปญญาคกูนัอีกดวย มฉิะนัน้ก็อาจจะพาใหงมงายไดงาย เพราะ
แตละวดัแตละสำนกั กม็กัจะปฏบิตัไิมเหมอืนกนั

- เลือกหาวัดที่จะบวช คือ ขจัดความคิดผิดๆ ที่วา
บวชท่ีวดัไหนๆ มนักเ็ปนพระเหมอืนกนั นัน่เปนความคดิของ
คนที่ไมรูจักคำสอนของพระพุทธเจา เพราะถาบวชท่ีวัดผิด
กจ็ะขาดทนุไปตลอดชีวติ และอาจเปนมิจฉาทฏิฐิดวย

การบวชท่ีวดัผดิ หมายความวา ในวัดนัน้ไมมกีารศึกษา
ทัง้ดานปริยตัแิละดานปฏิบตั ิจะทำใหผเูขาไปบวชเสยีเวลาเปลา

มหินำซ้ำบางวัด ยงัมกีารสอนและการปฏบิตัสิวนทาง
กบัแนวคำสอนของพระพทุธเจาอีกดวย

ดงันัน้ ผบูวชดวยศรทัธาอยางแทจรงิ จงึควรเลอืกวัด
เลือกครู-อาจารย และเลือกดูแนวคำสอนและปฏิบัติวา
ถูกตองตรงตามหลักพระไตรปฎกและอรรถกถาหรือไม?
ถาไมตรงกอ็ยาบวชเลยจะขาดทุนและเปลืองตวัเสยีเปลาๆ
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พระพทุธเจาประทบัอย ูณ หมบูานนครวนิทะ ในโกศล
ชนบท เม่ือชาวบานทราบขาวจึงมาเฝา ทรงแสดงธรรมให
ขอสังเกต เพื่อใหชาวบานนครวินทะ รูวานักบวชพวกไหน
เปนพวกท่ีไมควรใหความเคารพ นบัถอื และบูชา และนักบวช
พวกไหนท่ีควรใหความเคารพนบัถอืและบชูา พอสรุปความไดวา

นกับวชเหลาใด ยงัมคีวามกำหนดั ความขดัเคอืง ความ
ลมุหลงในรูป ทีเ่หน็ดวยตา มคีวามลมุหลงในเสียง ทีไ่ดยนิดวย
ห ูมคีวามลมุหลงในกล่ิน ทีไ่ดดมดวยจมกู มคีวามลมุหลงใน
สมัผสัทีถ่กูตองดวยกาย มคีวามลมุหลงในธรรมารมณ ทีเ่กดิ
ทางใจไมหมดไปแลว

ยงัมีจติไมสงบภายใน ยงัประพฤตลิมุๆ ดอนๆ ทางกาย
ทางวาจาและทางใจอย ูนกับวชเชนนีไ้มควรสกัการะ ไมควร
เคารพ นบัถอื และบูชา นัน่เพราะเหตุใด?

นกับวชทีค่วรและไมควรบชูา
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เพราะเหตวุา แมพวกเราชาวบาน กย็งัมคีวามกำหนดั
มีความขัดเคือง มีความลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา
และทางใจอยู ก็เมื่อพวกเราไมเห็นความประพฤติของพวก
นกับวชนัน้ ทีย่ิง่ไปกวาพวกเราดงัน้ี

ฉะนั้น นักบวชเหลาน้ัน จึงไมควรแกการสักการะ
เคารพ นบัถอื และบชูา

ถานักบวชเหลาใดประพฤติตรงขามจากนี้ นักบวช
เหลานัน้กค็วรแกการสกัการะ เคารพ นบัถอื และบูชาของ
ชาวบานโดยแท

นีค่อืพระพทุธโอวาทท่ีทรงใหชาวบานนครวนิทะ ดคูวาม
ประพฤตขิองนกับวชทีด่ ี และนักบวชทีเ่ลว

นครวนิเทยยสูตร ๑๔/๔๕๓

ขยายความ
พระสูตรนี ้ ชางเปน “อกาลโิก” แท ในสมัยกอนกม็ี

เชนน้ีและในสมยัน้ีกย็งัมีเชนน้ีอย ู กลาวคอื ผทูีไ่ดศกึษาและ
ไดเคยผานการปฏิบตัธิรรมทางศาสนามาบางแลว ยอมจะดู
พระออกวาพระประพฤติตนอยางไร จึงจะสมกับความเปน
พระ? อยางไรไมสมกบัความเปนพระ?
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ดวยเหตนุี ้ จงึมีชาวพุทธจำนวนหนึง่ มกัจะเลอืกพระ
ทำบญุ เลอืกวัดทำบญุ โดยมปีญญานำหนา มศีรทัธาตามหลัง
กแ็นละ ถาผใูหทานกับผรูบัทาน มวีตัรเสมอกนั ศรัทธาก็ยอม
จะไมเกิด แตถาย่ิงผรูบัทานมปีฏิปทาเลวกวาผใูห นอกจากตวั
ศรัทธาจะไมเกิดแลว ตวัอกศุลกม็กัจะเกิดเสยีดวย

พระสูตรน้ี นาจะเปน “กระจก” ใหพระไดใชสองดู
ตนเองวา ศีลหรือคุณธรรมในตัวของเรา กับของชาวบาน
วาของใครจะมีมากหรือนอยกวาใคร? ถาของเรานอยกวา
ชาวบาน กใ็หเรงระวงัวา การบณิฑบาตอาจจะไดลมมากกวา
อาหาร? และในวันสำคัญทางศาสนา เสาศาลาก็อาจจะ
มากกวาประสกและสีกา
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พระพุทธเจาประทบัอย ูณ อามลกวัน ใกลหมบูานจาตมุา
ไดตรสักบัภกิษทุัง้หลาย ทีเ่ปนศษิยของพระสารีบตุรและพระ
โมคคัลลานะถึงภยัของคนท่ีลงน้ำวามอีย ู๔ ประการ คอื คลืน่
จระเข น้ำวน ปลาราย ทีผ่ลูงน้ำจะตองไดพบ พอสรปุได ดงัน้ี

ภยัเพราะคล่ืน คอื บางคนออกบวชดวยศรัทธา โดย
คดิวาเรามคีวามทกุขครอบงำ การบวชจะเปนทางเปล้ืองทุกขได
แตเม่ือบวชเขามาแลว ถูกเพื่อนนักบวชแนะนำตักเตือน
ใหสำรวม ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ และขอวัตรปฏิบตัขิองพระ
ทีค่วรประพฤติ

เขากโ็กรธหาวาพระเหลานี ้มอีายคุราวลูกหลานเราไม
ควรจะมาสอนเรา เขาขัดใจ เบือ่หนาย แลวลาสิกขาสึกออกไป

ภยัเพราะจระเข คอื บางคนออกบวชดวยศรัทธาโดย
คดิวา เรามีความทกุขครอบงำแลว การบวชจะเปนทางเปล้ืองทุกข
ได แตเม่ือบวชเขาไปแลว ถกูเพือ่นนกับวชแนะนำ ตกัเตือน

ภยัของภกิษ ุ๔
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วาส่ิงนี้ควรฉัน สิ่งนี้ไมควรฉัน สิ่งนี้ควรด่ืม สิ่งนี้ไมควรด่ืม
สิง่นีค้วรด่ืมในกาล สิง่นีไ้มควรด่ืมในกาล

เขากโ็กรธวา เราเปนฆราวาสจะกิน จะดืม่อะไรเมือ่ไร
กไ็ด จะเลือกกินส่ิงใดก็ได เขาเหน็แกปากแกทองทนความอยาก
ไมได จงึตองลาสกิขาสกึออกไป

ภยัเพราะน้ำวน คอื บางคนออกบวชดวยศรทัธา โดย
คดิวาเรามคีวามทกุขครอบงำแลว การบวชจะเปนทางเปล้ือง
ทกุขได แตเมือ่บวชเขาไปแลว เขาไปรบับาตรในบาน ไมสำรวม
กาย วาจา ไมมสีต ิไมสำรวมอนิทรีย เหน็ชาวบานผคูรองเรอืน
เอบิอิม่ดวยกามคณุ ๕

เขาคิดวาสมบัติเราก็มี เราสึกออกไปบริโภคกามคุณ
แลวทำบุญก็ได เขาเห็นแกความสุขจากกามคุณ จึงตอง
ลาสิกขาสึกออกไป

ภยัเพราะปลาราย คอื บางคนออกบวชดวยศรัทธา
โดยคดิวา เรามคีวามทุกขครอบงำแลว การบวชจะเปนทาง
เปลือ้งทกุขได แตเมือ่บวชเขามาแลว เขาไปบิณฑบาตในหมบูาน
ไมระวงักาย วาจา ไมมสีต ิ ไมสำรวมอนิทรีย ไดเหน็สตรนีงุหม
ไมเรยีบรอย เกดิราคะความกำหนดั เธอไมสามารถระงบัได
จึงไดบอกลาสิกขาสึกออกไป

จาตมุสตูร ๑๓/๑๗๒
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ขยายความ
เม่ือวาถึงภัยของภิกษุแลว พอจะสรุปไดเพียง ๒

ประการ คอื การศกึษาปริยตั ิ และการปฏบิตัธิรรม
ภิกษุถาบวชอยูแลวไมศึกษาปริยัติและปฏิบัติธรรม

การบวชน้ันก็ไดชื่อวาไรคาเสียเวลาเสียขาวสุกของชาวบาน
เสียเปลา บวชเขามาน่ังๆ นอนๆ กนิๆ เลนๆ จะบวชอยทูำไม?
ควรสึกออกไปทำงานดีกวา ไมหนักศาสนา ไมทำใหศาสนา
มวัหมอง

เหตุทีท่ำใหภกิษบุวชอยไูมได สวนใหญจะเปนเร่ืองเพศ
หรือเร่ืองกามคณุ ๕ ไมอยางใดอยางหนึง่หรอืหลายๆ อยาง
โดยเฉพาะพระหนมุๆ ยากนกัท่ีจะขามพนกามคณุ ๕ ไปได

อนัตรายหรอืภัยของภิกษุทัง้ ๔ ประการ หรือท้ังหมด
ของการบวชก็ตาม สามารถแกไดดวยการศึกษาปริยัติและ
ปฏิบัติธรรม อยางจริงจังและสม่ำเสมอ เชน การปฏิบัติ
ตามสตปิฏฐาน ๔ โดยมีสตสิมัปชัญญะสำรวมอินทรียอยเูสมอ
อกุศลหรือความคิดใฝต่ำ ก็ไมสามารถจะโนมนาวใหจิตใจ
เอนเอียงไปตามได ปญหาสำคัญมันอยูที่เราไมยอมปฏิบัติ
อยางจรงิจังและสม่ำเสมอเทาน้ัน เม่ือเปนเชนน้ี คำสอนของ
พระพทุธเจา จงึไมอาจจะชวยใครได แมวาจะบวชเขามาแลว
ก็ตาม



50  พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

สถานท่ีภิกษุควรอยูและไมควรอยู

พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี คร้ังน้ันไดตรัสกับภิกษุทัง้หลาย ถงึเหตุทีภ่กิษุควรอยู
ปาอนัสงดัและไมควรอยวูา

“ภกิษุทัง้หลาย! ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี เขาไปอาศยัอยใูน
ปาอนัสงบสงดัแหงใดแหงหน่ึงแลว สตทิีย่งัไมเกดิกไ็มเกดิขึน้
จติทีย่งัไมสงบกไ็มสงบ กเิลสและตัณหาทีม่อียกูไ็มเบาบางลง
คณุธรรมอนัเปนเครือ่งปลอดโปรง จากสิง่รอยรดั กไ็มบรรลุ

สวนปจจัยเครือ่งอดุหนนุชีวติ คอื จวีร อาหาร ทีพ่กั
และยารกัษาโรค ทีจ่ำเปนแกนกับวช กเ็ปนอยไูดโดยยาก

เม่ือเปนเชนน้ี ภกิษุนัน้ไมควรอย ู ควรหลกีจากไปเสีย
แมในเวลากลางคนื หรอืในกลางวนั กต็ามที

ภกิษุทัง้หลาย! เม่ือภิกษุอาศยัอยใูนปาอนัสงบสงัดแหงใด
แหงหน่ึงแลว สตทิีย่งัไมเกดิกไ็มเกดิขึน้ จติกไ็มสงบ กเิลสตัณหา
กไ็มเบาบาง คณุธรรมอนัเกษมกไ็มบรรลุ
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สวนปจจัยเคร่ืองอาศัยของชีวิต คือ จีวร อาหาร
ทีพ่กั และยา เปนอยไูดโดยงาย ไมฝดเคือง

ภกิษนุัน้พงึพจิารณาใหเหน็ดงันีว้า เรามไิดออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชติ ดวยหวงั จวีร อาหาร ทีพ่กั และยา กห็ามิได

เราเขามาอยใูนสถานท่ีนี ้ สตทิีย่งัไมเกดิกไ็มเกดิ จติก็
ไมสงบ กเิลสตัณหาก็ไมเบาบาง คณุธรรมอืน่ใดก็ไมมี

ภกิษุนัน้รแูลว ควรหลกีไปเสยีจากทีน่ัน้ ไมควรอยู
ภกิษทุัง้หลาย! เมือ่ภกิษอุยใูนสถานทีด่งักลาวแลว สติ

ทีย่งัไมเกดิกเ็กดิขึน้ จติทีไ่มสงบก็สงบ กเิลสตัณหาก็เบาบางลง
คณุธรรมบางอยางกเ็กิดข้ึน

สวนปจจัยเครื่องอาศัยของสมณะ มี จีวร อาหาร
ทีพ่กัและยา เปนอยโูดยยากและฝดเคอืง

ภกิษนุัน้พึงพจิารณาใหเหน็ดังน้ีวา เรามาอยทูีน่ีเ้พ่ือหวงั
อบรมจติ หวังคุณธรรมตางๆ สติกเ็กิด จติก็สงบ กเิลสตณัหา
กเ็บาบาง คณุธรรมบางอยางก็ปรากฏข้ึน เชนนี ้แมวา ลาภ
สกัการะ หรือปจจัยเคร่ืองอาศัยจะเบาบางและเปนอยโูดยยาก
กต็ามที

เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นควรอยูในสถานท่ีนั้นตอไป
ไมควรหลีกหน ี เพราะการออกบวชของเรามิไดหวงัเพือ่จะได
ปจจัย ๔ เปนเปาหมาย
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ภกิษุทัง้หลาย! เม่ือภิกษุอยใูนสถานทีด่งักลาวแลวสติ
ที่ยังไมเกิดก็เกิดข้ึน จิตท่ีไมสงบก็สงบ กิเลสตัณหาที่มีอยูก็
เบาบาง คณุธรรมทีไ่มเคยมกีป็รากฏขึน้

สวนปจจัยเคร่ืองอาศยัของบรรพชิต คอื จวีร อาหาร
ทีพ่กั และยา กเ็ปนอยโูดยงายและสะดวก

ภกิษนุัน้พงึพจิารณาใหเหน็ดงันีว้า เรามาอยใูนสถานท่ีนี้
เพือ่หวงัอบรมจติ เพือ่ขดัเกลาจิต อบรมคุณธรรม เมือ่สิง่เหลานี้
ปรากฏ และปจจัยเครื่องอาศัยของชีวิต ก็พอเปนไปไดไม
ฝดเคือง ภิกษุนั้นควรอยูในสถานที่นั้นตลอดชีวิต ไมควร
หลกีหนีไปเสีย

ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุเขาไปอาศัยบานแหงใดแหงหนึ่ง
อยู...เขาไปอาศัยหมูบานแหงใดแหงหนึ่งอยู... เขาไปอาศัย
สำนกัหรอืวดัแหงใดแหงหนึง่อย.ู.. เขาไปอาศยับคุคลใดบคุคล
หนึง่อย ูสตทิีย่งัไมเกดิกไ็มเกดิ จติทีไ่มสงบก็ไมสงบ กเิลสตัณหา
ทีม่กีไ็มเบาบาง คณุธรรมอ่ืนใดทีไ่มเคยมกีไ็มปรากฏ ทัง้ปจจยั
เคร่ืองอาศยัก็ฝดเคือง

ภกิษุนัน้ไมตองบอกลาเจาของที ่หรือบอกลาบคุคลน้ัน
ควรหลกีหนไีปโดยเรว็ ไมวากลางวนัหรอืกลางคนื อยาพัวพัน
กบัสถานทีแ่ละบคุคลนัน้เลย
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ถาตรงขามจากนี ้กค็วรอย ูควรพวัพนักบัสถานท่ีและ
บคุคลน้ันจนตลอดชวีติ แมจะถกูขับไล กต็ามที”

วนปตถสตูร ๑๒/๑๗๓

ขยายความ
วดัหรือสำนกัทีอ่ยขูองพระ นบัวามคีวามสำคญัตอชวีติ

และอนาคตของทานยิง่นกั ดวยเหตุผลหลายประการ คอื
๑ . ถาสำนกัน้ันไมมกีารศกึษา ไมมกีารปฏบิตั ิตามแนว

คำสอนของพระพทุธเจาแลว แมวาผบูวชจะมคีวามต้ังใจอยาก
จะศึกษาและปฏบิตั ิกท็ำไดยาก หรือทำไมได

หรอืแมวาจะไปศกึษาและปฏบิตั ิตามสำนักท่ีตนเหน็วา
ดงีามและถูกตอง กจ็ะนำมาปฏบิตัใินสำนกัไดยาก หรอืไมได
เลย เพราะจะถกูตอตานหาวาเปน “แกะดำ” เปนทีร่งัเกยีจ
และกลัน่แกลง บบีค้ัน จะตองสึกหรอืตองยายไปอยทูีอ่ืน่

๒. ถาผทูีบ่วชนัน้อยใูนสำนักท่ีปฏิบตัเิลวทราม ถาจิตใจ
ไมเขมแขง็ ไมเปนตัวของตัวเอง กจ็ะตองถกูกลนืไปทลีะนอยๆ
จนเห็นดีเห็นงามตามไปในท่ีสดุ กน็บัวา “บวชเสยีผาเหลือง”

๓. ถาไดอยใูนสำนกัทีด่พีรอมหมดทุกอยาง แตเรามัน
ไมดเีอง เรากจ็ะอยกูบัเขาไมได หรือตองฝนใจอย ูและตองฝนใจ
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ทำตามๆ เขาไป เม่ือทำไปนานๆ กอ็าจเกดิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ
ตามเขาไปได เพราะนิสยัของคนเปล่ียนได

๔. ถาเราเปนคนด ีและไดอยใูนสำนกัทีด่ ีกจ็ะชวยกนั
สงเสรมิใหดยีิง่ข้ึนไปอกี และคำวาสำนกัท่ีดนีี ้กห็มายรวมท้ัง
สถานท่ีและบุคคล คอื คร ูอาจารยทีด่ดีวย และท่ีสำคญัคอื
คร ูอาจารยทีด่นีัน้ ไมใชดนีอกทางของพระพทุธเจา ซึง่มอียู
มากในปจจุบนัท่ีมกัจะบัญญัตอิะไรเอาตามชอบใจ คอื ชอบใจ
ชาวบาน เพ่ือหวงัลาภ ยศ และช่ือเสยีง

ดงันัน้ เมือ่เราอยใูนสถานท่ีใดแลว คณุธรรมเจรญิขึน้
กค็วรอย ู ถานอกคำสอนของพระพทุธเจา กไ็มควรอยู
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พระพุทธเจาประทับอย ูณ นโิครธาราม เมืองกบิลพัสดุ
ทรงขบัไลภกิษุบวชใหม ผสูงเสยีงดงัไมสงบสำรวม แลวจงึเสดจ็
ไปพักยังปามหาวัน โคนตนมะตูมแลวทรงเกิดพระเมตตา
เกรงภิกษผุบูวชใหมจะมจีติแปรปรวนเหมือนลกูววัออนขาดแม
จงึทรงกลบัมาประทานพระโอวาทไวดงัน้ี

“ภกิษทุัง้หลาย! ขอเลวทรามในการเลีย้งชพี คอืการ
แสวงหาบิณฑบาต ภิกษุยอมไดรับการแชงดา วาเปนผูขอ
แตผมูาบวชนีม้ใิชเปนผมูโีทษ แตพวกเธอบวชเพราะเหน็ทกุข
มทีกุขครอบงำแลว ทำไฉนการทำท่ีสดุแหงทุกข จงึจะปรากฏได

แตวากลุบตุรนัน้ เปนผโูลภมาก มรีาคะแรงกลา มจีติ
พยาบาท มีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมเปนสมาธิ
มจีติหมุนไปผิด ไมสำรวมอนิทรีย

ภกิษุทัง้หลาย! เรากลาวบุคคลผเูส่ือมแลว จากโภคะ
แหงคฤหัสถดวย ไมทำประโยชนคอืความเปนสมณะใหบริบรูณ
ดวยวามีอปุมาเหมือนกบัดนุฟนในท่ีเผาศพ ซึง่มีไฟตดิท้ังสองขาง

ทรงเตือนภกิษอุยาเปนฟนเผาศพ
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แถมตรงกลางก็เปอนคูถ จะใชเปนฟนในบานก็ไมได จะใช
เปนฟนในปากไ็มได ฉะน้ัน”

ปณโฑลยสตูร ๑๗/๙๙
ขยายความ

พระสูตรนี้ ทรงเตือนภิกษุที่นับวารุนแรงมาก เพื่อ
มใิหหลงลืมในเพศและภาวะของตน ทีต่องอาศยัฝากปากทอง
ไวกบัชาวบาน นัน่คอืการขอเขากิน

พระเราตางจากขอทานก็ตรงที ่ขอทานรบัของจากผใูห
แลวตองไหว หรอืแสดงความเคารพผใูห แตพระน้ันตรงกนัขาม
คอืผใูหจะตองไหวหรือแสดงความเคารพผรูบั ทัง้น้ีกเ็พราะวา
ผรูบัมศีลีและธรรมเหนือกวา จงึอยใูนฐานะท่ีเปน “เนือ้นาบุญ”
ของผใูห

ดวยเหตนุี ้การไปบิณฑบาตของพระ จงึมใิชไปขอทาน
หรอืขอขาวเขากนิ แตถอืวา “ไปโปรดสัตว” คอืทำใหผทูีย่งั
ของอยูในโลกไดรับสวนบุญ หรือเปนการสรางบารมี แต
ทัง้นีผ้ทูีไ่ปโปรดสตัว จะตองดำรงตนใหเหมาะสมกบัความเปน
“พระแท” ดวย มฉิะนัน้ ผรูบัทานก็จะกลายสภาพเปน “ลกูหน้ี” ไป

ทรงเปรยีบกับคนทีไ่รสาระท้ังสองเพศ คอือยใูนเพศของ
คฤหสัถ กไ็มทำหนาทีข่องฆราวาสท่ีด ี อยใูนเพศของนักบวช
กไ็มทำหนาทีข่องสมณะท่ีด ีกเ็ลยกลายเปนคนประเภทฟนเผา
ผีในปาชา มีไฟติดอยูที่หัวและทาย แถมตรงกลางยังเปอน
อจุจาระเสยีอีก เลยใชประโยชนอะไรไมไดเลย
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พระดาพระบาปหนัก

ภกิษทุัง้หลาย! ภกิษใุดดา บรภิาษ เพือ่พรหมจรรยทัง้หลาย
ตเิตยีนพระอริยเจา

ภกิษนุัน้ยอมถงึความฉบิหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึง่
คือ

๑ . ไมบรรลุธรรมทีย่งัไมไดบรรลุ
๒. เส่ือมจากธรรมท่ีบรรลุแลว
๓. สทัธรรมของภกิษนุัน้ยอมไมผองแผว
๔. เปนผเูขาใจวาไดบรรลใุนสทัธรรม
๕. เปนผไูมยนิดีประพฤตพิรหมจรรย
๖ . ตองอาบัตเิศราหมองอยางใดอยางหนึง่
๗. บอกลาสิกขาเวียนมาเพ่ือหินภาพ
๘. ถกูตองโรคอยางหนกั
๙. ยอมถงึความเปนบา คอืจติฟงุซาน
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๑๐. เปนผหูลงใหลทำกาละ
๑๑. เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทคุติ วนิบิาต และนรก

พยสนสูตร ๒๔/๓๓๕

ขยายความ
พระสูตรน้ีนาคิดมาก ขนาดพระดาพระดวยกัน ยงัได

รบัโทษรายแรงถึงขนาดนี ้ถาเปนฆราวาสดาพระ มนัจะขนาด
ไหน? ผทูีช่อบดาพระขอจงสงัวรใหจงด!ี

ในพระสูตรน้ี พระพุทธองคทรงหมายถึง พระดา
พระทีด่ ี จนถึงพระอริยเจา อนัวาพระท่ีดนีัน้ เรายอมดาทาน
ไมไดอยแูลว อยาวาถึงพระอรยิะเลย

แตกม็คีฤหัสถบางคน ทีเ่ปนชาวพุทธน่ีแหละ พอใกลชดิ
พระหรอืวดัเขานานๆ กม็กัจะทำตวัเปน พอพระ มกีารสอนพระ
ใชพระ ดพุระ จนถึงดาพระ หรอืทำตนเปนสมภารทีส่อง ซะเลย
ผจูดัทำเคยเหน็มามากแลว

มีวัดในเมืองไทยอยูไมนอย ที่สมภารไมมีสิทธิ์จะรับ
พระเอง ใครจะมาขออยวูดัของทาน จะตองไดรบัความยินยอม
จากสมภารท่ีสองเสียกอน จงึจะเขาอยวูดัได ใครอยากสราง
นรกไวลงเองก็เชิญเถอะ
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แตวาไปทำไมม ีการดาพระทีไ่มบาป แถมไดบญุเสียอกี
กม็อีย ูนีไ่มใชพดูเลนๆ เปนไปไดจริงๆ ถาสนใจอยากจะไดบญุ
จากการดาพระอยางทีว่านี ้ กจ็งตัง้ใจอานใหดีๆ  และอานให
เขาใจดวย และถาอานไมเขาใจแลวไปทำผิดๆ เกิดตกนรกจะมา
วาผจูดัทำแนะนำไมไดนา ไมรบัรหูรอก ตวัใครตวัมันนะ!

การดาพระทีไ่มบาปนัน้ หมายถงึวา มพีระ (ทีจ่ริงไมใช
พระ แตเปนลูกชาวบาน เพราะพระยอมทำแตสิง่ท่ีด ี ถาทำ
ไมดไีมมศีลี ไมมธีรรม กก็ลายเปนลกูชาวบานไป) ทำผดิพระ
ธรรมวินยัของพระพทุธเจา เราเห็นก็ตองตกัเตอืนดวยเมตตาจติ
หวังประโยชนเก้ือกูล ทัง้แกตวัทาน คอื ไมใหทานถลำทำช่ัว
มากย่ิงข้ึนไป และเกือ้กูลตอพระศาสนามิใหแปดเปอนมาถงึ
พระศาสนาหรือพระสงฆสวนรวม

การท่ีเราเขาไปตักเตือนพระทีท่ำผดิพระธรรมวินยั ยอม
จะเปนยอดบญุ ถาตักเตือนกันไมเช่ือก็ดาไดเลย รบัรองไมบาป
ถาเปนบาปก็โยนมาใหผูจัดทำได ยินดีรับทั้งหมด แตขอให
แนใจกอนนะวา ทานทำผดิพระธรรมวนิยัจรงิๆ ไมใชทานทำขดั
ประโยชนตน แลวกไ็ปดาทาน โดยท่ีทานไมมคีวามผดิ อยางน้ี
กบ็าปตายชกัแนๆ  อยาโยนมานะ ไมรบัเดด็ขาด ขนืโยนมา
กจ็ะตองโยนกลับไป ไมเอาหรอก?
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ขัน้ตอนการดาพระท่ีไดบญุอยางปลอดภยั มดีงัน้ี
๑. เม่ือพบเหน็ดวยตนเอง วาพระทานทำผดิพระธรรม

วนิยัแนๆ  กเ็ขาไปแนะนำ และตกัเตอืนดวยภาษาดอกไมกอน
ถาไมฟงก็ดาไดเลย

๒. ถาไดรบัขาวสารขอมูลจากผอูืน่ กต็องสอบสวนให
แนใจเสียกอนวา ผทูีม่าใหขอมูลไมมผีลประโยชนกบัพระรปูน้ัน
ถาขอมูลเจงกเ็ขาเปนแนวรวมไปดากับเขาได

๓. ในกรณีที่ทั้งสองฝายมีผลประโยชนรวมกัน คือ
ทั้งพระตอพระ หรือพระตอชาวบานก็ตาม แลวเกิดขัด
ผลประโยชนกนั ขออยาไดเขาไปยงุเก่ียว มนัจะเปลอืงตัวเปลาๆ
เหมอืนเอามอืไปซุกหบี ฉะนัน้

เร่ืองของพระเปนเรือ่งละเอียดออน ถาไมรจูริง และรู
อยางถูกตอง กอ็ยาหาเหามาใสหวัเลย แตถาแนใจวาทานเปน
กาฝากศาสนาแนๆ  แลว กข็อเชิญลยุใหสดุฤทธ์ิเลย มารศาสนา
จะไดเบาบาง หรอืหมดไปเสยีท ีสาธุ
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถ ีภกิษหุลายรูปประชุมกนัทีห่อฉนั ตางสนทนากนัดวย
เรือ่งดริจัฉานกถา คอืถอยคำทีช่กันำใหจติตกต่ำ และขวางทาง
ไปนิพพาน คอื

เรือ่งพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอำมาตย เรือ่งกองทพั
เร่ืองภยั เร่ืองการรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ำ เร่ืองผา เร่ืองทีน่อน
เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาต ิ เร่ืองยาน เร่ืองบาน
เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองคนกลาหาญ
เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ำ เร่ืองคนตายไปแลว เร่ืองเบด็เตลด็
เรือ่งโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจรญิ และเร่ืองความเส่ือม

เวลาเย็นพระพทุธองคเสดจ็ไปทีห่อฉนั จงึตรัสถามวา
พวกเธอกำลังคุยอะไรกนัอย?ู พวกภกิษุกราบทลูวา คยุกันดวย
เรือ่งดิรจัฉานกถา ทรงตเิตยีนวา ไมสมควรทีพ่วกเธอผอูอกบวช
ดวยศรัทธาจะสนทนากันดวยเร่ืองอยางน้ี

เร่ืองท่ีพระควรพดูและไมควรพดู
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ครัน้แลวทรงแสดง กถาวตัถ ุคอืถอยคำทีค่วรนำมาพดู
กนัในวงของภิกษ ุคอื

๑. อปัปจฉกถา เรือ่งความมักนอย ถอยคำทีช่กันำให
ปรารถนานอย

๒. สนัตุฏฐิกถา เรือ่งความสนัโดษ ถอยคำทีช่กันำให
มคีวามสันโดษ

๓. ปวเิวกกถา เร่ืองความสงัด ถอยคำทีช่กันำใหมี
ความสงดักายและใจ

๔. อสังสัคคกถา เรื่องความไมคลุกคลี ถอยคำที่
ชกันำใหไมคลุกคลดีวยหมคูณะ

๕. วริยิารมัภกถา เรือ่งการปรารภความเพยีร ถอยคำ
ทีช่กันำใหมงุมัน่ทำความเพยีร

๖. สลีกถา เร่ืองศลี ถอยคำท่ีชกันำใหตัง้อยใูนศลี
๗. สมาธกิถา เรือ่งสมาธ ิถอยคำทีช่กันำใหทำจติให

ตัง้มัน่
๘. ปญญากถา เร่ืองปญญา ถอยคำท่ีชักนำใหเกิด

ปญญา
๙. วมิตุติกถา เร่ืองวมิตุติ ถอยคำทีช่กันำใหทำใจพน

จากกิเลสและความทุกข
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๑๐. วมิตุตญิาณทสัสนกถา เร่ืองความร ูความเห็นใน
วมิตุติ ถอยคำทีช่กันำใหสนใจ และเขาใจ เร่ืองความรู
ความเห็นในภาวะท่ีหลุดพนจากกิเลสและความ
ทกุข

วตัถุกถาสูตร ๒๔/๑๓๑

พระพุทธองคตรัสในอีกแหงหนึง่วา
“ภกิษุทัง้หลาย! การท่ีพวกเธอออกบวชเปนบรรพชติ

ดวยศรทัธา นัง่สนทนาธรรมกนัเปนการสมควร พวกเธอเมือ่
นัง่ประชุมกัน ควรทำกจิสองอยาง คอื สนทนาธรรม หรือ
นัง่น่ิงตามแบบพระอรยิะ”

ปาสราสสิตูร ๑๒/๒๕๙

ขยายความ
นกับวชเปนผเูวนจากการงานแบบชาวบานแลว จงึมี

เวลาทีว่างมาก ถาไมศกึษาธรรมไมปฏบิตัธิรรม ไมมกีารงาน
อนัเหมาะสมกับสมณะ เปนภาระอยปูระจำ กไ็มรวูาจะทำอะไร
กเ็ลยตองบรหิารปาก ดวยการยกเอาเร่ืองตางๆ อนัไรสาระมา
พดูคุย เพ่ือฆาเวลาใหหมดไปวนัๆ
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เม่ือมีการพดูมาก จติใจกย็อมจะฟงุซานมาก มเีร่ืองมาก
มปีญหามาก พระพทุธองคจงึทรงขดีวง ใหนกับวชไดพดูคยุกนั
อยใูนกรอบของ “กถาวตัถุ ๑๐ ประการ”

สวนการ “นัง่น่ิงตามแบบพระอริยะ” นัน้ ไดแกการ
เจรญิสต ิ สมาธิ และวิปสสนา หรอืการเจรญิสตปิฏฐาน ๔
อนัเปนการงานของจติโดยตรงน่ันเอง

ถานกับวชรูปใดใสใจ สำรวมวาจาและใสใจใหอยใูนหลกั
นีไ้ด ความเจรญิงอกงามไพบลูย ในเพศของนักบวชก็ยอมเกดิ
ขึน้แกตน อยางไมตองสงสยัเลย
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ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาอันชั่วชา อันบุคคล
พงึละดวยกายไมได ละดวยวาจาไมได (แต) พงึเหน็ชัดดวย
ปญญาแลวจงึละได

ภกิษทุัง้หลาย! กค็วามปรารถนาอันชัว่ชา เปนไฉน?
ภกิษุทัง้หลาย! บคุคลบางคนในโลกนี ้เปนผไูมมศีรทัธา
ยอมปรารถนาวา คนทัง้หลายพึงรเูราวา เปนผมูศีรัทธา
เปนผทูศุลี ยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรเูราวาเปน
ผมูศีลี
เปนผไูดสดบันอย ยอมปรารถนาวา คนทัง้หลายพงึรู
เราวา เปนผไูดสดบัมาก
เปนผูมีความยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ยอม
ปรารถนาวา คนท้ังหลายพงึรเูราวา เปนผชูอบสงดั
เปนผเูกียจคราน ยอมปรารถนาวา คนทัง้หลายพงึรเูรา
วาเปนผูปรารภความเพียร

ความปรารถนาอันช่ัวชา
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เปนผมูสีตหิลงลมื ยอมปรารถนาวา คนทัง้หลายพงึรู
เราวา เปนผมูสีตติัง้มัน่
เปนผมูใีจไมตัง้มัน่ ยอมปรารถนาวา คนทัง้หลายพงึรู
เราวา เปนผมูใีจต้ังม่ัน
เปนผมูปีญญาทราม ยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึง
รเูราวา เปนผมูปีญญา
เปนผยูงัไมสิน้อาสวะ ยอมปรารถนาวา คนทัง้หลายพงึ
รเูราวา เปนผสูิน้อาสวะ
ภกิษุทัง้หลาย! นีเ้รียกวา ความปรารถนาชัว่ชา
ภกิษุทัง้หลาย! ความปรารถนาอนัช่ัวชา อนับุคคลพงึ
ละดวยกายไมได และละดวยวาจากไ็มได (แต) พงึเห็น
ชดัดวยปญญา แลวจงึละได

กายสูตร ๒๔/๔๕

ขยายความ
พระสูตรนี ้ดเูหมอืนจะทรงมงุใหตวัเราสำรวจตนเองถึง

ความคิด หรือความปรารถนาอันลามกหรือช่ัวชา ที่ตนเอง
ไมมคีณุธรรมตางๆ ทัง้ ๙ ขอ แตอยากจะแสดงใหคนอ่ืนรวูา
ฉนัมคีณุธรรมตางๆ เหลานัน้
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พระสูตรน้ีนอกจากใชตรวจสอบคณุธรรมในตวัเราเอง
แลว ยงัเปนแวนสองดูนกับวชอืน่ๆ ทีช่อบพูดหรือแสดงออกวา
ตนเองมีคณุธรรมเหลานี ้แตจรงิๆ แลวไมม ีไดเปนอยางดี

นกับวชท่ีชอบอางตนวาไดบรรลธุรรมช้ันนัน้ชัน้นี ้ นัน่
กย็อมจะแสดงถงึความช่ัวชาลามก ทีเ่กิดอยภูายในใจ จนลน
ออกมาขางนอกแลว กย็งัไมละอายตนเอง ยงักลายืนยันวา
ตนไดบรรลุธรรมตางๆ

แททีจ่รงิแลว ผทูีเ่ขาไดบรรลุธรรมจรงิๆ เขาจะไมพดู
หรือวาหาทางแสดงใหคนอื่นรูวา ตนเองไดบรรลุธรรมแลว
เพราะทานหมดกเิลสตวัทีจ่ะอวดเสยีแลว

ผูที่ยังอวดวาตนเองไดบรรลุธรรมช้ันตางๆ ตั้งแต
พระโสดาบันข้ึนไป นัน่ก็ยอมแสดงวา ผนูัน้ยังไมบรรลจุริง จงึ
ยงัมกีเิลสตัวทีค่ดิจะอวดเขาอย ูจงแนใจไดเลยวาผนูัน้มไิดเปน
พระอรยิะหรอก

นกัปฏบิตัธิรรมท่ีซือ่ตรงตอธรรมน้ัน อยาวาแตจะอวด
วาไดมรรคผลนิพพานเลย แมเขามคีณุธรรมต่ำๆ ขัน้โลกยิะ
เขาก็ยงัไมอยากใหใครร ู แมมคีนถามทานกย็งัไมคอยจะยอม
บอกเลย ยิ่งจะไปประกาศในท่ีสาธารณะดวยก็ยิ่งจะหา
ไมพบเลย มตีวัอยางจริงในปจจบุนัอยทูัว่ไป
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พระพทุธเจาไดทรงตอบปญหา ของพราหมณชานสุโสณี
ถึงเรื่องการประพฤติพรหมจรรย ที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง
ไมพรอย บรสิทุธิ ์บรบิรูณ ๗ ขอ คอื

๑. นักบวชบางคนในโลกนี้ แสดงเครื่องหมายแหง
พรหมจารี ไมเสพเมถุนกับหญิง แตยังยินดีใหหญิงขัดสี
ลบูไล ใหอาบน้ำและนวดแลวเกิดความพอใจ ชอบใจ ปลืม้ใจ
ดวยการกระทำนัน้

๒. ไมกระทำถงึอยางนัน้ แตยงักระซกิกระซี ้ เลนหัว
สพัยอกกับหญิง แลวเกิดความพอใจ ชอบใจ ปลืม้ใจดวยการ
เสสรวลนัน้

๓. ไมกระทำถงึอยางน้ัน แตยงัเพงด ูจองดูตาของหญิง
ดวยตาของตน  แลวเกิดความพอใจ ชอบใจ ปล้ืมใจดวยการ
เลง็แลน้ัน

พรหมจรรยทีไ่มบริสุทธ์ิ ๗
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๔. ไมกระทำถงึอยางน้ัน แตเมือ่ไดฟงเสียงหญงิ หวัเราะ
อยกูด็ ี รองเพลงอยกูด็ ีแลวเกดิความพอใจ ชอบใจ ปลืม้ใจ
ดวยเสยีงนัน้

๕. ไมกระทำถงึอยางนัน้ แตเมือ่ระลกึถงึการหวัเราะพูด
เลนหวักบัหญิงในกาลกอน แลวเกิดความพอใจ ชอบใจ มคีวาม
ปลืม้ใจดวยอาการนัน้

๖ . ไมกระทำถึงอยางน้ัน แตไดเห็นคนมั่งมี หรือลูก
คนรวย ผอูิม่เอบิดวยกามคณุ ๕ กำลงัไดรบัการบำเรออยแูลว
เกดิความพอใจ ชอบใจ ปลืม้ใจดวยการบำเรอนัน้

๗. ไมกระทำถึงอยางน้ัน แตตั้งใจรักษาศีล หรือ
ประพฤตพิรหมจรรย เพือ่หวังไปเกดิเปนเทพเจาองคใดองคหนึง่
แลวเกิดความพอใจ ชอบใจ และปล้ืมใจดวยความปรารถนาน้ัน

แมอยางน้ี พรหมจรรยนัน้ก็ชือ่วา ขาด ทะลุ ดาง พรอย
ไมบริสุทธ์ิ เพราะประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนไปจาก
ความทกุขได

เมถุนสตูร ๒๓/๕๔
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ขยายความ
พระสูตรน้ี ทรงแสดงถึงอำนาจของราคะ คือความ

กำหนดัเพศตรงกนัขามทีล่ะเอยีดออนขึน้ไปตามลำดบั ถาผทูี่
ประพฤตพิรหมจรรยอย ูไมสำรวจ ไมสำรวม ไมสงัวร ปลอยให
อารมณเหลานัน้เขาครอบงำจติ การปฏบิตัธิรรมกย็อมจะไม
กาวหนา เพราะพรหมจรรยอนัเปนพืน้ฐานแหงธรรม มนัขาด
ทะลุ ดางพรอย หรือไมบริสทุธ์ิเสียแลว เหมือนไมทีส่ดแมจะอยู
บนบกก็ไมอาจสใีหเกดิไฟได
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี ภกิษุรปูหนึง่ไดเขาไปเฝาและกราบทูลขอใหทรงแสดง
ธรรมเพือ่ปลกีตัวออกไปปฏบิตัคินเดียว ดวยความไมประมาท
พระพุทธองคตรัสวา

“ภกิษ!ุ กอนอืน่เธอจงทำเหตเุบือ้งตน แหงกศุลธรรม
ใหบริสทุธ์ิกอน เหตเุบือ้งตนของกุศลธรรม คอื ศลีท่ีบริสทุธ์ิดี
และความเห็นตรง

เมือ่ใด ศลีของเธอบริสทุธิด์แีลว และความเห็นของเธอ
กต็รงดแีลว เมือ่นัน้เธออาศยัศลี ตัง้อยใูนศีลแลว พงึเจรญิ
สติปฏฐาน ๔ มกีาย เวทนา จติ และธรรม ตอไป

ภกิษ!ุ เมือ่ใด เธออาศัยศลีและต้ังอยใูนศีลแลว จะเจริญ
สติปฏฐานเหลาน้ีโดยสวน ๓ อยางนี้

เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย
อยางเดยีว ตลอดคืน หรือวันอันจะมาถงึ ไมมคีวามเสือ่มเลย”

ชำระศลีใหดกีอนจงึทำวิปสสนา
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ภกิษุนัน้ยินดีชืน่ชม รบัไปปฏิบตัอิยไูมนาน กส็ำเร็จเปน
พระอรหนัต องคหนึง่ในโลก

ภกิขสุตูร ๑๙/๑๘๕

ขยายความ
คำวา “พทุธะ” ทานแปลวา ผรู ูรตูืน่ และผเูบิกบาน

โดยเฉพาะคำวา “ผรู”ู นัน้ ดเูหมอืนวาจะสมพระนามยิง่นกั
เพราะทรงรอบรทูัง้เบือ้งต่ำ เบือ้งสูง ทัง้ภายนอก และภายใน
ชาตกิอน ชาตนิี ้และชาตหินา อยางเจนจบ ลกึซึง้จรงิๆ

ดวยเหตุนี ้คำสอนของพระองคจงึมีมากมาย ยงัไมเคย
มศีาสดาองคใดในโลก จะมีคำสอนมากมายเทาพระองคทาน
เลย แตถงึแมคำสอนจะมีมาก ลำดบัของการปฏิบตักิม็ขีัน้ตอน
ทีศ่าสนกิจะเลอืกศกึษา แนะนำไปปฏบิตั ิใหเหมาะกบัจรตินสิยั
และพึงมีไดทกุคน ตัง้แตระดบัต่ำสุด จนถงึข้ันสูงสุด

อยางในพระสตูรนี ้ผทูีจ่ะเจรญิวปิสสนา อนัเปนขอปฏบิติั
เพ่ือกำจัดกิเลสตัณหาใหหมดส้ิน สำหรับผูที่ยังมีบารมีออน
ทานจะสอนใหสำรวมระวงัศีล ใหบริสทุธ์ิบริบรูณหมดจดกอน
แลวจึงคอยกาวข้ึนไปเจริญวิปสสนาตอไป
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แตทานผอูานกต็องไมลมืวา คำสอนแนวน้ี ทานจะสอน
แกพระเปนสวนมาก ถาสอนชาวบานทานกจ็ะตัง้ตนท่ีทาน คอื
การเสียสละบริจาคดานวัตถุกอน แลวจึงจะเล่ือนข้ึนมาศีล
สมาธแิละวปิสสนาตอไป

พระสตูรนี ้นาจะเปนบทเรยีนทีด่ ีของผทูีม่กัจะเหน็วา
ศลีเปนของต่ำ เปนของไมจำเปน ไมนาสนใจ สเูจริญสมาธิหรือ
วปิสสนาไมได หรอืไมกค็ดิวา เมือ่เราเจรญิสมาธิและวปิสสนา
อย ูศลีมันก็มอียพูรอมแลว เพราะไมอาจจะลวงศลีได แตอยา
ลมืวา การปฏิบตัธิรรมน้ัน ในระดับปถุชุนแลว ไมมใีครจะทำ
อยูตลอดวันตลอดคืนได ศีลจึงควรจะตองมีอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะอยางย่ิงกค็อืศลี ๕
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน เมือง
ราชคฤห ไดตรสัชมพระสารบีตุรวา ผวิพรรณของเธอผองใส
เธออยดูวยธรรมอะไร พระสารบีตุรกราบทูลตอบวาทานอยู
ดวยสุญญตวิหาร คอื ความวาง ทรงอนุโมทนา แลวตรัสแนะนำ
ใหทำบณิฑบาตใหบริสทุธ์ิ พอสรปุเปนใจความได ดงัน้ี

ถาภกิษตุองการอยดูวยความวาง เมือ่เขาไปบณิฑบาต
ในหมูบานใดใหสังเกตจิตของตนวา มีความพอใจ มีความ
กำหนดั มคีวามขัดเคอืง มคีวามลมุหลง ชอบ หรอืชงัในส่ิงที่
ไดเห็นดวยตา ไดยนิดวยหู ไดดมกลิน่ดวยจมกู ไดลิม้รสดวย
ลิน้ ไดสมัผัสดวยกาย และไดกระทบอารมณทางใจบางไหม?

เม่ือกลบัจากบณิฑบาตทางใดแลว มคีวามชอบ ความชงั
ความลมุหลง หรอืกระทบอารมณทางใจ ทีเ่ปนอกศุลจงพยายาม
ละมันเสีย ถาเปนฝายกุศลใหรกัษาไวดวยความยินดี

ความบรสิทุธ์ิแหงบิณฑบาต
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ทรงแนะนำตอไปวา ใหละกามคณุ ๕ ละนวิรณ ๕ กำหนดรู
อปุาทานขันธ ๕ เจริญสตปิฏฐาน ๔ เจริญสมัมปัปทาน ๔ เจริญ
อทิธิบาท ๔ เจรญิอินทรยี ๕ เจริญพละ ๕ เจรญิโพชฌงค ๗
และเจรญิอรยิมรรคมอีงค ๘ ไปตามลำดับ

ปณฑปาตปารสิทุธสิตูร ๑๔/๔๕๘

อนสุต ิแด พระบวชใหม
“ภกิษุผอูอกบวชใหมๆ  ดวยศรัทธา ยงัใหมตอการศกึษา

ควรคบหากลัยาณมติร ผมูอีาชีพบริสทุธ์ิ ไมเกียจคราน
ภกิษผุอูอกบวชใหมๆ  ดวยศรทัธา ยงัใหมตอการศึกษา

ควรพำนักอยใูนหมสูงฆ เปนผฉูลาด ศกึษาพระวนิยั
ภกิษผุอูอกบวชใหมๆ  ดวยศรทัธา ยงัใหมตอการศึกษา

ตองเปนผูฉลาดในส่ิงที่ควรและไมควร ไมควรประพฤติตน
เปนคนออกหนาออกตา”

อบุาลเีถรคาถา
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถ ี ไดตรสักบัภกิษทุัง้หลาย ถงึเรือ่งอาหาร ๔ ประเภท
คอื ๑. กวฬิงการาหาร (ของที่กินทางปาก) ๒. ผัสสาหาร
(การกระทบ, สัมผัส) ๓. มโนสัญเจตนาหาร (ความต้ังใจ)
๔. วิญญาณาหาร (การรูอารมณ) ทรงเปรียบเทียบการ
ฉนัอาหารของภิกษ ุเหมือนบิดามารดาจำใจกนิเน้ือลกู ในทาง
กนัดาร ไวดงัน้ี

“ภกิษุทัง้หลาย! กวฬงิการาหารพึงเหน็เหมอืนอยางวา
ภรรยา สามแีละลกูนอยนารักรวม ๓ คน มเีสบยีงเดนิทาง
เล็กนอยออกเดินทางไปสทูางกันดาร เม่ือเดินไปถึงกลางทาง
เสบยีงหมด

สามีภรรยาปรึกษากันวา ถาเราเดินทางไปพรอมกัน
๓ คน กจ็ะตองตายกันหมด จงึพรอมใจกนัฆาลูกนอยคนเดียว
ผนูารัก แลวทำเปนเนือ้เคม็เนือ้แหง ทัง้สองกินเนือ้ลูกแลวจึง

ทรงใหภกิษฉุนัอาหาร
เหมือนพอแมกินเน้ือลูก
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ขามพนทางกันดารได ขณะกินเน้ือลูกพราง ใจก็นกึถึงลูก ปาก
ก็รำพันถึงความรักลูกไปพลาง

เธอทัง้หลายจะคิดอยางไร? พอแมกนิเน้ือลกูเปนอาหาร
ดวยความคะนอง เพ่ือความมัวเมา เพ่ือความตบแตง เพ่ือความ
ประดบัประดารางกาย ใหอวนพใีชไหม?”

พวกภิกษุกราบทูลวา
“หามไิด พระเจาขา”
พระพุทธองคตรัสตอไปวา
“ขอน้ีฉนัใด! เรากลาววา บคุคลควรเหน็กวฬิงการาหาร

วา เปรียบดวยเน้ือบตุร กฉ็นันัน้แล เมือ่อริยสาวกกำหนดรู
กวฬิงการาหารไดแลว กเ็ปนอนักำหนดรคูวามยนิดซีึง่เกิดแต
เบญจกามคุณไดแลว สังโยชนคือ กิเลสท่ีผูกมัดใจสัตว
ใหมาสโูลกน้ีกย็อมจะไมม”ี

ปตุตมงัสสตูร ๑๖/๑๐๘

ขยายความ
เรือ่งของการบริโภคอาหาร สำหรบัพระยอมตางจาก

ชาวบาน เพราะไมไดหงุหากนิเอง จะเลอืกกนิ หรอืตดิในรส
อาหารไมได นอกจากไมใหตดิในรสอาหารแลว ยงัจะตองมีสติ



78  พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

และปญญา คอืพิจารณาอาหารแลวจึงขบฉนั ดวยความเปน
ปฏิกลู หรือโดยความเปนธาตอุกีดวย

ทั้งนี้ก็เพ่ือปองกันมิให “ตัณหา” มันแทรกขึ้นมาใน
ขณะนัน้ๆ เพราะถาพระฉนัอาหารดวยมีตณัหานำแลว กจ็ะอยู
ยากเล้ียงยาก และก็จะบวชอยไูดไมนาน ถงึฝนบวชอยนูาน
กจ็ะมีแตโทษพอกพนูมากข้ึนทุกวัน
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ทรงใหภกิษรุคูณุและตอบแทนคณุคน



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถ ีไดตรสักบัภกิษทุัง้หลาย ถงึเรือ่งสุนขัจิง้จอกแกตวัหนึง่
ทีเ่ขามาอาศัยอยใูนวัด แลวทรงนำเอามาเปนขอเปรียบเทยีบ
ในเร่ืองความกตญัคูอืรคูณุ และความกตเวทคีอืตอบแทนคณุ
ไวดงัน้ี

“ภิกษุทั้งหลาย! ความกตัญูบางอยาง และความ
กตเวทีบางอยาง พึงมีในสุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้น แตความ
กตัญูบางอยาง และความกตเวทบีางอยาง ไมพงึมีในภกิษุ
บางรปู ผปูฏญิาณวาเปนศากยบตุรในธรรมวนิยันีเ้ลย

เพราะเหตุนัน้ เธอจงปฏบิตัอิยางนีว้าเราจะเปนผกูตัญู
เราจะเปนผกูตเวที ความอุปการะแมเล็กนอย ทีผ่อูืน่กระทำ
แลวในเรา จะไมเส่ือมหายไป

ภกิษุทัง้หลาย! เธอท้ังหลายจงปฏบิตัอิยางน้ีแล”
สคิาลสตูร ๑๖/๓๐๗
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ขยายความ
เรือ่งความรคูณุและตอบแทนคุณนี ้พงึเห็นพระสารีบตุร

เปนตัวอยาง แมพราหมณชื่อราธะใสบาตรเพียงทัพพีเดียว
ทานก็ยงัไมลมืคุณ รบัเปนผบูวชใหเม่ือแก

พระอัสสชิสอนธรรมะโดยยอ ใหพระสารีบุตรบรรลุ
ธรรมข้ันตน ตอมาทานก็ไมเคยลืมคุณ แมภายหลังไดเปน
พระอัครสาวกเบือ้งขวา ทานกไ็มลมืคุณของพระอสัสช ิ เม่ือ
ทราบวาพระอสัสชอิยทูางทศิไหน ทานกน็อนหนัศรีษะไปทาง
ทศินัน้ตลอดมา

นับวาเปนขอปฏิบัติที่ควรแกการยกยอง และถือเอา
เปนตวัอยางได

ความรคูณุและตอบแทนคุณ ถอืวาเปนคณุธรรมพืน้ฐาน
ของคนด ี ถาผใูดขาดธรรมะ ๒ ขอน้ีแลว กห็วังความเจริญ
กาวหนาในคณุธรรมขออ่ืนๆ ไดยาก

ดังน้ัน พอแมหรือผูปกครองควรจะรีบปลูกฝงความ
กตัญู และกตเวที ลงในจิตใจของลูกเสียแตเม่ือเยาววัย
กอนทีจ่ะใหวชิาหรือความรแูขนงใดๆ

เพราะถาเด็กขาดความกตัญูเพียงประการเดียว
คณุธรรมขออ่ืนๆ กไ็มเกิด เม่ือขาดคณุธรรมเสียแลว ความรู
ทัง้หลายกอ็าจกลายเปนพษิได เหมอืนมดีไมมฝีก
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แตการปลูกฝงความกตัญ ูหรอืคณุธรรมใดๆ ลงใน
จติใจของเดก็ ชนดิทีไ่ดผลแนนอนจะไมเปน “หอกขางแคร”
คอยทิ่มตำผูสอนนั่นก็คือ ผูสอนหรือผูแนะจะตองเปนผูนำ
ทีด่ ีใหเดก็ไดเหน็เปนตวัอยาง ทีป่ระทับใจดวย
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ภกิษทุัง้หลาย! ถาแมภกิษจุบัทีช่ายสงัฆาฏขิองเราแลว
พงึเปนผตูดิตามเราไปขางหลังๆ เดินไปตามรอยเทาของเรา
อยไูซร แตภกิษุนัน้เปนผมูคีวามโลภเปนปกติ มคีวามกำหนดั
แรงกลาในกามทัง้หลาย มจีติพยาบาท มคีวามดำรแิหงใจชัว่
ราย มีสติหลงลืม ไมรูสึกตัว มีจิตไมตั้งม่ัน มีจิตหมุนไปผิด
ไมสำรวมอินทรีย โดยท่ีแทภกิษุนัน้ อยหูางไกลเรามากทีเดียว
และเรากอ็ยหูางไกลภิกษุนัน้ ขอน้ันเพราะเหตไุร?

เพราะภกิษุนัน้ยอมไมเห็นธรรม เม่ือไมเห็นธรรมยอมได
ชือ่วาไมเห็นเรา

ภกิษทุัง้หลาย! ถาแมภกิษนุัน้พงึอยใูนท่ีประมาณ ๑๐๐
โยชนไซร แตภกิษนุัน้เปนผไูมมคีวามโลภ ไมมคีวามกำหนัด
อนัแรงกลาในกามท้ังหลาย ไมมจีติพยาบาท ไมมคีวามดำริ
แหงใจช่ัวราย มสีติมัน่ รสูกึตัว มจีติต้ังม่ันมีจติมีอารมณเดียว
สำรวมอินทรีย โดยทีแ่ทภกิษนุัน้ อยใูกลชดิเรามากทีเดยีว และ
เราก็อยใูกลชดิภิกษุนัน้ ขอน้ันเพราะเหตไุร?

เพราะภกิษุนัน้ยอมเห็นธรรม เม่ือเหน็ธรรมยอมชือ่วาเหน็เรา
สงัฆาฏิสตูร ๒๕/๒๗๙

ผูอยูไกลและใกลพระพุทธเจา
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พระพุทธเจาประทบัอย ูณ ปาไผ นคิมกัชชงัคา ไดตรสั
กบัพระอานนท ถงึการฝกหัดสำรวมอนิทรีย ๖ คอื ตา ห ูจมูก
ลิน้ กาย และใจ เม่ือกระทบอารมณภายนอกแลว ควรปฏิบติั
อยางไร? พอสรปุเปนใจความไดวา

เมือ่ตาเห็นรปู หไูดยนิเสยีง จมกูไดดมกลิน่ ลิน้ไดลิม้รส
กายไดถกูตองสัมผสั และใจไดกระทบอารมณเกดิขึน้แลว

เกดิความชอบใจ หรอืไมชอบใจ ปรงุแตงขึน้ในจติแลว
ก็ใหรูเทาทันวาเปนของหยาบอยู สิ่งที่ละเอียดคืออุเบกขา
ความวางเฉยในอารมณเหลาน้ัน มอีเุบกขาตัง้ม่ัน ไมใหความ
ชอบหรอืความชังเกิดขึน้ได เมือ่ฝกหดัไดเรว็ฉบัพลัน กจ็ะตัด
อารมณนัน้ๆ ได เหมือนคนตาดกีะพริบตา ฉะน้ัน

นีเ่ปนการเจริญอินทรยี ๖ ชนิด ทีไ่มมวีธิอีืน่ย่ิงกวาใน
วนิยัของพระอรยิะ

ในทายสูตร ทรงสอนใหภกิษปุฏบิตั ิเม่ือตาเห็นรปู หไูด
ยนิเสียง..แลว ใหรสูกึอดึอดั เบือ่หนายในความชอบและความชัง

ความเปนผูสำรวมอินทรีย
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ในอารมณนัน้ๆ ใหเห็นเปนความสวยงาม และความเปนปฏิกลู
แลววางเฉยเสยีอยางมสีตสิมัปชญัญะ ทายสุดไดตรสัวา

“อานนท! นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลาย
จงเพงฌาน อยาไดประมาท อยาไดเปนผูเดือดรอนใจ
ในภายหลงัเลย นีเ้ปนคำพร่ำสอนของเราแกพวกเธอ”

อนิทรยีภาวนาสูตร ๑๔/๔๖๕

ขยายความ
การสำรวมอินทรีย ๖ ถอืวาเปนส่ิงจำเปน และเปน

ขอปฏบิตัหิลัก ทีน่กับวชจะตองปฏิบตัเิปนประจำ มฉิะนัน้
การอยใูนเพศของนักบวช กจ็ะไมมอีะไรแตกตางจากชาวบาน
และส่ิงทีจ่ะพอกพูนตามมาก็คอือกุศลอนัลามกตางๆ

การเปนพระทีส่มบูรณ จงึมไิดหมายเพยีงแตวา ไดผาน
พิธีกรรมจากคณะสงฆแลวเทาน้ัน เพราะน่ันเปนแตเพียง
รูปแบบท่ีสมมติกันข้ึน เพ่ือความอยูผาสุกในหมูคณะเทาน้ัน
แกนหรือสาระแหงการบวชท่ีแทจริง จึงอยูที่การอบรมและ
ฝกหัดกาย วาจา และใจ ไมใหเกิดความยนิดีและยนิรายเมือ่
กระทบกับอายตนะ ทัง้ ๖ พรอมทัง้พิจารณาจนเกิดความเบือ่หนาย
และปลอยวางเสียได ดวยการมสีตแิละสัมปชัญญะกำกบั
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พระพุทธเจาประทบัอย ูณ กฏูาคารศาลา ปามหาวนั
เมืองเวสาลี พระนางมหาปชาบดี เสด็จไปเฝาทูลขอใหทรง
แสดงธรรมโดยยอ เพ่ือหลกีออกปฏบิตัแิตผเูดียว พระพทุธองค
ทรงประทาน ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ ใหทรง
ปฏบิตั ิคอื

ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือ
๑. ความกำหนดั
๒. ประกอบสตัวไวในภพ
๓. ความสัง่สมกเิลส
๔. ความมกัมาก
๕. ความไมสนัโดษ
๖. ความคลกุคลีดวยหมคูณะ
๗. ความเกยีจคราน
๘. ความเล้ียงยาก
พงึทราบเถดิวา นัน่ไมใชธรรม ไมใชวนิยั ไมใชคำสัง่สอน

ของพระศาสดา

หลักตัดสินธรรมวินัย ๘
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สวนธรรมเหลาใดท่ีมลีกัษณะตรงขามจากน้ี พงึทราบ
เถิดวา นัน่เปนธรรมเปนวินยั เปนคำส่ังสอนของพระศาสดา

สงัขิตตสตูร ๒๓/๒๕๕
ขยายความ

ในเมืองไทย มักจะมีผูอางตัวเปนผูรูอยูทั่วไป มักจะ
อธิบายธรรมะ ตามความพอใจของตน ตคีวามธรรมะเอาตาม
ใจชอบ ตั้งกฎเกณฑตางๆ เอาตามความพอใจ แลวอางวา
พระพทุธเจาสอนอยางนี ้พระสตูรนี ้ จะเปนหลกัเปรยีบเทยีบ
ไดอยางดี

เพ่ือความสมบรูณ โปรดดูมหาประเทศ ฝายพระวนิยั
และฝายธรรมะดวย ถาขดัแยงกัน แมอยางใดอยางหนึง่ กถ็อื
วาเปนของแปลกปลอมเขามาใหมอยารับไว เพราะนอกจาก
จะทำใหเราเกิดความไขวเขวปฏิบัติผิดแลว จะเปนเหตุให
พระสทัธรรมเลอืนหายอกีดวย

การเผยแผธรรมะท่ีถกูตอง ไมวาในการพูดหรอืเขียน
ควรจะมหีลกัฐานท่ีมาทีไ่ปชดัเจน เพราะธรรมะตางๆ ทีเ่ราสอน
และเรยีนกนัอยทูัว่ไปนัน้ ลวนเกดิจากการคนพบของพระพุทธเจา
ทัง้หมด สาวกเปนผสูบืทอดตอมา

ในฐานะพทุธสาวกทีด่ ี ควรจะรักษาธรรมะทีบ่รสิทุธิไ์ว
และเผยแผแตธรรมะแท อยาไดปลอมปนทิฏฐิของปุถุชน
เขาไปเลย จะเกดิบาปเสยีเปลา ถายงัอยากดงัอยากเดนกค็วร
ทีจ่ะต้ังตวัเปนศาสดาองคใหม เสยีใหรแูลวรรูอดกนัไป
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พระพุทธเจาประทบัอย ูณ อานันทเจดีย ใกลโภคนคร
ไดตรัสถึงมหาประเทศ ๔ สำหรับสอบสวนเปรียบเทียบ
หลักคำสอนของพระพุทธเจา คอื

หากมีภิกษุกลาววา
๑ . ขาพเจาไดฟงมาจากพระพุทธเจาวา นี้เปนธรรม

นีเ้ปนวนิยั นีเ้ปนคำสอนของพระพทุธเจา
๒. ในวดัโนนมสีงฆอย ูพรอมดวยพระเถระ ขาพเจาได

ฟงมาเฉพาะหนาสงฆนัน้วา นีเ้ปนธรรม นีเ้ปนวนิยั นีเ้ปนคำสอน
ของพระพทุธเจา

๓. ในวดัโนนมีพระเถระอยมูาก เปนผรูเูปนผชูำนาญ
ทรงธรรม ทรงวินยั นีเ้ปนวนิยั นีเ้ปนคำสอนของพระพทุธเจา

๔. ในวัดโนนมพีระเถระอยอูงคหนึง่ เปนผรูเูปนผชูำนาญ
ทรงธรรมทรงวนิยั ขาพเจาไดฟงมาเฉพาะหนา พระเถระรูปน้ัน
วา นีเ้ปนธรรม นีเ้ปนวินยั นีเ้ปนคำสอนของพระพทุธเจา

หลักใหญสำหรบัเทียบเคียง ๔
ฝายธรรมะ
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เม่ือไดฟงมาดงัน้ี จงอยาช่ืนชมหรอืคัดคาน แตจงเรยีน
ขอความและถอยคำเหลานัน้ใหด ีแลวจงสอบสวนดใูนพระสตูร
และเทียบเคียงดูในพระวนิยั ถาลงและเขากันไมได พงึทราบ
เถิดวา นีม้ใิชคำสอนของพระพุทธเจา ทานจำมาผิดแลวจงท้ิง
เสียเถดิ

สญัเจตนิยวรรค ๒๑/๑๙๕

ขยายความ
พระพทุธดำรัสตอนน้ี เปนหลกัในการเตือนสตอิยางดี

สำหรบัผทูีม่ ี “สทัธาจรติ” คอืมีความเชือ่เปนทนุเดมิอยกูอน
ใครพดูวาอะไร? อยางไร? กม็กัจะ “เช่ือดะ” อยางหลบัตา
ปดหู ผลทีต่ามมากค็อื นอกจากจะเสยีเวลาแลว ยงัอาจจะ
ถกูหลอกเอาอกีดวย เพราะไมวายุคไหน กม็กัจะมีคนประเภท
“มอืถอืสาก ปากถอืศลี” แอบแฝงเขามาอยเูสมอ

การมีหลักฐานไวสำหรับเทียบเคียง ยอมจะเกิดผลดี
ไมวาในกาลไหนๆ หลักการน้ีมิใชวาจะใชไดเฉพาะธรรมะ
เทานัน้ แมทางโลกๆ กใ็ชไดด ีเพราะม ี“ขาวลอื” เกดิขึน้เปน
ครัง้คราวอยเูสมอๆ
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี เวลานั้นของขบฉันไดแกผลไม มีผูนำมาถวายมาก
พวกภิกษุพากันสงสัยวาผลไมประเภทใดควรฉัน หรือไมควร
พระพุทธองคทรงประทาน หลักใหญสำหรับเทียบเคียง ๔
ฝายพระวนิยั ทีเ่รยีกวา มหาประเทศ ๔ คอื

๑. สิ่งใดไมไดทรงหามไว วาไมควร แตเขากันไดกับ
สิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) ขดักบัสิง่ทีค่วร (กปัปยะ) สิง่นัน้ไมควร

๒. สิ่งใดไมไดทรงหามไว วาไมควร แตเขากันไดกับ
ส่ิงทีค่วร (กปัปยะ) ขดักบัสิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) สิง่นัน้ควร

๓. สิง่ใดไมไดทรงอนุญาตไว วาควร แตเขากนัไดกบั
สิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) ขดักบัสิง่ทีค่วร (กปัปยะ) สิง่นัน้ไมควร

๔. สิง่ใดไมไดทรงอนุญาตไว วาควร แตเขากนัไดกบั
สิง่ทีค่วร (กปัปยะ) ขดักบัสิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) สิง่นัน้ควร

วนิยั ๕/๑๒๓

หลักใหญสำหรบัเทียบเคียง ๔
ฝายพระวนิยั
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ขยายความ
พระวินยัจัดวาเปน “คำสัง่” ซึง่มาคกูบัธรรมะ ซึง่จัด

วาเปน “คำสอน” ซึง่สาวกจะตองใหความเอือ้เฟอ และปฏิบตัิ
ตามอยางหลกีเล่ียงไมได

แตพระวินยันัน้ เปนกฎหรือขอบงัคบั บางอยางกข็ึน้กบั
กาลเวลา และความเชื่อถือของสังคมน้ันๆ บางขอแมเปน
ความผดิ ปานกลาง แตคนบางกลมุเขากไ็มถอื เชน เรือ่งพระ
ใชเงิน ขดุดิน ตดัตนไม เปนตน

บางอยางโทษทางวนิยัไมรนุแรง แตเมือ่นกับวชลวงเขา
กอ็าจถูกจบัสกึ หรอืถงึตดิคกุได เชน สรุาและการพนัน เปนตน

แตจะอยางไรก็ตาม ไมวาในยคุใดสมัยใด ศลีกถ็อืวาเปน
รากแกวของศาสนา ทีท่ัง้ชาวบานและชาววัด จะตองใหความ
สนใจปฏิบตังิดเวนใหไดตลอดไป

สวนวา จะปฏิบตัใิหหยอนและตึงเพยีงใดนัน้ เปนเรือ่ง
ของแตละบคุคล ถาเราอยใูนหมคูณะใด กค็วรทีจ่ะคลอยตาม
ปฏิปทาของหมูคณะนั้น มิบังควรที่จะทำตนเปน “แกะดำ”
ในหม ู“แกะขาว” เลย

ในสังคมพทุธปจจุบนัน้ี กม็ใีหเราไดเลือกอยหูลายแบบ
แลว เราพอใจที่จะปฏิบัติในแบบหรือวิธีใด ก็ขอเชิญตาม
สมัครใจเถดิ ขอแตวา เม่ือสังกัดคณะนีแ้ลว กอ็ยาไดโจมตี
คณะโนน หรอืคณะอ่ืนๆ อยเูลย เพราะถึงอยางไร เรากเ็ปนลกู
“พอเดียวกัน” ทัง้นัน้ มใิชหรอื?
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ภกิษทุัง้หลาย! เปรียบเหมือนมหาปฐพีมนี้ำเปนผืนเดยีวกนั
บรุษุโยนแอก ซึง่มีชองเดียวลงไปในมหาปฐพีนัน้

ลมทิศบูรพา พดัเอาแอกนัน้ไปทางทศิประจมิ
ลมทศิประจิม พัดเอาแอกนัน้ไปทางทศิบรูพา
ลมทศิอุดร พดัเอาแอกนัน้ไปทางทิศทักษิณ
ลมทศิทักษิณ พัดเอาแอกน้ันไปทางทศิอุดร
เตาตาบอด มอียใูนมหาปฐพนีัน้ ตอลวงเวลารอยปๆ

มนัจึงจะโผลขึน้มาคราวหน่ึงๆ
เธอท้ังหลายจะสำคัญความขอนัน้เปนไฉน?
เตาตาบอดตวัน้ัน ตอลวงรอยปๆ  มนัจะโผลขึน้มาคราวหน่ึงๆ

จะสอดคอใหเขาไปในแอก ซึง่มีชองเดียวโนนไดบางหรือหนอ?
ภกิษทุัง้หลายกราบทลูวา
ขาแตพระองคผเูจรญิ ขอท่ีเตาตาบอด ตอลวงรอยปๆ

มันจึงจะโผลขึ้นมาคราวหน่ึงๆ จะสอดคอเขาไปในแอกซึ่งมี
ชองเดียวโนนเปนของยาก

เกิดเปนคนแสนยาก
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พระผมูพีระภาคตรัสวา
ฉนันัน้ ภกิษทุัง้หลาย!
การไดเกิดมาเปนมนุษย เปนของยาก
พระตถาคตอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจา จะเสดจ็อบุตัิ

ในโลกเปนของยาก
ธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลวจะรงุเรืองในโลก

กเ็ปนของยาก
ความเปนมนษุยนีเ้ขาไดแลว พระตถาคตอรหนัตสมัมา

สัมพุทธเจาก็ไดอุบัติแลวในโลก และธรรมวินัยท่ีตถาคต
ประกาศแลว กร็งุเรอืงอยใูนโลกแลว

ภกิษทุัง้หลาย! เพราะฉะนัน้แหละ เธอทัง้หลายพงึ
กระทำความเพียร เพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นีท้กุขสมุทยั นีท้กุขนิโรธ นีท้กุขนิโรธคามินปีฏิปทา

ฉคิคฬสูตร ๑๙/๕๐๙

ขยายความ
พระสูตรนี้ ทรงแสดงวา การที่คนเราจะไดมาเกิด

เปนคนแตละหนหรือแตละชาตนิัน้ยากเหลือแสน ทรงเปรยีบ
เหมอืนเตาตาบอด ทีท่องเทีย่วอยใูนทะเลใหญ คอืโลกทัง้โลกน้ี
มแีตน้ำ เปนทะเลไปทัง้หมด
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แสดงวาทะเลนีช้างกวางขวางทีส่ดุ ไมมขีอบเขต และ
การท่ีเตาตาบอดตัวนี้ ตั้งรอยปจึงจะไดโผลขึ้นมาเหนือน้ำ
สักหนหน่ึง และแอกหรือหวงน้ีก็มีอันเดียวเทาน้ัน การท่ี
เตาตาบอดดวย แลวตัง้รอยปจงึจะโผลขึน้มาสกัคร้ังหนึง่แลวจะ
ใหหวงมันตรงพอดีกบัหัวเตาสอดเขาไปไดนัน้ มนัสุดแสนจะยาก
สกัแคไหน?

เพราะทะเลนอกจากจะกวางไมมทีีส่ดุแลว เตายงัตาบอด
อกี หวงทีจ่ะสอดกม็อีนัเดยีว และเปนเวลาตัง้รอยปเตาจงึจะได
โผลขึน้มาสกัที

ดงัน้ัน การทีเ่ตาจะเอาหัวสอดเขาไปในหวงได จงึแสน
บรมยาก

ดวยเหตุวา การเกิดเปนมนุษยแสนยากเชนนี้
เม่ือเราไดเกิดมาเปนคนไดแลว จงึถือวา เปนยอดมหาโชค
ควรจะใชชวีตินีใ้หมคีณุภาพ และมีสาระถึงทีส่ดุ ทีม่นษุย
ควรจะได จงึจะไมเสยีชาติเกดิ และไมตายเปลา
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เหตทุีค่นเกดิมาแลวไมเหมอืนกนั



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี ไดทรงตอบปญหาของสภุมาณพ ทีท่ลูถามวาทำไมคนท่ี
เกิดมาในโลกน้ีแลว จงึมีสภาพไมเหมอืนกนั พระองคทรงตอบ
ปญหานี ้พอสรปุเปนคไูด ๗ ค ูคอื

๑. คนท่ีเกิดมามอีายสุัน้ เพราะชอบฆาคนหรอืสัตว
มจีติใจเหีย้มโหด ขาดความเมตตา กรณุาในสตัว ตายไปตอง
ตกนรก ถามาเกดิเปนคนก็มอีายุสัน้

สวนคนท่ีมีอายุยืน เพราะไมฆาคนหรือสัตว มีจิต
เมตตา สงสารตอสัตวทัง้ปวง

๒. คนท่ีเกดิมามโีรคมาก เพราะชอบเบียดเบยีนคน
หรือสตัว ใหไดรบัความลำบากเดอืดรอนตางๆ ตายแลวตอง
ตกนรก มาเกิดเปนคนจึงมีโรคมาก

สวนคนทีม่โีรคนอย เพราะไมเบยีดเบยีนหรอืทรมาน
คนหรือสัตว มใีจเอน็ดูตอสัตวทัง้ปวง
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๓. คนทีเ่กิดมามผีวิพรรณไมงาม เพราะเปนคนขีโ้กรธ
ขดัเคอืง พยาบาทงาย ตายแลวตองตกนรก มาเกดิเปนคนจงึ
มผีวิพรรณไมงาม

สวนคนท่ีมผีวิพรรณงาม เพราะเปนคนไมมกัโกรธ
ไมขดัเคอืง ไมพยาบาทคน

๔. คนที่เกิดมามีอำนาจหรือความสามารถนอย
เพราะเปนคนข้ีรษิยาผอูืน่ ขาดความเคารพนับถือผอูืน่ ตาย
แลวตองตกนรก มาเกิดเปนคนจึงมอีำนาจนอย

สวนคนทีม่อีำนาจมาก เพราะเปนคนไมรษิยา เคารพ
บูชาผูควรเคารพ

๕. คนท่ีเกดิมายากจน เพราะเปนคนไมชอบใหทาน
หรอืขีเ้หนยีว ตายไปตองตกนรก มาเกิดเปนคนจึงยากจน

สวนคนท่ีร่ำรวย เพราะเปนคนชอบใหทานอยเูสมอ
มจีติชอบเสยีสละแบงปน

๖. คนทีเ่กดิในตระกลูต่ำ เพราะเปนคนกระดางถอืตวั
ไมออนนอมหรอืกราบไหว ตอบคุคลทีค่วรออนนอมหรอืกราบไหว
ตายไปตองตกนรก มาเกิดอีกจึงเกิดในตระกลูต่ำ

สวนคนท่ีเกดิในตระกูลสงู เพราะเปนคนไมเยอหย่ิง
ไมถอืตัว แตออนนอมถอมตน
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๗. คนทีเ่กดิมามปีญญาทรามหรอืโงเขลา เพราะเปน
คนไมชอบเขาไปหาผรู ูไมสนใจไตรถามเรือ่งบาป บญุ ความดี
ความชัว่ ตายไปตองตกนรก มาเกดิอีกจึงโงเขลา

สวนคนท่ีมปีญญาด ี เพราะชอบคบหากับบณัฑติผรูู
สนใจศกึษาเรือ่งกศุล อกศุลอยเูนอืงๆ

จฬูกัมมวิภงัคสูตร ๑๔/๓๒๓

ขยายความ
เรื่องกรรมคือการกระทำ ที่แบงแยกใหคนเราเกิดมา

แลวไมเหมือนกัน เปนเร่ืองท่ีนาสนใจมาก เพราะถาเขาใจผิด
ในเร่ืองกรรม จะทำใหคนบางคนกลายเปนมิจฉาทิฏฐิ จะ
มงุสรางแตความชัว่อยางเดียว เพราะเหน็วาบางคนทำความดี
แทบตาย ไมเหน็ความดตีอบสนอง แตบางคนทำชัว่กลบัไดดี
มคีนนบัถือ และร่ำรวยทนัตาเหน็ สวนคนทำความดจีะตองรอ
ไวรบัผลในชาติหนา อยางนีเ้ปนตน

การทำความดตีองยึดหลักใจเปนสำคัญ จะเอาวตัถุมา
เปนเคร่ืองวัดไมได และท่ีสำคัญจะตองมองผลของความดี
ความชัว่ดวยสายตาทีก่วางและไกลอีกดวย
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ในพระสตูรนี ้ยอมจะเปนบทเรยีนทีด่ ีสำหรับบางคนที่
ทอแทใจวา ทำดีแลวไมเห็นร่ำรวยสักที ทั้งนี้เพราะเรามอง
ไมเห็นเหตุในอดีต ทีเ่ราทำไวอยางไร แตพระพุทธเจาทานมี
พระญาณสามารถทีจ่ะมองเห็นท้ังอดีตและอนาคต ถาเราไม
เชือ่พระองค แลวจะไปเชือ่ใครไดในโลกนี ้ถาเราเชือ่นกัปราชญ
ทีม่กีเิลส อวดรดูกีวาพระพทุธเจา เราก็จะตาบอดตลอดทกุชาติ

พระสตูรนี ้มแีงคดิทีน่าสนใจคอื ตวักรรมชัว่ตางๆ นัน้
ผทูีท่ำไวไดไปเสวยหรอืรบัผลในนรกเสรจ็แลว แตทีเ่ราเกดิมา
ในชาตินี้ มีอายุสั้น มีโรคมาก จนถึงโงเขลานั้น ถือวาเปน
“เศษกรรม” หรอืหางของกรรมเทานัน้

ขนาดหางๆ ของกรรม คนสวนมากกเ็บือ่ระอาเตม็ที
แลว ถาเปนหัวของกรรมจริงๆ จะขนาดไหน? จึงไมควร
มวัเมาประมาท สรางแตกรรมช่ัวอยอูกีตอไปเลย
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พระพทุธเจาประทับอย ูณ พระวหิารเวฬุวนั เมืองราชคฤห
พระอานนทไดกราบทูลใหทรงทราบ ถึงเรื่องที่พระสมิทธิ
ตอบปญหาของโปตลิบตุร แตเพียงแงเดียว ทำใหผอูืน่เขาใจผิด
ทรงตำหนิวาเปนคนเปลา เพราะปญหาบางขอตองแยกตอบ
แลวทรงจำแนกกรรม ทีบ่คุคลทำแลวไดรบัผลดหีรอืชัว่ แบง
ออกเปน ๔ พวก คอื

๑. คนบางคนทีเ่กิดมา ชอบฆาสัตว ลกัทรัพย ผดิกาม
พดูปด พดูสอเสยีด พดูคำหยาบ พดูเพอเจอ โลภมาก พยาบาท
และเหน็ผิด ตายแลวไปนรกก็ม ี เพราะผลกรรมช่ัวท่ีทำไวใน
ชาตินี ้จะตองไดรบัผลในชาติหนา และชาตติอๆ ไป

๒. คนบางคนทีเ่กิดมา ชอบฆาสัตว ลกัทรัพย ผดิกาม
พดูปด พดูสอเสยีด พดูคำหยาบ พดูเพอเจอ โลภมาก พยาบาท
และเหน็ผดิ ตายแลวไปสวรรคกม็ ีทีเ่ปนดงันี ้ เพราะเหตวุา
กรรมดีทีท่ำไวในชาตกิอนๆ กำลงัใหผลอย ูสวนกรรมชัว่ท่ีทำใน
ปจจุบันยังไมใหผล หรือเมื่อเวลาใกลตาย มีความเห็นชอบ
(มสีต)ิ จงึถอืเอาอารมณนัน้ไปเกดิในสวรรค

เหตุทีค่นทำดีไดชัว่ ทำช่ัวไดดี
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๓. คนบางคนท่ีเกดิมา ไมฆาสตัว ไมลกัทรพัย ไมผดิ
กาม พูดจริง ไมพูดสอเสียด พูดคำสุภาพ ไมพูดเพอเจอ
ไมโลภ ไมพยาบาท และเห็นชอบ ตายแลวไปสวรรคกม็ ีเพราะ
กรรมดีทีท่ำไวในปจจบุนัใหผล ตองไดรบัผลดใีนชาติหนา และ
ชาตติอๆ ไป

๔. คนบางคนท่ีเกดิมา ไมฆาสตัว ไมลกัทรพัย ไมผดิ
กาม พูดจริง ไมพูดสอเสียด พูดคำสุภาพ ไมพูดเพอเจอ
ไมโลภ ไมพยาบาท และเหน็ชอบ ตายแลวไปนรกก็ม ีทีเ่ปน
ดังนี้ก็เพราะกรรมชั่ว ที่ทำไวในชาติกอนๆ กำลังตามมาให
ผลอย ูสวนกรรมดทีีท่ำไวในปจจุบนัยังไมใหผล หรือเวลาใกล
ตาย มีความเห็นผิด (ขาดสติ) จึงถือเอาอารมณนั้นไปเกิด
ในนรก

มหากัมมวภิงัคสตูร ๑๔/๓๓๒

ขยายความ
พระสตูรนี ้พระพทุธองคทรงแสดง “กฎแหงกรรม” ไว

ชดัเจนแจมแจงแลว ขอใหชาวพทุธทุกทาน โปรดทองหรอือาน
ใหบอยๆ จนขึน้ใจ และจำได เม่ือเราทำดีแลวไดรบัผลชัว่ก็จะ
ไดไมทอแทใจ ยอมรบัความจรงิวา เพราะผลของอกุศลกรรมเกา
ของเราเองกำลังใหผลเราอย ู ใจของเรากย็อมจะสงบสขุได
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เหตุทีท่ำใหสตรมีรีปูงาม หรือไมงาม



สมยัหน่ึง พระผมูพีระภาคประทับอย ูณ พระวหิารเชตวัน
อารามของทานอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี

คร้ังน้ันแล พระนางมลัลิกาเทวเีสด็จเขาไปเฝาพระผมูี
พระภาคถึงทีป่ระทบั ทรงถวายอภิวาทแลวประทับนัง่ ณ ที่
ควรสวนขางหนึง่

ครัน้แลวไดทลูถามพระผมูพีระภาควา
ขาแตพระองคผเูจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยัให

มาตคุาม (ผหูญงิ) บางคนในโลกนี ้ มผีวิพรรณทราม รปูชัว่
ไมนาด ูยากจน ขดัสนทรพัยสมบตั ิและต่ำศกัดิ?์

ขาแตพระองคผเูจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยัให
มาตคุาม (ผหูญงิ) บางคนในโลกนี ้ มผีวิพรรณทราม รปูชัว่
ไมนาดู แตเปนคนม่ังค่ัง มทีรัพยมาก มโีภคสมบัตมิาก และ
สงูศกัดิ?์
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ขาแตพระองคผเูจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยัให
มาตคุามบางคนในโลกนี ้มรีปูงาม นาด ูนาชม ประกอบดวย
ความเปนผมูผีวิพรรณอนังามยิง่นัก แตเปนคนยากจน ขดัสน
ทรพัยสมบตัแิละต่ำศกัดิ?์

ขาแตพระองคผเูจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยัให
มาตุคามบางคนในโลกน้ี มรีปูงาม นาดู นาเล่ือมใสประกอบดวย
ความเปนผมูผีวิพรรณงามย่ิงนกั ทัง้เปนผมูัง่คัง่ มทีรพัยมาก
มโีภคสมบตัมิาก และสงูศักดิ?์

พระผมูพีระภาคตรัสวา
พระนางมัลลกิา! มาตคุามบางคนในโลกนี ้ เปนผมูกั

โกรธมากไปดวยความแคนใจ ถกูวาแมเล็กนอยก็ขดัเคอืง
ฉนุเฉยีว กระฟดกระเฟยด กระดางกระเดือ่ง แสดงความโกรธ
ความขดัเคอืงและความไมพอใจใหปรากฏ เปนผไูมใหทาน คอื
ขาว น้ำ ผา ยวดยาน ระเบยีบ ของหอม เคร่ืองลูบไล ทีน่อน
ทีอ่ยอูาศยั และประทปีโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ และ
เปนผมูใีจรษิยาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถอื
การไหวและการบชูาของผอูืน่ เกยีดกัน ตดัรอน ผกูความริษยา

ถามาตุคามน้ัน จตุจิากอัตภาพนัน้มาสคูวามเปนอยางนี้
กลบัมาเกดิในชาตใิดๆ ยอมเปนผมูผีวิพรรณทราม รปูชัว่
ไมนาดู ทัง้เปนคนยากจน ขดัสนทรพัยสมบตั ิและต่ำศักด์ิ
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พระนางมัลลกิา! มาตุคามบางคนในโลกนี ้ เปนผมูกั
โกรธมากไปดวยความแคนใจ ถกูวาแมเล็กนอยก็ขดัเคอืง
ฉนุเฉยีว กระฟดกระเฟยด กระดางกระเด่ือง แสดงความโกรธ
ความขดัเคือง และความไมพอใจใหปรากฏ แตเขาเปนผใูหทาน
คอื ขาว น้ำ ผา ยวดยาน ระเบยีบ ของหอม เคร่ืองลูบไล
ทีน่อน ทีอ่ยอูาศยั และประทปีโคมไฟ แกสมณะหรอืพราหมณ
และไมเปนผมูใีจริษยาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความ
นบัถอื การไหว และการบชูาของผอูืน่ ไมเกียดกนั ไมตดัรอน
ไมผกูความรษิยา

ถามาตุคามน้ัน จตุจิากอัตภาพนัน้มาสคูวามเปนอยางนี้
กลบัมาเกิดในชาตใิดๆ ยอมเปนผมูผีวิพรรณทราม รปูชัว่
ไมนาดู แตเปนคนมัง่คัง่ มทีรพัยมาก มโีภคสมบตัมิากและ
สงูศักด์ิ

พระนางมัลลิกา! มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไมเปน
ผมูกัโกรธ ไมมากไปดวยความแคนใจ ถกูวาแมมากกไ็ม
ขดัเคอืง ไมฉนุเฉยีว ไมกระฟดกระเฟยด ไมกระดางกระเด่ือง
ไมแสดงความโกรธความขัดเคอืงและความไมพอใจใหปรากฏ
แตเปนผไูมใหทาน คอื ขาว น้ำ ผา ยวดยาน ระเบยีบ ของ
หอม เคร่ืองลูบไล ทีน่อน ทีอ่ยอูาศัย และประทีปโคมไฟ แก
สมณะหรือพราหมณ และเปนผูมีใจริษยาในลาภสักการะ
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ความเคารพ ความนับถือ การไหว และการบูชาของผูอื่น
เกยีดกนั ตดัรอน ผกูความริษยา

ถามาตุคามน้ัน จุติจากอัตภาพน้ันแลวมาสูความเปน
อยางน้ี กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีรูปงาม นาดู
นาชม ประกอบดวยความเปนผมูผีวิพรรณงามย่ิงนกั แตเปน
คนเขญ็ใจ ยากจน ขดัสน และต่ำศักด์ิ

พระนางมัลลิกา! มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไมเปน
ผมูกัโกรธ ไมมากไปดวยความแคนใจ ถกูวาแมมากกไ็ม
ขดัเคอืง ไมฉนุเฉียว ไมกระฟดกระเฟยด ไมกระดางกระเด่ือง
ไมแสดงความโกรธความขัดเคอืงและความไมพอใจใหปรากฏ
เปนผใูหทาน คอื ขาว น้ำ ผา ยวดยาน ระเบยีบ ของหอม
เคร่ืองลูบไล ทีน่อน ทีอ่ยอูาศัย และประทปีโคมไฟ แกสมณะ
หรือพราหมณ

ถามาตุคามน้ัน จุติจากอัตภาพน้ันแลวมาสูความเปน
อยางนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีรูปงาม นาดู
นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามย่ิงนัก
ทัง้เปนผมูัง่คัง่ มทีรัพยมาก มโีภคสมบตัมิาก และสูงศกัดิ์

พระนางมัลลิกา! นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคาม
บางคนในโลกนี้มีผิวพรรณทราม รูปช่ัว ไมนาดู ทั้งเปนคน
เขญ็ใจ ยากจน ขดัสน และต่ำศกัดิ์
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อนึ่ง นี้เปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกน้ี
มผีวิพรรณทราม รปูชัว่ ไมนาด ูแตเปนผมูัง่คัง่ มทีรพัยมาก
มโีภคสมบัตมิาก และสูงศักด์ิ นีแ้ลเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคาม
บางคนในโลกนีม้รีปูงาม นาด ูนาชม ประกอบดวยความเปน
ผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก แตเปนคนเข็ญใจ ยากจน ขัดสน
และต่ำศกัดิ์

อนึง่ นีเ้ปนเหตุเปนปจจยัใหมาตคุามบางคนในโลกน้ีมี
รปูงาม นาด ูนาชม ประกอบดวยความเปนผมูผีวิพรรณงาม
ยิง่นัก ทัง้เปนผมูัง่ค่ัง มทีรัพยมาก มโีภคสมบตัมิาก และสงูศักด์ิ

เมือ่พระผมูพีระภาคตรสัอยางนีแ้ลว พระนางมลัลกิาเทวี
ไดกราบทูลพระผมูพีระภาควา

ขาแตพระองคผเูจริญ ในชาติอืน่ ชะรอยหมอมฉัน
จะเปนผมูกัโกรธ มากไปดวยความแคนใจ ถกูวาแมเล็กนอย
กข็ดัเคือง ฉนุเฉยีว กระฟดกระเฟยด กระดางกระเดือ่งแสดง
ความโกรธ ความขัดเคอืงและความไมพอใจใหปรากฏ ในบัดน้ี
หมอมฉันจึงมีผวิพรรณทราม รปูช่ัว ไมนาดู แตในชาตอิืน่
หมอมฉันคงไดใหทาน คอื ขาว น้ำ ผา ยวดยาน ระเบยีบ
ของหอม เครือ่งลบูไล ทีน่อน ทีอ่ยอูาศยัและประทีปโคมไฟ
บดัน้ีหมอมฉันจึงเปนคนม่ังค่ัง มทีรัพยมาก มโีภคสมบตัมิาก
ในชาติอื่น หมอมฉัน คงจะไมมีใจริษยาในลาภสักการะ
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ความเคารพ ความนับถือ การไหวและการบูชาของผูอื่น
ไมเกียดกนั ไมตดัรอน ไมผกูความริษยา ในบดันี ้หมอมฉนั
จงึมศีกัดิส์งู

ขาแตพระองคผเูจริญ กน็างกษตัริยบาง นางพราหมณีบาง
นางคฤหบดีบาง มีอยูในราชสกุลนี้ หมอมฉันไดดำรงความ
เปนใหญยิง่กวาหญงิเหลาน้ัน

ขาแตพระองคผเูจรญิ ตัง้แตวนัน้ีไป หมอมฉนัจักไมโกรธ
ไมมากไปดวยความแคนใจ ถงึถูกวากลาวมากกจ็กัไมขดัเคอืง
ไมฉนุเฉียว ไมกระฟดกระเฟยด ไมกระดางกระเดือ่ง ไมแสดง
ความโกรธ ความขดัเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ จกัใหทาน
คอื ขาว น้ำ ผา ยวดยาน ระเบยีบ ของหอม เครือ่งลบูไล ทีน่อน
ทีอ่ยอูาศัยและประทปีโคมไฟ แกสมณพราหมณ จกัไมมใีจรษิยา
ในลาภ สกัการะ ความเคารพ ความนบัถอื การไหว และการบชูา
ของผอูืน่ จกัไมเกียดกนั ไมตดัรอน ไมผกูความรษิยา

ขาแตพระองคผเูจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนกั
  ฯลฯ

ขอพระผมูพีระภาคโปรดทรงจำหมอมฉันวาเปนอบุาสิกา
ผถูงึสรณะตลอดชวีติ ตัง้แตวนันีเ้ปนตนไป

มหาวรรค ๒๑/๒๓๒
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี ไดตรัสกับภิกษุทัง้หลาย พอสรุปไดวา คนในโลกนีแ้ม
จะทำบาปเหมอืนกนั แตในปจจบุนันีเ้อง บางคนกไ็ดรบัความ
ทกุข บางคนก็ไดรบัความสุข โดยทรงยกเอากรรมบถ ๑๐ มา
เปนตวัอยาง พอสรปุเปนใจความได ดงันี้

๑. บคุคลบางคนในโลกนี ้เปนคนฆาสัตว... ไดรบัความ
ทกุขบาง ความเสยีใจบาง เพราะการฆาสตัวนัน้เปนตนเหตุ
เมือ่ตายไปยอมเขาถึงนรก

๒. บคุคลบางคนในโลกนี ้เปนคนฆาสัตว... ไดรบัความ
สุขบาง ความดีใจบาง เพราะการฆาสัตวนั้นเปนตนเหตุ
เมือ่ตายไปยอมเขาถึงนรก

๓. บคุคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเวนจากการฆาสตัว...
พรอมกบัไดรบัความทุกขบาง ไดรบัความเสียใจบาง เพราะ
การเวนจากการฆาสตัวนัน้เปนเหตุ เมือ่ตายไปแลวยอมเขา
ถึงสวรรค

คนทำบาปในปจจุบนั ไดรบัทกุขกม็ ีสขุกม็ี
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๔. บคุคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเวนจากการฆาสตัว...
พรอมกบัไดรบัความสขุบาง ไดรบัความสบายใจบาง เพราะ
การเวนจากการฆาสัตวเปนตนเหตุ เม่ือตายไปแลว ยอมเขา
ถึงสวรรค

มหาธรรมสมาทานสูตร ๑๒/๔๖๗

ขยายความ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ๑.ฆาสัตว ๒.ลักทรัพย

๓.ผิดกาม ๔.พูดปด ๕.พูดสอเสียด ๖.พูดคำหยาบ ๗.พูด
เพอเจอ ๘.โลภมาก ๙.พยาบาท ๑๐.เห็นผิด

ในทีน่ีไ้ดยกแตเพียงขอตน คอื การฆาสัตวหรือไมฆาสัตว
มาเปนตัวอยางเพียงขอเดียว เพื่อประหยัดกระดาษ สวน
กรรมบถขออืน่ๆ พงึทราบตามนัยนี้

เหตแุหงการกระทำกรรม ไมวาจะทำดวยดใีจหรอืเสยีใจ
ยอมไดรบัผลโดยยตุธิรรมเสมอกนัหมด ทำดกีย็อมไดรบัผลดี
ทำชัว่กย็อมไดรบัผลชัว่ แตผทูีม่ปีญญา ยอมละเวนจากการ
ทำความชัว่ และจะประกอบแตกรรมดเีทานัน้



108  พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี ไดตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา

“มหาบพิตร! คนท่ีเกดิมาในโลกน้ีมทีัง้หมด ๔ ประเภท
คือ

๑. คนท่ีมดืมาแลวมืดไป คอืคนท่ีเกิดมาในตระกูลต่ำ
ยากจน ทพุพลภาพ พกิาร ซ้ำยงัประพฤตทิจุริตดวยกาย วาจา
และใจ ตายแลวไปเกดิในนรก

๒. คนทีม่ดืมาแลวสวางไป คอืคนท่ีเกิดมาในตระกลู
ต่ำ ยากจน ทุพพลภาพ พิการ แตประพฤติสุจริตดวยกาย
วาจา และใจ ตายแลวไปเกดิในสวรรค

๓. คนท่ีสวางมาแลวมดืไป คอืคนท่ีเกิดมาในตระกลูสูง
ร่ำรวย มีผิวพรรณงาม แตประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา
และใจ ตายแลวไปเกดิในนรก

เรื่องของคนมืดคนสวาง
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๔. คนทีส่วางมาแลวสวางไป คอืคนท่ีเกดิมาในตระกูล
สงู ร่ำรวย มผีวิพรรณงาม และประพฤติสจุรติดวยกาย วาจา
และใจ ตายแลวไปเกิดในสวรรค”

ปคุคลสตูร ๑๕/๑๓๒

ขยายความ
พระสูตรน้ีแสดงวา ทุกคนไมอาจจะเลือกท่ีมาได

แตเราก็อาจท่ีจะเลือกทีไ่ปได นัน่กห็มายความวา เรามันเกดิ
มาเสียแลวนี ่จะไปเลือกอีกไดอยางไร? ถาจะเลือกอีกตองตาย
เสยีกอนแลวไปเกดิใหม

แตกต็องระวังไวใหดนีะ จะตองเรงรีบสรางความดไีวให
มาก ถาไมมคีวามดีคอืทาน ศลี ภาวนา ไวเปนทนุในปจจบุนันี้
แลวเอาแตหวงัลมๆ แลงๆ โอกาสท่ีจะมาเกิดเปนคนอยางนี้
อกีก็แสนยาก อยาวาแตจะมาเกดิในตระกูลดีเลย

กรรม คอื การกระทำของเราเองนีแ่หละ นบัวาสำคัญ
ที่สุด จะเกิดมาแลวสวย รวย ปานใด มันไมสำคัญหรอก
ไมชาก็ตายเนาเขาโลงหมด สิง่ท่ีจะตดิตามไปไมลดละ กค็อื
ความดกีบัความช่ัวน่ันแหละ เปนของเราแนนอน
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ดงันัน้ การทีเ่ราไดเกดิมาเปนคนกบัเขาชาตหินึง่นี ้กน็บั
วาโชคดมีบีญุหนุนใหมาเกดิแลว ควรทีจ่ะเรงรีบทำบุญใหมตอ
บุญเกาเอาไว อยามัวแตหลงตกอยูในมายาของโลก อันหา
สาระมไิดอยเูลย ชวีตินีน้อยยิง่นกั มทินัไรก็แกและใกลจะตาย
แลว

เมือ่ตายแลว ทรพัยสมบตั ิยศศกัดิ ์ญาตมิติรและบริวาร
กม็ไิดตามเราไปดวยเลย ปลอยใหเปน “สมบตัผิลดักนัชม”
ตอไป เมือ่ถงึเวลากต็องลาจากโลกนีไ้ป โลกเปนเชนนีม้าก่ีพนั
กีห่มืน่ปแลว นาจะเบือ่หนายกันบาง นาจะคิดกนับางวา คนเรา
เกดิมาทำไม? อะไรคอืสาระของชวีติท่ีแทจริง?
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พระพุทธเจาประทบัอย ูณ เมืองมาตลุา แควนมคธ ได
ตรัสถึงความเสือ่มและความเจริญของคนวาข้ึนอยกูบัศีลธรรม
คนอายนุอยศลีธรรมเส่ือม คนอายยุนืศลีธรรมเจรญิ ไวดงันี้

“ภกิษทุัง้หลาย! ในเมือ่คนมอีายขุยั ๑๐ ป จะมสีตัถนัตรกปั
สิน้ ๗ วนั คอื คนเหลาน้ันจะเหน็คนดวยกนัเปนเหมอืนหมเูนือ้
เมือ่พบกนัจะตรงเขาฆาฟนกนั โดยคดิวาเปนพวกหมเูนือ้

ภกิษทุัง้หลาย! ครัง้นัน้คนเหลานัน้ บางพวกมีความคดิ
วา พวกเราอยาฆาใครๆ และใครๆ กอ็ยาฆาเรา อยากระน้ันเลย
เราควรเขาไปอยตูามปาหญา สมุทมุพมุไม หรอืตามซอกเขา
มรีากไมและผลไมในปาเปนอาหาร เล้ียงชีวติอยแูละอยอูยางนี้
ตลอด ๗ วนั

เมือ่ลวง ๗ วนัไป เขาพากันออกจากปาหญา จากสุมทมุ
พมุไม หรอืจากซอกเขา แลวตางตรงเขาสวมกอดกนัและกัน
จะขับรองดวยความดีใจ แลวทกัทายกนัวา

อายุของคนขึน้อยกูบัศลีธรรม
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ทานผเูจริญ เราพบกนัแลว ทานยงัมชีวีติอยหูรอื?
ภกิษุทัง้หลาย! ลำดบัน้ัน คนเหลาน้ัน จะมคีวามคดิวา

เราถึงความส้ินญาติอยางใหญเหน็ปานนี ้ เหตเุพราะประพฤติ
อกศุลกรรม อยากระน้ันเลย เราควรทำกศุลกรรม เราควร
งดเวนจากปาณาติบาต ควรสมาทานกุศลกรรมนีแ้ลวปฏบิติัธรรม
เพราะเหตทุีเ่ขาสมาทานกศุลแลวปฏบิตัธิรรมนี ้ เขาจะเจรญิ
ดวยอายุบาง จะเจริญดวยวรรณะบาง ดวยเหตุนี ้บตุรของ
เขาท้ังหลาย ทีม่อีายุ ๑๐ ป จะมอีายุเจริญขึน้ถงึ ๒๐ ป และ
เจริญข้ึนไปตามลำดบัถึง ๘๐,๐๐๐ ป แลวเม่ือศีลธรรมเส่ือม
ลง อายุของสัตวก็จะลดลงเหลือ ๑๐ ปอีก วนเวียนกันอยู
อยางนี้...”

จกักวัตติสตูร ๑๐/๖๔

ขยายความ
พระสตูรน้ี มแีงคดิมากท้ังยากและงาย อยากจะขอฝาก

ใหทานผอูานคนควา และพจิารณาดวูาจะเปนไปไดอยางไร?
สวนทีไ่มเขาใจ กค็วรจะยกใหเปน “พทุธวสิยั” ไป อยาไดเอา
ความนึกคดิของปุถชุน ไปเปรียบเทียบ “พทุธบารม”ี เลย นรก
จะกินหัวผุเสียเปลา เชื่อพระองคทานไวกอนเถิด รับรอง
ไมตกนรกแน
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พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบณิฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี

คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหนึง่ ไดเขาไปเฝาพระผมูพีระภาค
ถงึท่ีประทบั คร้ันถวายบงัคมและนัง่เรยีบรอยแลวไดกราบทูลวา

ขาแตพระองคผเูจริญ กปัหน่ึงนานเทาไรหนอแล?
พระผมูพีระภาคตรัสวา
ภกิษุ! กปัหนึง่นานแล มใิชงายทีจ่ะนบักัปน้ันวาเทาน้ีป

เทานี ้๑๐๐ ป เทานี ้๑,๐๐๐ ป หรอืวาเทานี ้๑๐๐,๐๐๐ ป
ภิกษุกราบทูลวา
กพ็ระองคอาจจะอปุมาไดไหม พระเจาขา?
พระผมูพีระภาคตรัสวา
อาจอุปมาได ภกิษ!ุ
ภกิษุ! เหมอืนอยางวา ภเูขาหินลูกใหญ ยาวโยชนหน่ึง*

กวางโยชนหน่ึง สงูโยชนหน่ึง ไมมชีอง ไมมโีพรงเปนแทงทึบ
บรุษุพงึเอาผาแควนกาสีมาแลว ปดภเูขาน้ัน ๑๐๐ ป

ตอคร้ัง ภเูขาหินลกูใหญนัน้ พงึถงึการหมดไปส้ินไป เพราะ
ความพยายามนี ้ยงัเร็วกวาแล

ความยาวนานของกัป



*๑ โยชน = ๑๖ กโิลเมตร
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สวนกัปหน่ึงยังไมถึงการหมดไป สิ้นไป กัปนาน
อยางนีแ้ล

บรรดากัปท่ีนานอยางน้ี พวกเธอทองเท่ียวไปแลวมิใช
หนึง่กปั มใิชรอยกัป มใิชพนักปั มใิชแสนกปั

ขอนัน้เพราะเหตุไร?
เพราะวา สงสารนีก้ำหนดทีส่ดุ เบือ้งตน เบือ้งปลาย

ไมได
ภกิษุทัง้หลาย! กเ็หตุเพียงเทาน้ี พอทีเดียวเพือ่จะเบือ่หนาย

ในสงัขารท้ังปวง พอเพ่ือจะคลายกำหนดั พอเพ่ือจะหลุดพน
ปพพตสูตร ๑๖/๒๐๒

ขยายความ
เรือ่งความยาวนานของกปันี ้เปนเรือ่งทีน่ากลวัมากดวย

เหตุแหงความยาวนานในสังสารวัฏนีเ้อง จงึทรงแสดงวา คนท่ี
เกดิมาแลว จะไมเคยเกิดเปนพอแมหรอืญาตพิีน่องกันไมมเีลย

ตราบใดทีเ่รายังไมบรรลุพระอรหันตตราบนัน้ เราก็จะ
ตองทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญอยูเร่ือยไป ธรรมะของ
พระพุทธเจาเทาน้ัน ทีจ่ะชวยใหสรรพสัตวในโลก ไมตองทกุข
ทรมานมากนัก

ถาเราบำเพ็ญเพียรอยางถูกตอง ในแนวคำสอนของ
พระพุทธองค ภพชาตขิองเราก็จะสัน้เขา และหมดไปในทีส่ดุ
เมือ่บรรลุพระนพิพานข้ันสดุทาย คอืเปนพระอรหนัต
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สิ่งท่ีเปนมงคล



ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมยัหน่ึง พระผมูพีระภาคประทับอย ูณ พระวหิารเชตวัน

อารามของทานอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี
ครัง้นัน้แล ครัน้ปฐมยามลวงไป เทวดาตนหนึง่ มรีศัมี

งามย่ิงนัก ยงัพระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝา
พระผมูพีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายบังคมแลว ยนือย ูณ ทีค่วร
สวนขางหน่ึง

คร้ันแลวไดกราบทูลพระผมูพีระภาค ดวยคาถาวา
เทวดาและมนษุยเปนอนัมาก ผหูวงัความสวัสดไีดพากัน

คดิมงคลทัง้หลาย ขอพระองคทรงตรัสอุดมมงคล
พระผมูพีระภาคตรสัพระคาถาตอบวา
การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบชูาบคุคล

ทีค่วรบูชา ๑ นีเ้ปนอดุมมงคล
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การอยูในประเทศอันสมควร ๑ ความเปนผูมีบุญอัน
กระทำไวแลวในกาลกอน ๑ การตัง้ตนไวชอบ ๑ นีเ้ปนอดุมมงคล

พาหสุจัจะ ๑ มศีลิปะ ๑ วนิยัทีศ่กึษาดแีลว ๑ วาจา
สภุาษติ ๑ นีเ้ปนอดุมมงคล

การบำรงุเล้ียงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะหบตุร ๑
การสงเคราะหภรรยา ๑ การงานอันไมอากลู ๑ นีเ้ปนอุดมมงคล

ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะหญาต ิ๑
กรรมอนัไมมโีทษ ๑ นีเ้ปนอดุมมงคล

การงดเวนจากบาป ๑ ความสำรวมจากการดืม่น้ำเมา ๑
ความไมประมาทในธรรมท้ังหลาย ๑ นีเ้ปนอดุมมงคล

ความเคารพ ๑ ความประพฤตถิอมตน ๑ ความสันโดษ ๑
ความกตญั ู๑ การฟงธรรมตามกาล ๑ นีเ้ปนอดุมมงคล

ความอดทน ๑ ความเปนผวูางาย ๑ การไดเห็นสมณะ
ทัง้หลาย ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ นีเ้ปนอุดมมงคล

ความเพยีร ๑ การประพฤตพิรหมจรรย ๑ การเหน็
อริยสัจ ๑ การกระทำนิพพานใหแจง ๑ นีเ้ปนอุดมมงคล

จติของผใูดอนัโลกธรรมท้ังหลายถูกตองแลว ยอมไม
หวัน่ไหว ๑ ไมเศราโศก ๑ ปราศจากธลุ ี๑ เปนจติเกษม ๑ นี้
เปนอุดมมงคล
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เทวดาและมนษุยทัง้หลาย ทำมงคลเชนน้ีแลว เปนผู
ไมปราชัยในขาศึกทุกหมเูหลา ยอมถึงความสวสัดีในท่ีทกุสถาน

นีเ้ปนอดุมมงคล ของเทวดาและมนุษยเหลานัน้
มงคลสตูร ๒๕/๓

ขยายความ
เร่ืองมงคล นบัวาเปนเรือ่งใหญในหมชูาวพุทธ แตตวั

ธรรมะท่ีจดัวาเปนมงคลน้ัน มเีพยีง ๒ หนาเทานัน้ บรรจุแต
หวัขอธรรมลวนๆ ไมมคีำอธบิายรายละเอยีดเรียกวา มงคล
๓๘ ประการ

ชาวพุทธสวนใหญนิยมมงคลท่ีเปนวัตถุ ซึ่งวาที่จริง
กไ็มมใีนมงคลทัง้ ๓๘ ขอนีเ้ลย

ตวัวตัถมุงคลไมม ีตวัมงคลแท อยทูีธ่รรมะ ถาเราปฏบิติั
ตามธรรมะขอนั้นๆ เชน มงคลขอที่ ๑ การไมคบคนพาล
ถาเราปฏบิตัติามมงคลขอน้ี ดวยการไมคบคนพาล มงคลกเ็กิด
กบัเราในทันที
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มงคลเกดิไดอยางไร? มงคลเกดิดังน้ี
บคุคลท่ีไดชือ่วา เปนคนพาลนัน้ กเ็พราะเขาประพฤติ

ทจุริตดวยกาย วาจา และใจ คนทีป่ระพฤติทจุริต ไดชือ่วา
นำทุกข โทษ และภัยมาสูตนเอง จะอยูที่ไหนก็ไมเปนสุข
เปนภัยตอสังคม สงัคมรงัเกียจ...

การท่ีเราไปคบกบัคนพาล กเ็ทากบัเราไปหาทุกข โทษ
และภัยมาสูตนเอง เปนอัปมงคลตั้งแตเขาไปคบหาแลว
ยิ่งเราประพฤติตามเขาไปดวย เราก็ไดชื่อวา เปนคนพาล
เต็มข้ันแลว

เร่ืองของมงคล มผีอูธิบายไวมากแลว ทีอ่ธิบายพิสดาร
และเขาใจงายทีส่ดุ กไ็มมขีองใครเกินทานพันเอกปน มทุกุนัต
ชือ่ “มงคลชีวติ” ม ี๓ เลมจบ อานงาย สนุกและมสีาระดวย

โปรดทราบวา มงคลทีเ่ปนวตัถกุต็าม มงคลจากการ
เจมิกต็าม มงคลจากการปลุกเสกก็ตาม จากการเปากต็าม
นั่นไมใชมงคลในพระพุทธศาสนาแท แตเปนของเทียม
ของภายนอกตัว

มงคลทีแ่ทตองเกิดจากการปฏบิตัชิอบ และปฏบิตัิ
ถกูตองตามแนวคำสอนของพระพุทธเจาเทานัน้
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เหตุทีท่ำการคาแลวไดกำไรหรือขาดทุน



ครัง้นัน้แล ทานพระสารีบตุรเขาไปเฝาพระผมูพีระภาค
ถงึทีป่ระทบั ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่

ครัน้แลว ไดทลูถามพระผมูพีระภาควา
ขาแตพระองคผเูจรญิ
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคลบางคน

ในโลกน้ี ทำการคาขายขาดทุน?
อะไรเปนเหตเุปนปจจยัเคร่ืองใหบคุคลบางคนในโลกนี้

ทำการคาขายไมไดกำไรตามท่ีประสงค?
อะไรเปนเหตเุปนปจจยัเคร่ืองใหบคุคลบางคนในโลกนี้

ทำการคาขายไดกำไรตามที่ประสงค?
อะไรเปนเหตเุปนปจจยัเคร่ืองใหบคุคลบางคนในโลกนี้

ทำการคาขายไดกำไรยิง่กวาทีป่ระสงค?
พระผมูพีระภาคตรัสวา
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สารบีตุร! บคุคลบางคนในโลกน้ี เขาไปหาสมณะหรอื
พราหมณแลว ยอมปวารณาวา

ขอทานจงบอกปจจยัทีท่านประสงค เขากลับไมถวาย
ปจจัยท่ีเขาปวารณา ถาเขาเคลือ่นจากอตัภาพน้ันมาสคูวาม
เปนมนษุยนี ้ เขาทำการคาขายอยางใดๆ เขายอมขาดทนุ

อน่ึง บคุคลบางคนในโลกน้ี เขาไปหาสมณะหรอืพราหมณ
แลว ยอมปวารณาวา

ขอทานจงบอกปจจยัทีท่านประสงค แตเขาถวายปจจัย
ที่ปวารณาไวไมเปนไปตามประสงค ถาเขาเคล่ือนจาก
อตัภาพนัน้มาสคูวามเปนมนษุยนี ้เขาทำการคาขายอยางใดๆ
เขายอมไมไดกำไรตามทีป่ระสงค

อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือ
พราหมณแลว ยอมปวารณาวา

ขอทานจงบอกปจจยัทีต่องประสงค แตเขาถวายปจจัย
ทีป่วารณาไวตามท่ีประสงค ถาเขาเคลือ่นจากอตัภาพน้ันมา
สคูวามเปนมนษุยนี ้ เขาทำการคาขายอยางใดๆ เขายอมได
กำไรตามท่ีประสงค

อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือ
พราหมณแลว ปวารณาวา
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ขอทานจงบอกปจจัยท่ีตองประสงค เขาถวายปจจัย
ทีป่วารณาไวยิง่กวาท่ีประสงค ถาเขาเคลือ่นจากอตัภาพน้ัน
มาสคูวามเปนมนุษยนี ้ เขาทำการคาขายอยางใดๆ เขายอม
กำไรย่ิงกวาท่ีประสงค

สารีบุตร! นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคล
บางคนในโลกนี ้ทำการคาขายขาดทนุ

นี้เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคลบางคนในโลกน้ี
ทำการคาขายไมไดกำไรตามทีป่ระสงค

นี้เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคลบางคนในโลกน้ี
ทำการคาขายไดกำไรตามท่ีประสงค

นี้เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคลบางคนในโลกน้ี
ทำการคาขายไดกำไรยิ่งกวาที่ประสงค

วณชิชสตูร ๒๑/๙๔

ขยายความ
ทานทีท่ำการคาขายแลวขาดทนุ หรือไมไดกำไร ถาทาน

เช่ือตามพระพุทธดำรัสน้ี ผจูดัทำเห็นวา ยงัพอจะมีทางแกไข
ใหการคาขายของทานไดประสบการขาดทุนนอยลงหรือได
กำไรเพิม่ข้ึนได ดวยการทำบุญอุทิศใหเจากรรมนายเวรที่
ทานเคยไดปวารณา ที่จะถวายปจจัยไวในชาติกอนแลว
แกลงทำเปนลมื หรอืลมืจรงิๆ กต็าม
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ขอจงทำบญุอทุศิสวนกศุลไปถวายทานเสยี เพือ่เปนการ
อโหสกิรรม ซึง่อาจจะลดแรงอกศุลกรรมเกาใหเบาบางลงไป
ไดบาง และในชาตนิี ้ ถาไดเคยปวารณาอะไรกบัใครไวกอ็ยา
ทำเปนแกลงลืมเสียอีกละ เด๋ียวไปเกดิในชาตติอๆ ไป จะไป
ทำการคาขายไมไดหรือไมเจรญิอกี

เรื่องอดีตกรรม เปนส่ิงสุดวิสัยท่ีปุถุชนคนเดินดินจะ
คาดคิดได ถาเรายังไมแนใจ หรือยังไมมีการพิสูจนที่แนชัด
เราเชือ่พระพทุธเจาเขาไวกอน กน็าจะเกดิความสวัสดเีปนแน
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สำคัญที่ผูนำ



ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด พระราชาเปนผไูมตัง้อยใูนธรรม
สมยันัน้ แมพวกขาราชการ กเ็ปนผไูมตัง้อยใูนธรรม

เม่ือพวกขาราชการไมตัง้อยใูนธรรม
สมัยน้ัน แมพราหมณและคฤหบดี ก็เปนผูไมตั้งอยู
ในธรรม เมือ่พราหมณและคฤหบดไีมตัง้อยใูนธรรม
สมยันัน้ แมชาวนคิมและชาวชนบท กเ็ปนผไูมตัง้อยู
ในธรรม
เมือ่ชาวนิคมและชาวชนบทไมตัง้อยใูนธรรม
พระจนัทรและพระอาทิตยยอมหมนุเวยีนไมสม่ำเสมอ
เมือ่พระจันทรและพระอาทติยหมนุเวยีนไมสม่ำเสมอ
หมดูาวนักษตัรก็ยอมหมุนเวียนไมสม่ำเสมอ
เม่ือคืนและวันหมนุเวียนไมสม่ำเสมอ
เดอืนหนึง่และกึง่เดอืนกห็มนุเวยีนไมสม่ำเสมอ
เมือ่เดอืนหน่ึงและกึง่เดอืนหมุนเวยีนไมสม่ำเสมอ
ฤดแูละปกย็อมหมนุเวียนไมสม่ำเสมอ
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เมื่อฤดูและปหมุนเวียนไมสม่ำเสมอ ลมยอมพัดไม
สม่ำเสมอ
เม่ือลมพัดไมสม่ำเสมอ ลมก็เดินผิดทางไมสม่ำเสมอ
ยอมพัดเวียนไป
เมือ่ลมเดนิผดิทางไมสม่ำเสมอพดัเวียนไป เทวดายอม
กำเริบ
เม่ือเทวดากำเริบ ฝนยอมไมตกตองตามฤดูกาล
เมื่อฝนไมตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาทั้งหลายก็สุก
ไมเสมอกนั
ภิกษุทั้งหลาย! มนุษยผูบริโภคขาวท่ีสุกไมเสมอกัน

ยอมเปนผูมีอายุนอย มีผิวพรรณเศราหมอง มีกำลังนอย
มีอาพาธมาก

ภกิษุทัง้หลาย! สมัยใด พระราชาเปนผตูัง้อยใูนธรรม
สมยันัน้ แมขาราชการ กย็อมเปนผตูัง้อยใูนธรรม
เมือ่ขาราชการตัง้อยใูนธรรม
สมัยน้ัน แมพราหมณและคฤหบดี ก็เปนผูตั้งอยู
ในธรรม
เม่ือพราหมณและคฤหบดตีัง้อยใูนธรรม
สมัยน้ัน แมชาวนคิมและชาวชนบท กย็อมเปนผตูัง้อยู
ในธรรม
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เม่ือชาวนคิมและชาวชนบทเปนผตูัง้อยใูนธรรม
พระจนัทรและพระอาทติยกย็อมหมนุเวียนสม่ำเสมอ
เม่ือพระจันทรและพระอาทิตยหมุนเวียนสม่ำเสมอกัน
หมดูาวนักษัตรก็ยอมหมุนเวยีนสม่ำเสมอ
เม่ือหมดูาวนกัษัตรหมนุเวียนสม่ำเสมอ คนืและวนัก็ยอม
หมุนเวยีนสม่ำเสมอ
เมื่อคืนและวันหมุนเวียนสม่ำเสมอ เดือนหน่ึงและ
กึง่เดอืน กย็อมหมุนเวยีนสม่ำเสมอกนั
เมือ่เดือนหนึง่และก่ึงเดือนหมนุเวียนสม่ำเสมอ ฤดแูละ
ปกย็อมหมุนเวียนไปสม่ำเสมอ
เม่ือฤดูและปหมุนเวียนไปสม่ำเสมอกัน ลมยอมพัด
สม่ำเสมอ
เมือ่ลมพดัสม่ำเสมอ ลมยอมพดัไปถกูทาง
เม่ือลมพัดไปถูกทาง เทวดายอมไมกำเรบิ
เม่ือเทวดาไมกำเริบ ฝนยอมตกตองตามฤดูกาล
เม่ือฝนตกตองตามฤดกูาล ขาวกลาก็สกุเสมอกนั
ภกิษุทัง้หลาย! มนุษยผบูริโภคขาวกลาท่ีสกุเสมอกันยอม

มอีายยุนื มผีวิพรรณดี มกีำลงั และมีอาพาธนอย
เม่ือฝูงโคขามไปอย ู ถาโคผนูำฝงูไปคด
โคเหลาน้ันยอมไปคดทัง้หมด ในเม่ือโคผนูำไปคด
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ในมนษุยกเ็หมือนกัน ผใูดไดรบัสมมตุใิหเปนผนูำ
ถาผูนั้นประพฤติอธรรม ประชาชนนอกน้ีก็จะ

ประพฤตอิธรรมเหมือนกนั แวนแควนท้ังหมดจะไดประสบ
ความทุกข ถาพระราชาเปนผไูมตัง้อยใูนธรรม

เมือ่ฝงูโคขามไปอย ู ถาโคผนูำฝงูไปตรง
โคเหลาน้ันยอมไปตรงท้ังหมด ในเม่ือโคผนูำฝงูไปตรง
ในหมมูนษุย กเ็หมือนกัน
ผูใดไดรับสมมุติใหเปนผูนำ
ถาผูนั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ยอม

ประพฤตธิรรมเหมอืนกนั แวนแควนท้ังหมดยอมไดประสบ
ความสขุ ถาพระราชาเปนผตูัง้อยใูนธรรม

ธรรมิกสูตร ๒๑/๘๖
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ทรงใหพระราหลุทำใจเหมือนดนิน้ำไฟลม



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี ไดตรัสสอนพระราหุลถึงการพิจารณาธาตุ ๕ คือ
ดนิ น้ำ ไฟ ลม และอากาศ โดยแยกออกเปนสวนๆ ตอนทาย
ไดตรัสใหพระราหลุทำใจเหมอืนดิน น้ำ ไฟ ลม และอากาศ
พอสรปุเปนใจความได ดงันี้

“๑. ราหลุ! เธอจงทำจิตใหเหมอืนแผนดินเถดิ เพราะ
เม่ือเธอทำจิตใหเหมือนแผนดินเปนประจำอยูเสมอแลว
เม่ือกระทบอารมณ ที่ชอบใจหรือไมชอบใจก็ดี อารมณ
เหลานัน้ จะไมสามารถทำใหจติใจหว่ันไหวได

ราหลุ! เปรยีบเหมือนคนท้ังหลาย ทิง้ส่ิงของท่ีสะอาดบาง
ไมสะอาดบาง ถายอจุจาระรดบาง ถายปสสาวะรดบาง บวน
น้ำลายรดบาง เทส่ิงของสกปรกอืน่ๆ ลงบาง ลงท่ีแผนดิน แต
แผนดนิจะอึดอดัระอา หรือรังเกยีจดวยสิง่ของนัน้ๆ กห็าไม
ฉนัใด?
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ราหลุ! เธอจงทำจติใหเสมอแผนดินฉันน้ันแล เพราะเม่ือ
เธอทำจิตใหเหมือนแผนดินอยู เม่ือมีการกระทบกับอารมณ
เกิดข้ึน ความรักหรอืความชงั กจ็ะไมสามารถครอบงำจติเธอ
ไดฉนันัน้

๒. ราหลุ! เธอจงทำจติใหเหมอืนน้ำเถดิ เม่ือเธอทำจิต
ใหเหมอืนน้ำแลว จะไมเกดิความชอบหรือความชงั ครอบงำจติได

ราหลุ! เปรยีบเหมือนคนท้ังหลายลางของหรือท้ิงของ
ที่สะอาดบาง ไมสะอาดบางลงในน้ำ น้ำจะอึดอัดระอาหรือ
รงัเกียจดวยของนัน้ๆ กห็าไม ฉนัใด?

ราหุล! เธอจงทำจิตใหเสมอดวยน้ำก็ฉันนั้นแล เมื่อ
กระทบอารมณแลว ความชอบและความชัง จะไมสามารถ
ครอบงำจติเธอไดฉนัน้ัน

๓. ราหลุ! เธอจงทำจติใหเหมอืนไฟเถดิ เพราะไฟน้ันเมือ่
มผีทูิง้ของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง ทิง้อจุจาระ ปสสาวะบาง
ไฟจะรสูกึอึดอัดระอาหรือรังเกียจดวยส่ิงน้ันๆ กห็าไม ฉนัใด?

ราหลุ! เมือ่เธอทำจติใหเหมอืนดวยไฟอย ู การกระทบ
กับสิ่งที่ชอบและชังก็ยอมจะไมปรุงแตงใหจิตแปรปรวนได
ฉนันัน้

๔. ราหุล! เธอจงทำจติใหเหมอืนลมเถดิ เพราะลมนัน้
ยอมพดัไปถกูตองของสะอาดบางไมสะอาดบาง พดัถกูอจุจาระ
ปสสาวะบาง ลมจะรูสึกอึดอัดระอาหรือรังเกียจตอส่ิง
เหลาน้ันก็หาไม ฉนัใด?
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ราหุล! เม่ือเธอทำจิตใหเหมือนดวยลมอย ูการกระทบ
กบัสิง่ทีช่อบและชงักย็อมจะไมปรงุแตงใหจติของเธอแปรปรวน
ไดฉนันัน้

๕. ราหุล! เธอจงทำจิตใหเหมือนอากาศเถิด เพราะ
อากาศนัน้ไมตัง้อยใูนทีไ่หน ฉนัใด?

ราหุล! เมื่อเธอทำจิตใหเหมือนดวยอากาศอยูตลอด
เวลาแลว เมือ่กระทบกับอารมณยอมจะไมเกดิความชอบและ
ความชงัขึน้ได ฉนันัน้”

มหาราหโุลวาทสตูร ๑๓/๑๒๖

ขยายความ
ผทูีม่ทีฏิฐ ิมานะ อตัตา และโทสะจรติ นาจะลองนำเอา

คำสอน ในพระสตูรนีไ้ปใชเปนประจำ เพือ่ลดความโทมนสันอยใจ
หรือขัดเคืองใจ เม่ือเห็นวาผอูืน่ลวงเกินแลว ทำใหเกิดความ
ไมสบายใจ หงุดหงดิหรอืรำคาญใจ

แมทำไมไดเดด็ขาดตามพระสตูรนี ้ ถาเราไดหดัทำอยู
เสมอๆ มีสติสัมปชัญญะระวังจิต ไมปลอยไปตามอารมณที่
มากระทบ จติของเรากจ็ะสงบ นัน่กค็อืจดุหมายปลายทางของ
ความสุขท่ีทกุคนปรารถนา แมไดรบัเพียงคร้ังคราว กน็บัวา
ประเสริฐสุดแลว
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การถือฤกษยามตามหลักพระพุทธเจา



เรื่องของการถือฤกษงามยามดี เปนสิ่งสำคัญที่สุด
สำหรับชาวบาน ทีย่งัเขาไมถงึธรรมะของพระพุทธเจา มกัจะ
คลอยตามหรือเชื่อถือตามๆ กันมา โดยปราศจากเหตุผล
และตราบใดท่ีคนเรายงัไมมคีวามเชือ่มัน่ในกฎแหงกรรมของ
พระพุทธศาสนาอยางหนักแนนแลว ก็ยากที่จะเลิกละได
พระพทุธองคทรงวางหลกัการถอืฤกษยามไวดงัน้ี

“ภกิษทุัง้หลาย! คนเหลาใดทำความดี ดวยกาย วาจา
และใจ ในเวลาเชา เวลาเชากเ็ปนเวลาเชาทีด่ขีองคนเหลานัน้

คนเหลาใดทำความด ีดวยกาย วาจา และใจ ในเวลาเทีย่ง
เวลาเทีย่ง กเ็ปนเวลาเท่ียงท่ีดขีองคนเหลานัน้

คนเหลาใดทำความด ีดวยกาย วาจา และใจ ในเวลา
เยน็ เวลาเยน็กเ็ปนเวลาเยน็ทีด่ขีองคนเหลานัน้

คนทั้งหลายปฏิบัติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อวา
เปนฤกษด ีมงคลด ีสวางดี รงุด ีขณะดี ยามดี และบูชาดี”

สปุพุณัหสูตร ๒๐/๓๓๕



ธรรมรักษา  131

ขยายความ
หลักคำสอนสำคัญของพระพทุธศาสนา เนนเร่ืองการ

กระทำเปนใหญ ถอืวาใครทำความดเีวลาใด เวลานัน้ก็เปนเวลา
ทีด่ ีเปนฤกษทีด่เีปนเวลาท่ีเปนมงคล ทำใหเกิดโชคดี มคีวามสุข
ความเจริญตามมา

แตทัง้น้ีจะตองมปีญญากำกบัดวย คอืตองประกอบดวย
กาลเทศะ และบุคคลรวมดวย ถาทำกรรมใดโดยขาดปญญา
กาละและเทศะ เชน หวานขาวในทะเล หรอืทำนาหนาแลง
มนักย็อมจะเหนือ่ยเปลา และเสียของเปลาแนนอน

และส่ิงประกอบสำคัญ ทีไ่มควรลืมคอือกุศลกรรมเกา
จะตามมาใหผล ในขณะท่ีเรากำลงัทำความด ีใหเราตองไดรบั
ความทุกข แตเหตุที่เราทำกรรมดีไว ผลก็จะตองดีเสมอไป
ไมกลบักลายเปนอืน่

เรือ่งกฎแหงกรรม เปนเร่ืองลึกซึง้และซบัซอน คอนขาง
จะเขาใจยาก ควรทีช่าวพทุธจะตองศึกษาใหแจมแจง มฉิะนัน้
อาจเห็นผิดวา “คนทำดีไดชัว่ คนทำช่ัวไดดกีม็”ี ซึง่ ตามกฎแหง
กรรมของพระพทุธศาสนาแลว ไมมทีางจะเปนไปได

แตเพราะการใหผลของกรรม บางคร้ังตองขามภพชาติ
จงึทำใหผอูอนปญญาเหน็ผดิไป เพราะไปเพงมองแตกรรมใน
ปจจบุนัไมเหน็กรรมชัว่ในอดีต ทีก่ำลงัใหผลอยใูนปจจบุนั

ในฐานะชาวพุทธทีด่ ี กค็วรจะดำเนินตามแนวคำสอน
ของพระพทุธเจา เพราะเปนแนวคำสอนของผรูแูจงโลกทุกโลก
แลว ไมมีทางท่ีจะผิดพลาดได อยาไดฝากความหวังไวกับ
หมอดู ซึง่มกัจะคกูบัหมอเดา จะพาใหเศราใจ
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การตอบแทนพระคุณพอแม



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี ไดตรัสถึงการตอบแทนพระคุณของพอแม ที่ไดผล
อยางแทจริงและถกูตองตามหลกัศาสนา ไวดงัน้ี

“ภิกษุทั้งหลาย! บุตรยกมารดาบิดาขึ้นวางไวบนบา
ทัง้สองขาง ปฏบิตัทิานทัง้สองดวยการอบกล่ิน นวด อาบน้ำ
ทานท้ังสองไดถายอุจจาระและปสสาวะ อยูบนบาบุตรน้ัน
ตลอดรอยป แมอยางนั้น ก็ยังไมชื่อวาไดตอบแทนคุณของ
มารดาบิดาไดเลย

ภกิษทุัง้หลาย! อกีประการหนึง่ บตุรพึงสถาปนามารดา
บดิา ไวในราชสมบตัใินแผนดนิใหญ มแีกว ๗ ประการ แม
อยางน้ัน กย็งัไมไดชือ่วาบตุรไดตอบแทนคุณของมารดาบิดา
ไดเลย เพราะวามารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง
แสดงโลกน้ีแกบตุรทัง้หลาย

สวนบตุรคนใด ทำมารดาบดิาผไูมมศีรทัธา ใหมศีรทัธา
มัน่คง ทำมารดาบิดาผทูศุลี ใหตัง้มัน่อยใูนศลี ทำมารดาบิดา
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ผมูคีวามตระหนี ่ ใหมกีารบริจาคทานเปนนจิ ทำมารดาบดิา
ผไูมมปีญญา ใหมปีญญาเปนเคร่ืองนำทางท่ีถกูตองได

ภกิษุทัง้หลาย! ดวยเหตกุารตอบแทน ๔ ประการน้ี
ชือ่วาบุตรไดตอบแทนพระคณุของมารดาบดิาแลว”

ปฐมปณณาสก ๒๐/๗๐
ขยายความ

พระพุทธดำรัสตอนน้ี ใหแงคิดแกลูกๆ ทุกคนวา
การเล้ียงพอแมที่ถูกตองและครบถวนนั้น จะตองเล้ียง
ทัง้รปูธรรมและนามธรรม กลาวคือ

การเลีย้งดวยรปูธรรม มเีส้ือผา อาหาร ทีพ่กัหลบันอน
ยาบำบดัโรค และเครือ่งอำนวยความสุขตางๆ นัน้ เปนการ
ถกูตองในแงหนึง่ แตยงัไมชือ่วาสมบูรณครบถวน

การเลีย้งดวยนามธรรม มกีารใหทานมีศรทัธา รกัษาศลี
บำเพญ็ทาน เจริญภาวนา เปนการเล้ียงท่ีสมบูรณครบถวน
เพราะทำใหทานมทีีพ่ึง่ท้ังชาตนิีแ้ละชาตหินา กลาวคือ

ในชาตินี้ทานก็จะมีชีวิตอยูเปนสุขท้ังกายและใจ คือ
มีทั้งอาหารกายและอาหารใจ เมื่อทานคิดถึงความตาย
ทานก็จะอนุใจวาไดทำทีพ่ึง่ คอืทานศลีและภาวนาไวแลว

ดงัน้ัน ลกูท่ีดจีงึควรหาทาง ใหพอแมไดรบัท้ังอาหารกาย
และอาหารใจดวย จงึจะถือวาเปนการตอบแทนพระคุณของ
ทานไดหมดส้ินตามพทุธวจนะ
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ผลูขิติกรรม

พระพทุธเจาประทบัอย ูณ ปาวาริกอมัพวนั เมอืงนาลนัทา
หวัหนาหมบูานชือ่ อสพินัธ ไดไปเฝาและไดทลูถามปญหาถงึ
คนท่ีตายไปแลว วาพระพทุธองคสามารถทำใหคนเหลาน้ันไป
เกดิในสวรรคทัง้หมดไดหรอืไม พระพทุธองคทรงยอนถามวา

“อสิพนัธ! เราจะขอถามทาน คนบางคนในโลกนีเ้ปน
ผฆูาสตัว ลกัทรพัย ผดิกาม พดูเทจ็ พดูสอเสยีด พดูคำหยาบ
พดูเพอเจอ โลภมาก พยาบาท และเหน็ผดิ มหาชนไดประชุม
กนัแลวสวดวงิวอนวา ขอใหคนน้ีเม่ือตายไปแลวจงไปเกิดใน
สวรรคเถิด คนทีไ่มมกีศุลกรรมบถผนูี ้ เมือ่ตายแลวจะไปเกดิ
ในสวรรค ไดหรือไม?”

“ไมได พระเจาขา”
“อสิพนัธ! เปรียบเหมอืนคนโยนกอนหินใหญ ลงไปใน

แมน้ำลกึ แลวมหาชนพากันสวดออนวอน ขอใหกอนหนิลอย
ขึน้มา กอนหนิจะลอยข้ึนมาตามเสยีงสวดวงิวอนหรือไม?”
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“ไมลอยขึน้มา พระเจาขา”
“อสพินัธ! ฉนันัน้เหมอืนกัน ผใูดไมรกัษากศุลกรรมบถ

๑๐ เมือ่ตายไปยอมตองตกนรก เสยีงออนวอนของมหาชนก็
ไมอาจจะชวยอะไรใครได

เชนเดยีวกนั คนบางคนในโลกนี ้ รกัษากุศลกรรมบถ
๑๐ มกีารไมฆาสตัว เปนตน เมือ่ตายไปกย็อมไปเกดิในสวรรค
แมมหาชนจะพากนัสวดออนวอน ใหผตูายไปเกดิในนรก เขา
กต็องไปเกดิในสวรรค ตามกุศลกรรมของเขา เปรียบเหมือน
คนเทน้ำมนัลงในแมน้ำ แมมหาชนจะสวดออนวอน ใหน้ำมัน
จมลง น้ำมนัยอมจะลอยขึน้ ไมจมลงใตน้ำกฉ็นันัน้”

ภมูกสตูร ๑๘/๓๔๒

ขยายความ
พระสตูรนีแ้สดงวา “ววัใคร กเ็ขาคอกใคร” เปนหลกั

คำสอนที่พนสมัย คือ ไมขึ้นกับกาลสมัย เขาลักษณะที่วา
“ทำดไีดดเีอง ทำชัว่ไดชัว่เอง” ใครสรรเสรญิหรือสาปแชง
ใหใครดีหรอืชัว่ไมไดเลย
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คนที่เห็นวาคำสอนของพระพุทธเจาลาสมัย คร่ำครึ
งมงาย ไรเหตุผลนัน้ ลวนแตเปนคนทีไ่มรหูลกักฎแหงกรรมของ
พระพุทธศาสนาอยางถกูตอง

พอเห็นชาวพุทธบางคน ไหวกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ
กเ็ลยเหมาเอาวา พระพุทธศาสนาสอนใหคนงมงาย แทจริง
เปนเพราะคนเหลาน้ันยังเขาไมถงึคำสอนของศาสนา จงึตอง
อาศยัส่ิงอ่ืนๆ เขาชวย “เผ่ือเหนยีว” ไวกอน กเ็ชนน้ันเอง
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ธรรมะลูกโซ



พระพทุธเจาทรงแสดงวา เง่ือนตนแหงอวชิชา ยอมไม
ปรากฏในกาลกอน แตสิง่ทัง้หลาย ทัง้ทีเ่ปนกศุลและอกศุลลวน
มเีหตุเปนแดนเกดิ แลวก็สงผลตอๆ กนัมา รบัชวงกันมาเปน
ทอดๆ คอื

สายอกศุล
๑. อวชิชา มอีาหารเครือ่งหลอเลีย้ง คอื นวิรณ ๕
๒. นวิรณ ๕ มอีาหารเครือ่งหลอเลีย้ง คอื ทจุรติ ๓
๓. ทจุรติ ๓ มอีาหารเครือ่งหลอเลีย้ง คอื ไมสำรวม

อนิทรีย ๖
๔. ไมสำรวมอนิทรยี ๖ มอีาหารเครือ่งหลอเลีย้ง คอื

ไมมสีตสิมัปชญัญะ
๕. ไมมสีตสิมัปชญัญะ มอีาหารเคร่ืองหลอเลีย้ง คอื

ไมมโียนโิสมนสิการ
๖. ไมมโียนิโสมนสิการ มอีาหารเคร่ืองหลอเลีย้ง คอื

ไมมศีรทัธา
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๗. ไมมศีรทัธา มอีาหารเคร่ืองหลอเล้ียง คอืไมไดฟง
สทัธรรม

๘. ไมไดฟงสัทธรรม มีอาหารเคร่ืองหลอเลี้ยง คือ
ไมไดคบสตับุรษุ

สายกศุล
การคบกับสัตบุรษุยอมเปนเหตใุหไดฟงสัทธรรม เม่ือฟง

สัทธรรม ยอมเกิดศรัทธา เมือ่เกิดศรัทธายอมมโียนโิสมนสกิาร
เมือ่มโียนโิสมนสกิาร ยอมมสีตสิมัปชัญญะ เมือ่มสีตสิมัปชญัญะ
ยอมสำรวมอนิทรยี เมือ่สำรวมอนิทรยียอมประพฤตสิจุรติ เมือ่
ประพฤตสิจุริตยอมยงัสตปิฏฐาน ๔ ใหบริบรูณ เม่ือเจริญสติ
ปฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗ ยอมบริบรูณ เม่ือโพชฌงค ๗ บริบรูณ
ยอมยังวิชชาและวมิตุติใหบริบรูณ

เปรียบเหมือนฝนตกบนภูเขา แลวไหลลงสูซอกเขา
ลำธาร หนอง บงึ คลอง แมน้ำ และทะเลเปนทีส่ดุ ฉนันัน้

อวิชชาสตูร ๒๔/๑๑๗

ขยายความ
การปฏิบัติกิจทุกสิ่ง ไมวาทางโลกหรือทางธรรมถา

ตัง้ตนไวผดิมนักจ็ะผดิไปตลอดสาย ยิง่ทำมากกจ็ะยิง่ผดิมาก
ทางท่ีถกูตองต้ังตนเสียใหม อนัน้ีเราเห็นกันไดชดัเจน เชน
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การคบเพือ่นฝูงท่ีด ี เราก็ยอมจะไดฟง ไดเห็น และได
ทำแตในส่ิงท่ีด ีตรงขามถาเราคบหากับเพ่ือนช่ัว กย็อมจะได
ฟงไดเห็น และไดทำความช่ัวตามเพือ่นไป เพราะมฉิะน้ันเรา
กจ็ะคบกันไมได

ในการปฏิบัติธรรมก็เชนเดียวกัน เรารูกันอยูแลววา
เราปฏิบตัเิพือ่ละกเิลสตณัหา หรอืดบัทกุข ถาปฏบิตัผิดิมนักจ็ะ
เพ่ิมกิเลสตณัหาหรือเพิม่ทุกข เพราะธรรมนัน้มีทัง้ฝายด ีและ
ฝายช่ัว

รไูวลวงหนาอยางนีแ้ลว เม่ือต้ังตนผิด กจ็ะไดกลับตัวทัน
และเม่ือตัง้ตนถกูกจ็ะไดเรงเดนิหนาตอไปไมรัง้รอ
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ธรรมะเหมือนแพขามฟาก



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี ไดตรัสกับภิกษุทัง้หลาย เปนใจความพอสรปุไดวา

“ภกิษุทัง้หลาย! เราจักแสดงธรรม มอีปุมาดังเรอืหรอื
แพขามฟากแกพวกเธอเพ่ือตองการใหสลัดออก ไมใชตองการ
ใหยดึถอื

ภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเหมือนบุคคลผูเดินทางไกล
พบแมน้ำขวางหนา แตฝงขางนีม้ภียัอันตราย สวนฝงขางโนน
เปนทีส่บายปลอดภยั เรือหรอืสะพานจะขามฝงกไ็มม ีบคุคล
นัน้คดิวาจะอยชูาไมไดอนัตราย

เขาจึงรวบรวมกิง่ไมและใบไม เอามาผกูเปนแพใหลอยน้ำ
แลวใชมอืและเทาพยุน้ำดวยความพยายาม จนขามแมน้ำนัน้
ไดโดยปลอดภัย

เขาจงึคิดวา แพนีม้คีณุแกเรามาก เราอาศัยแพนีจ้งึขาม
พนอนัตรายได อยากระน้ันเลย เรายกเอาแพนีข้ึน้ทนูหวัไป
ดวยเถดิ แลวเขาก็เอาแพนัน้ทูนหัวเดนิไป
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ภกิษุทัง้หลาย! การกระทำของบคุคลน้ัน ชือ่วาทำไมถกู
ในหนาท่ี ทางทีถ่กูน้ันเมือ่เขาอาศยัแพขามฝงไดแลว พงึยกแพ
ขึน้บกหรอืเอาลอยไวในน้ำน่ันแหละ แลวเดนิไปแตตวัจึงชือ่วา
ทำถกูหนาท่ีในแพนัน้ แมฉนัใด

ภิกษุทั้งหลาย! เราแสดงธรรมมีอุปมาดวยแพ เพื่อ
ตองการใหสลดัออก ไมใชเพือ่ใหยดึถอืกฉ็นันัน้แล เธอทัง้หลาย
รถูงึธรรมมีอปุมาดวยแพ ทีเ่ราแสดงแลว พงึละแมซึง่ธรรม
ทัง้หลาย จะปวยกลาวไปไยถงึฝายอธรรมเลา”

อลคทัทูปมสูตร ๑๒/๒๑๙

ขยายความ
พระสูตรน้ี อยากจะขอรองใหนกัปฏิบตัธิรรม ชวยอาน

กนัหลายๆ เทีย่ว แลวจบัประเดน็หลกัสำคญัใหไดวาเปาหมาย
อนัสูงสุดของพระพทุธดำรัสน้ี อยตูรงไหน?

ถานักปฏิบัติจับไดและตีปญหาแตกแลว การปฏิบัติ
ธรรมก็จะงายยิ่งกวาการ พลิกฝามือ เสียอีก ที่บางทาน
ปฏิบตัธิรรมยิง่มากขึน้เทาไร ทัง้ท่ีอยแูละจิตใจ กด็เูหมอืนจะยิง่
รกรุงรังและจิตก็ขุนมัว หรือสกปรกลามกมากข้ึนเทานั้น
นัน่แสดงวาการปฏิบตัธิรรมเกดิการผิดพลาดข้ึนแลว

การปฏิบัติธรรมตองมีขั้นตอน คือละความชั่ว ทำ
ความดี แตพอถงึขัน้สงูสดุ ทัง้ความช่ัวและความดีกต็องละ
ใหหมดจงึจะพบพระนพิพาน
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี ไดตรัสกับภิกษุทัง้หลายวา

“ภิกษุทั้งหลาย! บุรุษเปลาบางพวกในธรรมวินัยนี้
ยอมเลาเรยีนธรรม คอื สตุตะ (พระสูตร) เคยยะ (คำรอย
กรอง) เวยยากรณะ (คำรอยแกว) คาถา (คำฉนัท) อทุาน
(การเปลงคำพูดดวยความเบิกบานใจ) อิติวุตตกะ (การยก
หัวขอธรรมขึ้นอธิบายแลวสรุป) ชาดก (อดีตชาติของ
พระพุทธเจา) อัพภูตธรรม (ธรรมที่นาอัศจรรย) เวทัลละ
(การถาม-ตอบ)

บุรุษเปลาเหลานั้น เลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอมไม
ไตรตรองเน้ือความแหงธรรมน้ันดวยปญญา ธรรมเหลานัน้ยอม
ไมสมควรแกบุรุษเปลาเหลานั้น เขาเหลานั้นยอมเปน
ผขูมผอูืน่ โออวด ยกตวั เหตเุพราะเรยีนธรรมเหลาน้ันไมด ีจงึ
ไมเปนประโยชน แตเปนไปเพ่ือทกุขสิน้กาลนาน เพราะเหตไุร?

ศกึษาธรรมผิดเหมือนจับงพูษิทีห่าง
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ภิกษุทั้งหลาย! เหมือนบุคคลตองการหางูพิษ เท่ียว
เสาะหางูพิษอยู เขาพบงูพิษใหญ แลวเขาจับท่ีหางของมัน
งพูษิไดแวงกดับคุคลน้ันถงึตาย หรอืทกุขปางตาย ขอนัน้เพราะ
เหตใุด?

ภกิษุทั้งหลาย! การเลาเรยีนธรรมเหลาน้ัน ดวยการ
ไมไตรตรองดวยปญญา ธรรมเหลาน้ันยอมกอใหเกิดทุกข
เหมอืนการจับงูพษิท่ีหาง ฉะนัน้”

อลคัททูปมสูตร ๑๒/๒๑๗

ขยายความ
พระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนท่ีกวางขวางมาก

จนทำใหบางคนทอใจในการศกึษาและปฏบิตั ิแตวาถาเรารวูธิี
แลวเราก็จะเหน็วาไมยากหรือลำบาก ไมวาในการศึกษาหรือ
ปฏบิตัิ

แมแตของใชบางอยางท่ีเปนวัตถุ ทัง้ๆ ทีเ่ห็นเขาใชกนั
อย ูบางคนกย็งัใชไมเปน เกดิอนัตรายก็มอียเูสมอ แตถาเรา
ศกึษาวิธใีชใหถกูตอง กจ็ะมแีตคณุไมมโีทษ

หลกัคำสอนของพระพทุธเจากเ็ชนเดียวกัน ถาเรารหูลกั
วาธรรมะขอไหนควรใชกอน ขอไหนควรใชหลัง มนักจ็ะมีแต
คณุไมมโีทษ
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แตถาเราปฏบิตัไิมถกูวธิ ีมนักอ็าจเกดิโทษได และท่ีเกดิ
โทษนัน้ก็มใิชวาธรรมะใหโทษ แตเปนโทษทีเ่ราใชไมถกูเอง เชน
รธูรรมะแลว กเ็ท่ียวคยุทับถม ดหูม่ินคนอ่ืน รงัเกยีจคนอืน่
เอาเปรียบคนอ่ืน เปนตน



ธรรมรักษา  145

หลักความเชื่อท่ีถูกตอง

พระพทุธเจาประทบัอย ูณ นคิมของชาวกาลามะ ชือ่วา
เกสปุตตะ แควนโกศล ในสมัยน้ัน ไดมผีอูวดอางตวัในคุณวิเศษ
กนัมาก จนชาวเกสปุตตะเออืมระอานักบวชมาก แตละพวก
นอกจากจะอวดตวัแลว ยงัพูดกดและดหูม่ินลัทธิอื่นอีกดวย
เม่ือพระพุทธองคเสด็จถึง มีชาวบานเกสปุตตะมาเฝา ทรง
แสดงหลกัความเช่ือ ๑๐ ประการ เปนหลักตดัสนิ คอื

๑. อยาปลงใจเชือ่ ดวยการฟงตามๆ กนัมา
๒. อยาปลงใจเช่ือ ดวยการถือสบืๆ กนัมา
๓. อยาปลงใจเช่ือ ดวยการเลาลอื
๔. อยาปลงใจเช่ือ ดวยการอางตำราหรอืคัมภีร
๕. อยาปลงใจเช่ือ เพราะตรรก
๖. อยาปลงใจเช่ือ เพราะการอนุมาน
๗. อยาปลงใจเชือ่ ดวยการคดิตรองตามแนวเหตผุล
๘. อยาปลงใจเช่ือ เพราะเขากันไดกับทฤษฎีที่พินิจ

ไวแลว
๙. อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนา

จะเปนไปได
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๑๐. อยาปลงใจเช่ือ เพราะนับถือวา ทานสมณะน้ี
เปนครูของเรา

ตอเมือ่ใด รแูละเขาใจดวยตนเองวา ธรรมเหลานัน้
เปนอกุศล เปนกุศล มีโทษหรือไมมีโทษ เปนตนแลว
จงึควรละหรอืควรปฏบิตั ิ ตามท่ีรแูละเขาใจน้ัน

เกสปุตตสตูร ๒๐/๒๑๒

ขยายความ
พระสูตรน้ี มักจะถูกนำมาอางกันมาก แตมักจะอาง

ไมตลอดสาย คอือางแตวาไมใหเช่ือตำรา แตไมไดดบูทสรุปท่ีวา
“ตอเม่ือใดรแูละเขาใจดวยตนเองวา...”

พระสูตรน้ีทานมิไดหามมิใหเชื่อ แตทานใหเชื่อดวยมี
ปญญาประกอบดวย มิฉะน้ันความเชื่อตางๆ ก็จะไมพน
“ความงมงาย” ถาพระสูตรนี้ไมใหเชื่ออะไรแลว เราก็ตอง
ไมเช่ือพระสูตรนีด้วย เพราะพระสูตรนีก้เ็ปนตำราเหมอืนกนั
มใิชหรอื?

ดงันัน้ เมือ่ฟงหรอือานอะไรมา จงึไมควรทำตนเปนคน
“กระตายต่ืนตูม” เอะอะโวยวาย พลอยใหคนท่ีเขารูนอย
พลอยเสียประโยชนไปดวย การใครครวญพิจารณาดวย
โยนิโสมนสิการ จึงเปนคุณสมบัติของชาวพุทธท่ีดี พึงมีไว
ประจำตนตลอดไป
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี คร้ังน้ันแล ทรงเรียกภิกษุทัง้หลายมาแลวไดตรัสวา

“ภกิษุทัง้หลาย! ทางแหงถอยคำท่ีบคุคลอ่ืน จะพึงกลาว
กบัพวกเธอมีอย ู๕ ประการ คอื

๑ . กลาวโดยกาลอนัสมควรหรอืไมสมควร
๒. กลาวดวยเรือ่งจรงิหรือไมจริง
๓. กลาวดวยคำออนหวานหรือหยาบคาย
๔. กลาวดวยคำมปีระโยชนหรือไรประโยชน
๕. กลาวดวยจติเมตตาภายในหรอืประสงคราย
ภกิษทุัง้หลาย! เมือ่ผอูืน่จะพูดดวยประการใดๆ กต็าม

พวกเธอพงึต้ังจิตอยาใหแปรปรวน เราจะไมพดูจาส่ิงทีล่ามก
เราจะสงเคราะหผอูืน่ดวยสิง่ท่ีเปนประโยชน เราจะตองมเีมตตาจิต
ไมมีความโกรธภายในใจ เราจะแผเมตตาจิตไปใหบุคคลน้ัน
เราจะตองแผเมตตาจิตไปไมมปีระมาณ ไมมเีวร ไมมพียาบาท
ไปตลอดโลก ทกุทิศทุกทาง

หลักการฟงคำพูดของผูอื่น
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ภิกษุทั้งหลาย! หากจะมีพวกโจรผูมีความประพฤติ
ต่ำชา เอาเลือ่ยอนัมทีีจ่บัสองขาง มาเลือ่ยอวยัวะใหญนอย
ในรางกายของเธอ ดวยการกระทำของพวกโจรนัน้ ภกิษหุรอื
ภิกษุณีรูปใด มีจิตคิดรายตอโจรเหลานั้น ภิกษุหรือภิกษุณี
รูปนั้นไมชื่อวาเปนผูทำตามคำสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่
อดกล้ันไวไมไดนัน้

ภิกษุทั้งหลาย! แมเพราะเหตุนั้น พวกเธอพึงปฏิบัติ
อยางนีว้า จติของเราจะไมแปรปรวน เราจะไมพดูคำทีล่ามก
เราจะอนุเคราะหผอูืน่ดวยส่ิงเปนประโยชน เราจะมีเมตตาจิต
ไมมคีวามโกรธภายใน เราจะแผเมตตาจติไปถงึบุคคลเหลาน้ัน
และบุคคลท่ัวไปอันไพบูลย ใหญยิง่ หาประมาณมิได ไมมเีวร
ไมมพียาบาทไปตลอดโลก ทกุทศิทกุทาง ซึง่เปนอารมณของ
จตินัน้ ดงัน้ี”

กกจปูมสตูร ๑๒/๒๑๐

ขยายความ
พระสูตรน้ี ทรงมุงใหสาวกรับฟงคำพูดของผูอื่น

ทกุประเภท ไมวาจะพูดดีหรือพูดราย ออนหวานหรอืหยาบคาย
ใหเรามีจิตเมตตาอยูตลอดเวลา หักหามโทสะเม่ือไดฟงคำ
หยาบคายหรอืไมเปนทีส่บอารมณ เพือ่ระงบัเวรอนัจะเกดิจาก
ความอาฆาตพยาบาทนั้น
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ทรงสัง่สอนถึงกับวา ถามีพวกโจรมาเลือ่ยทองไสของ
เราอย ูแมจะเจ็บปวดเจยีนขาดใจตาย กย็งัตองแผเมตตาจติ
ใหพวกโจร จะปวยกลาวไปไยถึงคำพดูทีไ่มเจบ็ปวดรางกายเลา
หากเรามจีติคิดโกรธแมแตนอยหนึง่ เรากไ็มไดชือ่วาเปนศิษย
ของพระพทุธเจา

คำสอนตอนน้ี ถาใครพยายามปฏิบัติตามไดในชาตินี้
กจ็ะไมมภียัเวรเลย ถาลวงลับดบัขนัธ กห็วงัสคุต ิโลก สวรรค
ไดแนนอน แตขอสำคญัมนัทำยากนีส่ ิจะทำอยางไร? กต็อบ
ไดแบบ “กำปนทบุดนิ” วา ตองทำบอยๆ ทำใหมากๆ เมือ่เรา
ทำบอย ทำมาก ความยากมันกจ็ะหมดไป ไมเชือ่กล็องดไูด

เร่ืองความดีความช่ัว ใครๆ กร็กูนัอยเูต็มอกวา ทำดแีลว
ตองไดดแีน ทำชัว่แลว มนัก็ตองไดรบัผลของความชัว่แน แต
มนัไปยากทีใ่จมนัไมอยากทำดี แถมยังยนิดใีนการทำชัว่เสยีอกี

ในทางพระทานจงึวา ธรรมชาตขิองจติมนัชอบคดิใน
ทางต่ำ เหมือนน้ำยอมมีปกติชอบไหลลงไปสูที่ต่ำเสมอ แต
เพราะเรารวูา ความดีมผีลเปนความสขุ ความช่ัวมีผลเปนความ
ทกุข คนเราจงึตองฝนใจทำความด ีและฝนใจละเวนไมทำชัว่
ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะคนเรามีความรักตน หวังเพื่อใหตนมี
ความสุขดงันีแ้ล



150  พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี ไดตรสัเลาถึงสงครามระหวางเทวดากับอสรู ในการ
ทำสงครามนัน้ ถาเกิดความสะดงุหวาดกลัวขึน้ ทานแนะให
ดยูอดธงของหวัหนาเทวดา แลวความหวาดกลวัจะหายไป

คร้ันแลว ไดทรงแนะวิธแีกความหวาดกลัว สำหรบัภิกษุ
ผบูำเพญ็สมณธรรมในปาวา

“ภกิษุทัง้หลาย! หากความกลัวก็ด ี ความหวาดสะดงุ
กด็ ีความขนพองสยองเกลาก็ด ีพงึบังเกดิข้ึนแกพวกเธอผอูยู
ในปากด็ ี อยทูีโ่คนไมกด็ ี อยใูนเรือนวางกด็ ีทีน่ัน้พวกเธอพงึ
ตามระลกึถงึเรา พงึตามระลึกถงึพระธรรม พงึตามระลึกถงึ
พระสงฆ เพราะเมือ่ระลกึถงึเรา ระลกึถงึพระธรรม และระลกึ
ถงึพระสงฆอย ูความกลัว ความหวาดสะดงุจะหายไป เพราะ
วาพระตถาคตเปนผหูมดราคะ โทสะ และโมหะแลว จงึไมกลวั
ไมหวาด ไมสะดงุ และไมหน”ี

ธชัคคสูตร ๑๕/๓๐๔

พุทธวิธีแกความหวาดกลัว
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ขยายความ
ความหวาดกลัวเกิดจากความหวั่นไหวทางจิต ถาจิต

มีความเช่ือมั่น มีความม่ันใจในคุณธรรมอยางใดอยางหน่ึง
ยอมจะระงับความหวาดกลัวได ภิกษุมีศีลบริสุทธิ์ ยอมไม
หวาดกลัว ผูเสียสละไมเห็นแกตัว ไมมีความยึดมั่นถือมั่น
กไ็มมคีวามหวาดกลวั

ในทางโลก ผทูีม่คีวามรกัในระหวางเพศรนุแรง ผมูคีวาม
โกรธรุนแรง หรือมีความหลงงมงาย ก็ยอมจะไมหวาดกลัว
ตอภัยอันตรายใดๆ แมผูมีกิเลสและตัณหายังบรรเทาความ
หวาดกลวัได ไฉนผหูวงัคณุธรรมเบือ้งสงู จะละความหวาดกลวั
ไมไดเลา

พระสูตรนี้ ทรงแนะใหยึดเอาคุณของพระพุทธเจา
พระธรรมและพระสงฆเปนท่ีพึง่ นบัวาเปนส่ิงจำเปนสำหรบั
ชาวพุทธเรา โดยปกตเิรากม็ศีรทัธาตอคณุพระท้ัง ๓ อยแูลว
แตเม่ือตกอยใูนระหวางความหวาดกลัว เราก็จะตองระลกึให
มากและใหมัน่เขาไว กจ็ะระงับความหวาดกลัวได

ถายังไมหายอีก กล็องสละตวัตนดูส ิ ถอนความยดึถือ
ในตวัตนของตนออกใหหมด ใหจติไดสมัผัสกับความวาง คอื
วางจากตวัตนและของๆ ตน ขอใหทำจิตใหวางจริงๆ เถอะ
รบัรองวาหายกลวัไดแน
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ปฏิจจสมุปบาท



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี ไดตรัสกับภิกษุทั้งหลาย ถึงเร่ืองปฏิจจสมุปบาท
คอืสภาพทีต่องอาศยักนัเกิดขึน้ ไวดงันี้

“ภกิษทุัง้หลาย! เพราะอวชิชาเปนปจจยั จงึมสีงัขาร
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย จงึมีนามรูป เพราะนามรปูเปนปจจัย จงึมีสฬายตนะ
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จงึมีผสัสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จงึมีอปุาทาน เพราะอปุาทานเปนปจจัย จงึมีภพ เพราะภพ
เปนปจจัย จงึมีชาต ิ เพราะชาติเปนปจจัย จงึมีชรา มรณะ
โสกปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหง
กองทุกขทัง้มวลนี ้ยอมมีดวยอาการอยางน้ี นีเ้ราจึงเรียกวา
ปฏิจจสมปุบาท

กเ็พราะอวชิชาน่ันแหละดบัโดยไมเหลอื สงัขารจงึดับ
ฯลฯ อปุายาสจึงดบั”

เทศนาสตูร ๑๖/๑
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ขยายความ
ในบรรดาความทกุขทัง้หลายแหลของมนุษยเรา เมือ่

รวมลงแลวก็มตีนเหตมุาแตอวิชชาคอืความไมร ูหรือความโง
สิง่ใดท่ีเราไมรเูราก็ยอมจะทำผดิพลาดเหมอืนคนตาบอด ตัง้แต
ระดับต่ำ คอืเร่ืองปากทองจนถงึระดับสงูคอืความหลดุพนจาก
กเิลสตัณหาท้ังปวงเปนท่ีสดุ เพราะเหตแุหงความไมร ูคนเรา
จงึทำอะไรดวยความผดิพลาด แลวก็รบัผลแหงความผดิพลาด
นัน้ ทีอ่อกมาในรปูของความทกุขนานาประการ

การดับเหตุแหงความทุกขโดยส้ินเชิงนั้น เราจะตอง
คนหาใหพบปมหรอืเงือ่นตนกอน เม่ือแกทีต่นเหตแุลวปลายเหตุ
กจ็ะหายไปเอง ไมมคีวามทุกขสิง่ใดท่ีเกดิโดยไมมเีหต ุ ไมมี
เหตใุกลกต็องมเีหตไุกล วธิดีบัทุกขสายปฏจิจสมปุบาท เรา
จะดบัท่ีอวิชชากไ็ด ดบัท่ีผสัสะกไ็ด ดบัท่ีเวทนากไ็ด ดบัท่ีตณัหา
กไ็ด เม่ือตอนใดตอนหนึง่ขาด สายแหงทุกขกข็าด เม่ือเหตุ
แหงความทกุขขาด ความทกุขกด็บั

ขอสำคญัในการดับทกุข เราจะตองทำใหจรงิ และตอง
ทำใหตอเนือ่ง เหมอืนการรกัษาโรค กต็องรกัษาใหมนัจรงิ และ
รกัษาใหตอเนือ่ง รกัษาบางไมรกัษาบาง ทำๆ หยดุๆ โรคมนั
กจ็ะ “ดือ้ยา” การรกัษากย็อมจะไมไดผล
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เหนือสิง่อืน่ใด ปญญาหรอืวชิชา เปนสิง่สำคญัทีส่ดุ ถา
คนขาดปญญาเพยีงอยางเดยีว ยิง่แกมนักจ็ะย่ิงทกุข เหมือน
การกนิเหลาดบัทกุขนัน่แหละ ยิง่กนิมากข้ึนเทาไร ความทุกข
กจ็ะย่ิงเพ่ิมมากขึน้เทานัน้
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พระเจาปายาสิผคูรองนคร ทีข่ึน้กับพระเจาปเสนทิโกศล
เปนมิจฉาทฏิฐิ คอืเห็นวา โลกหนาไมม ีผลของการทำความดี
และความช่ัวไมมี แตพระกุมารกัสสปไดเทศนาทางถูกใหฟง
จนเจาปายาสกิลบัเปนสมัมาทิฏฐ ิและไดบรจิาคทานเปนประจำ

แตการบริจาคทานน้ัน พระเจาปายาสิ ใหทานโดย
ไมเคารพ ไมใหทานดวยมือของตน ใหทานดวยความ
ไมนอบนอม ใหทาน อยางทิง้ให พระเจาปายาสไิดมอบหมาย
ใหอตุตรมาณพผเูปนบาวใหเปนผใูหทานแทน

สวนอุตตรมาณพน้ัน ไดใหทานโดยเคารพ ใหทานดวย
มอืของตน ใหทานดวยความนอบนอม มไิดใหทานอยางทิง้ให

ผลปรากฏวา หลงัจากบุคคลทัง้สองไดละจากโลกนีไ้ป
แลว พระเจาปายาสไิดไปเกิดในวิมานช่ือ “เสรสีกะ” ในสวรรค
ชั้นจาตุมหาราช ซึ่งเปนสวรรคชั้นต่ำสุดในบรรดาสวรรค
ทัง้หมด และวิมานน้ันยังวางเปลา ไมมเีคร่ืองประดบัประดา
อะไรเลยและไมมนีางฟาเปนบรวิารแวดลอมดวย

การใหทานท่ีไดรับผลตางกัน
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สวนอุตตรมาณพไดไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่ง
สงูกวาสวรรคชัน้จาตุมหาราชหนึง่ชัน้ และพรัง่พรอมดวยยศ
และบริวารเปนอันมาก

ปายาสริาชัญญสูตร ๑๐/๓๐๗

ขยายความ
พระสตูรนี ้เปนเคร่ืองเปรยีบเทยีบถงึผลของการใหทาน

ทีน่บัวาชัดเจนมาก คอื พระเจาปายาสิเปนเจาของทาน สวน
อตุตรมาณพเปนผบูรกิารทาน พระเจาปายาสิไมเคารพทาน
แตอุตตรมาณพเคารพทาน แมวาทานน้ันมิใชของตนก็ตาม
นอกจากจะทำตามคำส่ังของนายแลว เขายังทำดวยความ
ศรัทธาและเลือ่มใสอกีดวย

ฉะนัน้ การทำบญุทำทานในทางศาสนา ของจะมาก
หรอืนอยไมสำคญั สำคญัทีใ่จคอืความเลือ่มใสและศรัทธา
ถายังไมเกิดศรัทธา ยังไมมีความเล่ือมใส ก็อยาทำดีกวา
ถาขนืทำในขณะนัน้ นอกจากผลทานจะนอยแลว ผลทีไ่ดรบั
กจ็ะกระดำกระดาง คอืไดทัง้บญุและบาปคละเคลากนัไป

ดงัน้ัน กอนใหทานทุกคร้ัง จะตองมีความดีใจ กำลงั
ใหกเ็ลือ่มใส และเมือ่ใหแลวกต็องปล้ืมใจ ทานน้ันจึงจะจัด
วามีอานสิงสมากหรอืมีผลมาก
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การใหทานท่ีตางระดับ



สมัยหน่ึง พระผมูพีระภาคประทบัอย ูณ พระวิหารเชตวนั
อารามของทานอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี

ครัง้นัน้แล ทานอนาถบณิฑกิคฤหบด ี เขาไปเฝาพระผมูี
พระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายบงัคมแลวนัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่

พระผมูพีระภาคไดตรสัถาม ทานอนาถบณิฑกิคฤหบดวีา
“คฤหบดี! ในตระกูลของทาน ยงัใหทานอยบูางหรอืไม

หนอ?”
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูลวา
“ขาแตพระองคผูเจริญ ในตระกูลของขาพระองคยัง

ใหทานอยู แตทานนั้นเปนของเศราหมอง เปนปลายขาวมี
น้ำผักดองเปนทีส่อง”

พระผมูพีระภาคตรสัวา
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“คฤหบด!ี คนใหทานอนัเศราหมอง หรอืประณตีกต็าม
แตใหทานน้ันโดยไมเคารพ ไมทำความนอบนอมใหไมใหดวยมือ
ของตนเอง ใหของทีเ่หลอื ไมเช่ือกรรมและผลของกรรมใหทาน

ผใูหทานนัน้ๆ ยอมบงัเกดิในตระกูลใดๆ ในตระกูลนัน้ๆ
จติของผใูหทานยอมไมนอมไปเพ่ือบรโิภคอาหารอยางด ี ยอม
ไมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมไมนอมไปเพ่ือบริโภค
ทานอยางด ียอมไมนอมไปเพ่ือบรโิภคกามคุณ ๕ อยางดี

แมบรวิารชนของผใูหทานน้ัน คอื บตุร ภรรยา ทาส
คนใช คนทำงาน กไ็มเช่ือฟง ไมเง่ียหูฟง สงจิตไปทีอ่ืน่เสยี

ขอนัน้เพราะเหตุไร?
ทัง้น้ีเปนเพราะผลแหงกรรม ทีต่นกระทำโดยไมเคารพ
คฤหบด!ี บคุคลใหทานอนัเศราหมอง หรือประณตีก็ตาม

แตใหทานน้ันโดยเคารพ ทำความนอบนอมให ใหดวยมอืของ
ตนเอง ใหของท่ีไมเหลอื (เดน) เช่ือกรรมและผลของกรรมใหทาน

ผูใหทานนั้นๆ บังเกิดในตระกูลใดๆ ในตระกูลน้ันๆ
จติของผใูหทานยอมนอมไปเพือ่บริโภคอาหารอยางดียอมนอม
ไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคทานอยางดี
ยอมนอมไปเพ่ือบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี
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แมบรวิารชนของผใูหทานน้ัน คอื บตุร ภรรยา ทาส
คนใช คนทำงาน กเ็ช่ือฟงดี เง่ียหูฟง ไมสงจิตไปทีอ่ืน่

ขอนัน้เพราะเหตุไร?
ทัง้นีเ้ปนเพราะผลแหงกรรม ทีต่นกระทำโดยเคารพ
คฤหบดี! เร่ืองเคยมีมาแลว มีพราหมณชื่อเวลาม

พราหมณ ผนูัน้ไดใหทานเปนมหาทานอยางนี ้คอื
ไดใหถาดทองทีเ่ต็มดวยรปูยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด
ถาดรูปยะทีเ่ต็มดวยทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด
ถาดสำริดท่ีเตม็ดวยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด
ใหชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มเีคร่ืองประดับลวนเปนทอง

มธีงทองคลมุดวยขายทอง
ใหรถ ๘๔,๐๐๐ คนั หมุดวยหนงัราชสหี หนังเสือโครง

หนังเสือเหลอืง ผากัมพลเหลือง มเีคร่ืองประดบัลวนเปนทอง
มธีงทองคลมุดวยขายทอง

ใหแมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตวั มนี้ำนมไหลสะอาด ใหภาชนะ
เงินรองน้ำนม

ใหหญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับดวยแกวมณีและ
แกวกุณฑล

ใหบลัลังก ๘๔,๐๐๐ ที ่ ลาดดวยผาโกเชาว ลาดดวย
ขนแกะสขีาว เคร่ืองลาดมสีณัฐานเปนชอดอกไม มเีครือ่งลาด
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อยางด ีทำดวยหนงัชะมด มเีครือ่งลาดเพดาน มหีมอนขาง
แดงท้ังสอง

ใหผา ๘๔,๐๐๐ โกฏ ิเปนผาเปลือกไม ผาแพร ผาฝาย
เน้ือละเอยีด จะปวยกลาวไปใยถึงขาว น้ำ ของเคีย้ว ของบรโิภค
เคร่ืองลูบไล ทีน่อน ไหลไปเหมือนแมน้ำ

คฤหบด!ี กท็านพึงมคีวามคดิอยางน้ีวา สมยันัน้ ผอูืน่
ไมใชเวลามพราหมณ ผทูีใ่หทานเปนมหาทานน้ัน

คฤหบดี! แตทานไมควรเห็นอยางนี ้ สมัยน้ัน เราเปน
เวลามพราหมณ เราไดใหทานน้ันเปนมหาทาน กใ็นทานน้ันไมมีใคร
เปนพระทกัขเิณยยบคุคล ใครๆ ไมชำระทกัขณิานัน้ใหหมดจด

คฤหบดี! ทานทีบ่คุคลเช้ือเชญิทานผถูงึพรอมดวยทฏิฐิ
ผเูดยีวบรโิภค มผีลมากกวาทานท่ีเวลามพราหมณใหแลว

ทานทีบ่คุคลเช้ือเชญิ ใหทานผถูงึพรอมดวยทฏิฐริอย
ทานบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญ ใหทานผูถึง
พรอมดวยทิฏฐผิเูดยีวบริโภค

ทานทีบ่คุคลเชือ้เชญิ ใหพระสกทาคามผีเูดยีวบรโิภค
มผีลมากกวาทานทีบ่คุคลเชือ้เชญิ ใหทานผถูงึพรอมดวยทฏิฐิ
รอยทานบริโภค
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ทานทีบ่คุคลเช้ือเชิญ ใหพระสกทาคามีรอยทานบรโิภค
มผีลมากกวาทานท่ีบคุคลเช้ือเชญิ ใหพระสกทาคามผีเูดยีวบรโิภค

ทานที่บุคคลเชื้อเชิญ ใหพระอนาคามีผูเดียวบริโภค
มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญ ใหพระสกทาคามีรอย
ทานบริโภค

ทานท่ีบคุคลเช้ือเชิญ ใหพระอนาคามีรอยทานบริโภค
มผีลมากกวาทานท่ีบคุคลเช้ือเชญิ ใหพระอนาคามผีเูดยีวบริโภค

ทานท่ีบุคคลถวาย ใหพระอรหันตผูเดียวบริโภค มี
ผลมากกวาทานทีบ่คุคลเชือ้เชญิ ใหพระอนาคามีรอยทานบริโภค

ทานท่ีบุคคลถวาย ใหพระอรหันตรอยทานบริโภค
มผีลมากกวาถวายใหพระอรหนัตรปูเดยีวบรโิภค

ทานท่ีบคุคลถวาย ใหพระปจเจกพุทธเจารปูเดยีวบริโภค
มผีลมากกวาทานทีบ่คุคลถวาย ใหพระอรหนัตรอยรูปบริโภค

ทานท่ีบคุคลถวาย ใหพระปจเจกพทุธเจารอยรปูบรโิภค
มผีลมากกวาทานทีบ่คุคลถวาย ใหพระปจเจกพทุธเจารูปเดยีว
บรโิภค

ทานที่บุคคลถวาย ใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
รปูเดยีวบริโภค มผีลมากกวาทานทีบ่คุคลถวาย ใหพระปจเจก
พทุธเจารอยรปูบรโิภค
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ทานท่ีบคุคลถวาย ใหภกิษุสงฆมพีระพุทธเจาทรงเปน
ประมุขบริโภค มผีลมากกวาทานทีบ่คุคลถวาย ใหพระอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจารปูเดยีวบรโิภค

การท่ีบุคคลสรางวิหารถวายสงฆ ผูมาจากจาตุรทิศ
มผีลมากกวาทานท่ีบคุคลถวาย ใหภกิษุสงฆมพีระพุทธเจาทรง
เปนประมุขบริโภค

การท่ีบคุคลมีจติเล่ือมใสถงึพระพทุธเจา พระธรรม และ
พระสงฆเปนสรณะ มีผลมากกวา ทานท่ีบุคคลสรางวิหาร
ถวายสงฆ อนัมาจากจาตุรทศิ

การที่บุคคลมีจิตเล่ือมใสสมาทานสิกขาบท ๕ คือ
การงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ งดเวนจากการด่ืมน้ำเมา คอื
สรุาและเมรยั อนัเปนฐานะแหงความประมาท มผีลมากกวา
การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและ
พระสงฆเปนสรณะ

การท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิต โดยท่ีสุดแมเพียงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกวา การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใส
สมาทานสกิขาบท ๕ คอื การงดเวนจากปาณาตบิาต ฯลฯ
งดเวนจากการด่ืมน้ำเมา...
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คฤหบดี! ทานทีบ่คุคลเช้ือเชญิ ใหทานผถูงึพรอมดวย
ทฏิฐผิเูดยีวบริโภค มผีลมากกวามหาทานท่ีเวลามพราหมณใหแลว...

การท่ีบคุคลเจริญเมตตาจติ โดยท่ีสดุแมเพียง (ชัว่) เวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกวา การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใส
สมาทานสกิขาบท (๕) คอื การงดเวนจากปาณาตบิาต...

และการท่ีบคุคลเจริญอนิจจสัญญา (กำหนดหมายถงึ
ความไมเที่ยงแหงสังขาร) แมเพียง (ชั่ว) เวลาลัดนิ้วมือ
มผีลมากกวา การท่ีบคุคลเจริญเมตตาจิต โดยท่ีสดุแมเพียง
(ชัว่) เวลาสูดดมของหอม

เวลามสตูร ๒๓/๓๖๐

ขยายความ
พระสูตรน้ี เปนพระสตูรท่ีสำคญัอีกสูตรหนึง่ ควรอาน

ดวยความพนิจิพิเคราะหใหด ีถาเขาใจสูตรน้ีดแีละถูกตอง ทาน
กจ็ะไมปฏบิตัติดิตนัอยใูนขัน้ใดขัน้หนึง่ แตจะใหทานท่ีเล่ือนชัน้
ทางจิตไปโดยลำดบั

แตถาอานไมเขาใจ มจิฉาทิฏฐิอาจเขาครอบงำจิตได คอื
อาจเลิกใหทานทำบุญทุกประเภท แลวไปเจริญเมตตาหรือ
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อนิจจสัญญาแทนก็เปนได เพราะมีอานิสงสมากกวาสูงกวา
และไมตองใชเงนิเลยแมแตแดงเดียว แตระวงัจะหัวโตตัวลบีนะ!

เวลามสูตร เปนพระสูตรที่วาดวยผลแหงการใหทาน
ทีส่งูข้ึนไปตามลำดับ โดยอาศัยบุคคลทีม่ศีลี และมคีณุธรรม
มากขึน้ไปตามลำดับ แตกน็าท่ึงวา ในระดบัทานทีม่คีาสูงสุด
กลับอยใูนตัวเราเอง นัน่คือ การถงึพระรัตนตรยั การรกัษา
ศีล ๕ การเจริญเมตตาจิต และการเจริญอนิจจสัญญา
ตามลำดับ วามอีานิสงสสงูสดุกวาทานใดๆ

เร่ืองนี ้เปนเรือ่งละเอียดออนมาก ถาไมพนิจิใหรอบคอบ
อาจเกดิมจิฉาทฏิฐไิดงาย เพราะเมือ่บางคนเหน็วาทานเปนของ
ต่ำสเูจริญเมตตา หรอืเจริญอนิจจสัญญาไมได กเ็ลยเลกิใหทาน
เสยี มาเจรญิแตเมตตาหรืออนจิจสญัญากพ็อ

ถาใครขนืทำอยางน้ี กอ็นัตรายมาก การสรางทานบารมี
กต็องตัดท้ิงไป เพราะเปนของต่ำกวาการเจรญิเมตตา นีจ่ดุท่ีเปน
หวัเลีย้วหวัตอ ทีจ่ะใหเกิดมจิฉาทฏิฐ ิหรอืสมัมาทฏิฐอิยทูีต่รงนี้

ในพระสูตรน้ี ทานแสดงความตางกันระหวางวัตถุกบั
ธรรมะ หรือรูปธรรมกับนามธรรม ไมไดแยกใหเห็นเปน
ขัน้ตอนเหมือนทาน ศลี ภาวนา หรอืศลี สมาธิ ปญญา
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ทีจ่รงิในพระสตูรนีต้อนตน เปนเร่ืองของทานฝายวตัถุ
ลวนๆ แตทรงเปรียบเทียบผลของทานท่ีสูงขึ้นไปตามลำดับ
จนถึงสุดทายไมตองใชวัตถุถวายทานเลย แตใหมาจัดการท่ี
ตวัเองแทน

วาโดยขอเท็จจริงแลว คำสอนของพระพุทธเจามี
๓ ระดบั คอื ทาน ศีล และภาวนา นีเ่ปนแนวของชาวบาน
ทีจ่ะตองทำใหไดครบทกุขัน้ตอน กลาวคอืทานกต็องให ศลีกต็อง
รกัษา และภาวนากต็องเจรญิ เหตผุลกเ็พราะวา

คนเรามทีัง้กายและจติ คอืมีทัง้สวนท่ีเปนรูปและเปน
นาม การพฒันาคนก็ตองพฒันาพรอมกนัไปทัง้สวนทีเ่ปนรปู
และสวนทีเ่ปนนาม จะทำเฉพาะสวนใดสวนหนึง่ยอมไมสำเรจ็
ประโยชนครบวงจร คอืไมอาจทีจ่ะดบัทกุขไดโดยสิน้เชงิ

เพราะในแตละสวนนัน้ ไมอาจจะเอาสวนใดมาแทนกัน
ได นัน่คือจะเอาทานไปแทนศีล หรือเอาภาวนาไปแทนทานหรือ
ศลีก็ไมไดทัง้น้ัน แตละอยางมีความสำคัญเฉพาะของมนัเอง

ในการปฏิบัติธรรมทางศาสนา เราจึงควรทำพรอมๆ
กนัไป คอื ทานกใ็ห ศลีกร็กัษา และภาวนากต็องเจริญควบคู
กันไป เม่ือถึงคราวจะไดรับผล เราก็ยอมจะไดรับอานิสงส
ครบถวน คอื เปนคนมัง่มทีรัพยสนิบรวิาร (ทาน) มรีางกาย
สวยงามหรอืสมบูรณ (ศลี) มสีติปญญาหรอืความรดู ี(ภาวนา)
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กเ็พราะเหตุทีค่นเราสวนมาก ทำกจิพระศาสนาไมครบ
วงจร จึงเกิดมาในชาตินี้ ไมคอยจะครบถวนทุกอยาง เชน
บางคนยากจนแตมีสติปญญาดี บางคนร่ำรวยแตโงเขลา
เปนตน

ดงันัน้ การปฏิบตัศิาสนกิจ เราจงึควรทำใหครบทกุแขนง
และทำใหเกิดการสมดลุกัน เม่ือยามท่ีเราจะไดรบัผล เราก็จะ
ไดรับผลอยางครบถวน ไมมีการขาดตกบกพรอง กลาวคือ
รวยดวย สวยดวย และสตปิญญากด็ดีวย

เพือ่ใหเกดิความกระจางยิง่ขึน้ ขอเปรียบเทียบความ
ตางแหงทานท่ีสงูขึน้ไปตามลำดบั ดงันี้

- ใหทานตางๆ อยางละ ๘๔,๐๐๐ ที่
- ใหทานแกทานผเูปนสมัมาทฏิฐ ิ (พระโสดาบัน)
- ใหทานแกพระอรยิเจา ๓ ประเภท
- ใหทานแกสงฆมพีระพุทธเจาเปนประมขุ
-การถงึพระรัตนตรยัเปนสรณะ
-การรกัษาศลี ๕ ขอได
-การแผเมตตาจิตช่ัวสูดดมของหอม
-การเจรญิอนจิจสัญญาชัว่สดูดมของหอม
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โปรดพิจารณาดูเถิดวา การใหทานวัตถุแกคนทั่วไป
อานิสงสกม็ไีปอยางหน่ึง คอืนอยท่ีสดุ (แมจะใชของมากก็ตาม)
การใหทานแกผทูีม่สีมัมาทิฏฐิ กเ็ล่ือนขึน้มาอีกข้ันหนึง่

การถวายทานแดพระอริยเจา ตลอดจนพระปจเจก
พทุธเจา และพระพุทธเจา กส็งูข้ึนมาอีกระดับหนึง่

แตทัง้หมดน้ีกย็งัเปนส่ิงภายนอกอย ูคอืยังไมไดพฒันา
ตนเองโดยตรงเลย จนมาถงึขัน้ถงึพระพทุธเจา พระธรรม และ
พระสงฆ เปนสรณะ กเ็ริม่ใกลชดิตวัมาตามลำดบั

พอรักษาศลี ๕ กเ็ร่ิมฝกหัดกายและวาจากอน พอมา
แผเมตตากเ็ขาสใูจ คอืการพัฒนาจิต พอมาถึงข้ันน้ี อยาวา
แตจะลวงศลี ๕ เลย แมแตจะเพยีงคดิก็ทำไมไดแลว

การเจรญิเมตตาจิต จงึเปนการพฒันาท้ังรปูธรรมและ
นามธรรม คอืสามารถควบคุมกาย วาจา และใจไดแลว คนเรา
ถาควบคุมใจไวไดแลว มนักเ็ทากบัควบคุมทกุสิง่ไดหมดสิน้

การปฏบิตัธิรรมขัน้สงูสดุของคน กค็อืการละตัวตนสัตว
บุคคลตางๆ ดวยการเจริญอนิจจสัญญา คือ การกำหนด
หมายถึง ความไมเที่ยงแหงสังขารทั้งปวงหมดทุกสิ่งในโลก
ถาปฏบิตัไิดก็อยเูหนอืโลก คอืเปนพระอรหันตแลว
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แตกอ็ยาลืมวา คนเรามนัจะตองกาวมาตามลำดบัข้ัน
อยูๆ  จะกระโดดขึน้ไปควายอดเลยนัน้ มนัออกจะเสีย่งเกินไป
ถาไดกด็ ี ถาไมไดมนัจะตายเอานา ดงันัน้ทานวัตถจุงึทิง้ไมได
ไมวาเราจะปฏิบตัอิยใูนขัน้ไหน

ขอที่พึงสังวรก็คือ การกระทำกิจพระพุทธศาสนา
ทกุระดบั ขอใหมกีารเล่ือนข้ันบาง อยาย่ำเทาอยกูบัทีม่นัจะ
อดเชยของวิเศษ นั่นก็คือ ขอใหทำไปทุกๆ ขั้นตอนทำมาก
ทำนอยเราไมวากนัอยแูลว

ที่นาเปนหวงก็คือ คนใหทาน มักจะพอใจใหทานอยู
อยางเดียวตลอดชวีติ คนรักษาศีล กร็กัษาแตศลี ไมยอมกาว
ขึ้นมาภาวนาสมาธิและวิปสสนาบางเลย มันเลยในชั่วชีวิต
จงึไมมกีารพัฒนาเลย คอืกิเลสตัณหามันไมเบาบาง

ผทูีส่นใจการเจรญิภาวนา กม็กัจะไมสนใจทานหรอืศลี
เหน็วาเปนของต่ำ จงึเกิดการขาดสมดลุ มนัจงึดบัทกุขไมได



ธรรมรักษา  169

การใหทานเพ่ือเลือ่นชัน้ทางจิต



พระพุทธเจาประทับอยู ณ ฝงสระโบกขรณีคัดครา
เมืองจัมปา พระสารีบุตรไดพาพวกอุบาสกชาวนครจัมปา
เขาเฝาและทูลถามปญหา ถึงผลของทานท่ีมีผลมาก และ
มอีานสิงสมาก พระพทุธองคไดตรัสตอบ และทรงแสดงผล
ของทานตามลำดบั ดงันี้

๑. คนบางคนในโลกนี้ มีความหวังแลวใหทาน มีจิต
ผกูพันในทาน มงุการสัง่สมทาน ดวยคดิวาเราตายไปจะไดรบั
ผลของทานนี ้ เมือ่ตายไปยอมเกิดเปนเทวดาช้ันจาตุมหาราช
เมือ่สิน้กรรมกม็าเกดิอยางน้ีอกี

๒. คนบางคนในโลกนี ้ ไมมคีวามหวังแลวใหทาน ไมมี
จิตผูกพันในผลของทาน ไมมุงการส่ังสมทาน ไมคิดวาตาย
แลวจะไดรบัผลของทานน้ี แลวจงึใหทาน แตใหทานดวยคิดวา
ทานเปนของดี เม่ือตายไปยอมเกิดเปนเทวดาช้ันดาวดึงส
เมือ่สิน้กรรมกม็าเกดิอยางน้ีอกี
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๓. คนบางคนในโลกนี ้ไมไดใหทานดวยคดิวา ทานเปน
ของด ีแตใหทานดวยคดิวา บดิามารดา ปยูา ตายาย เคยให
เคยทำมา เราก็ไมควรทำใหเสยีประเพณ ีแลวจงึใหทาน เม่ือตาย
ไปยอมเกดิเปนเทวดาชัน้ยามา เมือ่สิน้กรรมกม็าเกดิอยางนีอ้กี

๔. คนบางคนในโลกน้ี ไมไดใหทานดวยคิดวา บิดา
มารดา ปยูา ตายาย เคยใหเคยทำมา แตใหทานดวยคดิวา
เราหงุหากนิ พวกนกับวชเหลาน้ีไมไดหงุหากนิ เราหงุหากนิได
จะไมใหทานแกทานผไูมหงุหา ดเูปนการไมสมควร แลวจงึใหทาน
เมือ่ตายไปยอมเกดิเปนเทวดาชัน้ดสุติ เมือ่สิน้กรรมกม็าเกดิ
อยางนีอ้กี

๕. คนบางคนในโลกนี ้ ไมไดใหทานดวยคดิวา เราหงุ
หากินได แตนกับวชเหลานีห้งุหากินไมได จงึใหทาน แตใหทาน
ดวยคดิวา เราจะเปนผบูรจิาคทาน เหมอืนฤๅษตีางๆ ในอดีต
แลวจึงใหทาน เมื่อตายไปยอมเกิดเปนเทวดาชั้นนิมมานรดี
เมือ่สิน้กรรมกม็าเกดิอยางน้ีอกี

๖. คนบางคนในโลกน้ี ไมไดใหทานดวยคิดวา เราจะเปน
ผบูริจาคทาน เหมือนฤๅษตีางๆ ในอดตี แตใหทานดวยคิดวา
เมื่อเราใหทานอยางนี้ จิตจะเล่ือมใส เกิดความปลื้มใจและ
โสมนัส แลวจึงใหทาน เม่ือตายไปยอมเกิดเปนเทวดาช้ัน
ปรนิมมิตวสวัสดี เม่ือส้ินกรรมกม็าเกดิอยางน้ีอกี



ธรรมรักษา  171

๗. คนบางคนในโลกนี ้ ไมไดใหทานดวยคิดวา เม่ือเรา
ใหทานอยางนี ้จติจะเลือ่มใส แตใหทานเพือ่เปนเครือ่งปรงุแตง
จติ คอืเพ่ือเลือ่นชัน้ทางจิต แลวจึงใหทาน เม่ือตายไปยอมเกดิ
เปนเทวดาชัน้พรหม เมือ่ส้ินกรรมแลว กไ็มตองกลบัมา คอื
ไมตองกลบัมาสโูลกนีอ้กีแลว

นีแ้ล เปนเหตแุละปจจัย ทีค่นบางคนในโลกน้ี ใหทานแลว
จงึมีผลมาก มอีานสิงสมาก

ทานสตูร ๒๓/๕๙

ขยายความ
ทานผอูานโปรดพจิารณาดวูา การใหทานของทานทีแ่ลว

มาอยใูน ๗ ขอนีห้รอืไม? และขอไหนท่ีทานปฏบิตัเิปนประจำ?
ทานเคยสังเกตบางหรือไมวา การใหทานแตละครั้ง มีการ
เปลีย่นแปลงทางจติ เกิดข้ึนบางหรอืไม?

ตามปกตคินเราทำสิง่ใด กย็อมจะมีความหวงัในส่ิงนัน้
แตการใหทานทางพทุธศาสนานีค่อนขางประหลาด คอืยิง่หวงั
ยิ่งไดนอย ถาทำทานดวยไมมีความหวังเลย คือหมดตัวตน
ทีจ่ะหวงั ยิง่จะไดผลทานหมดเลย คอืนบัประมาณไมได
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ผลแหงทานข้ึนอยกูบัคุณภาพของผรูบั



คร้ังน้ันแล วจัฉโคตรปริพาชก ไดเขาไปเฝาพระผมูพีระภาค
ถงึท่ีประทับ ไดปราศรยักับพระผมูพีระภาค

คร้ันผานการปราศรยัพอใหระลึกถึงกันไปแลว จงึน่ังลง
ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่

ครัน้แลวไดกราบทูลวา
ขาแตพระโคดมผเูจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา

พระสมณโคดมตรสัวา
พงึใหทานแกเราคนเดียว ไมควรใหแกคนอืน่ๆ
พงึใหแกสาวกของเรานีแ้หละ ไมควรใหทานแกสาวก

ของคนอ่ืนๆ
ทานท่ีใหแกเราเทาน้ันมีผลมาก ทานท่ีใหแกคนอ่ืนๆ

หามผีลมากไม
ขาแตพระองคผเูจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางน้ี ชนเหลาน้ัน

ชือ่วาไดกลาวตามทีพ่ระโคดมตรสัละหรือ?
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พระผมูพีระภาคตรัสวา
วจัฉะ! ผใูดกลาวเชนน้ัน ไดชือ่วาไมกลาวตามท่ีเราพดู

ทัง้กลาวตเูราดวยคำอนัไมด ี ไมเปนจริง
วัจฉะ! ผูใดแล หามผูอื่นซ่ึงใหทานอยู ผูนั้นช่ือวา

ยอมกระทำอนัตรายแกวตัถ ุ๓ อยาง หรอืเปนโจรดักปลนวตัถุ
๓ อยางคอื

๑. ยอมทำอนัตรายแกบญุของทายก (ผใูหทาน)
๒. ยอมทำอนัตรายแกลาภของปฏิคาหก (ผรูบัทาน)
๓. ตนของบุคคลน้ัน ยอมเปนอันถูกกำจัด และถูก

ทำลายกอนทเีดียวแล
วจัฉะ! กเ็ราพูดดังน้ีวา
ผใูดสาดน้ำลางภาชนะ หรือน้ำลางขนัไป แมสตัวซึง่

อาศยัอยทูีบ่อน้ำคลำ หรือบอโสโครกขางประตบูาน ดวยตัง้ใจวา
‘ขอสัตวที่อาศัยอยูที่นั้น จงยังอัตภาพใหเปนไปดวย

สิง่น้ันเถดิ’ ดงัน้ี
วจัฉะ! เรากลาวกรรม ซึง่มกีารสาดน้ำลางภาชนะน้ัน

เปนเหตวุา เปนทีม่าแหงบญุ แลวจะปวยกลาวไปใยถงึ การ
ใหทาน ในสัตวมนษุยเลา

วจัฉะ! อกีประการหนึง่ เรายอมกลาววา ทานทีใ่หแก
ผมูศีลีมผีลมาก สวนทานทีใ่หแกคนทศุลีหาเหมอืนเชนนัน้ไม
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ทัง้ทานผมูศีลีน้ันเปนผลูะนวิรณ ๕ คอื ละกามฉนัทะ
(ความพอใจรกัใครในกามคณุ ๕ ) ละพยาบาท (ความคิดราย)
ละถีนมิทธะ (ความงวงเหงาซมึเซา) ละอุทธัจจกุกกุจจะ (ความ
ฟงุซานและรำคาญ) และละวิจกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) ไดแลว

อกีทัง้มีศลีอีก ๕ องค คอื
๑. ประกอบดวยศีลขนัธทีเ่ปนของพระอเสขะ
๒. ประกอบดวยสมาธขินัธทีเ่ปนของพระอเสขะ
๓. ประกอบดวยปญญาขันธทีเ่ปนของพระอเสขะ
๔. ประกอบดวยวมิตุติขนัธทีเ่ปนของพระอเสขะ
๕. ประกอบดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธที่เปนของ

พระอเสขะ
ทานผมูศีลีประกอบดวยองค ๕ นี ้เรากลาววา ทานท่ี

ใหในทานทีล่ะนวิรณ ๕ ได และประกอบดวยองค ๕ ดงักลาว
มายอมมีผลมาก

ชปัปสูตร ๒๐/๑๘๒

ขยายความ
พระสูตรท่ีวาดวยเร่ืองการใหทานในพระสูตรน้ี ยอม

แสดงถงึความใจกวาง และตรงตอสัจธรรมของพระพทุธเจา
ยิง่นัก มไิดขดีวงอยแูตเฉพาะของคนในพระพุทธศาสนาเทาน้ัน
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ตามนยัพระสตูรนี ้ยอมแสดงวา ผลแหงทานทีผ่ใูหจะ
ไดรบั ยอมข้ึนอยกูบัคณุภาพของผรูบัดวย ถาผรูบัทานมศีลี
มคีณุธรรมสงู ผลแหงทานของผบูรจิาค กย็อมจะมากหรือ
สงูตามไปดวย

ดังนั้น กอนที่เราจะบริจาคทาน เราจึงควรท่ีจะวิจัย
คณุภาพของผรูบัเสียกอน ผลแหงทานจงึจะไดรบัสมบูรณและ
ที่สำคัญมันจะไมเกิดการวิปฏิสารใจ หรือเกิดการเสียดาย
วตัถทุานข้ึนมาในภายหลงั ซึง่ถาเปนเชนนัน้ อานสิงสแหงทาน
กย็อมจะออนกำลังลงตามลำดับ ชะดชีะราย ผลแหงทานอาจ
ลบเปนสูญเอากไ็ด (ตดิลบ)
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ผลแหงทานแยกชนช้ัน



ครัง้น้ันแล สมุนาราชกมุาร ี ซึง่เปนพระราชธดิาของ
พระเจาปเสนทโิกศล แวดลอมดวยรถ ๕๐๐ คนั และราชกุมารี
๕๐๐ คน ไดเขาไปเฝาพระผมูพีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายบงัคม
แลว นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึง

คร้ันแลวไดทลูถามวา
ขาแตพระองคผเูจริญ ขอประทานพระวโรกาส สาวกของ

พระผมูพีระภาค ๒ คน มศีรัทธา มศีลี และมปีญญาเทาๆ กนั
คนหน่ึงเปนผใูหทาน อกีคนหนึง่ไมใหทาน คนท้ังสองนัน้ เม่ือ
ตายไปแลวพงึเขาถงึสคุตโิลกสวรรค

แตคนทัง้สองนัน้ ทัง้ทีเ่ปนเทวดาเหมือนกนั จะพงึมคีวาม
พเิศษแตกตางกันหรือไม?

พระผมูพีระภาคตรัสวา
สมุนา! คนทัง้สองนัน้ พงึมคีวามพเิศษแตกตางกนัคอื

ผใูหทานแลวมาเกดิเปนเทวดา ยอมขมเทวดาผไูมใหทาน
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ดวยเหต ุ๕ ประการ คอื ดวยอาย ุวรรณะ สขุ ยศและ
อธิปไตยทีเ่ปนทิพย

ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาเทวดาท้ังสองน้ันจุติจาก
เทวโลกนัน้แลว มาสคูวามเปนมนษุย แตคนทัง้สองน้ัน ทัง้ท่ี
เปนมนษุยเหมอืนกนั จะพงึมคีวามพิเศษแตกตางกนัหรอืไม?

สุมนา! คนท้ังสองนั้นมีความพิเศษแตกตางกัน คือ
ผูใหทานเปนมนุษย ยอมขมคนไมใหทานดวยเหตุ ๕
ประการ คอื ดวยอาย ุวรรณะ สขุ ยศ และอธปิไตยทีเ่ปน
ของมนุษย

ขาแตพระองคผเูจรญิ กถ็าคนทัง้สองนัน้ออกบวชแต
คนทัง้สองนัน้ ทัง้ท่ีเปนบรรพชิตเหมือนกนั จะพงึมีความพเิศษ
แตกตางกนัหรอืไม?

สมุนา! คนทัง้สองนัน้ มคีวามพเิศษแตกตางกนั คอื คนท่ี
ใหทานเปนบรรพชิต ยอมขมคนที่ไมใหทานดวยเหตุ ๕
ประการ คอื

เม่ือออกปากขอ ยอมไดจวีรมาก เม่ือไมออกปากขอ
ยอมไดนอย

เมือ่ออกปากขอ ยอมไดบณิฑบาตมาก เมือ่ไมออก
ปากขอยอมไดนอย
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เมือ่ออกปากขอ ยอมไดเสนาสนะมาก เมือ่ไมออก
ปากขอยอมไดนอย

เม่ือออกปากขอ ยอมไดบริขาร คอืยาท่ีเปนเคร่ือง
บำบดัไขมาก เม่ือไมออกปากขอยอมไดนอย

เม่ือเธอจะอยรูวมกับเพ่ือนพรหมจรรยเหลาใด เพ่ือน
พรหมจรรยเหลาน้ัน กย็อมจะประพฤตติอเธอดวยกายกรรม
วจกีรรม และมโนกรรม เปนทีพ่อใจเปนสวนมาก ไมเปนทีพ่อใจ
มเีปนสวนนอย

ยอมนำสิ่งเปนท่ีพอใจมาใหเปนสวนมาก ยอมนำส่ิง
ไมเปนทีพ่อใจมาใหเปนสวนนอย

สมุนา! ผใูหทานถาเปนบรรพชติ ยอมขมผไูมใหทาน
ดวยเหตุ ๕ ประการนีแ้ล

ขาแตพระองคผเูจรญิ กถ็าคนทัง้สองน้ันบรรลุอรหนัต
แตคนท้ังสองนัน้ทัง้ทีไ่ดบรรลุอรหันตเหมือนกัน จะพึงมคีวาม
พเิศษแตกตางกันหรือไม?

สมุนา! เราไมกลาววามเีหตแุตกตางกนัใดๆ ในวมิตุติ
กบัวมิตุติในขอนี้

สุมนาราชกุมารีทูลวา
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ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองค
ผเูจริญ ไมเคยมี ขาแตพระองคผเูจริญ ขอน้ีกำหนดไดวาควร
ใหทาน ควรทำบุญ เพราะบุญมีอุปการะแมแกเทวดาแม
แกมนุษย และแมแกบรรพชติ

พระผมูพีระภาคตรัสวา
อยางน้ันสุมนา! อยางน้ันสุมนา!! ควรใหทาน ควร

ทำบญุ เพราะบญุมีอปุการะแมแกเทวดา แมแกมนุษยและ
แมแกบรรพชติ

สมุนสตูร ๒๒/๓๑

ขยายความ
พระสูตรน้ี ชวยไขปญหาหัวใจของผจูดัทำ ใหเกดิความ

แจมแจงในครัง้น้ีเอง ตอเหตุทีว่า
บางคนทัง้ทีม่าเกิดเปนคนดวยกนั มศีรทัธา มศีลี และ

มปีญญาอยใูนระดับเดยีวกัน แตคนหนึง่มีลาภมาก สวนอีก
คนหนึ่งมีลาภนอย ไปทำมาหากินก็ไมคอยจะคลองเหมือน
คนอืน่ๆ เขา

เมือ่ถงึคราวตองออกปากหยิบยมืเงินทอง กไ็มคอยจะได
หรอืไดนอย สวนอีกคนหนึง่ เมือ่ถงึคราวตองออกปากขอยืม
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ก็ยอมจะไดมากจนเกินพอ หรือไมตองออกปากหยิบยืมเลย
พอคนอ่ืนรกูเ็อามาให กเ็คยพบอยเูหมือนกัน

ยิง่ถามาบวชเปนพระดวย ยิง่เหน็ขอนีไ้ดชดัแจวมาก
พระบางรูปทานก็ไมมีคุณวิเศษอะไรเลย แตคนก็ชอบเอา
วัตถุปจจัยไปถวายจนเหลือเฟอ แตบางรูปแมประพฤติดีแต
กอ็ดแหงอดแลงแทบจะบวชอยไูมได

ปญหาเรื่องความแตกตางกันในเร่ืองความพิเศษ
๕ ประการ คือ การมีอายุยืน มีวรรณะผิวพรรณสวยงาม
มคีวามสขุสบาย มยีศ และมคีวามเปนใหญนี ้ถาเราไมเชือ่อดตี
กรรมแลว กไ็มรวูาจะเอาอะไรมาวนิจิฉยัในความทีแ่ตกตางกันได

ดังน้ัน ทานที่เห็นวาทานเปนของต่ำตอย สูศีล หรือ
ภาวนาไมไดนัน้ กข็อใหโปรดปรบัทฏิฐิเสยีใหมเถดิ มฉิะนัน้เมือ่ทาน
ไปเกิดในภพภูมติางๆ แลว มนัมีอะไรๆ ไมเหมอืนคนอืน่เขา
แลวจะมาเสียใจไมไดนะ

ทางทีถ่กูจึงควรทีจ่ะบำเพ็ญศาสนกจิใหครบทัง้ ๓ สวน
คอื ใหทาน รกัษาศีล และเจริญภาวนาไปพรอมๆ กนั อยาให
สวนใดขาดตกบกพรองได จะเปนการดีทีส่ดุ ยกเวนในบางทาน
ทีข่ดัสนดวยวตัถปุจจยั กไ็มวากนั อยาทำใหเดอืดรอนตนเอง
และผอูืน่ กย็อมจะเปนการดทีีส่ดุ
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ผใูด ใหทานในบุคคลทีไ่มสมควรให และไมชวยเหลอื
ในบุคคลที่ควรชวยเหลือ ผูนั้นเม่ือประสบความเสื่อม
ยอมไมมีมิตร

อเทยฺเยสุ ททํ ทาน ํเทยเฺยส ุนปฺปเวจฉฺติ
อาปาส ุพยฺสน ํปตโฺต สหาย ํนาธคิจฉฺต.ิ

มหาอัสสาโรหชาดก ๒๗/๑๒๖
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ขาวเปลือก ทรพัย เงนิ ทอง หรอืขาวของท่ีหวงแหน
อยางใดอยางหนึง่ทีม่อีย ูทาส กรรมกร คนใช และผอูาศยั
ของเขา พงึพาเอาไปไมได ทกุสิง่จะตองถูกทอดท้ิงไวทัง้หมด

กบ็คุคลทำกรรมใด ดวยกาย วาจา หรือดวยใจ กรรม
นัน้แหละ ยอมเปนของๆ เขา และเขาก็ยอมจะพาเอากรรม
นัน้ไป

อน่ึง กรรมนั้นยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตาม
ตนฉะนัน้

เพราะฉะน้ันบุคคลควรทำกรรมด ี สัง่สมไวสำหรบั
ภพหนา บญุท้ังหลายยอมเปนท่ีพึง่ของสตัวทัง้ปวงในโลกหนา

ทตุยิาปุตตกสูตร ๑๕/๑๓๐

ขยายความ
พระพุทธดำรสันี ้พระพุทธองคไดตรสักบัพระเจาปเสน

ทโิกศล โดยปรารภมหาเศรษฐคีนหนึง่ท่ีตายลง แลวไมมทีายาท

เศรษฐีไปนรก
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รบัมรดก เหตเุพราะในอดตีชาต ิมหาเศรษฐทีานนี ้ไดฆาบุตร
ของพีช่าย เพ่ือหวังครองมรดกแตผเูดียว มาในชาตินีจ้งึทำให
ทานไมมลีกู เม่ือทานตายลง ทรัพยสมบัตมิหาศาลกเ็ลยตกเปน
ของหลวง

หลังจากพระเจาปเสนทิโกศล ไดอำนวยการขนทรัพย
ของมหาเศรษฐีเขาทองพระคลังแลว กเ็ลยไปเฝาพระพุทธเจา
และไดทลูเร่ืองราวใหทรงทราบ

พระพุทธองคไดทรงเลา ถงึอดตีกรรมของมหาเศรษฐี
ถึงเหตุที่ทานไมมีบุตร และไดทรงแสดงดวยวา ขณะนี้มหา
เศรษฐกีำลงัไปสมูหาโรรุวนรก ถกูไฟนรกแผดเผาอยอูยางสาหัส

เหตุทีเ่ปนดังนี ้กด็วยเหต ุ๒ ประการ คอื
๑. เพราะบาปเกาในชาตกิอน ทีฆ่าลกูของพ่ีชายไว

ในชาตินี้จึงไมมีบุตร และเมื่อตายไปในชาตินี้ ก็ตองเสวย
ผลบาปเกาอกี เพราะยงัไมสิน้อกุศลกรรมเกา

๒. ในชาตินี ้แมวาทานจะร่ำรวย เปนถึงมหาเศรษฐี
แตทานก็เปนอยอูยางแรนแคน ตองกินปลายขาวกับน้ำผกัดอง
ใชของเกาๆ เลวๆ ตายแลวกต็องไปนรก เพราะไมไดสรางบญุ
ทานการกศุลไวในชาตินีเ้ลย

เหตุที่ทำใหทานมาเกิดเปนมหาเศรษฐีนั้น พระ
พทุธองคทรงเลาวา ในอดีตชาติทานเคยตกับาตรพระปจเจก
สมัพุทธะแตพอถวายไปแลว ทานเกิดเสยีใจ วาอาหารทีถ่วาย
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ไปน้ันเปนของเลว  แมทาสและกรรมกรยังกินดีกวาน้ีเสียอีก
ผลกรรมอันน้ี จึงทำใหทานไดมาเกิดเปนมหาเศรษฐีก็จริง
แตยนิดีและพอใจทีจ่ะกินและใชแตของเลวๆ

คติจากเร่ืองน้ี
๑. ทรพัยสมบตั ิญาตทิัง้ปวง ไมอาจติดตามเราไปได

และไมเปนหลกัประกันไมใหเราตกนรกไดดวย แตทรัพยและ
ญาตทิัง้ปวงอาจอำนวยใหเราไปสวรรค หรอืบรรลนุพิพานได
เรว็ขึน้ถาเราใชเปน

๒. กฎแหงกรรมมีจรงิ ทัง้กรรมดแีละกรรมช่ัว ยอม
จะติดตามตัวเราไปตลอดเวลาเหมอืนเงา ดวยเหตุนี ้ผทูีร่กัสุข
และเกลียดทกุข จงึควรทำแตกรรมทีด่ ี และพยายามละเวน
กรรมช่ัว

๓. เม่ือเราจะประกอบการบุญกุศลใดๆ โดยเฉพาะ
ทานก็ควรท่ีจะทำอยางดี หรืออยางนอยก็ตองไมทำใหต่ำกวา
เรา มฉิะน้ันเราอาจจะเสยีใจในภายหลัง อยางท่ีมหาเศรษฐีได
ทำมาแลว

ในขณะทีท่ำอย ูและหลังจากทำแลว กค็วรท่ีจะทำ
จติใหผองใสเบกิบาน และยินดใีนทานน้ันๆ และเพือ่ปองกนั
ความวิปฏิสารใจในภายหลัง กอนทีเ่ราจะทำทาน กค็วรท่ีจะ
พจิารณาถงึวตัถทุาน และบุคคลผรูบัใหด ีและแนใจเสียกอน
กย็อมจะรกัษาเจตนาท้ัง ๓ กาลไวได
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เรือ่งกรรมและการใหผลของกรรมในอดตีนี ้ เปนเรือ่ง
นาคิดมาก ผูจัดทำมีญาติหางๆ อยูครอบครัวหนึ่ง มีฐานะ
คอนขางรวย แตกินอยูยิ่งกวาคนจนทั่วๆ ไปเสียอีก และ
บญุทานก็ไมคอยทำ

อาหารหลักของเขาก็คือ ปูเค็ม ปลาทูเค็ม น้ำพริก
แกงสม เปนสวนใหญ รางกายจึงขาดอาหาร ผอมแหงแรงนอย
นานๆ จะมขีองดกีนิ กม็กัจะเก็บไวใหลกู ทีข่อมาเลีย้งกนิ

ภายหลังแกขายท่ี ที่อยูชายน้ำและหลังวัดไผเงินฯ
ตรอกจันทน กทม. มเีงนิอยถูงึ ๙ ลานบาท แกก็คงยังกนิอยู
เหมือนเดมิจนตายไป คนอ่ืนก็เอาเงนิไปใชหมด ชางนาสงสารมาก

ตรงกับเศรษฐใีนเรือ่งนีพ้อดี
แลวทานผอูานละ? มพีอกินหรือเหลอืกนิ แตไมชอบ

ทำทาน ไมชอบสละบริจาค จงระวงัจะเหมอืนเศรษฐีทำตวัเปน
ยาจกในเร่ืองน้ี

การอานหนังสือธรรมะ หรือฟงธรรม ถาจะใหไดผลดี
จะตองมีการสำรวจ และพิจารณาตนเองไปพรอมกันดวย
ถาส่ิงใดทีเ่ราขาดเรากร็บีเตมิเขาไว ทีม่นัเกนิก็รบีสละออกไป
ถาอยางน้ีเราก็จะไดกำไรลูกเดียว และจะไมเปนไอบาหอบฟาง
ดวย
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ยาจกไปสวรรค



บุคคลใด มีศรัทธาตั้งม่ันไมหว่ันไหวในพระตถาคต
มีศีลงาม ที่พระอริยเจาพอใจสรรเสริญ มีความเลื่อมใสใน
พระสงฆ และมคีวามเหน็ตรง

บัณทิตทั้งหลาย เรียกบุคคลน้ันวา เปนคนไมขัดสน
ชวีติของเขาไมเปนหมันเปลา ไมไรประโยชน

เพราะเหตนุัน้ บคุคลผมูปีญญา เมือ่ระลกึถงึคำสัง่สอน
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย พงึประกอบเนอืงๆ ซึง่ศรัทธา
ศลี ความเล่ือมใส และความเหน็ธรรม ใหเนอืงๆ เถดิ

ทฬทิทสูตร ๑๕/๓๒๓

ขยายความ
พระพุทธพจนขางตนนี ้พระพุทธองคไดตรสัถงึคนกำพรา

และยากจนทรัพยมากคนหนึ่ง แตเขายึดม่ันในศรัทธา ศีล
สตุะ จาคะ และปญญา ในพระธรรมวินยัของพระตถาคตที่
ประกาศแลว
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ครัน้เมือ่เขาตายไป กไ็ดไปบงัเกดิในสวรรคชัน้ดาวดึงส
เปนเทพบตุรท่ีมรีศัมี และรงุเรอืงกวาเทวดาเหลาอ่ืนๆ เปนอัน
มาก เลยเปนเหตุใหพวกเทพตางๆ พากนัสงสัยย่ิงนัก วาเหตุใด
คนยากจนไมมีการใหทาน จึงมาเกิดในสวรรคและมีรัศมี
มากกวาตนได?

เร่ืองนี ้นบัวาเปนเร่ืองทีห่วือหวามากในยุคน้ัน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในหมเูทวดาตางๆ ในช้ันเดียวกัน เพราะสวนมาก ผทูี่
มาเกดิในสวรรคชัน้นี ้ ลวนแตประกอบการบญุดานวตัถุ

แตเทพบุตรองคนี ้เม่ืออยใูนมนุษยเปนคนยากจนแสนเข็ญ
แตตายแลวยงัมาเกดิในสวรรคได และมรีศัมยีิง่กวาพวกเขา
เสยีอกี เรือ่งเลยตองรอนถงึทาวสกักะจอมเทพ ทานตองออก
แถลงการณดวน เพ่ือระงับขอกังขาของเหลาเทวดาวา

“ทานผนูริทุกขทัง้หลาย! ทานทัง้หลายอยาไดยกโทษ ตอ
เทพบุตรนีเ้ลย เทพบุตรนีแ้ล เม่ือยังเปนมนษุยอยใูนกาลกอน
เปนผยูดึม่ัน ศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปญญา ในธรรมวินยั
ทีพ่ระตถาคตทรงประกาศแลว

ครัน้เม่ือตายลง จงึไดอบุตัยิงัสคุตโิลกสวรรค คอื ความ
เปนสหายของเทวดาชัน้ดาวดงึส ยอมรงุเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืน
ดวยรัศมีและยศ”
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พระธรรมบทนี ้ เปนเคร่ืองยืนยนัวา แมคนทีย่ากจนไมมี
ทรพัยสนิเงนิทองขาวของตางๆ จะบรจิาคทาน แตถามัน่อยใูน
ศรทัธา คอืความเช่ืออยางมัน่คงในพระรัตนตรัย มัน่ในคำสอน
ของพระพทุธเจาไมโยคคลอน มศีลีดงีาม (ศลีทีพ่ระอรยิเจา
พอใจ) หม่ันฟงธรรม มคีวามเลือ่มใสในพระสงฆ (ทีด่)ี มคีวาม
เหน็ตรงตอธรรมและมีปญญา สวรรคกย็อมจะเปดประตรูออยู
แลว

อานมาถงึตรงนีแ้ลว บางทานอาจสงสัยในบทธรรมนี้
แตทานท่ีสนใจบทสวดมนตแปล ฉบบัของสวนโมกข กค็งจะเคย
สวดอยเูปนประจำแลว กอ็ยใูน อริยธนคาถาหรอืท่ีขึน้ตนสวด
วา “ยสัสะ สทัธา ตะถาคะเต ...” (ความเช่ือไมหว่ันไหว ตัง้อยู
ดวยดีแลวในพระตถาคตเจามีอยูแกบุคคลใด ศีลที่ดีงามอัน
พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญแลวมีอยูแกบุคคลใด ความ
เลื่อมใสในพระสงฆมีอยูแกบุคคลใด ความเห็นตรงมีอยูแก
บคุคลใด นกัปราชญทัง้หลายกลาววา บคุคลน้ันเปนคนไมจน)
นัน่แหละ

คติจากเร่ืองน้ี
๑. ความยากจนไมเปนอปุสรรค แกการเดินทางไป

สวรรคเลย มหินำซ้ำจะไปไดดกีวา เหนอืกวาพวกทีร่่ำรวยทรพัย
เสียอีก นัน่คืออาจบรรลพุระนิพพานไดงายๆ ดวย
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แตวาเม่ือไดบรรลุพระนิพพานแลวจะไดบวชทุกทาน
หรือไม? นี่ยังไมแนเสมอไป เพราะผูที่ไมเคยทำทานไวกอน
มักจะไมไดบวช แมวาจะไดบำเพ็ญบารมีจนถึงบรรลุเปน
พระอรหนัตแลว เชน พระพาหยิะ และพระปกุกุสาฏ ิเปนตน

๒. การบำเพญ็ความดใีนพระพทุธศาสนา ไมควรท่ี
จะติดตนัอยใูนข้ันใดข้ันหน่ึง ควรบำเพญ็ใหครบท้ัง ๓ ขัน้
คือ ทาน ศีล และภาวนา ถาสามารถทำได แตถาทำไมได
กค็วรท่ีจะทำเทาท่ีเราจะทำได ไมควรจะถอืเอาความยากจน
มาเปนอุปสรรคแหงการทำความดีตางๆ

๓. ความรูของคนเรามีขีดจำกัดมาก ไมควรที่จะ
ยดึมัน่ความเหน็ของตวัจนเกนิไป แมแตเทวดากย็งัไมรอูะไร
มากนัก ตองอาศยัทาวสักกะ ซึง่เปนจอมเทพแถลง ความสงสยั
ตางๆ ในผลแหงบญุ จงึหายไป
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ผไูมมศีลี ๕ ยอมมีแตภยัเวร



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี ไดตรัสกับอนาถบิณฑิกคฤหบดี ถึงเรื่องศีล ๕ วา
ผไูมรกัษาศีล ๕ ยอมจะมีแตภยัและเวร ตายแลวจะตองตกนรก
อกีดวย ตอนหนึง่ทรงแสดงวา

“คฤหบดี! คนผมูปีกตฆิาสัตว ยอมประสบภัยเวร ทีเ่ปน
ไปในปจจบุนักม็ ี ทีเ่ปนไปในภพหนากม็ ี ไดรบัทกุขทางใจกม็ี
เพราะการฆาสัตวเปนเหต ุเม่ือเวนจากการฆาสัตวแลวภัยเวร
อนัน้ันก็ยอมสงบระงับ

คนผมูปีกตลิกัทรพัย ยอมประสบภยัเวร...
คนผมูปีกติประพฤตผิดิในกาม ยอมประสบภัยเวร...
คนผมูปีกติพดูเท็จ ยอมประสบภยัเวร...
คนผมูปีกติดืม่น้ำเมา คอืสุราและเมรยั อนัเปนท่ีตัง้แหง

ความประมาท ยอมประสบภยัเวร ทีเ่ปนไปในปจจบุนักม็ทีีเ่ปน
ไปในภพหนาก็ม ี ไดรบัทกุขทางใจก็ม ี เพราะการดืม่สรุาเปน
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เหตุและปจจุบนั เมือ่เวนจากการด่ืมน้ำเมา อนัเปนท่ีตัง้แหง
ความประมาท ภยัเวรอันนัน้ยอมสงบระงบัไป ดวยประการฉะนี”้

เวรภยสตูร ๑๙/๔๓๘

ขยายความ
ศลี ๕ อนัเปน “กฎปกตพิืน้ฐานของสงัคม” ผใูดปฏิบติั

ไดนอกจากตนเองจะปลอดจากภัยและเวรทั้งปวงแลว ยังมี
ผลไปถงึสวนรวม ใหอยดูวยกนัอยางปกตสิขุ

โปรดพจิารณาดูความไมปกติสขุ ของสงัคมในปจจุบนั
จะเหน็ไดชดัเจนวา เกดิเพราะการขาดศีล ๕ เปนสวนใหญหรอื
เปนหลักใหญ ไมขอใดขอหน่ึงก็หลายขอ ไมอาจจะเลีย่งพนไปได

ฉะนัน้ ผรูกัความสงบและรักความสุข กข็อใหพยายาม
ชวยกันรักษาศีล ๕ ใหมากๆ เถิด โดยมุงท่ีตัวเราเองกอน
รักษาไมไดหมดทั้ง ๕ ขอ ก็ใหพยายามงดเวนไปทีละขอๆ
ขอไหนงดเวนงายและสะดวก ก็ควรงดเวนกอน แลวคอย
พยายามเพ่ิมขึน้ทลีะขอๆ กจ็ะครบทัง้ ๕ ขอไดโดยไมยากเลย

ถาจะรอไวใหมโีอกาส งดเวนทเีดียวทัง้ ๕ ขอ บางที
ชาตนิีท้ัง้ชาติกอ็าจจะไมมโีอกาสไดรกัษาเลย แมแตขอเดยีว
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ผลของบาปทีล่วงศลี



ภกิษทุัง้หลาย! ปาณาตบิาต อนับคุคลเสพแลวเจริญแลว
กระทำใหมากแลว ยอมยังสตัวใหไปนรก ในกำเนดิสตัวดริจัฉาน
ในเปรตวสิยั วบิากแหงปาณาตบิาตอยางเบาทีส่ดุ ยอมยัง
ความเปนผมูอีายนุอยใหเปนไปแกผมูาเกดิเปนมนษุย

ภกิษุทัง้หลาย! อทินนาทาน อนับุคคลเสพแลวเจรญิแลว
กระทำใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกำเนิด
สตัวดริจัฉาน ในเปรตวสิยั วบิากแหงอทนินาทานอยางเบาทีส่ดุ
ยอมยงัความพนิาศแหงโภคะใหเปนไปแกผมูาเกดิเปนมนษุย

ภกิษทุัง้หลาย! กาเมสุมจิฉาจาร อนับคุคลเสพแลวเจรญิ
แลว กระทำใหมากแลว ยอมยังสตัวใหเปนไปในนรก ในกำเนดิ
สตัวดริจัฉาน ในเปรตวสิยั วบิากแหงกาเมสมุจิฉาจาร อยางเบา
ทีส่ดุ ยอมยงัศตัรแูละเวรใหเปนไปแกผมูาเกิดเปนมนษุย

ภกิษทุัง้หลาย! มสุาวาท (พดูเท็จ) อนับคุคลเสพแลว
เจรญิแลว กระทำใหมากแลว ยอมยงัสัตวใหเปนไปในนรก ใน
กำเนดิสตัวดริจัฉาน ในเปรตวิสยั วบิากแหงมุสาวาทอยางเบา
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ทีส่ดุ ยอมยงัการกลาวตดูวยคำไมเปนจริงใหเปนไปแกผมูา
เกิดเปนมนุษย

ภกิษุทัง้หลาย! ปสณุาวาจา (พดูสอเสยีด) อนับุคคล
เสพแลว เจรญิแลว กระทำใหมากแลว ยอมยงัสตัวใหเปนไป
ในนรก ในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแหง
ปสุณาวาจาอยางเบาที่สุด ยอมยังการแตกจากมิตรให
เปนไปแกผมูาเกดิเปนมนษุย

ภกิษุทัง้หลาย! ผรุสวาจา (พดูคำหยาบ) อนับุคคลเสพ
แลวเจริญแลว กระทำใหมากแลว ยอมยังสตัวใหเปนไปในนรก
ในกำเนิดสัตวดริจัฉาน ในเปรตวิสยั วบิากแหงผรสุวาจาอยางเบา
ทีส่ดุ ยอมยังเสียงท่ีไมนาพอใจใหเปนไปแกผมูาเกดิเปนมนุษย

ภกิษทุัง้หลาย! สมัผปัปลาปะ (พดูเพอเจอ) อนับคุคลเสพ
แลวเจรญิแลว กระทำใหมากแลว ยอมยังสตัวใหเปนไปในนรก
ในกำเนดิสตัวดริจัฉาน ในเปรตวสิยั วบิากแหงสัมผัปปลาปะ
อยางเบาทีส่ดุ ยอมยังคำไมควรเช่ือถือใหเปนไปแกผมูาเกิด
เปนมนษุย

ภิกษุทั้งหลาย! การด่ืมน้ำเมา คือสุราและเมรัย อัน
บคุคลเสพแลว เจริญแลว กระทำใหมากแลว ยอมยังสตัวให
เปนไปในนรก ในกำเนดิสัตวดริจัฉาน ในเปรตวสิยั วบิากแหง
การด่ืมสรุาและเมรยัอยางเบาทีส่ดุ ยอมยงัความเปนบาให
เปนไปแกผมูาเกดิเปนมนษุย

สพัพลหุสสูตร ๒๓/๒๒๑
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พระพุทธเจาประทับอย ูณ นโิครธาราม เมืองกบิลพัสดุ
พวกอุบาสกชาวสกักะไดพากันไปเฝา พระพทุธองคไดตรสัถาม
อุบาสกชาวสักกะวา ยังรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวย
องค ๘ อยเูสมอหรอื? พวกอบุาสกกราบทลูวา บางคราวรกัษา
บางคราวกไ็มไดรกัษา พระพุทธองคทรงตำหนวิา

“อบุาสกชาวสกักะท้ังหลาย ! ไมเปนลาภของทานแลว
ทานเส่ือมจากความดแีลว ในเม่ือชีวติมีภยัเพราะความโศก มภียั
เพราะความตายอยอูยางน้ี เหตุใดบางคราวกร็กัษาอุโบสถ ๘
บางคราวไมรักษา?”

ทรงสรุปในตอนทายวา
“อบุาสกชาวสกักะท้ังหลาย ! สวนสาวกของเรา เปน

ผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เรา
พร่ำสอนอยตูลอด ๑๐ ป พงึเปนผมูคีวามสขุโดยสวนเดยีว
ตลอดรอยปกม็ ีหม่ืนปกม็ ีแสนปกม็ ีสาวกของเรานัน้ ทีเ่ปน
สกทาคามกีม็ ี เปนอนาคามกีม็ ี เปนโสดาบันปฏบิตัไิมผดิก็ม.ี..

อบุาสกชาวสักกะถูกตำหนิศลี
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เม่ือชีวติมีภยัเพราะความโศก มภียัเพราะความตายอยู
อยางนี ้ เหตใุดบางคราวจงึรักษาอโุบสถศลี อนัประกอบดวย
องค ๘ และบางครัง้จึงไมรกัษาเลา?”

พวกอุบาสกชาวสักกะกราบทูลตอบวา
“ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ จะรักษา

อโุบสถศลี ๘ เปนประจำ ตัง้แตวนัน้ีเปนตนไป”
สกักสตูร ๒๔/๘๖

ขยายความ
ศีลอุโบสถ อันเปนศีลท่ีทรงกำหนด ใหอุบาสกและ

อบุาสิกางดเวนตลอดวันหน่ึงกับคืนหน่ึง ในรอบ ๘ วนั เปน
ศลีท่ีชาวพุทธผคูรองเรอืน นาจะหาวนัพระท่ีสะดวก งดเวน
รกัษาดบูาง มใิชจะรอไวใหผวิหนังตกกระเสยีกอน จงึคอยคิด
จะไปรักษาอโุบสถกับเขาบาง บางทกีอ็าจชวดไปตลอดชาติ

ในยุคที่สังคมกำลังเครียดดวยเศรษฐกิจรัดตัว อยาง
ทกุวนันีก้ารรักษาอโุบสถศีล จะเปนทางหนึง่ ทีช่วยลดความ
ตงึเครยีดในการครองชีพลงไดมาก ไมวาจะเปนดานปากทอง
หรือการแตงกายก็ตาม ในฐานะท่ีเปนหนึ่งในพุทธบริษัท ๔
นาจะนำระบบนี้ ไปชวยลดเศรษฐกิจของครอบครัว และ
ประเทศกันบาง
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พระพุทธเจาประทบัอย ูณ สระโบกขรณคีคัครา เมือง
จมัปา ในโอกาสท่ีเสด็จจาริก พรอมดวยหมภูกิษุราว ๕๐๐ รปู
พราหมณโสณทณัฑะผคูรองนครจัมปา ไดเขาไปเฝา พระพุทธองค
ทรงแสดงถึงคาของคน มไิดอยทูีช่าติตระกูล หากแตอยทูี่
การกระทำความดี ทัง้เพ่ือตนเองและเพ่ือผอูืน่

ในตอนทายของพระสตูร ทรงอธิบายเร่ืองของศลีกับ
ปญญา วาตองพึง่พาอาศัยกัน การปฏบิตัจิงึจะบรรจุเปาหมาย
โสณทัณฑะไดแสดงความเหน็คลอยตามพระพุทธองคจงึตรสัวา

“พราหมณ! ขอน้ีเปนอยางน้ัน ปญญาอันศีลชำระ
ใหบรสิทุธิ ์ศลีอนัปญญาชำระใหบรสิทุธิ ์ศลีมใีนบคุคลใด ปญญา
กม็ใีนบุคคลนัน้ ปญญามใีนบุคคลใด ศลีก็มใีนบุคคลนัน้

ปญญาเปนของบุคคลผมูศีลี ศลีเปนของบุคคลผมูปีญญา
และนักปราชญยอมกลาวศีลกับปญญา วาเปนยอดในโลก
เหมอืนบุคคลลางมอืดวยมือ หรอืลางเทาดวยเทา ฉะน้ัน”

โสณทัณฑสตูร ๙/๑๔๘

ศลีกบัปญญาตางอาศัยกัน





ธรรมรักษา  197

ขยายความ
ศลี จัดวาเปนพ้ืนฐานของความดีทั้งปวง ผูที่มีความ

ลมเหลวในการรกัษาศีล จะหาความกาวหนาในทางสมาธิและ
ปญญาไมไดเลย เพราะศลีเปนของหยาบ ควบคุมแตทางกาย
และวาจาเทาน้ัน สวนสมาธแิละปญญาน้ัน เปนเร่ืองจิตใจโดยตรง
ถาของหยาบๆ ยงัทำไมได จะทำของละเอยีดไดอยางไร?

จริงอย ู การมเีจตนางดเวน เพยีงเพือ่ใหไดชือ่วาเปน
ผูมีศีลแบบ “ศีลสังคม “ที่นิยมกันอยูทั่วไปนั้น ไมใชของ
ยากเย็นอะไร มีผูรักษากันอยูแลว และเปนมานานแลว
แตการรักษาศีลที่ตองมีปญญาเขารวมดวยน้ัน ไมใชศีลที่
จะรักษากันไดงายนัก

ยิ่งเปนศีลท่ีแยกออกจากปญญาไมไดเลย ชนิดท่ี
พระพทุธองคทรงเปรยีบเหมอืน “คนลางมือดวยมือ”  หรอื
“ลางเทาดวยเทา” ดวยแลว กจ็ะยิง่ยากข้ึนไปกวาน้ันอีก นัน่คือ

ผทูีจ่ะรกัษาศีลจะตองมปีญญากำกบั ในการรกัษาศีล
อยูตลอดเวลาวา เรารักษาศีลเพื่ออะไร? จุดมุงหมายอัน
สูงสุดของการรักษาศีลคืออะไร? และจะรักษาศีลอยางไร
จงึจะบรรลุถงึเปาหมายนัน้?
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นีก่เ็ปนหลักยนืยนัไดชดัเจนวา พระพทุธศาสนาเปน
ศาสนาของผมูปีญญา จะถึงตัวศาสนาไดกด็วยปญญา และ
การทีจ่ะพนจากความทกุขทัง้ปวงไดกด็วยปญญา ปญญา
จงึเปนสิง่จำเปนในการปฏบิตัศิาสนกิจทกุระดับขัน้

แตถึงแมวาปญญาจะเปนยอดธรรมก็จริง แตปญญา
ก็ยอมจะตองมีธรรมะอื่นๆ เชน ทาน ศีล สติ และสมาธิ
เขารวมดวย จงึจะจดัวาเปนปญญาทีเ่ปนสัมมาทฏิฐิ และใช
ดบัทุกขได
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การปฏิบตัธิรรมท่ีใหผลตางกัน



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถี ไดตรัสกับภิกษุทั้งหลาย ถึงการปฏิบัติธรรมที่ไดรับ
ผลตางกัน ทัง้ในปจจุบนัและอนาคต พอสรุปใจความไดวา

๑. การปฏิบตัธิรรม มสีขุในปจจุบนั แตมทีกุขเปนผล
ตอไป คอืผทูีไ่มเหน็โทษของกาม ยอมดืม่ด่ำในกาม เมือ่ตายไป
ยอมเขาถงึนรก ไดรบัทกุขเผด็รอนสาหสั

๒. การปฏิบตัธิรรม มทีกุขในปจจบุนัและมีทกุขเปน
ผลตอไป คอื ผทูีป่ระพฤติตนทรมานกายดวยประการตางๆ
อยางพวกเดยีรถยี เปนตน เมือ่ตายไปยอมเขาถงึนรก ไดรบั
ทกุขเผด็รอนสาหสั

๓. การปฏิบตัธิรรม มทีกุขในปจจบุนั แตมสีขุเปน
ผลตอไป คอืผทูีม่รีาคะแรงกลา มโีทสะแรงกลา มโีมหะแรงกลา
แตตองอดกล้ันอดทน เมือ่กระทบกับความทุกขนัน้ๆ ตองรองไห
น้ำตานองหนา แตรกัษาศลีรักษาพรหมจรรยไวได อยางบริสทุธ์ิ
บริบรูณ เม่ือตายไปยอมไปสสูคุติ โลกสวรรค
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๔. การปฏบิตัธิรรม มสีขุในปจจบุนัและมสีขุเปนผล
ตอไป คือผูมีราคะไมแรงกลา มีโทสะไมแรงกลา มีโมหะ
ไมแรงกลา ไมตองไดรับทุกขเวทนา ในการประพฤติธรรม
การปฏบิตัธิรรม กก็าวหนาโดยลำดบั เมือ่ตายไปยอมไปสสูคุติ
โลกสวรรค

จฬูธรรมสมาทานสูตร ๑๒/๔๕๘

ขยายความ
พระสูตรน้ี เปนหลักฐานแสดงวา การปฏบิตัธิรรมของ

แตละคนไมเหมือนกัน ทัง้น้ีกข็ึน้อยกูบัผลกรรม ทัง้ในอดีตและ
ปจจุบนั หรือท่ีเรียกวา “บารม”ี ทีอ่บรมบมนิสยัมาไมเทากัน
แตจุดหมายปลายทางของผูปฏิบัติ ที่ไดรับผลแลวก็ยอม
เทากนั คอืละกเิลสตณัหาได พนทกุขไดเทากนั

ดงัน้ัน ผปูฏิบตัธิรรมจึงไมควรทอถอย ไมควรเปรยีบเทียบ
กบัคนท่ีเขามีบารมีสงูกวา ถาจะเปรียบเทียบ กค็วรจะเปรยีบเทียบ
กบัคนท่ีเขามีบารมีต่ำกวาเรา แตเขาสามารถเอาชนะอปุสรรค
หรอืสิง่ชัว่รายจนปลอดภัยมาได

เม่ือเราไดยนิหรอืไดเห็นแลว กจ็ะเกดิกำลังใจ ในการ
ทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป เพราะนอกจากเราจะเกิดกำลังใจที่
เขมแขง็แลว การทำความดีของเรากย็งัจะเปนแบบอยางทีด่แีก
อนชุนอกีดวย
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การปฏบิตัธิรรมเหมือนตดัไมมแีกน



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถ ีไดทรงแสดงสงัโยชน (กเิลสเรือ่งรอยรดั) เบือ้งต่ำ ๕
คือ

๑. สกักายทิฏฐิ (ความเหน็เปนเหตุยดึถือตัวตน)
๒. วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั)
๓. สลีพัพตปรามาส (ความยดึถอืศีลพรตอยางงมงาย)
๔. กามฉนัทะ (ความพอใจรกัใครในกามคุณทัง้ ๕)
๕. พยาบาท (ความคดิปองราย)
โดยทรงยกเอาตัวอยางเดก็ทารกนอนแบเบาะ มาเปน

ตัวอยางแหงการเกิดสังโยชน ซึ่งมองดูดวยตาเปลาไมเห็น
แตเปนอนสุยั (กเิลสท่ีแฝงตวันอนเน่ืองอยูในสันดาน) มอียู
ตลอดเวลา ในตอนทาย ไดทรงแสดงหนทางปฏิบัติ เพื่อละ
สงัโยชน ๕ เหมอืนคนทีต่องการตดัไมแกน แตตองผานเปลือก
และกระพีไ้ม กอนทีจ่ะถงึแกนไม ไวดงัน้ี
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“อานนท! สงัโยชน ๕ เปนของมีกำลงั ถาไมฉลาดใน
ธรรมของสตับรุษุ ไมไดรบัคำแนะนำท่ีด ี ไมมอีบุายทีด่ ียอม
ไมสามารถจะละได ผูไมอาศัยหนทางเพื่อละสังโยชนยอม
ไมอาจจะละได

อานนท! เปรียบเหมอืนการตัดตนไมใหญมแีกน ตอง
ถากเปลอืก และกระพีอ้อกเสยีกอน จงึจะตัดแกนไมได ฉนัใด?
ผตูองการละสังโยชนเบือ้งต่ำ ๕ กต็องปฏบิตัไิปตามลำดบัขัน้
ฉนันัน้”

มหามาลงุกโยวาทสูตร ๑๓/๑๓๗

ขยายความ
การปฏิบตัธิรรมน้ัน จะวายากก็เหมอืนงาย จะวางาย

ก็เหมือนยาก คือถามีอุบายท่ีประกอบดวยปญญาแลว
การปฏบิตัธิรรมก็จะดเูปนเร่ืองงายดายไป แตถาขาดปญญา
เพียงตัวเดียว จะทำอะไรทุกส่ิงก็ดมูนัจะยากไปหมด นอกจาก
จะทำยากแลว บางทีกอ็าจเกดิโทษเสียดวย

พระสตูรน้ี ทรงแสดงถึง “ขัน้ตอน” แหงการปฏบิตัธิรรม
เหมือนการตัดไมที่มีแกน ตองผานเปลือกและกระพ้ีไปตาม
ลำดบั แลวจงึจะเขาถงึแกนของไมได ฉนัใด
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ในการปฏบิตัธิรรม เพือ่การดบัทกุขอยางสิน้เชงิ กม็ี
อุปมา ฉันน้ัน ทั้งน้ีเพราะกิเลสตัณหาไดถูกสะสมมานาน
จนกลายเปน “อนุสยั” ไปแลวนัน่เอง

แตไมวากิเลสประเภทใดๆ กต็าม ถาคนเรามีความเพยีร
พยายามไมลดละกย็อมจะพชิติมันไดแนนอน ตางแตวาจะชา
หรือเรว็เทาน้ัน



204  พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

การปฏิบตัธิรรมตามลำดับขัน้



พระพทุธเจาประทบัอย ูณ ปราสาทนางวสิาขา พระ
วหิารบุพพาราม เมืองสาวัตถี พราหมณคณกะโมคคลัลานะ
ไดเขาเฝาแลวทลูความเหน็ของตนวา การกอสรางปราสาท
หลังน้ีชางยอมกอสรางไปตามลำดับ แมการศึกษาของพวก
พราหมณกม็ลีำดบัขัน้ตอน จงึทลูถามวา ในศาสนาของพระองค
มีการศึกษาตามลำดับข้ันตอนหรือไม?

พระพุทธองคตรัสตอบวา ม ี และมีขัน้ตอนพอสรปุได
๗ ขัน้ คอื

ขัน้ท่ี ๑ การมศีลีและการสำรวมในปาตโิมกข มคีวาม
ประพฤติดงีาม เปนผเูหน็โทษและภยั แมในส่ิงเล็กนอย

ขัน้ท่ี ๒ การเปนผคูมุครองรักษาอินทรีย ๖ คอื ตา หู
จมกู ลิน้ กาย และใจ ไมปลอยใหอารมณฝายต่ำครอบงำหรอื
ตกเปนทาสของส่ิงเหลานัน้ มสีตริะวงัจติอยเูสมอ
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ขัน้ที ่๓ การเปนผรูจูกัประมาณในอาหาร ไมตกเปนทาส
ของล้ิน ไมบรโิภคมากหรอืนอยจนเกนิไป พงึพจิารณาโดยแยบคาย
แลวจงึบริโภค

ขัน้ท่ี ๔ การตืน่ตวัในการปฏิบตัธิรรม ไมเหน็แกหลบันอน
มากนกั การนอนตองมสีติ รกัษาอริยิาบถ ๔ คอื ยนื เดิน นัง่
และนอน ใหพอสมดุลกัน

ขัน้ที ่๕ การมสีตสิมัปชัญญะอยเูสมอ ในทุกอริยิาบถ
ใหญและอริยิาบถยอย เชน การทำความรสูกึตัว ในการกาว
การถอย ฉนั เคีย้ว ดืม่ นัง่ นอนหลับ ตืน่ พดู และน่ิง

ขัน้ท่ี ๖ ความพอใจในทีน่ัง่ทีน่อนอันสงบสงดั เชน ปา
โคนไม ภูเขา ถ้ำ ปาชา ปาชัฏ ที่แจง การเจริญสมาธิ
ใหจติบรสิทุธิ ์จากนวิรณ ๕ อยเูสมอ

ขัน้ท่ี ๗ การเขาฌาณ ๔ ตามลำดบั มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ
อเุบกขาอันละทุกขได

คณกะกราบทูลถามวา พระนิพพานก็มีอยู ทางไป
พระนพิพานกม็อีย ูผชูกัชวนใหไปพระนพิพานก็มอีย ูแตเหตไุฉน
บางคนจึงไปถงึพระนิพพาน บางคนจึงไปไมถงึพระนิพพานเลา?

ทรงตอบวา เปรียบเหมอืนเราช้ีบอกทางไปกรุงราชคฤหให
บางคนกไ็ปตามชี ้บางคนก็ไปทางอืน่เสีย จงึไปถึงบางไมถงึบาง

คณกโมคคลัลานสตูร ๑๔/๖๗
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ปฏบิตัธิรรมอยางไรจึงไดผล?

“ภกิษทุัง้หลาย! ภกิษหุรอืภกิษณุรีปูใดรูปหน่ึงยอมเจรญิ
ทำใหมาก ซึง่ธรรม ๕ ประการ เธอพงึหวงัไดผล ๒ อยาง
อยางใดอยางหนึง่ คอื อรหัตผลในปจจบุนัหรือเม่ือยงัมคีวาม
ยดึถอืเหลืออย ู ยอมจะเปนพระอนาคามี

ธรรม ๕ ประการเปนไฉน? คอื
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติอันเขาไปต้ังไวดวยดี

เฉพาะตน เพ่ือปญญาอันใหหย่ังถึงความตั้งข้ึน และดับไป
แหงธรรมท้ังหลาย

ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑
มคีวามสำคญัวาเปนของปฏกิลูในอาหาร ๑
มคีวามสำคญัวาไมนายินดีในโลกทัง้ปวง ๑
พจิารณาเห็นวาไมเทีย่งในสงัขารทัง้ปวง ๑
มมีรณะสัญญาปรากฏขึน้ดวยดี ณ ภายใน ๑
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ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึงยอม
เจรญิทำใหมากซ่ึงธรรม ๕ ประการน้ีแล เธอพงึหวงัไดผล
๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คอื อรหัตผลในปจจบุนัหรอื
เม่ือยังมีความยึดถือเหลอือย ู ยอมจะเปนพระอนาคามี”

สตปิฏฐานสตูร ๒๒/๑๔๔

ขยายความ
ทานผูอานเห็นช่ือ สติปฏฐานสูตร แลว มีความคิด

อยางไร? อยาสับสนวา ทำไมช่ือจึงเหมือนกัน? ในพระสตูรมี
ชือ่สตูรซ้ำๆ กนัมาก แตเนือ้หาสาระมกัจะไมซ้ำกนั

ถาทานอานพระสูตรมากๆ แลวจะหายสงสัยเอง
บางสูตรทานเอาชื่อคน ชื่อสถานที่ หรือช่ือธรรมะ มาเปน
ชือ่สตูร กท็ำใหจำงายไปอยางหนึง่ อยางในพระสตูรน้ีดแูลว
ไมนาจะใชชือ่นี้

แตถาพจิารณาดูใหด ีกย็อมจะเห็นดวยกับทาน เพราะ
เร่ิมตนธรรมะขอแรก ทานกเ็อาสติไวหนาเลย

ในการปฏบิตัธิรรม เพ่ือการดับทุกข ทกุสาย จะขาดสติ
ไมไดเลย ในพระสูตรน้ีก็เชนเดียวกัน แมวาในขอตอๆ ไป
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จะไมมคีำวาสติเขาไปรวมดวยโดยชือ่ แตในการปฏบิตัจิรงิแลว
สติจะขาดตอนใดตอนหนึง่ไมไดเลยปญหาเรือ่งชือ่สูตรผานไป

ในพระสตูรนี ้มขีอท่ีนาคิดวา การปฏิบตัเิพียง ๕ ขอ
เทาน้ีหรือจะทำใหบรรลพุระอรหนัตได? หรืออยางต่ำทานวา
ไดพระอนาคามี เอากันถึงข้ันสุดทาย หรือรองบวยกันเลย
มนัไมเกนิไปหรอื?

ถาเราดแูตหนากระดาษ กย็อมจะเห็นตรงกนัวา เน้ือหา
สาระมนันอยจรงิ แตเม่ือพิจารณาถึงแนวปฏบิตัแิลว มนัทำ
ไมไดงายๆ นกัหรอก อยาเอากันทัง้ ๕ ขอเลย เพยีงแตทำได
ขอใดขอหนึ่ง มันก็ยากเสียแลว และถาทำไดขอใดขอหนึ่ง
กจ็ะโยงใยกนัไปท้ังหมด

โดยเฉพาะขอ ๑ กบัขอ ๕ ถาปฏบิตัไิดและทำถกูวธิี
ยอมจะเกดิความเบือ่หนาย และหาทางใหพนจากสภาพน้ีไป
จนได ในชวงนีแ้หละ หลักธรรมอ่ืนๆ กจ็ะตองเขามามสีวนรวม
กนัเปนระบบ

เพราะโดยความจริงแลว การปฏิบตัธิรรม เพ่ือความ
ดบัทกุขอยางส้ินเชิง เราจะปฏิบตัเิพยีงธรรมะตวัหน่ึงตวัใดไมได
ตองใชรวมกนัหมด มฉิะนัน้แลวอรยิมรรคมอีงค ๘ กจ็ะไมมี
ความหมายอะไรเลย
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ธรรมะแตละตวั กย็อมจะมคีวามหมายไปคนละอยาง
หรือมีความเปนใหญไปคนละอยาง และดวยเหตุนี้แหละ
นกัปฏิบตับิางทานจึงหลงผดิ ไปจับเอาธรรมะบางตัว มาเปนหลัก
แลวก็ชแูตธรรมะตัวน้ันเพยีงตัวเดียว ในปจจุบนัก็ยงัมีถอืกันอยู
ทัว่ไป

ธรรมะที่ถูกเอามาใชมากที่สุด ก็มีเพียง ๓ ตัว คือ
สต ิสมาธ ิและปญญา

บางสำนกัชูแตสติตวัเดยีว
บางสำนกัชแูตสมาธติวัเดียว
บางสำนกัชแูตปญญาตวัเดียว
แตวาโดยความจริงแลว ธรรมะทั้ง ๓ ตัวนี้ ไมอาจ

ทีจ่ะทำงานโดดๆ ได ตางตองอาศัยกันจึงจะดับทุกขได
โดยเฉพาะสมาธิ ถาขาดสติและปญญาควบคุมแลว

โอกาสทีจ่ะเปนมิจฉาสมาธิกง็ายมากจงึไมควรทีจ่ะเจรญิสมาธิ
ลวนๆ ยกเวนแตจะมงุทำเพือ่เสริมสุขภาพกายและจติ หรือเพือ่
เอามาใชในชีวติประจำวนั ถาอยางนี ้ กจ็ะมแีตบวกไมมลีบ

แตถาจะทำกันวันละมากๆ หรือทำทัง้วันท้ังคืน โอกาส
ที่จะบาหรือบอง ก็มีอยูแคเอื้อมเทานั้น อยาเส่ียงดีกวามัน
ไมคมุกนัเลย
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เพราะหลักความจริงสากลมีอยูวา
สิง่ใดมคีณุมาก
ถาทำผดิกย็อมจะมีโทษมากเชนกนั
ทีว่าน้ีกห็มายถงึ เฉพาะทานทีท่ำอยางจริงจังเทาน้ันทาน

ที่ทำสมาธิเพียงวันละเล็กนอย คือไมเกินช่ัวโมงตอครั้งหรือ
ตอวันก็ไมตองวิตกหรอก ขั้นท่ีอันตรายน้ันหมายถึงข้ันฌาน
และสมาธขิัน้ฌานก็ทำไมไดงายนกั หรอืทำไมไดทกุคนหรอก
อยากลัวเลย!

สมาธิในชีวิตประจำวัน หรือสติในชีวิตประจำวัน
มคีณุคามหาศาลควรท่ีจะหดัฝกไวทกุคน เพราะใชไดทัง้ทางโลก
และทางธรรม และกค็วรทีจ่ะหดัทำไวอยางสม่ำเสมอในยามปกติ
หรือประจำวันน่ีแหละ

เพราะทั้งสมาธิและสติ เปนผลแหงความสุขดวย
สขุอ่ืนนอกจากสตแิละสมาธแิลว ยงัเปนความสขุทีไ่มบริสทุธิ์
และไมแท ทานท่ีไมเชือ่กอ็ยากจะทาใหลองทำ แลวทานก็จะ
ประสบความจรงิดวยตนเอง

วาโดยใจจรงิแลว ผจูดัทำกอ็ยากจะบอกวา ความสขุ
อันเกิดจากสติและสมาธินั้นเปนฉันใด? แตก็ไปติดขัดอยูที่
๒ เหตุคอื
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๑. ถาไปบอกผลเสียกอน ทีย่งัไมทำเหต ุมนักไ็มอศัจรรย
และจะจืดชืด หรือถึงจะพรรณนาไปมากมายปานใด มันก็
เหมือนกับสอนใหคนวายน้ำอยบูนบก ตราบใดทีย่งัไมลงน้ำเอง
กไ็มมทีางวายน้ำเปน

๒. ความสขุอันเกิดจากสติและสมาธินัน้ ไมอาจทีจ่ะบอก
กันไดอยางแทจริง ของอยางนี้ตองทำเอาเอง เพราะการ
บอกนัน้มันเปนปรยิตั ิมนัตองมาถงึขัน้ปฏบิตั ิคอืลงแรงหรอื
ลงมือทำๆๆ ดวยตนเองเทานัน้
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เปรียบไมสไีฟกบัการปฏบิตัธิรรม

พระพุทธเจาประทบัอย ูณ กฏูาคารศาลา ปามหาวนั
เมอืงเวสาล ีครัง้นัน้เวลาเชา พระพุทธองคทรงเตรยีมจะเสดจ็
ออกบิณฑบาต ไดพบกับสจัจกนิครนถ นกับวชนอกพทุธศาสนา
ไดทรงสนทนากันหลายเร่ือง ตอนหน่ึงทรงเลาใหฟงถึงการ
ปฏิบตัธิรรมสวนพระองค กอนการตรสัร ูมอีปุมาเกิดข้ึน ๓ ขอ
คือ

๑. ไมสดชมุดวยยาง แชไวในน้ำ ไมสามารถจะสีให
เกิดไฟได ฉนัใด?

เปรียบเหมือนนักบวชท่ีมีกายไมพรากออกจากกามมี
การเกีย่วของและพอใจในกาม แมจะบำเพ็ญเพียรอยางแรงกลา
ไดรบัทกุขเวทนากลาเผด็รอนปานใด กไ็มอาจจะบรรลุธรรม
ไดฉนันัน้

๒. ไมสดชมุดวยยาง วางอยบูนบก ไมสามารถจะสี
ใหเกิดไฟได ฉนัใด?

เปรียบเหมือนนักบวชท่ีมีกายพรากออกจากกาม ไม
เก่ียวของดวยกาม แตยงัพอใจและยนิดีในกาม แมจะบำเพ็ญเพยีร
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อยางแรงกลาเผ็ดรอน ไดรับทุกขเวทนาปานใด ก็ไมอาจ
จะบรรลธุรรมไดฉนันัน้

๓. ไมแหงและวางอยบูนบก สามารถจะสใีหเกิดไฟ
ไดฉันใด?

เปรยีบเหมือนนกับวชท่ีมกีายพรากออกจากกาม ทัง้ไม
เกีย่วของ ไมยนิดใีนกาม แมจะไมบำเพ็ญเพยีรจนถงึขนาดได
รบัทกุขเวทนาแรงกลา กส็ามารถบรรลธุรรมได

มหาสจัจกสตูร ๑๒/๓๖๘

ขยายความ
พระสูตรน้ี แสดงใหเห็นพระปญญาธิคณุวา การปฏบิติั

ธรรมนัน้ มใิชวามเีพยีงศรัทธา กบัมคีรบูาอาจารยสัง่สอนกพ็อ
กห็ามิได จะตองพิจารณาถงึสวนประกอบอ่ืนๆ ดวย มฉิะน้ัน
กจ็ะเหน่ือยเปลาหรอืตายเปลา มรรคผลแกนสารใดๆ กไ็มเกิด

ผูปฏิบัติธรรมบางทานไปตึงบางอยาง แตก็ไปหยอน
ในสิ่งท่ีไมควรหยอนบางอยาง ผลของการปฏิบัติจึงไมเกิด
กไ็ดแตย่ำเทาอยกูบัที ่และรอวนัทีจ่ะถอยหลงัลงทะเลไปอยาง
นาเสียดาย ทั้งน้ีและทั้งน้ัน ก็ขาดปญญาตัวเดียวเทาน้ัน
จงึไมมอีบุาย (นสิสรณปญญา) ทีจ่ะสลัดตัวใหพนออกมาได
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ผมูสีติเปนผอูยใูกลนพิพาน

พระมาลงุกยบุตร เปนผมูคีวามเพยีร มจีติใจเดด็เดีย่ว
ในการปฏิบตัธิรรม ไดเขาไปเฝาพระพทุธเจา กราบทูลถาม
ถึงธรรมะสั้นๆ ที่จะนำไปปฏิบัติใหเกิดผลแตผูเดียวโดยไม
ประมาทเมือ่พระพุทธองคประทานธรรมะแลว พระมาลุงกยบตุร
ไดขยายเน้ือความถวายพระพุทธองค พระพุทธเจาตรัส
อนุโมทนาแลวทรงแสดงสรปุมีเน้ือความตอไปวา

“มาลุงกยบุตร! เธอรเูนือ้ความแหงธรรม ทีเ่ราแสดง
โดยยอใหพสิดารแลววา

ผเูหน็รูปฯ แลว มสีติไมกำหนดัในรูปท้ังหลาย มจีติคลาย
กำหนัดในอารมณนัน้

ทัง้ไมมคีวามคิดในอารมณนัน้อยเูปนประจำ ผนูัน้เมือ่เหน็
รปูฯ และเสวยเวทนาอย ูทกุขยอมหมดไป และไมสัง่สมทุกข
ฉนัใด?
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ผนูัน้เปนผมูสีตเิทีย่วไป เมือ่ไมสะสมทกุขอยอูยางนีเ้รา
กลาววาเปนผอูยใูกลนพิพาน ฉนัน้ัน”

สงัคยัหสูตร ๑๘/๗๗

ขยายความ
สติ คือ ความระลึกได, นึกได, ความไมเผลอ, การ

คมุใจไวกบักิจ หรือคุมจิตไวกบัส่ิงท่ีเก่ียวของ, จำการท่ีทำและ
คำทีพ่ดูแลว แมนานได

ไดนำเอาความหมายของสต ิ มาลงไวครบทุกแง เพ่ือ
ใหชาวพุทธไดทองจำ เพราะเปนขอธรรมทีส่ำคญั และตองใช
ในทกุกรณี ไมวาคดโีลกหรอืคดธีรรม ถาขาดสติเพียงอยาง
เดยีว กจิการน้ันๆ กย็อมจะตองลมเหลวลงสิน้เชงิ และอาจ
เกดิอันตรายดวยกไ็ด

ขอใหนกัปฏบิตัธิรรม โปรดใหความสังเกตวา ในการ
ปฏบิตัธิรรมเพือ่การดับทกุขอยางแทจรงิ สตจิะขาดไมไดทกุ
ขั้นตอน ในพระสูตรสำคัญ อันเปนขอปฏิบัติขั้นสูงสุดเพื่อ
มงุการดบัทุกขโดยตรงนัน้ กใ็ชสติเปนหลกัหรอืเปนประธานเลย
เชน อาปานสติสตูร และสตปิฏฐานสูตร เปนตน
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ดงันัน้ ผหูวงัความเจรญิ ทัง้ทางโลกหรอืทางธรรม กค็วร
ทีจ่ะไดหม่ันเจริญสตใิหมาก ทัง้ประจำวันและในชวีติประจำวัน

การเจริญสตปิระจำวนั คอื การฝกสตวินัละ ๑ หรอื
๒ คร้ัง เชน กอนนอนและต่ืนนอน หรือในโอกาสอ่ืนท่ีสะดวก
แตตองทำทกุวนั แมจะไดผลหรอืเหน็ผลชา กย็งัดกีวาไมทำเสยี
เลย

การเจริญสติในชีวิตประจำวัน คือ การฝกสติหรือ
เจริญสตใินขณะทีก่ำลงัทำการงานน้ันๆ อย ูกใ็หมสีตคิอืระลึก
อยกูบังานนัน้ๆ และขยายไปจนทกุอิรยิาบถ อานสิงสจากการ
เจรญิสตกิย็อมจะไดผลสมบรูณ คอื ไดทัง้การงาน ความสุข
และไดอยใูกลพระนพิพานอีกดวย
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ธรรมท่ีเปนคปูรบักนั



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถ ี ไดตรสัสอนพระราหุลถงึธรรมทีเ่ปนคปูรบักนั ๖ ค ูคอื

๑. “ราหลุ! เธอจงเจรญิเมตตาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่
เธอเจริญเมตตาภาวนาอยู จักละพยาบาท (คือความคิด
ทีจ่ะแกแคน) ได

๒. เธอจงเจริญกรณุาภาวนาเถดิ เพราะเม่ือเธอเจรญิ
กรุณาภาวนาอย ูจกัละวหิงิสา (คอืการเบยีดเบยีน) ได

๓. เธอจงเจรญิมุทติาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิ
มทุติาภาวนาอย ูจกัละอรติ (คอืความริษยา) ได

๔. เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด เพราะเมือ่เธอเจรญิ
อเุบกขาภาวนาอย ูจกัละปฏฆิะ (คอืความขัดใจ) ได

๕. เธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญ
อสภุภาวนาอย ูจกัละราคะ (คอืความยินดใีนกาม) ได

๖. เธอจงเจริญอนจิจสญัญาภาวนาเถดิ เพราะเม่ือเธอ
เจรญิอนจิจสญัญาภาวนาอย ูจกัละอัสมิมานะ (คอืการถอืตัว) ได”

มหาราหโุลวาทสตูร ๑๓/๑๒๗
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ขยายความ
การปฏิบตัธิรรมเพ่ือการดับทกุขอยางแทจรงิ ควรจะ

ตองศกึษาใหรถูงึสิง่ทีเ่ปน “คปูรบั” ของกันและกัน ดงัทีท่รง
ยกมาสอนแกพระราหลุ ๖ ขอน้ี และยังมีอกีมาก

การปฏิบตัธิรรม ถาเราจับคขูองธรรมะขอน้ันๆ ใหถกูฝา
ถกูตวักนั การปฏบิตัธิรรมกจ็ะดเูปนเรือ่งไมยากเลย เชน คนมี
ความตระหน่ีถี่เหนียว ก็ตองพิจารณาโทษของความตระหนี่
ถีเ่หนยีว ทำใหเกิดเปนคนยากจน ไมมพีวกพองบริวารทำให
เปนคนมใีจคบัแคบ และเหน็แกตวัจดั เปนตน

ทางแกกต็องใชแบบ “หนามยอก เอาหนามบง” คอื
การบริจาค การใหทาน การเสียสละตางๆ ใหมาก จรงิอยใูน
การทำครัง้แรกๆ กย็อมฝนใจและทำยาก แตเม่ือหัดทำบอยๆ
กจ็ะเกดิความเคยชนิไปเอง

ธรรมะขออืน่ๆ กเ็ชนเดยีวกนั ลวนมคีปูรบัทีค่อยหักโคน
กนัอยเูสมอ ถาเราจดัหาคปูรับมาแก ใหถกูฝาถูกตัวกันไดแลว
การปฏบิตัธิรรมทางศาสนา กจ็ะไมกลายเปนเร่ืองยาก หรอื
เปนเรือ่ง “สดุวสิยั” อยางทีค่นทัว่ๆ ไปคิดเหน็กนัอีกตอไป

ดงัน้ัน ผทูีป่ฏิบตัธิรรมแลวไมกาวหนา ไมเกิดผลใดๆ กข็อ
ใหพจิารณาดขูอธรรมนัน้ๆ วามนัถกูฝาถูกตวักนัหรือไม?
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สิง่ท่ีเปนปฏิปกษตอกัน



พระพุทธเจาประทบัอย ูณ กฏูาคารศาลา ปามหาวนั
เมอืงเวสาล ีพวกเจาลจิฉวเีปนอนัมาก ขึน้ยานอยางดมีเีสยีง
อือ้อึง เขาไปเฝาพระพุทธองค พระเถระหลายรปู รวูาเสยีง
เปนปฏิปกษตอฌาน และพระพุทธองคทรงสรรเสรญิ ความ
มเีสยีงเบา จงึพากันหลบไปอยทูีป่าโคสิงคสาลทายวนั

พระพทุธองคทรงเห็นภิกษุบางตา จงึตรสัถาม เม่ือทรง
ทราบแลวตรัสอนุโมทนา และทรงแสดงสิง่ทีเ่ปนปฏิปกษตอกนั
๑๐ ประการ คอื

๑. ผยูนิดใีนการคลุกคลกีบัหมคูณะ ยอมเปนปฏปิกษ
กบัผยิูนดใีนท่ีสงดั

๒. การประกอบไวซึง่สภุนมิติ ยอมเปนปฏิปกษ กบั
ผปูระกอบไวซึง่อสภุนิมติ

๓. การดูมหรสพที่เปนขาศึก ยอมเปนปฏิปกษ กับ
ผสูำรวมอินทรยี
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๔. การติดตอกับมาตุคาม ยอมเปนปฏิปกษ กับ
ผปูระพฤตพิรหมจรรย

๕. เสยีง ยอมเปนปฏปิกษ ตอปฐมฌาน
๖. วติกและวจิาร ยอมเปนปฏิปกษ ตอทุตยิฌาน
๗. ปต ิยอมเปนปฏิปกษ ตอตติยฌาน
๘. ลมอัสสาสะและปสสาสะ ยอมเปนปฏิปกษ ตอ

จตุตถฌาน
๙. สัญญาและเวทนา ยอมเปนปฏิปกษ ตอสัญญา

เวทยตินโิรธสมาบตัิ
๑๐. ราคะ ยอมเปนปฏปิกษ ตอโทสะ
เธอทั้งหลาย จงเปนผูไมมีปฏิปกษเถิด พระอรหันต

ทัง้หลาย เปนผไูมมปีฏิปกษ เพราะเปนผหูมดปฏปิกษแลว
กณัฏกสตูร ๒๔/๑๓๗

ขยายความ
การปฏิบตัธิรรม ทีจ่ะใหไดผลอยางรวดเรว็ ควรทีจ่ะตอง

คำนงึถงึ “สิง่ทีเ่ปนปฏปิกษ” ตอองคธรรมขอนัน้ๆ ดวย มฉิะนัน้
การปฏบิตัธิรรมกจ็ะลาชา ทำใหเสียเวลาและจะนำพาใหเกิด
ความเบ่ือหนาย เปนผลตามมาอกีดวย
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ทัง้น้ีกเ็พราะวา งานพฒันาการทางจติเปนงานละเอียดออน
ตองใชปญญาทีส่ขุมุคมัภรีภาพจึงจะเอาชนะขาศกึ (กเิลส) ได
ถามัวแตตอสูขาศึกหลายดาน โอกาสที่จะชนะมัน ก็เปนไป
ไดยาก หรืออาจแพมนัก็ได ผปูฏิบตัธิรรมทีฉ่ลาด จงึไมควร
ทีจ่ะมองขามปญหาขอน้ีไป
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สติปฏฐานสตูร*
สตูรวาดวยการต้ังสติ ๔ ประการ



พระพทุธเจาประทบัอย ูณ นคิมของชาวกุร ุชือ่กมัมาส
ธมัมะ ตรสัเรียกภกิษทุัง้หลายมาแลว รบัสัง่ถงึเอกายมรรคท่ี
เปนไปเพือ่ความบรสิทุธ์ิ ระงบัความโศกและความคร่ำครวญ
เพือ่ดบัทกุขและโทมนัส เพือ่บรรลญุายะคอือริยมรรค เพือ่เห็น
แจงพระนิพพานของสตัวทัง้หลาย

ทางเดยีวน้ี คอื สติปฏฐาน ๔ ประการ คอื กาย เวทนา
จติ และธรรม โดยทรงแสดงใจความยอในตอนแรกวา

“ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนผูมีความเพียร มีสติ มี
สมัปชัญญะ เฝาตามดกูาย เวทนา จติ ธรรม พงึกำจดัอภิชฌา
(โลภอยากไดของเขา) และโทมนสั (ความเสียใจ) ในโลกเสยีได”

จากน้ัน ทรงแสดงรายละเอียดการใชความเพียร
สตสิมัปชญัญะใหเปนไปในกาย เปนตน โดยละเอยีด ดงันี้

*ยอความโดย พระเทพดลิก (ระแบบ ฐติญาโณ ป.ธ.๖)
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๑. กายานปุสสนาสติปฏฐาน ทรงแสดงแยกกายออก
เปนหมวดๆ เรียกวา ปพพะ ตามลำดบั ดงันี้
๑.๑ อานาปานปพพะ หมวดวาดวยลมหายใจเขา

และลมหายใจออก
ภิกษุอยูในที่สงัดแหงใดแหงหนึ่ง นั่งคูบัลลังก

ตัง้กายใหตรง ดำรงสติใหมัน่ใหมสีตกิำหนดลมหายใจเขาออก
คอืเม่ือหายใจเขาออกยาวหรอืสัน้ กใ็หรวูาขณะนีเ้ราหายใจเขา
ออก ยาวหรือส้ัน จากนัน้ใหฝกหัดอยวูา เราจักกำหนดรกูาย
(คอืลมหายใจเขาออก) ทัง้ปวง หายใจเขาออก ฝกหดัอยวูา เรา
จกัระงบักาย สงัขาร หายใจเขา หายใจออก

การกำหนดรลูมในลกัษณะนี ้เปรียบเหมอืนชางกลงึ
หรอืลกูมอืชางกลึงผมูทีกัษะ (สามารถ, ชำนาญ) เมือ่ชกัเชอืก
ยาวหรือส้ัน กก็ำหนดรไูปตามนัน้ ฉนัใด ภกิษุควรกำหนดรจูติ
เชนเดยีวกบัทีก่ลาวมาแลว ฉนันัน้

ภกิษุเฝาตามดกูายอันเปนภายใน และกายอันเปน
ภายนอกหรือเฝาตามดสูิง่ท่ีเกิดข้ึนดับไป ทัง้เกิดข้ึนและดบัไป
ในกายหรือภิกษุนั้นเขาไปตั้งสติไววา กายมีอยูเพียงเพื่อรูไว
เพียงเพ่ือระลึกไวเทาน้ัน ยอมเปนผไูมยดึถืออะไรๆ ในโลกคอื
กาย ภกิษุเฝาตามดกูายในกาย ดงัน้ี
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๑.๒ อิรยิาปถปพพะ หมวดวาดวยอริยิาบถ
ทรงสอนใหกำหนดรอูริยิาบถใหญ ๔ ประการ คอื

ยนื เดิน นัง่ นอน โดยใหรทูนัในเวลายนื เปนตน กใ็หรวูาขณะน้ี
เรากำลังยืนอยู เปนตน หรือรูวาตนอยูในอิริยาบถใด ก็ให
กำหนดรไูปพรอมกันโดยอาการนัน้ๆ

๑.๓ สัมปชญัญะปพพะ หมวดวาดวยสัมปชัญญะ
ทรงสอนใหทำความรตูวัอยเูสมอ ไมวาตนจะอยใูน

อิริยาบถใด และอาการที่เก่ียวกับอิริยาบถใด เชน กาวไป
ถอยกลับ คแูขน เหยียดแขน บริโภคปจจัย ตนกำลังทำอะไร
อยใูนอริยิาบถอะไร กใ็หทำความรตูวัอยเูสมอ

๑.๔ ปฏิกลูปพพะ หมวดวาดวยส่ิงปฏิกลู
ทรงสอนใหกำหนดรกูาย จากปลายผมถงึปลายเลบ็

เทา ที่หุมไวดวยหนังใหเห็นวาเต็มไปดวยของไมสะอาด มี
ประการตางๆ คอื ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู
เย่ือในกระดูก ไต หวัใจ ตบั พงัผืด มาม ปอด ไสใหญ ไสนอย
อาหารใหม อาหารเกา น้ำดี เสลด น้ำเหลือง น้ำเลือด
น้ำเหง่ือ น้ำตา มนัขน มนัเหลว น้ำลาย น้ำมูก ไขขอ น้ำมูตร

ทรงเปรียบเทียบใหเห็นวา กายน้ีเหมือนถุงมีปาก
เปดได ๒ ดาน ใสของนานาชนิดไวภายใน เมือ่เทออกจะพบ
ของเหลาน้ัน รางกายคนเราก็มลีกัษณะเชนเดียวกัน เม่ือแยก
ออกแลวจะกลายเปน ผม ขน เล็บ หนัง เปนตน ดังกลาวแลว
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๑.๕ ธาตปุพพะ หมวดวาดวยธาตุ ๔
ทรงแนะใหดูกายนี้ อันประกอบดวยธาตุ ๔ คือ

ดนิ น้ำ ลม ไฟ เหมอืนคนฆาโค ฆาโคแลวชำแหละแยกเน้ือ
และสวนตางๆ ของโคออกวางขาย ฉะน้ัน

๑.๖ นวสวีถกิาปพพะ หมวดวาดวยปาชา ๙
ทรงใหพิจารณาดูรางศพ ที่เขาทิ้งอยูในปาชา

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ตามลำดบัดงัน้ี
๑.๖.๑ ศพทีต่ายแลว ๑-๒-๓ วนั อนัขึน้อดื เขยีว

น้ำเหลอืงเฟะ
๑.๖.๒ ศพท่ีถกูสัตวทัง้หลาย มกีา แรง เหยีย่ว สนุขั

เปนตน กดักิน
๑.๖.๓ ศพทีเ่ปนโครงกระดกู ยงัมีเนือ้และเลอืดตดิ

อย ูมเีอน็รงึรดัอยู
๑.๖.๔ ศพทีเ่ปนโครงกระดกู ไมมเีนือ้ แตยงัมเีลอืด

เปอนเปรอะ มเีอ็นรึงรัดอยู
๑.๖.๕ ศพทีเ่ปนโครงกระดูก ไมมเีนือ้และเลือดแลว

แตยงัมีเอ็นรึงรัดอยู
๑.๖.๖ ศพท่ีเปนทอนกระดูก ไมมีเอ็นรึงรัดแลว

กระดกูเหลานัน้วางกระจัดกระจายอยู
๑.๖.๗ ศพทีก่ลายเปนทอนกระดกู มสีขีาวเหมอืนสงัข
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๑.๖.๘ ศพทีก่ลายเปนทอนกระดกู กองรวมอยดูวย
กันเกินกวาปมาแลว

๑.๖.๙ ศพท่ีเปนทอนกระดกู ผเุปอยปนเปนจณุ
แตละขอนัน้ ทรงสอนใหพจิารณาเหน็อาการของศพ

แตละอยางน้ัน ใหเหน็วามอีาการอยางไร แลวนำเอากายของ
ตนเขาไปเปรยีบวาแมกาย (ของเรา) นีก้ม็อีาการ มภีาวะอยาง
นัน้เปนธรรมดา ไมพนอาการและภาวะอยางนัน้ไปได

แตละปพพะท่ีกลาวมาแลว ทรงสอนใหพิจารณา
ตอไปจากท่ีกลาวมาวา ใหเขาไปพิจารณาใหเห็นกายในกาย
ทัง้ทีเ่ปนภายในและทัง้ทีเ่ปนภายนอก

ใหเฝาตามดสูิง่ทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีด่บัไป และใหเฝาตาม
ดสูิง่ทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีด่บัไปในกาย

ใหเขาไปต้ังสตอิยวูา กายมีอยเูพียงเพ่ือรไูวเทาน้ัน
เพียงเพื่อระลึกไวเทานั้น จนเปนผูไมมีสิ่งใดอาศัยอยูดวย
ทัง้ไมยดึถอือะไรๆ ในโลกดวย

ทกุขอทรงเนนวา “ดกูอนภกิษทุัง้หลาย! ภกิษุตาม
ดกูายในกายอย ู แมดวยอาการอยางน้ี”

๒. เวทนานปุสสนาสติปฏฐาน การกำหนดต้ังสติตาม
ดเูวทนา

ทรงแสดงจำแนกเวทนาออกไป ๙ ประการ คือ
สุขเวทนา-ทุกขเวทนา-อทุกขมสุขเวทนา-สามิสสุขเวทนา-
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นิรามิสสุขเวทนา-สามิสทุกขเวทนา-นิรามิสทุกขเวทนา
สามสิอทกุขมสขุเวทนา และ นริามสิอทุขมสขุเวทนา ในเวทนา
ทัง้ ๙ ประการนี ้ขณะใดตนกำลงัประสบเวทนาอะไรอย ูกใ็ห
กำหนดรวูาเรากำลงัเสวยเวทนานัน้ๆ อยู

จากน้ัน ทรงสอนใหเฝาตามดเูวทนา ๓ ระดับ คอื
๒.๑ ในเฝาดูเวทนาภายใน เวทนาภายนอก เวทนา

ทัง้ภายในและภายนอก
๒.๒ ใหเฝาตามดูความเกิดขึ้น ความดับไป

ทัง้ความเกิดข้ึน และดบัไปแหงเวทนา
๒.๓ เขาไปต้ังสติวา เวทนามีอยเูพยีงเพ่ือร ู เพยีง

เพือ่ระลึกไวเทานัน้ ไมเปนผมูสีิง่ใดอาศยัอยู
ดวยทัง้ไมยดึถืออะไรๆ ในโลกดวย

๓. จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน การต้ังสติตามดูจติ ๑๖ คู
รบัส่ังใหภกิษุเฝาตามดูจติเปนคูๆ  ไป ดงัน้ี

“จิตมีราคะ-จิตไมมีราคะ, จิตมีโทสะ-จิตไมมีโทสะ,
จติมีโมหะ-จติไมมโีมหะ, จติหดห-ูจติฟงุซาน, จติเปนมหคัคตะ
จิตไมเปนมหัคคตะ, จิตเปนสอุตตระ-จิตไมเปนอนุตตระ,
จติเปนสมาธ-ิจติไมเปนสมาธ,ิ จติหลุดพน-จติไมหลดุพน”

ในขณะใด จติของตนเปนอยางไร กใ็หกำหนดรวูาเรา
มีจิตเปนอยางนั้นๆ เมื่อตามดูจิตในลักษณะดังกลาวแลวให
เฝาดจูติในลกัษณะตางๆ อกี ๓ ระดบั คอื
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๓.๑ เฝาตามดูจติในภายใน ในภายนอก เฝาตาม
ดจูติท้ังท่ีเปนภายในและภายนอก

๓.๒ เฝาตามดูสิง่ทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีด่บัไป ทัง้สิง่ทีเ่กดิขึน้
และดับไปในจติตน

๓.๓ เขาไปตัง้สตอิยวูา จติมีอยเูพียงเพือ่ร ู เพียง
เพือ่ระลกึ ไมเปนผมูสีิง่ใดอาศัยอย ูและไมยดึถอื
อะไรๆ ในโลก

๔. ธมัมานุปสสนาสตปิฏฐาน การตัง้สติตามดธูรรม
ธรรมทีท่รงสอนใหตัง้สตติามดูนัน้ มทีัง้ท่ีเปนกุศล อกศุล

และ อพัยากฤต คอื กลางๆ ดงัน้ี
๔.๑ นวีรณปพพะ หมวดวาดวยธรรมเครือ่งก้ันจติ

ไมใหบรรลุความดี คอื นวิรณ ๕ ไดแก
ก. กามฉนัทะ ความพอใจรกัใครในรูป เสยีง

กล่ิน รส สมัผัส ธรรมารมณ
ข. พยาบาท ความอาฆาต พยาบาทปองราย

ผอูืน่
ค. ถนีมทิธะ ความงวงนอน เซ่ืองซมึ ครานกาย

ครานจิต หดหู
ฆ. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน รำคาญ

อาการแหงจติ ซดัสาย ไมอยนูิง่
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ง. วจิกิจิฉา ความลงัเล สงสัย ตดัสนิใจอะไร
ไมได ทรงสอนใหเฝาตามดธูรรมในธรรม
อยางไร?

๑. เมือ่นวิรณขอใดขอหนึง่มอียภูายในจติหรอืไมม ีกใ็ห
รตูามควรแกขณะนัน้ๆ

๒. นวิรณแตละขอทีย่งัไมเกดิขึน้ดวยประการใด กใ็หรู
ดวยประการนั้น

๓. นวิรณทีเ่กดิขึน้แลว จะละไดดวยวธิใีด กใ็หรวูธินีัน้
๔. นวิรณแตละขอทีต่นละไดแลว จะไมเกดิขึน้อกีดวย

วธิใีดกใ็หรวูธินีัน้
๔.๒ ขันธปพพะ หมวดวาดวยอุปาทานขันธ ๕

ในดานของขันธ ๕ นัน้ ทรงสอนใหกำหนดรู
๓ ฐานะ คอื สภาวะการเกิดข้ึน การดบัไป
แหงอปุาทานขันธ ๕ คอื รปู เวทนา สญัญา
สงัขาร และวญิญาณ

๔.๓ อายตนปพพะ หมวดวาดวยอายตนะภายใน
ภายนอก

อายตนะภายใน คอื ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ อายตนะ
ภายนอก คอื รปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ

ทรงแสดงขัน้ตอนแหงการกำหนดร ูเกีย่วกบัอายตนะ
ไวดงัตอไปน้ี
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๑. ใหกำหนดรอูายตนะแตละอยาง และการ
ประจวบกันแหงอายตนะเหลาน้ัน เชน
ตาเห็นรูป หฟูงเสยีง จนถงึรอูารมณดวยใจ

๒. สงัโยชน จะเกิดขึน้เพราะการประจวบกนั
ระหวางอายตนะภายใน กบัภายนอก จะมี
ไดดวยวิธใีด กใ็หทราบดวยวิธนีัน้

๓. สังโยชน ที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นไดอยางไร
ใหกำหนดรเูหตนุัน้ดวย

๔. สงัโยชน ทีเ่กิดข้ึนแลวอาจละไดดวยวิธใีด
ใหกำหนดรดูวยวธินีัน้

๕. สงัโยชน ทีล่ะไดแลวจะไมเกิดข้ึนอีกดวย
วธิใีด ใหกำหนดรดูวยวธินีัน้

๔.๔ โพชฌงัคปพพะ หมวดวาดวยโพชฌงค คอื
องคธรรมเปนเคร่ืองตรัสรู

๑. สติสมัโพชฌงค องคธรรมเครือ่งตรัสร ูคอื
ความระลกึได

๒. ธมัมวจิยสมัโพชฌงค องคธรรมเครือ่ง
ตรสัร ูคอื การวิจยัธรรม

๓. วริยิะสัมโพชฌงค องคธรรมเครือ่งตรสัรู
คือความเพียร
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๔. ปตสิมัโพชฌงค องคธรรมเครือ่งตรสัร ูคอื
ความอ่ิมเอิบใจ

๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค องคธรรมเคร่ือง
ตรสัรู คอืความสงบ

๖. สมาธิสมัโพชฌงค องคธรรมเคร่ืองตรัสรู
คือสมาธิ

๗.อุเบกขาสัมโพชฌงค องคธรรมเครื่อง
ตรัสร ู คอือุเบกขา

การกำหนดรใูนสัมโพชฌงค ๗ ประการนี ้ทรงแสดง
หลกัในการกำหนดรตูามฐานะ ดงันี้

ก. เมื่อสัมโพชฌงคขอใดขอหนึ่งมีอยู หรือ
ไมมอียภูายในจติก็ใหรู

ข. โพชฌงคขอใดก็ตาม ที่ยังไมเกิดขึ้น
อาจใหเกิดข้ึนดวยประการใด กใ็หรดูวยประการนัน้

ค. ความเจรญิบริบรูณแหงโพชฌงคแตละขอ
ทีบ่งัเกิดข้ึนแลวมีไดดวยเหตุใด ใหกำหนดรเูหตุนัน้

๔.๕ สัจจปพพะ หมวดวาดวยสัจจะ คืออริยสัจ
๔ ประการ

ทรงสอนใหกำหนดรอูรยิสจั ๔ โดยทรงใชคำวา
“ภิกษุในศาสนาน้ี กำหนดรูตามความเปนจริงวา

นีท้กุข นีเ้หตุเกดิขึน้แหงทกุข นีค้วามดับแหงทกุข นีป้ฏปิทาเหตุ
ใหดำเนินไปสคูวามดับทุกข”
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ในชวงตอมาของทกุปพพะท่ีกลาวมาแลว ทรงสอน
ใหตามดธูรรม ๓ ระดบั เชนท่ีกลาวมาแลว คอื

๑. ตามดูธรรมทั้งหลายอันเปนภายใน ภายนอก
ทัง้ภายในและภายนอกอยู

๒. ตามดูสิง่ท่ีเกิดข้ึนในธรรมทัง้หลาย สิง่ท่ีดบัไปใน
ธรรมท้ังหลาย สิง่ทีเ่กดิขึน้ และดับไปในธรรมท้ังหลาย

๓. เขาไปตั้งสติอยูวา ธรรมทั้งหลายมีอยู เพียง
เพือ่รเูพือ่ระลึกไวเทานัน้ ไมเปนผมูสีิง่ใดอาศยัอยดูวย ทัง้ไม
ยดึถืออะไรๆ ในโลกดวย

ทรงสรุปในตอนสุดทายวา ผูใดเจริญสติปฏฐาน ๔
เหลาน้ี อยางมาก ๗ ป อยางนอย ๗ วนั ยอมหวังผลได
๒ อยาง คอื

๑. บรรลุอรหัตตเปนพระอรหันต
๒. เม่ือยังมีอปุาท ิคอืส่ิงท่ียดึม่ัน ไดแก อปุาทานขันธ

เหลอือย ูจะบรรลเุปนพระอนาคามใีนทฏิฐธรรม
เพราะเหตนุีแ้ล พระตถาคตจึงกลาววา
“ทางน้ีเปนทางเดียว เพ่ือความบริสุทธ์ิแหงสัตว

ทั้งหลาย เพื่อระงับความโศกและความคร่ำครวญ เพื่อ
ดับทุกขและโทมนสั เพ่ือบรรลุอริยมรรค เพ่ือเห็นแจง
พระนิพพาน ทางเดียวน้ี คอื สติปฏฐาน ๔”

สติปฏฐานสตูร ๑๒/๘๔
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถ ี ไดตรสักบัภกิษทุัง้หลาย ถงึเร่ืองของการปฏบิตัธิรรม
มสีตปิฏฐาน ๔ เปนตน ทรงยกเอาแมไกทีก่กไขมาเปนตวัอยาง
ดงัน้ี

“ภกิษุทัง้หลาย! เม่ือภิกษุไมทำความเพียร ในการอบรม
จติอยจูะพึงเกิดความปรารถนาอยางน้ีวา “ไฉนหนอ ขอจิตของ
เราพงึพนจากอาสวะ (กเิลสทีห่มกัหมมอยใูนสนัดาน) เพราะ
ไมถอืมัน่?” ดงันีก้จ็รงิอย ู ถงึอยางนัน้จติของเธอกย็อมไมพน
ไปจากอาสวะ เพราะไมถอืม่ันไดเลย ขอน้ันเพราะเหตอุะไร?

ขอนัน้พงึกลาวไดวา เพราะเธอไมอบรมสตปิฏฐาน ๔
ไมอบรมสมัมัปปธาน ๔ ไมอบรมอทิธิบาท ๔ ไมอบรมอนิทรีย ๕
ไมอบรมพละ ๕ ไมอบรมโพชฌงค ๗ ไมอบรมอริยมรรค
มอีงค ๘

ภกิษทุัง้หลาย! ไขไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง
ไขเหลานัน้พงึเปนของอันแมไกไมนอนทับดวยดี ไมกกดวยดี

ผลยอมเกิดจากเหตุ
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ไมฟกดวยดี แมไกนั้นถึงจะเกิดความปรารถนาอยางน้ีวา
“ไฉนหนอ ขอลูกของเราพึงทำลายเปลือกไข ดวยปลายเล็บเทา
หรอืดวยจะงอยปาก ออกมาโดยความสวัสด?ี” ดงันีก้จ็รงิ

ถึงอยางน้ัน ลูกไกเหลานั้นก็ไมสามารถจะทำลาย
เปลือกไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปากออกมา
โดยความสวัสดไีด ขอนัน้เพราะเหตุอะไร? ทัง้นีเ้พราะไขไก
๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟองนัน้ อนัแมไกไมนอนทบัดวยดี
ไมกกดวยดี ไมฟกดวยดี แมฉนัใด?

ภิกษุทั้งหลาย! เมื่อภิกษุไมประกอบความเพียร ใน
การอบรมจิตอยกูฉ็นันัน้ เหมือนกันแล ถงึจะเกิดความปรารถนา
อยางน้ีวา “ไฉนหนอ ขอจิตของเราพงึพนจากอาสวะ เพราะ
ไมถอืม่ัน?” ดงัน้ีกจ็ริง ถงึอยางน้ันจิตของเธอก็ยอมจะไมพน
ไปจากอาสวะเพราะไมถอืม่ันไดเลย

ขอน้ันเพราะเหตุอะไร? ขอน้ันพึงกลาวไดวา เพราะเธอ
ไมอบรม (ไมปฏิบัติสติปฏฐาน ๔... ไมอบรมอริยมรรค
มอีงค ๘)

ภิกษุทั้งหลาย! เมื่อภิกษุประกอบความเพียร ในการ
อบรมจิตอยู (เสมอ) ถึงจะไมเกิดความปรารถนาอยางน้ีวา
“ไฉนหนอ ขอจติของเราพงึพนจากอาสวะ เพราะไมถอืมัน่?”
ดงันัน้กจ็รงิอย ู ถงึอยางนัน้ จติของเธอกย็อมพนจากอาสวะ
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เพราะไมถอืม่ัน ขอน้ันเพราะเหตอุะไร? เพราะเธอ อบรมสตปิฏฐาน
๔ อบรมอรยิมรรคมอีงค ๘

ภกิษทุัง้หลาย! ไขไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง
ไขเหลาน้ัน อนัแมไกนอนทับดวยดี กกดวยดี ฟกดวยดี แมไก
นัน้ถึงจะไมเกิดความปรารถนา อยางนีว้า “ไฉนหนอ ขอลูก
ของเราพึงทำลายเปลือกไขดวยปลายเลบ็เทา หรอืดวยจะงอย
ปากออกมาโดยความสวัสดี?” ดงัน้ีกจ็ริงอย ูถงึอยางน้ันลูกไก
เหลานั้นก็สามารถทำลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทา หรือ
ดวยจะงอยปากออกไดโดยสวัสด ีขอนัน้เพราะเหตุอะไร? ทัง้น้ี
เพราะไขไกเหลานัน้ อนัแมไกนอนทับ กก ฟก ดวยดี แมฉนัใด?

ภิกษุทั้งหลาย! เมื่อภิกษุประกอบความเพียร ในการ
อบรมจิตอย ู (เสมอ) กฉ็นัน้ันเหมือนกันแล ถงึจะไมเกิดความ
ปรารถนาอยางน้ีวา “ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพนจากอาสวะ
เพราะไมถอืมัน่?” ดงันีก้จ็รงิอย ูถงึอยางนัน้จติของเธอก็ยอม
พนจากอาสวะ เพราะไมถอืม่ัน ขอน้ันเพราะเธออบรม (ปฏิบติัตาม)
สติปฏฐาน ๔... อบรมอรยิมรรคมอีงค ๘”

นาวาสตูร ๑๗/๑๖๐

ขยายความ
พระสตูรน้ี ยอมจะเปนหลักยืนยันคำสอนของพระพทุธเจา

ไดเปนอยางดีวา ศาสนาของพระองค มใิชศาสนาแหงการ
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ออนวอน วงิวอน ขอรอง ใหสิง่นัน้สิง่นีม้าชวยดลบนัดาลให
เปลาเลย! ศาสนาพุทธ เปนศาสนาแหงการกระทำตองลงแรง
ทำดวยตนเอง และจะตองทำใหพอเหมาะพอสมแกเหตนุัน้ๆ ดวย

การทำมากไป แบบเผ่ือเหนียว หรือทำนอยจนเกินไป
นอกจากจะไมเกิดผลแลว บางทีก็เกิดโทษเอาดวย เชน
พระบางรปู นัง่สมาธจินกนเนากม็ ีจนพกิารกม็ ีจนเกดิโรคตางๆ
กม็ ีทัง้นีก้เ็พราะวามแีตศรทัธา แตขาดปญญา

ในการปฏบิตัธิรรมทุกระดับข้ัน สติและปญญาจะขาด
เสียมิไดเลย นอกจากจะขาดไมไดแลว ยงัจะตองคอยประคบั
ประคอง ใหสติและปญญาเคยีงคกูนั ไมมากหรอืนอยกวากัน
และทีส่ำคญัยิง่ จะตองมธีรรมขออืน่ๆ เชน วริยิะ ขนัต ิสจัจะ
อธิษฐาน ศลี เปนตน เขารวมดวย

มฉิะน้ัน การปฏบิตัธิรรมนัน้ๆ กไ็มอาจจะดบัทกุขได แต
ถงึจะดับทกุขไมได แตสิง่ทีจ่ะตองไดแนๆ  กค็อื ไดสรางบารมี
เพ่ิมข้ึนๆ จนถึงระดบัหน่ึง บารมกีย็อมจะเต็มได อยาไดสงสัย
ลงัเล หรือทอใจเลย การทำความดีไมมสีญูเปลาหรอก

พระสตูรน้ี ทรงแสดงถงึการ “ทำเหต”ุ ใหพอดีพอควร
แลวผลมันก็จะเกิดข้ึนเอง ถงึเราจะปรารถนา หรือไมปรารถนา
ก็ตาม

ดงัน้ัน เม่ือเราปฏิบตัธิรรมแลวไมเกิดผล กล็องพจิารณา
ดเูหตุสวิา เราทำถูกตองหรอืไม?
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี ไดตรัสกับภิกษุทัง้หลายถึงการปฏิบตัธิรรม ทีเ่ปนเหตุ
ใหกิเลสเบาบางและหมดไป เหมือนรอยสึกของดามมีด ที่
นายชางไมใชอยทูกุวัน แตละวนัเขาไมอาจจะกำหนดรไูด วา
สกึไปวนัละเทาไร แตนานไปยอมปรากฏเอง พอสรปุไดดงันี้

“ภกิษทุัง้หลาย! รอยนิว้มอืหรอืรอยนิว้หัวแมมอื ยอม
ปรากฏทีด่ามมดี ของนายชางไม แตนายชางไมนัน้หารไูมวา
วนัน้ีดามมดีของเราสึกไปประมาณเทาน้ี วานนีส้กึไปประมาณ
เทาน้ี วนักอนๆ สกึไปประมาณเทาน้ี

นายชางไมมคีวามร ู แตวาสึกไปแลว สกึไปแลวโดยแทแล
แมฉนัใด?

ภกิษุทัง้หลาย! เม่ือภิกษุปฏิบตัธิรรมอย ูกห็ารไูมวาวันน้ี
กเิลสและอาสวะท้ังหลายของเรา หมดไปแลวประมาณเทาน้ี
เม่ือวานน้ีหมดไปแลวเทาน้ี วนักอนๆ หมดไปแลวเทาน้ี กจ็ริงอยู

กเิลสหมดไปเหมือนดามมีดสึก
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แตวาถึงอยางนัน้ เม่ือกิเลสและอาสวะสิน้หรอืหมดไปแลว
เธอก็มคีวามรสูกึวาหมดไปแลว สิน้ไปแลว ฉนัน้ันเหมือนกนัแล”

นาวาสตูร ๑๗/๑๖๒

ขยายความ
พระสตูรนี ้นาจะเปนบทเรยีนของนกัปฏบิตัธิรรม ทีใ่จรอน

ใจเร็ว พอเริม่ใหทาน รกัษาศลี และเจรญิภาวนาปบุกจ็ะใหเกดิ
ผลปบ ในทนัทีทนัใด หรือทันตาเหน็ เม่ือไมไดอยางใจ กม็กัจะ
เลกิราเอากลางคัน กเ็ปนทีน่าเสียดาย

ในพระสูตรน้ี พระพุทธองคก็ไดทรงแสดงตัวอยาง
ทีเ่หน็ชดัอยแูลว เราประกอบการกุศลเมือ่ใด มนัก็ยอมจะทำลาย
อกุศลไปตามลำดับ แตวามันเปนเรือ่งของนามธรรม เห็นได
ยาก แตกพ็อจะรไูด เชน

เราใหทาน บริจาคส่ิงของคร้ังใด มันก็ยอมจะกำจัด
ความตระหนี่ถี่เหนียวออกไปไดในขณะน้ัน ถายังมีความ
หวงแหน เสยีดายกลวัจะหมดเปลือง มนักใ็หไมได หรอืฝนใจให
ความตระหนีม่นัก็ไมลด

เรารักษาศีล มเีจตนางดเวนเม่ือไร เวรภัย ทกุข และ
โทษอันเกิดจากการละเมดิศลี กย็อมหมดไปในขณะน้ัน ความ
ปกตยิอมจะเกดิข้ึน ทัง้ในตวัเราเอง ครอบครวั และสงัคมกย็อม
ตามมา
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เราเจรญิภาวนา ถาเจรญิสมาธ ิจติของเรากย็อมสงบ
ไมสงบมาก ก็สงบนอย ตามที่เราจะบังคับหรือควบคุมได
ถาเจริญสติ เราก็ยอมเปนคนไมหลงลืมอะไรงาย ถาเจริญ
วปิสสนา เรากย็อมจะละกเิลสตณัหาตางๆ ได แมในขณะนัน้ๆ
อกุศลตางๆ ทีเ่คยเกดิในขณะนัน้ มนัก็ไมอาจจะเกดิได กเ็พราะ
เรากำลังเจริญสต ิ สมาธิหรอืวปิสสนาอยู

นีก่เ็ปนอานิสงส แหงการปฏิบตัธิรรม ทีเ่ห็นไดในปจจุบนั
และจะเปนนสิยัปจจยัตอๆ ไปอีกดวย
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี ไดตรัสกับภิกษุทัง้หลาย ถงึการปฏิบตัธิรรมวา ปจจุบนั
เปนสิง่สำคญัทีส่ดุ เพราะสิง่เปนอดตีกผ็านไปแลว สิง่ทีเ่ปน
อนาคตกย็งัไมมาถงึ ทัง้อดตีและอนาคตจงึเปนสิง่ทีไ่มควรสนใจ
สิง่ทีค่วรใหความสนใจคอืทีน่ีแ่ละเดีย๋วน้ี โดยตรสัวา

“บคุคลไมควรคิดถงึสิง่ทีล่วงไปแลว ไมควรมงุหวังสิง่
ทีย่งัไมมาถึง บคุคลใดเหน็แจงในปจจุบนัธรรม ไมงอนแงน
คลอนแคลนในธรรมน้ันๆ ผูนั้นควรเจริญธรรมน้ันเนืองๆ
ควรทำความเพียรเสียในวันน้ี เด๋ียวนี ้ ไมมใีครจะรคูวามตาย
ในวันพรงุนี้

เพราะการผัดเพ้ียนกับความตาย ไมมีใครทำได ผูรู
ผสูงบยอมเรยีกผมูคีวามเพียร ไมเกียจครานทัง้กลางวันและ
กลางคืนวา ผนูัน้มีชวีติอยเูพียงวันเดียวประเสรฐิท่ีสดุ”

ภทัเทกรตัตสูตร ๑๔/๒๙๗

ปจจุบนัสำคญัท่ีสดุ
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ขยายความ
พระสตูรนี ้จดัวาเปนพระสตูรทีส่ำคญัทีส่ดุ ในการเตือนสติ

ใหเห็นความสำคัญของ “ปจจบุนั” ทรงแสดงเหตุไวชดัเจนมาก
จนไมตองอธบิายกนัอกี เพยีงแตจะตองย้ำเตือนใหเหน็ความ
สำคญัของปจจุบนัใหมากขึน้

ไดโปรดพจิารณาดเูวลาทีผ่านไปแตละวัน เราเสยีเวลา
หรือเวลาไดหมดไปกับส่ิงที่เปนอดีต และอนาคตมากนอย
แคไหน? บางคนหรอืคนสวนมาก เม่ือกำลังทำอะไรอย ูแทนท่ี
จะมสีตริะลกึอยกูบังานในปจจบุนั กก็ลบัไปคิดหรอืหวงในเร่ืองอืน่
และสวนมากกจ็ะเปนเรือ่งทีไ่รสาระเสียดวย

โดยเฉพาะเวลานอนในแตละคนื กวาเราจะหลบัลงได
เราไดเสียเวลาปลอยใหความคิดฟงุไปในอดตี และฝนเฟองไป
กบัอนาคตคนืละกีน่าท?ี หรือบางคืนก่ีชัว่โมง?

ถาเราเอาเวลาที ่“สญูเปลา” หรือหมดไปเปลา พรอม
กับการสรางนิสัยแหงความเคยชิน ในความคิดฟุงซาน อัน
ไรสาระน้ีมาใชใหเปนประโยชน ดวยการเจริญสติ ระลึกวา
ขณะน้ีเรากำลังหายใจเขา หรือหายใจออกอย?ู หรือจะเจรญิ
สมาธใิหจติแนนิง่อยกูบัลมหายใจ หรือแนนิง่อยกูบัส่ิงใดสิง่หน่ึง
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หรือจะเจริญวิปสสนา ดวยการพิจารณาหรือเจริญมรณสติ
กย็อมจะเกิด “บญุยอดบญุ” ทีเ่ราไมตองลงทนุหรอืลงแรงเลย

ปจจุบนัสำคญัท่ีตรงเราใชประโยชน ถาไมใชประโยชน
มนัก็ไรคา ผานมาและผานไปเปลา วนัแลววันเลา คนืแลวคืนเลา
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวตัถี มพีราหมณคนหนึง่ไดเขาเฝาพระพุทธเจา แลวทูลถามวา

“อะไรเปนเหตุใหพระสัทธรรม ตัง้อยไูมไดนาน หรอืตัง้
อยไูดนาน ในเมือ่พระพุทธองคปรินพิพานแลว?”

พระพุทธองคตรสัตอบวา
“เพราะบคุคลไมเจริญ ไมทำใหมากซึง่สติปฏฐาน ๔

พระสัทธรรมจงึไมตัง้อยไูดนาน
และเพราะบคุคลเจรญิ และทำใหมากซึง่สติปฏฐาน ๔

พระสทัธรรมจงึจะตัง้อยไูดนาน ในเมือ่ตถาคตปรินพิพานแลว”
พราหมณสูตร ๑๙/๒๑๘

ขยายความ
มลูเหตุแหงความเสือ่มของพระสทัธรรมหรอืพระพุทธ

ศาสนานัน้ ถาเราจะพิจารณากนัโดยทัว่ไปแลว กจ็ะเหน็ไดวา

เหตุที่พระสัทธรรมไมตั้งอยูนาน
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มมีากมาย ยากแกการท่ีจะหาขอยตุไิด แตถาจะพิจารณากนั
ในวงกวาง และเจาะลกึกนัจริงๆ แลว ผจูดัทำมีความมัน่ใจและ
เห็นดวยตามพระสูตรนี ้๑๐๐% เพราะอะไร? ทัง้น้ีกเ็พราะวา

เมือ่พทุธบรษิทัทัง้ ๔ ไมเจริญสติปฏฐาน ๔ กย็อมจะ
ไมพบสัจธรรม คอืมรรคผลนพิพาน เม่ือไมแจงในสัจธรรมจติใจ
กย็อมจะไมมัน่คง ศรทัธาก็ยงัโยกคลอนอย ูยงัหว่ันไหวเอนไป
เอนมาได เม่ือเปนเชนน้ี เราก็จะขาดหลกัธรรม ขาดท่ีพึง่อันม่ันคง
จติยอมไหลไปตามโลกธรรมได

กใ็นเม่ือตนเองยงัไมมัน่คง ยงัเปนท่ีพึง่ของตนเองไมได
แลวจะไปรกัษาพระสัทธรรมไวไดอยางไร?

พระพทุธองคกไ็ดตรสัไวในทายของสตปิฏฐานสูตรแลววา
“ทางนีเ้ปนทางเดียว เพือ่ความบริสทุธิแ์หงสตัวทัง้หลาย

เพ่ือระงับความโศกและความคร่ำครวญ เพ่ือดับทุกขและโทมนสั
เพือ่บรรลุอรยิมรรค เพือ่เหน็แจงพระนิพพาน ทางเดียวนีค้อื
สติปฏฐาน ๔”

ดงัน้ัน พทุธบรษิทัผหูวังจะใหพระสัทธรรม หรือพระพุทธ
ศาสนาดำรงอยไูดนาน กจ็งพรอมใจกนัหม่ันเจรญิสติปฏฐาน ๔
หรือเจริญวิปสสนา อยเูนืองๆ เถิด เพราะนอกจากจะชวยให
พระสทัธรรมตัง้มัน่อยไูดนานแลว ตวัเรากย็อมจะไดพบความสขุ
และสามารถดับทุกขไดโดยส้ินเชิงอีกดวย
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เหตุที่พระสัทธรรมเลือนหาย



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถ ีพระมหากัสสปไดกราบทลูถามวา

“ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรเปนเหตุ ที่เมื่อกอน
บทบัญญัติพระวินัยมีนอย แตพระอรหันตมีมาก ในปจจุบัน
สกิขาบทมีมาก แตพระอรหันตกลบัมนีอย?”

พระพุทธองคตรัสตอบวา
กัสสป! ขอนั้นเปนอยางน้ี เมื่อหมูสัตวเลวลง พระ

สทัธรรมกำลังเลอืนหายไป สกิขาบทจึงมีมากขึน้ พระอรหันต
จงึมนีอยลง เหตดุงันี ้ เพราะเกิดสทัธรรมปฏริปู คอืสทัธรรม
ปลอมหรอืเทียมขึน้ สทัธรรมแทจงึเลอืนหายไป

“กสัสป! ธาตดุนิ น้ำ ไฟ ลม กไ็มอาจทำใหสทัธรรม
เลอืนหายไปได แตโมฆบรุษุในโลกนีต้างหาก ทีท่ำใหสทัธรรม
เลอืนหายไป

กสัสป! เหตุ ๕ อยาง ทีท่ำใหพระสทัธรรมเลอืนหาย
คอื ภกิษุ ภกิษุณ ีอบุาสก และอบุาสิกา ไมเคารพในพระศาสดา
๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในการศกึษา ๑ ในสมาธ ิ๑
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กสัสป! ถาภิกษุ ภกิษุณ ีอบุาสก อบุาสกิา มคีวาม
เคารพยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ
ในการศึกษา และในสมาธิแลว พระสัทธรรมจะตั้งมั่น
ไมฟนเฟอน และไมเลือนหายไป”

สทัธรรมปฏิรปูกสตูร ๑๖/๒๔๖

ขยายความ
พระสตูรน้ี ทรงแสดงถงึเหตทุีจ่ะทำใหพระสทัธรรมเส่ือม

ไว ๒ ประเด็น คอื เกิดจากโมฆบรุษุ และเกิดจากพุทธบริษทั ๔
คอื ภกิษุ ภกิษุณ ีอบุาสก และอุบาสกิา ดวยกนัเองทำใหเส่ือม

เกดิจากโมฆบุรษุ คอื คนเปลา คนโงเขลา หรือคน
ที่ไมมีสาระประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น คนพวกนี้เขาไป
อยใูนท่ีไหน กจ็ะทำใหหมคูณะนัน้เส่ือม

เกิดจากพุทธบริษัท คือ คนภายในศาสนาน้ีเอง
เปนผูที่ทำลายเสียเอง เปรียบเหมือนขุยไผฆาตนไผ หรือ
ลกูกลวยฆาตนกลวย ฉะน้ัน

ทางท่ีพุทธบริษัทจะทำลายพระสัทธรรมก็คือ ความ
ไมเคารพ ไมยำเกรงในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
ในการศกึษาพระธรรม และในการปฏิบตัสิมาธ ิ ซึง่กร็วมถงึ
การเจริญวิปสสนาดวย

ซึ่งก็แนนอนละ ก็ขนาดคนในศาสนา ยังไมเคารพไม
ยำเกรงแลว จะใหใครมายำเกรงเลา ชาวพทุธควรสงัวรขอนี้
ไวใหมาก
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พระพุทธเจาทรงปวารณา



พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารบุพพาราม
เมืองสาวัตถี พรอมดวยภิกษุสงฆราว ๕๐๐ รูป วันนั้นเปน
วันอุโบสถข้ึน ๑๕ ค่ำ ภิกษุสงฆนั่งนิ่งประชุมพรอมกันอยู
พระพทุธองคไดตรสัทามกลางหมสูงฆวา

“ภกิษุทั้งหลาย! บดัน้ีเราขอปวารณาแดเธอท้ังหลาย
เธอทัง้หลายจะไมตเิตยีนการกระทำอะไรๆ ทีแ่สดงออกทาง
กายหรือทางวาจาของเราบางหรือ?”

ที่ประชุมสงฆเงียบสงบ ขณะน้ันพระสารีบุตรลุกข้ึน
ทำผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง แลวประนมอญัชลไีปทางพระพุทธเจา
กราบทูลข้ึนวา

“ขาแตพระองคผเูจริญ! ขาพระองคทัง้หลายจะตเิตยีน
การกระทำอะไรๆ ของพระองคทีเ่ปนไปทางพระกายและพระ
วาจามิไดเลย เพราะพระองคเปนผตูดัทาง ทรงเปนผบูอกทาง
ทรงรแูจงทาง ทรงฉลาดในทาง สาวกท้ังหลายเปนผเูดนิตาม
ทางของพระองค บัดนี้แลขอปวารณาแดพระผูมีพระภาค
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พระผมูพีระภาคจะไมทรงตเิตยีนการกระทำอะไรๆ อนัเปนไป
ทางกายหรือวาจาของขาพระองคบางหรอื?”

พระพุทธเจาทรงตรัสชมพระสารีบุตร วาเปนบัณฑิต
มปีญญาวองไว เปนธรรมบตุรของพระองค

ปวารณาสูตร ๑๕/๒๖๕

ขยายความ
พระสตูรน้ีนาคิดมาก กข็นาดพระพทุธเจา ทรงเปนถึง

ศาสดาเอก เหนอืเทวดาและมนษุยทัง้ปวง เหนอืบญุเหนอืบาปแลว
ยงัทรงเปดโอกาสใหสาวก “ชีข้มุทรัพย” ได กแ็ลวคนอยางเรา
ทีเ่ต็มไปดวยกิเลสหนาตัณหาจัด จะไมมโีทษใดๆ เลยหรือ?

พระสตูรน้ีจะเปนบทเรียนท่ีด ี สำหรับผทูีห่ลงลมืตนวา
จะทำอะไรไมผดิ หรอืผทูีม่หีนาทีป่กครองผอูืน่ ควรจะไดยอนดู
ตนเอง หรือเปดโอกาสใหผนูอย ได “ชีข้มุทรัพย” ใหแกตนบาง
ความเจริญก็ยอมจะเกิดแกตนและสวนรวมอยางไมตองสงสัย
เลย ถาเรายังระลกึไดวา เรายงัมกีเิลสตณัหาอย ูกข็นาดผทูี่
หมดกเิลสตณัหาแลว ยงัทรงเปดโอกาสใหผอูืน่ชีโ้ทษได
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พระพทุธเจาประทบัอย ูณ พระวหิารบพุพาราม เมือง
สาวัตถี พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารมาก
ทรงอึดอัด ออนเพลีย งวงซึม ไดทรงเขาเฝาพระพุทธเจา
พระพุทธองค ทรงทราบอาการของพระราชาแลว จึงทรง
ประทานพระคาถาวา

“มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ รูจักประมาณในอาหาร
ยอมมคีวามสขุ แกชา และมีอายยุนืนาน”

พระราชารับส่ังใหนายสุทัศน พนักงานรับใชเรียน
ทองจำพระคาถานีไ้ว แลวคอยเตือนพระสติ เมือ่ขณะเสวย
พระกระยาหารทกุมือ้

เม่ือพระเจาปเสนทโิกศล ทรงปฏบิตัติามพระพุทธโอวาท
นัน้ ความอึดอดั งวงซมึกห็ายไป พระอนามยัดขีึน้ ทรงลูบ
พระวรกายดวยความยนิด ีทรงเปลงอทุานวา

พระพุทธเจาทรงประทานยาอายุวัฒนะ
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“พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงอนุเคราะหเรา ดวย
ประโยชนทัง้ ๒ คอื ประโยชนในภพน้ี และประโยชนในภพหนา
หนอ”

โทณปากสูตร ๑๕/๑๑๖

ขยายความ
พระสูตรนีน้บัวาเปนพระสูตร ทีว่าดวยยาอายวุฒันะที่

พระพทุธเจาทรงประทานใหแกพระเจาปเสนทิโกศล ทีไ่มทรง
รูประมาณในการเสวยพระกระยาหาร คือเสวยมากเกิน
ประมาณ ถาทรงมาเฝาพระพุทธเจาหลังเสวยใหมๆ ก็จะ
งวงซึม อดึอดั ไมมคีวามผาสุก

พระพทุธเจาทรงประทานขอคดิในการบริโภคอาหาร ให
รจูกัความ “พอด”ี คอื ไมมากหรอืนอยจนเกนิไป ดวยการ
เอา “สต”ิ คมุไว นัน่กห็มายความวาใหควบคมุ “ความอยาก”
หรือ “ตณัหาทางลิน้” ไวดวยสต ิ โดยทรงใหมหาดเล็กคอย
นั่งเตือนสติอยูขางๆ ในขณะท่ีกำลังเสวยพระกระยาหาร
ทกุม้ือ ผลกค็อืทรงมพีระอนามัยสมบรูณ แข็งแรง จงึทรงเปลง
อทุานตอพระพักตรพระพทุธเจา
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สตัวโลกมีชวีติอยไูดดวยอาหาร เปนสัจธรรมท่ีไมมใีคร
แยงได แตวาอาหารน่ันแหละ อาจเปนไดทัง้ “ผสูราง” และ
“ผทูำลาย” ไปในขณะเดียวกนั ถาผบูรโิภคขาดปญญา และ
ตกเปนทาสของ “ตณัหา” คอืบรโิภคเพราะตกเปนทาสของล้ิน

พระสูตรนี้ นาจะเปนบทเรียนอันล้ำคา สำหรับผูที่
ไมอาจจะควบคุมจิตไวไดดวย “สติ” ในขณะที่กำลังบริโภค
อาหารจนเกดิความ “ไมผาสกุ” เพราะอาหารเปนเหตุจนตอง
รอนถึงพระพุทธองคผูทรงเปนนาถะของโลก ตองทรงออก
อบุายให จนพระราชาไดรบัความสขุ
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สมัยน้ันเปนตนพุทธกาล ทีห่มบูานกลันทะ เมืองเวสาลี
นายสทุนินลกูเศรษฐ ีไดไปฟงธรรมของพระพทุธเจา เกดิเล่ือมใส
ขอพอแมออกบวช คร้ันบวชแลวไมนาน โยมพอโยมแมไดขอให
พระสทุนินเสพกามกบัเมยีเกา เพ่ือเอาหลานไวสบืสกลุ เพราะ
พระสทุนินเปนลูกโทน พระสทุนินทนออนวอนไมไหว ไดยอมเสพ
กามดวยภรรยาเกา ๓ ครัง้ และภรรยากต็ัง้ครรภ

อยมูา พระสทุนินเกดิความเสียใจ วาเรากระทำในสิง่ท่ี
ไมควร แมจะยังไมมวีนิยัหามไวกต็าม แตพระพทุธเจาทรงแสดง
ธรรมเพื่อใหภิกษุละกาม และทรงติเตียนโทษของกามเปน
เอนกปริยาย พระสุทินนเสียใจ ตรอมใจจนซูบผอม เพ่ือน
พระสอบถามจงึรคูวาม แลวนำความข้ึนกราบทลูพระพุทธองค
ทรงตำหนวิา

พระพทุธเจาทรงตำหนิกาม
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“โมฆบรุษุ! การละกาม การกำหนดรคูวามหมายในกาม
การจำกัดความกระหายในกาม การเพิกถอนความนึกคิด
อนัเก่ียวดวยกาม การระงบัความกลดักลมุเพราะกาม เราบอก
ไวแลวโดยมากมายมิใชหรอื?

คนเปลา! องคกำเนดิอันเธอสอดเขาไปในปากงูพษิราย
ยงัดีเสียกวา องคกำเนิดท่ีเธอสอดเขาไปในองคกำเนิดของสตรี
ไมดเีลย เธอเอาองคกำเนดิใสเขาไปในปากงเูหา หรอืใสเขา
ไปในกองไฟลกุโชน ยงัดีเสียกวาเอาสอดเขาไปในองคกำเนิด
ของสตร ีขอน้ันเพราะเหตใุด?

เพราะผสูอดองคกำเนดิเขาไปในปากงพูษินัน้ แมจะถงึ
ความตาย หรือมีความทกุขกเ็พียงแคกอนตาย จะไมไปตกนรก
หลังจากตายแลว แตบุคคลผูเสพสตรีเพศนั้น เบื้องหนา
เมือ่ตายแลวตองไป อบาย ทคุต ิและนรกเพราะกรรมนัน้

โมฆบุรษุ! เม่ือการกระทำน้ันมีโทษอย ูเธอยังไดกระทำ
สิ่งที่เลวทรามอันมิใชกิจของสมณะ เปนเรื่องของชาวบาน
เปนมรรยาทของคนชั้นต่ำอันชั่วหยาบ มีน้ำเปนที่สุด มีใน
ทีล่บั เปนของคนค ูอนัคนคพูงึรวมกันเปนไป...”

เมื่อทรงตำหนิโทษของกามเปนอันมากแลว ไดทรง
บญัญัตพิระวินยัหามไว เปนพระวนิยัขอแรกตัง้แตนัน้เปนตนมา

วนิยั ๑/๓๑
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ขยายความ
มขีอทีค่วรทราบกอนวา การทีพ่ระสุทนินยอมเสพเมถนุ

กับภรรยาเกาน้ัน เกิดจากการขอรองของบิดาและมารดา
ทานเองมไิดมใีจยนิดดีวย และสมัยนัน้พระพุทธองคกย็งัมไิดมี
สกิขาบทหามไวดวย

แตทีท่านเกิดเสยีใจ ตรอมใจจนผายผอม กเ็กิดจากการ
สำนกึของทานเองวาไมควร เพราะคำสอนของพระพุทธองค
ทัง้หมดลวนใหละราคะ โทสะ และโมหะ โดยเฉพาะกามคุณ ๕
ดวยแลว ถอืวาเปนขอปฏบิตัหิลกัของนักบวชทุกรปู จะตอง
ละและพยายามละใหไดมากทีส่ดุ

ทั้งน้ีเพราะวา เร่ืองของกามเปนเรื่องของชาวบาน
ทีย่งัครองเรอืนอย ูจงึมีคำพดูวา “กามะโภค”ี คอืผบูริโภคกาม
ทานจดัวาเปน “หโีน” คอืของต่ำทราม เปน “คมัโม” คอื ของ
ชาวบาน เปน “โปถชุชะนโิก” คอืของปถุชุน เปน “อะนะรโิย”
คอืของไมประเสริฐ เปน “อะนัตถะสญัหโิต” คอื สิง่ทีไ่มประกอบ
ดวยประโยชน

ในพระวนิยัตอนน้ี ทรงตำหนโิทษของกามไวรนุแรงมาก
ถึงตกนรกเมื่อตาย แตก็โปรดอยาลืมวา ทานสอนเฉพาะ
พระเทานั้น ชาวบานไมเกี่ยว อยานำไปปฏิบัติใหสับสนกัน
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มนัจะเกดิความทุกข เขาทำนอง “สกึอยากสวด บวชอยาก
รองเพลง” ไป

สำหรับพระแลว ทานจะตองละกามใหไดมากที่สุด
ความบรสิทุธิผ์องใส จงึจะเกิดในเพศของนกับวช กเ็พราะกาม
เพยีงตวัเดยีวนัน่แหละ จงึมกีารแสวงหา มกีารสะสม มกีาร
ผกูพัน มกีารยดึถือ...การตดักามเสยีได จงึสบายไปรอยอยาง



256 พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

พระพุทธเจาประทบัอย ูณ เคร่ืองลาดทำดวยหญาใน
โรงบชูาไฟใกลนิคมของชาวกุรุ ในกุรุรัฐ ไดทรงสนทนากับ
มาคณัฑยิปรพิาชก ตอนหน่ึงไดตรสัถงึโทษของกามพอสรุปไดวา

“มาคณัฑิยะ! กามทัง้หลายในอดีต ในอนาคตและใน
ปจจุบนั มสีมัผัสเปนทุกข มคีวามรอนย่ิงใหญ มคีวามเรารอน
มาก ผยูงัไมหมดความกำหนัดในกาม ถกูกามตณัหาเคีย้วกินอยู
ถกูความเรารอนเกดิขึน้ เพราะความปรารภกามเผาอย ูมผีวิพรรณ
เศราหมองแลว กลบัเขาใจผดิเหน็กามทีเ่ปนทกุขวาเปนสขุไป

มาคัณฑิยะ! เปรียบเหมอืนคนเปนโรคเร้ือน มตีวัเปน
แผล มตีวัสุก มหีมหูนอนชอนไชอย ูยางกายดวยถานไฟ เขา
เกาปากแผลดวยเล็บ ปากแผลนัน้ย่ิงสกปรกข้ึน มกีล่ินเหม็นข้ึน
เนาข้ึน ความเอร็ดอรอย ความพอใจ เพราะเหตุ คอื การเกา
ปากแผล ฉนัใด? ความเอร็ดอรอยพอใจ เพราะอาศัยกามคณุ ๕
กฉ็นันัน้”

มาคณัฑยิสตูร ๑๓/๒๓๔

กามมีสมัผัสเปนทุกข
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ขยายความ
โทษของกาม ตามที่ทรงแสดงไวในพระสูตรนี้ หรือ

ทกุสตูรท่ีพระพุทธองคตรสั เราจะตองยอมรบัความจริงกอน
วา เปนการมองในทศันะของพระอรหนัต ไมใชการมองของ
พระอริยะขัน้ตนๆ เชน พระโสดา และพระสกทิาคา

ดงัน้ัน ในการศกึษาหรอืปฏิบตักิต็าม กอ็ยาไดเอาความ
รสูกึนกึคดิ ของพวกเราท่ียงัเปน “ปถุชุนเตม็ขัน้” เขาไปแยง
ใหเกดิ “อกศุลจิต” เลย เพราะพระอรหันตนัน้ ทานมองในแง
ของ “ความเปนจริง” โดยไมมกีเิลสตณัหา มานะ ทฏิฐิและ
อปุาทาน เขาไปเจือปนดวยเลย

ทีว่ากามมสีมัผสัเปนทกุข และเรารอนนัน้ บางคนอาจ
จะแยงวาไมจรงิ การไดสมัผสักามเสียอกีเปนความสุข ถามนัมี
สมัผสัเปนทกุขแลว คนเขาจะแสวงหากันทำไม? ถาเรารอนจริง
คนเราจะเกีย่วของกันทำไม?

ถามีใครเกดิเหน็แยงตามทีว่ามานี ้ กจ็ะตองขอใหอาน
ทบทวนตอนทายของพระสูตรน้ีอีกคร้ัง ที่ทรงเปรียบเทียบ
คนบำบัดความสุขดวยกาม เหมือนคนเปนโรคหิดจะตอง “เกา”
ทกุคร้ังท่ีมนั “คนั” ยิง่เกามากแผลกย็ิง่กำเรบิมาก
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ราคะคือความกำหนัด ทีเ่กดิในจิตของคน กเ็หมือน
คนเปนโรคหิด เมื่อเกิดความกำหนัด ก็เหมือนโรคหิด
มนัคนั การสมัผสักามดวยคนค ูกเ็หมอืนการเอามือเกาหดิ
ยิง่เกามนักย็ิง่คัน ยิง่คันมันก็ตองยิง่เกาๆๆ เกาจนเลอืดออก
ความเจ็บปวด แสบรอนก็เกิดตามมา

พระอรหันตทานจึงเปรยีบเหมือนคนไมเปนโรคหิด จงึ
ไมมกีารคัน เม่ือไมคนั กไ็มตองเกา แลวใครมนัจะสุขกวากัน?
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พระพุทธเจาประทับอย ูณ องัคุตตราปชนบท วนัหน่ึง
ไดเสดจ็เขาไปพักผอนกลางวนัในปา ไดทรงพบกับเศรษฐีชือ่
โปตลิยะ ตอนหนึง่ของการสนทนา ไดทรงนำเอาโทษของกาม
มาเลาใหโปตลิยะฟงวาในทัศนะของพระอรยิเจาน้ัน ทานเห็น
วากามนีม้ทีกุขมาก มคีวามคบัแคนมาก ถาขาดปญญาก็จะ
มองไมเห็นโทษของกาม ทานสรุปโทษของกามไว ๗ ชนิด
เปรียบเหมอืน

๑. ชิน้กระดูก คอืกระดกูท่ีไมมเีน้ือติดอยเูลย แตมเีลือด
ตดิอยบูาง สนุขัไดแทะกระดกูน้ัน โดยมนี้ำลายของตวัเองเปน
เคร่ืองหลอ สุนัขนั้นยอมไมอิ่มดวยกระดูกชิ้นนั้น ฉันใด?
ผบูรโิภคกามทัง้หลาย กย็อมไมรจูกัอิม่จกัพอ ยอมถงึความทกุข
ความคับแคน เพราะไมหายหิวดวยกาม (คอืเสพไมรจูกัอ่ิมจักพอ)
ฉนันัน้

๒. ชิน้เน้ือ คอื กอนเน้ือท่ีพวกเหยีย่วและแรงกำลงั
แยงกนั นกตัวใดไดกอนเน้ือไว พวกนกท่ีไมไดกจ็ะตามแยงจกิ ตี

กามมีทกุขและโทษมาก
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ถาไมปลอยช้ินเน้ือน้ัน กจ็ะตองมีความทกุขถงึตายหรอืปางตาย
ฉนัใด? ผบูริโภคกามทัง้หลาย ถาไมมปีญญา ไมรจูกัปลอยวาง
ในกามเสยีบาง กย็อมไดรบัทุกขเหมอืนเหย่ียว ทีห่วงกอนเนือ้
ฉนันัน้

๓. คบหญา คอื คบหญาท่ีมไีฟติดอย ูและผถูอืไดถอื
ทวนลมไป ถาผถูอืไมรบีโยนท้ิงเสียโดยเร็ว ไฟยอมไหมมอืไหม
แขนหรอืสวนอ่ืนๆ ของรางกาย ไดรบัทุกขถงึตายหรอืปางตาย
ฉนัใด? ผบูรโิภคกามท้ังหลาย ถาไมฉลาดขาดปญญา ไมรจูกั
ปลอยวาง กย็อมจะไดรบัทกุขและโทษของกาม ฉนันัน้

๔. หลุมถานเพลงิ คอืหลมุท่ีมถีานเพลิงอันรอนแรงอยู
ขางลาง กวางและลกึแตไมมคีวนั เปนทีน่ากลวั นาหวาดเสยีว
สำหรบัผทูีร่กัชีวติหรือรกัความสุข แตถกูผมูกีำลงัจบัแขนคน
ละขาง จะโยนลงไปในหลุมถานเพลงิน้ัน ฉนัใด? กามกย็อม
เปนส่ิงท่ีนาเกลียดนากลัว มทีกุขมากมีโทษมาก สำหรับผมูปีญญา
ฉนันัน้

๕. ความฝน คอืเมือ่เรานอนหลบัแลวฝนเห็นสิง่สวยงาม
สถานท่ีนารื่นรมย พอต่ืนขึ้นสิ่งเหลานั้นก็หายไป ฉันใด?
ผบูรโิภคกามทัง้หลายกย็อมไมอาจจะยดึเอากามเปนตวัตนและ
เปนส่ิงจีรงัย่ังยืนได ฉนัน้ัน

๖. ของยืม คือของที่เรายืมเขามา เมื่อเจาของเขา
มาทวงกย็อมจะตองใหเขาไป ฉนัใด? ผบูรโิภคกามท้ังหลาย
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เม่ือกำลงับรโิภคกามอย ู ถาเจาของเขามาพบและทวง กจ็ำ
ตองใหเขาไป ถาไมรจูกัปลงรจูกัวาง กย็อมจะเกดิความทกุข
และความคบัแคน ฉนัน้ัน

๗. กินผลไมบนตน คือตนไมที่มีผลดกและรสอรอย
แตไมมผีลตกอยใูตตน ผตูองการกินผลไม จงึตองปนขึน้ไปกนิ
บนตน ถากินชาไมรบีลง มคีนเอาขวานมาฟนโคนตนน้ัน เม่ือ
ตนไมลมยอมทบัตายหรือปางตาย ฉนัใด? ผบูริโภคกามทัง้หลาย
ถาขาดปญญา มองไมเห็นโทษของกาม กย็อมจะมคีวามทกุข
และความคบัแคน ฉนัน้ัน

โปตลยิสตูร ๑๓/๓๙

ขยายความ
พระสูตรนี ้เหมาะสำหรับผทูีม่รีาคจริตย่ิงนัก ควรท่ีจะได

อานอยางพินิจพิจารณา และจดจำไวใหแมนยำ และนำมา
พจิารณาบอยๆ เนอืงๆ ความกำหนดักย็อมจะบรรเทาลงไดมาก
เพราะจะเกิดปญญา มองเหน็ทุกขและโทษ อนัเกิดจากกามซ่ึง
มรีาคะอยภูายใน

ในแงของการเจรญิวปิสสนา เราจะเอาพระสตูรตอนนี้
เปนอารมณกย็อมทำได หรอืจะใชกายคตาสต ิอสภุะ ปฏกิลู และ
มรณสต ิอยางใดอยางหน่ึงกไ็ด ขอแตวาเม่ือพจิารณาแลวจติ
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เกิดความสลด หวาดกลัว ขยะแขยง รงัเกียจ เบ่ือ ระอา เห็น
ทกุข โทษและภยั จนจติหนายคลายถอนได กถ็อืวาถกูตองควร
เจริญและทำใหมาก ราคะกจ็ะยอมเบาบางลง

ในระดับชาวบาน การมี “สทารสันโดษ” หรอื “กาม
สงัวร” กน็าจะพอแลว แตถาในระดับนักบวช จะตอง “วริตั”ิ
จนถงึขัน้ “ปหานะ” กนัทเีดยีว จงึจะถือวา ปฏบิตัติามคำสอน
ของพระพทุธเจา และเปนท่ีพอใจของพระอริยเจาดวย

ในพระสตูรนี ้ทรงเปรยีบเทยีบกาม ๗ ประเภท ไวอยาง
ชดัเจน และแจมแจงจนมองเห็นภาพพจน ถาเราเพยีงพิจารณา
ตามเทานัน้ กย็อมจะเกิดประโยชนมหาศาล แตถาเราจะไม
พจิารณาตามกนัแลว แมวาพระพทุธองคจะทรงมาอธบิายโทษ
ของกามดวยพระองคเอง กห็าเกิดมรรคผลอนัใดไม

ดงัน้ัน การหม่ันพิจารณาถึงทุกข โทษ และภยัของกาม
อยเูปนประจำ นอกจากจะสรางภูมคิมุกนั มใิหราคะกำเริบแลว
ยงักอใหเกิดความสุขอีกระดับหน่ึง คอืความสุขท่ีปราศจากกาม
ทีช่าวบานหาไดยากย่ิงนักอีกดวย
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คณุและโทษของกาม



พระพุทธเจาประทบัอย ูณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวตัถี
ครัง้นัน้ภกิษหุลายรปู ไดเขาไปเฝากราบทลูถามถงึความหมาย
ของคุณและโทษของกาม พระพุทธองคตรัสวา

“ภกิษทุัง้หลาย! กอ็ะไรเลาเปนคณุของกามท้ังหลาย?
ภิกษุทั้งหลาย! กามคุณ ๕ ประการน้ี ๕ ประการ

เปนไฉน? คอื
รปู ทีเ่ห็นดวยตา นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก

ประกอบดวยกาม เปนทีต่ัง้แหงความกำหนัด
เสยีง ทีไ่ดยนิดวยห ู ... ...
กลิน่ ทีไ่ดดมดวยจมกู ... ...
รส ทีไ่ดลิม้ดวยลิน้ ... ...
สมัผสั ทีถ่กูตองดวยกาย ... ...
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ภกิษุทัง้หลาย! กามคุณ ๕ ประการเหลาน้ีแล ความสขุ
ความโสมนัสใดเลา อาศัยกามคุณ ๕ เหลานีเ้กดิขึน้ นีเ้ปน
คณุของกามท้ังหลาย

ภกิษทุัง้หลาย! กอ็ะไรเลาเปนโทษของกามทัง้หลาย?
บคุคลในโลกน้ีเล้ียงชวีติดวยความขยนัหมัน่เพยีร จากอาชีพ
ตางๆ เชน เปนนกับญัช ีทำไร ทำนา คาขาย เลีย้งสัตว เปน
ทหาร เปนตำรวจ เปนขาราชการ หรอืดวยวิชาชีพใดๆ กด็ี

บคุคลเหลาน้ัน ตองตรากตรำลำบาก ทนตอหนาว รอน
เหลอืบ ยงุ ลม แดด ผจญอนัตรายตางๆ ตองตายเพราะความ
หิวกระหายบาง

ภกิษุทัง้หลาย! แมสิง่เหลาน้ี กเ็ปนโทษของกามทัง้หลาย
เปนกองทกุขทีเ่ห็นๆ กนัอย ูมกีามเปนเหตุ มกีามเปนตนเคา
มกีามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตแุหงกามทัง้หลายทัง้ส้ิน

ภกิษทุัง้หลาย! ถาเม่ือบคุคลนัน้ขยันสบืตอ พยายาม
ทำการตางๆ อยอูยางนี ้โภคะเหลาน้ันก็ไมสำเรจ็ผล เขายอม
เศราโศก ลำบาก รำพัน คร่ำครวญ ถึงความหลงเลือนวา
ความขยนัของเราเปนหมนัเปลาหนอ ความพยายามของเรา
ไมมผีลเลยหนอ?
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ภกิษทุัง้หลาย! สิง่เหลานีก้เ็ปนโทษทีเ่กดิจากกามทัง้หลาย
มกีามเปนเหตทุัง้นัน้

ภกิษุทัง้หลาย! ถาเม่ือบุคคลน้ันขยันหม่ันเพียรพยายาม
อยูอยางนี้ โภคะเหลานั้นสำเร็จสมความปรารถนาเขากลับ
เสวยทกุขโทมนสั ทีต่องมกีารระวงัรักษาทรัพยสนิเหลาน้ัน โดย
กงัวลวา ทำอยางไรหนอ? ราชการจะไมรบิเอาไปไดพวกโจร
จะปลนไมได จะไมถกูไฟไหม จะไมถกูน้ำทวมน้ำพดั ทายาทอปัรีย
จะไมลางผลาญฯ

เมื่อบุคคลน้ัน คอยรักษาคุมครองอยูอยางนี้ ทาง
ราชการรบิทรพัยสนิไปกด็ ีพวกโจรปลนเอาไปกด็ ี ไฟไหมเสีย
กด็ ีน้ำพดัไปเสยีก็ด ีทายาทอปัรยีนำไปเสยีก็ด ี เขายอมเศราโศก
ลำบาก รำพนั ตอีก คร่ำครวญ ถงึความหลงเลือนวา สิง่ใดเลา
เคยเปนของเรา แมสิง่นัน้กไ็มเปนของเรา

ภกิษทุัง้หลาย! แมนีเ้ลากเ็ปนโทษของกามท้ังหลายเกิด
เพราะเหตแุหงกามท้ังหลายทัง้น้ัน

ภกิษุทัง้หลาย! อกีประการหน่ึง มกีามเปนเหตุ มกีาม
เปนตนเคา มกีามเปนตัวบังคับ เพราะเหตุแหงกามท้ังหลาย
ทัง้นัน้แล แมพระราชาท้ังหลาย กว็วิาทกันกับพระราชาทัง้หลาย
แมพวกนกับวชก็ววิาทกันกบัพวกนักบวช แมเศรษฐีกว็วิาทกัน
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กบัพวกเศรษฐี แมมารดาก็ววิาทกันกับบุตร แมบตุรกว็วิาท
กนักบับดิา แมพีช่าย นองชายกว็วิาทกัน แมพีส่าว นองสาว
กว็วิาทกนั แมเพ่ือนกับเพือ่นก็ววิาทกนั แมนายกบับาวก็ววิาทกนัฯ

ชนเหลาน้ัน ตางถึงการทะเลาะ แกงแยง วิวาทกัน
ในทีน่ัน้ๆ ทำรายซึง่กนัและกัน ดวยฝามอืบาง ดวยทอนไมบาง
ดวยอาวธุบาง ถงึตายไปตรงนัน้บาง ถงึทุกขปางตายบาง

ภิกษุทั้งหลาย! แมนี้เลาก็เปนโทษของกามทั้งหลาย
เกิดเพราะกามเปนตนเหตุ

ภิกษุทั้งหลาย! อีกประการหน่ึง มีกามเปนเหตุมีกาม
เปนตนเคา มกีามเปนตัวบังคับ เพราะเหตุแหงกามท้ังหลาย
นั้นแล ฝูงชนตางถือดาบและปน วิ่งเขาสูสงครามปะทะกัน
ทัง้ ๒ ขาง เมือ่ทัง้สองฝายถกูคมดาบและลูกปน ถกูดาบแทงบาง
ตดัคอบาง พากนัตายในท่ีนัน้บาง ถงึทกุขปางตายบาง พกิารบางฯ

ภิกษุทั้งหลาย! แมนี้เลาก็เปนโทษของกามทั้งหลาย
เกิดเพราะกามเปนตนเหตุ

ภกิษุทัง้หลาย! อกีประการหน่ึง มกีามเปนเหตุ มกีาม
เปนตนเคา มกีามเปนตัวบังคับ เพราะเหตุแหงกามท้ังหลาย
นัน้แล ฝงูชนปลนกันบาง สมสภูรรยาและสามขีองผอูืน่บาง
ตำรวจจบัตัวไดทำการลงโทษดวยประการตางๆ เชน เฆ่ียน
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ดวยหวายบาง ตดีวยไมบาง ตดัมือตัดเทาบาง ตดัหูตดัจมกู
บาง ฯลฯ

ภิกษุทั้งหลาย! แมนี้เลาก็เปนโทษของกามทั้งหลาย
เปนกองทกุขทีเ่ห็นๆ กนัอย ูมกีามเปนเหตุ มกีามเปนตนเคา
มกีามเปนตวับังคับ เกิดเพราะกามเปนตนเหตุ

ภกิษุทัง้หลาย! อกีประการหน่ึง มกีามเปนเหตุ มกีาม
เปนตัวบังคับ ฝงูชนตางประพฤตกิายทจุริต วจีทจุริต มโนทจุริต
เพราะเหตุแหงการทุจริตเหลานั้น เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ยอมเขาถงึ อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก

ภิกษุทั้งหลาย! แมนี้เลาก็เปนโทษของกามทั้งหลาย
เปนกองทุกขในเบ้ืองหนา มกีามเปนเหตุ มกีามเปนตัวบังคับ
เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังน้ัน

ภิกษุทั้งหลาย! ก็อะไรเลาเปนการถายถอนของกาม
ทัง้หลาย

ภิกษุทั้งหลาย! การกำจัดฉันทราคะในกามทั้งหลาย
การละฉนัทราคะในกามทัง้หลายใดเลา? นีเ้ปนการถายถอน
ของกามท้ังหลาย

ภกิษทุัง้หลาย! สมณะพวกใดพวกหนึง่ ไมรชูดัคณุของ
กามทัง้หลาย โดยเปนคุณ โทษของกามท้ังหลายโดยความเปนโทษ
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และการถายถอนของกามทัง้หลาย โดยความเปนการถายถอน
อยางท่ีกลาวมาน้ีตามความเปนจริง พวกนัน้นะหรือจกัรอบรู
กามทัง้หลายได? ขอนีไ้มเปนฐานะท่ีจะมไีด

ภกิษทุัง้หลาย! สวนสมณะเหลาใดเหลาหน่ึง รชูดัคณุของ
กามทัง้หลายโดยความเปนคุณ โทษของกามท้ังหลายโดยความ
เปนโทษ และการถายถอนกามทัง้หลายโดยวธิทีีถ่กูตองตาม
ความเปนจริง พวกน้ันแหละ จักรูกามและชักจูงผูอื่นใหรู
กามทัง้หลายได ขอนีเ้ปนฐานะทีจ่ะมไีด

ภกิษุทัง้หลาย! กอ็ะไรเลาเปนคุณของรูปท้ังหลาย?
ภิกษุทั้งหลาย! เหมือนอยางวา นางสาวธิดากษัตริย

ธดิาเศรษฐ ีมอีายรุาว ๑๕ หรือ ๑๖ ป ไมสงูเกนิไป ไมต่ำเกนิไป
ไมผอมเกินไป ไมอวนเกนิไป ไมดำเกินไป ไมขาวเกินไป

ภิกษุทั้งหลาย! ในสมัยน้ันนางสาวคนน้ันงดงาม
เปลงปล่ังเปนอยางยิง่ใชหรือไมเลา?”

พวกภิกษุพากันกราบทูลวา
“เปนเชนนัน้ พระเจาขา”
พระพทุธเจาไดตรัสตอไปวา
“ภกิษทุัง้หลาย! ความสขุความโสมนัสอนัใดแล ทีบ่งัเกดิ

ซึง่เพราะอาศยัความงามเปลงปลัง่นัน้ นีเ้ปนคุณของรูปทัง้หลาย
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ภกิษทุัง้หลาย! บคุคลพงึเหน็นางสาวคนนัน้แหละในโลกนี้
โดยสมัยอ่ืนผานไปมีอายุ ๘๐-๙๐ หรือ ๑๐๐ ป โดยกำเนิด
เปนยายแก มีซี่โครงดังกลอนเรือน รางขดงอ ถือไมเทา
งกกระเงิน่เดินไป กระสบักระสาย ผานวัยสาวไปแลว มฟีน
หลุด ผมหงอก ผมโกรน ศรีษะลาน เน้ือเห่ียว มตีวัตกกระ
นีเ้ปนโทษของรูปทัง้หลาย

ภกิษุทัง้หลาย! อกีประการหน่ึง บคุคลพึงเหน็นางสาว
คนน้ันแหละ มอีาพาธ มทีกุข เจบ็หนัก นอนจมอุจจาระและ
ปสสาวะของตน ตองใหคนอื่นพยุงลุก ตองใหคนอ่ืนคอย
ประคอง นีก้เ็ปนโทษของรูปทัง้หลาย

ภกิษุทัง้หลาย! อกีประการหน่ึง บคุคลพึงเหน็นางสาว
คนนัน้แหละ เปนซากศพ ถกูทิง้ไวในปาชา ตายได ๑ วนั กด็ี
ตายได ๒ วนักด็ ี ตายได ๓ วนักด็ ี เปนซากศพขึน้พองก็ดี
มสีเีขียวกด็ ีเกดิหนอนชอนไชก็ด ีนีก้เ็ปนโทษของรปูท้ังหลาย

ภกิษุทัง้หลาย! อกีประการหน่ึง บคุคลพึงเหน็นางสาว
คนนัน้แหละเปนซากศพถกูทิง้ไวในปาชา ฝงูการุมกนัจกิกนิบาง
ฝงูแรงรุมกันจิกกินบาง ฝงูสุนขัรุมกันกัดกินบาง... นีก่เ็ปนโทษ
ของรปูทัง้หลาย

ภกิษุทัง้หลาย! อกีประการหน่ึง บคุคลพึงเหน็นางสาว
คนนัน้แหละ เปนซากศพถกูทิง้ไวในปาชา มแีตโครงกระดูก
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มเีนือ้และเลอืดติดอย ูมเีอน็ยดึอย ูมแีตโครงกระดกูไมมเีลอืดเน้ือ
มีแตกระดูกไมมีเอ็นยึด กระดูกกระจัดกระจายไปทิศตางๆ
กระดูกมือไปทางหนึง่ กระดูกเทาไปทางหนึง่ กระดูกสันหลัง
ไปทางหน่ึง กระดูกซ่ีโครงไปทางหนึง่ กระดูกแขนไปทางหน่ึง
กระดูกขาไปทางหน่ึง กระดูกฟนไปทางหน่ึง หัวกะโหลก
ไปทางหน่ึง นีก้เ็ปนโทษของรปูทัง้หลาย

ภกิษุทัง้หลาย! อกีประการหน่ึง บคุคลพึงเหน็นางสาว
คนนัน้แหละเปนซากศพถกูทิง้ไวในปาชา เหลอืแตกระดูกสขีาว
เปรียบเทียบไดกับสีสังข เหลือแตกระดูกตกคางอยูแรมป
เรียงรายเปนหยอมๆ  เหลือแตกระดูกผุแหลกยยุ

ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอจะสำคัญขอน้ันอยางไร?
ความงดงาม ความเปลงปลัง่ ทีม่ใีนกาลกอนของนางสาวคนนัน้
หายไปแลว แมนีเ้ลากเ็ปนโทษของรปูทัง้หลาย

ภิกษุทั้งหลาย! ก็อะไรเลาเปนการถายถอนของรูป
ทัง้หลาย

ภิกษุทั้งหลาย! การกำจัดฉันทราคะในรูปทั้งหลาย
การละฉนัทราคะในรูปทัง้หลายใดเลา นีเ้ปนการถายถอนของ
รปูทัง้หลาย

ภกิษุทัง้หลาย! กอ็ะไรเลาเปนคุณของเวทนาทัง้หลาย
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม
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ภิกษุทั้งหลาย! อะไรเลาเปนโทษของเวทนาทั้งหลาย
ขอทีเ่วทนา ไมเทีย่ง เปนทกุข มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา
นีเ้ปนโทษของเวทนาท้ังหลาย การรชูดัคณุและโทษของเวทนา
โดยความเปนจริง ยอมละเวทนาได”

มหาทุกขกัขนัธสูตร ๑๒/๑๓๔

ขยายความ
พระสูตรนี ้ทรงแสดงถึงคณุและโทษของกาม พรอมทัง้

อปุมาตัวอยางท่ีชดัเจนมาก ถาทานผอูานสรางมโนภาพไดและ
พจิารณาตาม ยอมจะเกดิความซาบซึง้ และเกิดความดืม่ด่ำ
ในรสพระธรรมย่ิงนัก

ในยามใดทีท่านผอูาน เกดิราคะรบกวนจติ ขอใหเอา
พระสูตรนี้มาอาน ก็จะสามารถบรรเทาความกำหนัดลงได
ไมมากกน็อย ดงัทีผ่จูดัทำไดประสบความสำเรจ็มาแลว

การฟงการอานพระธรรมตางๆ จะกอประโยชนเกนิคา
มไิดเกิดจากการฟง หรือการอานมาก แตสำคัญอยทูีก่ารได
นอมนำเอามาพจิารณาปฏบิตัไิดมากหรือนอย เปนสำคญั

โดยการอานไป กเ็ปรยีบเทียบกบัรางกายของตนเอง
ทำอุปมาตนเหมือนอยูเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจา แลว
พจิารณาไปตามกระแสพระพทุธดำรสั กย็อมไมตางอะไรกับ
การไดรบัฟงพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ ของพระพทุธเจาเลย
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ อังคุตตราปชนบท ได
ตรสักบัพระอทุาย ีถงึกามคณุ ๕ วาเปนกามสขุทีค่วรกลัว เปน
ความสขุท่ีไมสะอาด เปนความสขุของปถุชุน ไมใชความสขุของ
พระอรยิะไว ดงันี้

“อทุายี! กามคณุ ๕ คอื
รปู ทีไ่ดเห็นดวยตา ทีน่ารัก นาใคร นาชอบใจ เปนท่ี
เกดิของความกำหนดั
เสียง ทีไ่ดยนิดวยหู ทีน่ารกั นาใคร นาชอบใจ เปนที่
เกดิของความกำหนดั
กล่ิน ที่ไดดมดวยจมูก ที่นารัก นาใคร นาชอบใจ
เปนทีเ่กดิของความกำหนดั
รส ทีไ่ดลิม้ดวยลิน้ ทีน่ารัก นาใคร นาชอบใจ เปนท่ี
เกดิของความกำหนดั

ความสขุจากกามเปนความสุขไมสะอาด
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สมัผัส ทีไ่ดถกูตองดวยกาย ทีน่ารกั นาใคร นาชอบใจ
เปนทีเ่กดิของความกำหนดั
อทุายี! ความสขุความพอใจ ทีเ่กดิจากกามคุณ ๕ นี้

เราเรียกวา กามสุข (ความสขุท่ีเกิดจากกาม) เปนความสุข
ทีไ่มสะอาด เปนความสขุของปถุชุน ไมใชเปนความสุขของ
พระอริยะ ไมควรเก่ียวของ ไมควรใหเกิดมีขึน้ เม่ือเกิดมีขึน้
กไ็มควรใหลกุลามมากข้ึน ควรกลวัความสขุอันเกิดจากกามน้ัน”

ลฑุกโิกปมสตูร ๑๓/๑๖๔

ขยายความ
เมือ่ทานไดอานพระสตูรยอ ในตอนนีจ้บลงแลว ทาน

จะเหน็ดวยหรอืไมวา ความสขุจากกามเปนความสุขไมสะอาด?
สำหรับผจูดัทำแลว เหน็ดวย ๑๐๐% เพราะไดเคยสัมผัสมา
แลวเกือบจะทุกรปูแบบ ยงัไมพบกามสวนไหนเลย ทีเ่ปนความสขุ
อนัสะอาด คอื “สขุเยน็” กามมีแต “สขุรอน” ทัง้นัน้

ไมวาความสขุท่ีจะเกดิจากการสัมผัส ในสวนไหนๆ ของ
รางกาย เชน แกม ปาก จมูก หรือผิวหนงัสวนอืน่ๆ ทัง้หมด
ตลอดจนความสขุท่ีถอืกันวา “สงูสุด” คอืความสขุอันเกิดจาก
การสมัผสัเสยีดสทีางทอปสสาวะ ในภาวะปกตธิรรมดา หรอื
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การสัมผัสเสียดสีทางทออุจจาระ ในภาวะของจิตท่ีวิปริต
ผดิธรรมดา และฝนธรรมชาตกิต็าม

ขอใหมองดวยสจัธรรม มสีวนไหน? ตรงไหน? ทีห่อม
และสะอาดเองบาง? ไมมเีลยจรงิๆ มแีตเหมน็ไปทกุสวนและ
สารพดัท่ีจะเหม็น แตทัง้ท่ีเหมน็และไมสะอาด เราก็ยงัเสพดวย
ความลมุหลง และมวัเมาสยบจนชัว่ชีวติ ทัง้น้ีเพราะเหตุใด?

ก็เพราะวาเรามีราคะเปน “อนุสัย” มันนอนเน่ืองอยู
ภายในเม่ือมีสิง่ย่ัวยุ ขาดสต ิขาดปญญา ทีจ่ะพิจารณาถงึทุกข
โทษและภยัตางๆ เราจึงสนองมนั ไมรจูกัจบส้ิน จรงิหรอืไม?
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พระพทุธเจาประทบัอย ูณ พระวหิารบพุพาราม เมือง
สาวตัถี พระเจาปเสนทิโกศล กำลงัเฝาพระพทุธองคอย ูขณะนัน้
มนีกับวชลทัธิอืน่ ๕ พวก มพีวกละ ๗ คน เดนิทางผานไป
พระเจาปเสนทโิกศลทรงเหน็ จงึทรงยกหัตถไหวนกับวชเหลานัน้
ครัน้แลวไดทลูพระพทุธองควา

“พวกนักบวชเหลาน้ันคงเปนพระอรหันต หรือบรรลุ
พระอรหตัตมรรคเหลาใดเหลาหน่ึงในโลก”

พระพุทธองคทรงแยงวา
“มหาบพติร! พระองคเปนคฤหสัถบริโภคกาม ครอบครอง

เรือน บรรทมเบียดพระโอรสและพระชายา ทาจณุจันทน ทรง
มาลาของหอม และเคร่ืองลูบไล ยนิดเีงนิและทอง ยากท่ีจะ
รเูรือ่งนีว้า คนพวกนีเ้ปนพระอรหันต หรอืบรรลอุรหตัตมรรค”

และไดตรสัเสนอแนะการดคูน ตอไปอกีวา
“มหาบพติร! ศลีจะพึงรไูดดวยการอยรูวมกนันานๆ

ความสะอาดจะพึงรูไดดวยการงาน กำลังใจจะพึงรูได
เมือ่คราวมีภยั ปญญาจะพึงรไูดดวยการสนทนา”

ชฏิลสูตร ๑๕/๑๑๒

ผเูก่ียวของกามไมรธูรรมข้ันสูง
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ขยายความ
พระสูตรนี ้นาจะเปนคตทิีด่ ีสำหรบัผทูีช่อบอวดตวัวา

มคีวามรเูหนือคนอืน่ หรอืแมกระทัง่พระพุทธเจา เขากย็งักลา
คานคำสอนของทาน ชางหมิน่เหมตออเวจีอยางยิง่

จรงิอย ูการวิจยั วจิารณ โดยมีปญญาเปนแนวทางน้ัน
เปนสิ่งที่พระพุทธองคทรงสรรเสริญ แตทั้งนี้จะตองต้ังอยู
บนฐานของความคารวะดวย และท่ีจะลืมไมไดกค็อื อยาไดเอา
ความรสูกึนึกคิดของปถุชุน คนทีห่นาแนนไปดวยกเิลสตัณหา
ไปเทยีบปญญาบารมีของพระพุทธเจาเลย ไมมทีางจะเขากัน
ไดเลยเหมอืนน้ำกับน้ำมัน ฉะนัน้

โดยเฉพาะเรื่องมรรคผลนิพพานดวยแลว เปนสิ่งที่
ไมอาจจะคดิคำนวณได แตเราจะถงึไดดวยการปฏบิตัติามแนวทาง
ของทานอยางถกูตอง และจะตองอาศยับารมีเปนทนุอกีดวย

ทีจ่ะขอเนนเปนพิเศษกค็อื จะตอง “ปฏิบตัติามแนวทาง
ของทาน” ไมใชคดิต้ังกฎเกณฑเอาเอง หวงัจะเปนอาจารยใหญ
เปนเจาสำนัก เปนอาจารยเขา หวังใหเดนใหดงั ซึง่การทำเชนน้ัน
แทนทีก่เิลสตณัหาจะลดหรอืหมดไป กก็ลับจะพอกพนูยิง่ขึน้
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วนัหน่ึงพวกภิกษเุขาไปบณิฑบาตในเมอืงสาวัตถ ีเหน็พวก
นักโทษหลายคน ถูกพระเจาปเสนทิโกศล สั่งใหจองจำดวย
เชือกบาง จองจำดวยข่ือคาบาง จองจำดวยโซตรวนบาง ทาน
เหน็แลวพากนัสลดสังเวชใจย่ิงนกั

หลังจากฉันภัตตาหารแลว จึงเขาไปเฝากราบทูล
เน้ือความใหพระพุทธองคทรงทราบ คร้ันทรงทราบแลว ไดตรัส
กบัภิกษุเหลาน้ันวา

“นักปราชญทั้งหลาย ไมไดกลาววาเคร่ืองจองจำ
ทีท่ำดวยเชอืก ไม และเหล็ก วาเปนเครือ่งจองจำท่ีมัน่คง
ถาวรอะไรเลย แทจริงปราชญทัง้หลาย ยอมกลาวตรงกันวา
ความรักใครพอใจในเงินทอง เครื่องประดับ ความหวง
อาลัยในภรรยาและบุตรท้ังหลาย วาเปนเคร่ืองจองจำท่ี
มัน่คงสลดัไดยากนัก มแีตพาใหจติตกต่ำ นบัวาเปนเคร่ือง
จองจำทีห่ยอนๆ แตสลดัไดยากนกั

เคร่ืองผกูทีห่ยอนแตมัน่คง



นกัปราชญทัง้หลาย ตดัเคร่ืองจองจำเหลาน้ัน (ทรัพย
และลกูเมีย) แลวออกบวช เปนผไูมมคีวามหวงอาลัย เพราะ
ละกามสขุเสียไดแลว”

พนัธนสตูร ๑๕/๑๑๐
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ขยายความ
จากคติของพระสูตรน้ี ทานผูอานก็อาจจะสำรวจดู

ตนเองวาเรามีเครือ่งจองจำอะไรในตนบาง? นอกจากความ
รกัใคร พอใจในเงนิทอง เครือ่งประดบัตางๆ ความหวงใยใน
บตุรและภรรยา (สาม)ี เปนตนแลว

เรายงัมีเคร่ืองจองจำปลกียอยอะไร ทีต่องทำใหจติใจ
ของเราตอง “ตกเปนทาส” อยปูระจำ เชน สรุา บหุรี ่ยาบา
ยาอ ีการพนนั และส่ิงเสพตดิอืน่ๆ ทีท่ำใหจติของเราขาดความ
เปนอสิระไปตลอดชีวติบาง?

ในพระสูตรน้ี ทานระบสุิง่หน่ึงไปท่ีเคร่ืองประดับ กน็บัวา
นาพิจารณามากกวา การทีเ่ราประดับส่ิงตางๆ เชน สรอยคอ
สรอยขอมือ ตางห ูแหวน เปนตนน้ัน เราประดบัเพือ่อะไร?
ซึง่ปญหาเหลาน้ัน กม็กีารตกเปนทาสของเครือ่งจองจำรวม
อยดูวย แมวาภายในจติจริงๆ จะมีความอยากสวย หรอือยาก
อวดซอนอยกูต็าม

อันท่ีจริง คาตัวของคนมิไดอยูที่เครื่องประดับตางๆ
แตอยทูีค่ณุธรรมทัง้ปวง ทีม่มีากหรอืนอยตางหากเลา การ
ประดบัส่ิงของตางๆ เสียอีก จะกอใหเกิดภัยอันตราย และ
หมดเปลอืงในส่ิงท่ีไมจำเปนแกชวีติเลย
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถ ีไดตรสักบัภกิษทุัง้หลายถงึความหมายของขนัธ ๕ คอื
รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ ไวดงัน้ี

“ภกิษทุัง้หลาย ! เพราะอะไรจึงเรยีกวารปู เพราะสลาย
ไปดวยความหนาว รอน หวิ กระหาย เพราะลม แดด และ
สตัวเลือ้ยคลานบาง

เพราะอะไรจึงเรยีกวาเวทนา เพราะเสวยหรือรบัอารมณ
ทีเ่ปนสุขบาง ทกุขบาง ไมทกุขไมสขุบาง

เพราะอะไรจึงเรียกวาสัญญา เพราะจำสีเขียว แดง
เหลอืง ขาวได

เพราะอะไรจึงเรยีกวาสงัขาร เพราะปรุงแตงสงัขตธรรม
คอืรปู เปนตน

เพราะอะไรจึงเรยีกวาวญิญาณ เพราะรแูจงในอารมณ
ทีม่ากระทบทางตา ห ูจมกู  ลิน้ กาย ใจ เปนตน”

ขชัชนสิตูร ๑๗/๙๕

ความหมายของขันธ ๕
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ขยายความ
ขันธ ๕ เปนเร่ืองท่ีชาวพุทธทุกคน ควรจะทำความ

เขาใจใหกระจาง เพราะเปนเร่ืองท่ีพระพทุธเจาทรงสอนมาก
เมือ่เขาใจเรือ่งน้ีดแีลว การปฏบิตัธิรรมกง็ายเขา เพราะเหตวุา
รปูทีเ่ราหลงรักใคร หลงยึดมัน่ถอืมัน่วาเปนเรา และของเราน้ัน
แทจริงมันมิไดอยใูนอำนาจของใครทัง้ส้ิน มนัยอมเปนไปตาม
กฎของไตรลักษณ

ขันธ ๕ นี้เม่ือเรายึดถือวา มันเปนของเรา เม่ือมัน
เปลีย่นแปรไป เรากเ็ปนทกุขเสียใจ ถาเราไมมคีวามยึดมัน่วา
เราวาของเรา ความทุกขก็ไมมี พระพุทธเจาทรงสอนให
ชาวโลกยอมรบัสภาพตามเปนจรงิ อยาไปฝนหรอืทวนกระแส
ธรรมดาเขา

ชีวิตของแตละคน ยอมประกอบข้ึนดวยขันธ ๕ คือ
รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ และเพราะอาศัย
ขนัธ ๕ นีแ่หละ ถาเราขาดการพิจารณา โมหะความหลงก็จะ
เขามาครอบงำ ยดึถอืวาเปนเราและของเรา แลวกท็ำบญุบาง
ทำบาปบาง แลวกเ็สวยผลของกรรมนัน้ เวยีนวายตาย-เกดิ
ไมรจูกัจบสิน้

ถาเราไมพบคำสอนของพระพทุธเจา ไมไดปฏบิตัติาม
คำสั่งสอนของพระองค เราก็จะไมมีการสิ้นสุดภพชาติได
เม่ือเราไดพบพระธรรมอันประเสริฐเชนน้ีแลว ก็อยาไดรีรอ
ตอไปอีกเลย ชีวิตเปนของนอย และไมมีหลักอะไรประกัน
ควรจะรบีทำทีพ่ึง่ใหตนเองเสียแตบดันีเ้ถดิ
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๑. ชาต ิ : ความเกดิ ความเกดิพรอม ความหยัง่ลง
ความเกดิจำเพาะ ความปรากฏแหงขนัธ

๒. ชรา : ความคร่ำครา ความท่ีฟนหลดุ ผมหงอก
หนงัเหีย่ว ความเสือ่มสิน้แหงอาย ุความแกหงอม

๓. มรณะ : ความเคล่ือน ความทำลาย ความหายไป
ความตาย ความทำกาละ ความแตกแหงขันธ

๔. โสกะ : ความโศกเศรา กริยิาโศกเศรา แหงผาก
ความเกรียมใจ ความเส่ือมญาต ิทรพัย โรค

๕. ปรเิทวะ : ความรองไห ความคร่ำครวญ กริยิา
รองไห ความบนถึง พร่ำเพอ ร่ำไห เสื่อมญาติ
ทรัพย โรค

๖. ทกุข : ความไมสบายกาย ความทกุขกาย ความ
เสวยอารมณทีไ่มสบายอนัเกดิแตกายสัมผัส

ความหมายของทุกขอริยสัจ ๔
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๗. โทมนสั : ความไมสบายใจ ความทกุขใจ ความ
เสวยอารมณทีไ่มสบายอนัเกิดแตเจโตสมัผสั

๘. อุปายาส : ความแคน ความขุนแคน ของผูที่
ถกูกระทบดวยความเสือ่มญาต ิทรพัย โรค

๙. อปัปเยหิสมัปโยค : ความไปรวม ความมารวม
ความประชุมรวม ความอยูรวมกับอารมณอันไม
ปรารถนา ไมเปนทีร่กั ไมเปนทีช่อบใจในรปู เสยีง
บุคคล

๑๐. ปเยหิวปิปโยค : ความไมไปรวม ความไมมารวม
ความไมประชมุรวม ความไมอยรูวมกบัอารมณอนั
เปนทีป่รารถนาในรูปฯ หรอืกบับคุคล

๑๑. ยมัปจฉังนลภติตมัป : ความปรารถนา วาขอเรา
อยาไดเปนผมูคีวามเกิดเปนธรรมดา หรือความเกดิ
อยาไดมาถงึเราเลยหนา

สจัจวิภงัค ๓๕/๑๑๔
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ผชูนะยอมกอเวร



พระพทุธเจาประทบัอย ูณ พระวหิารบพุพาราม เมือง
สาวัตถี ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลพระพุทธเจา ถึงพระเจา
อชาตศัตรู ยกทพัไปตแีควนกาส ีพระเจาปเสนทโิกศลไดยกทพั
ไปปองกนั แตพายแพกลับมา ทรงทราบแลวไดตรัสวา

“ภกิษทุัง้หลาย! วนันีพ้ระเจาปเสนทโิกศล ทรงแพมา
แลวอยางน้ี จะบรรทมเปนทุกขตลอดคืนน้ี”

และทรงแสดงผลแหงสงคราม เปนคตเิตือนใจวา
“ผชูนะยอมกอเวร ผแูพยอมนอนเปนทกุข บคุคลละ

ความชนะและความแพเสียแลว จงึสงบระงบั (เวร) นอนเปนสุข”
ตอนทายอีกสตูรตอมา พระเจาปเสนทโิกศลทรงชนะบาง

พระพุทธองคตรัสวา
“คนพาลยอมสำคญัวาเปนสขุ เมือ่บาปยังไมใหผล

ถาบาปใหผลเม่ือใด คนพาลยอมไดรบัทกุขเมือ่นัน้
ผฆูายอมถกูฆาตอบ ผชูนะยอมไดรบัการชนะตอบ

ผดูายอมถูกดาตอบ ผโูกรธยอมไดรบัการโกรธตอบ เพราะ
ความหมนุเวียนแหงกรรม”

สงัคามวตัถุสตูร ๑๕/๑๑๙
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ขยายความ
เร่ืองการแพการชนะ เร่ืองการไดการเสีย เปนเรื่อง

ของโลก ไมมกีารสิน้สุดหรือยุตลิงได ตราบใดท่ียงัมีการแพ
หรอืชนะกันอย ู เวรกย็อมจะไมสิน้สดุ ตอเมือ่ใดเลิกแพ และ
เลิกชนะเสยีได เวรก็ยอมจะสิน้สุด

ในทางพระ ทานจงึนิยมการชนะตนเอง หรือชนะกิเลส
ตณัหาในตนเอง เพราะถาชนะไดแลว ยอมเกิดความเย็น สงบ
จะไปทีไ่หน จะอยทูีไ่หนก็จะมแีตความสงบสุข ทัง้ตนเองและผอูืน่

พระพุทธองคจงึทรงเปรยีบเทียบไววา การชนะขาศึก
ทัง้กองทพั ชนะคนอืน่ตัง้หม่ืนตัง้แสน กไ็มประเสริฐเทากบั
การชนะตนเองเพียงคนเดยีว

ทัง้นีเ้พราะการชนะคนอ่ืนนัน้ อาจกลับกลายเปนแพกไ็ด
และท่ีสำคญัคือผแูพ กย็อมจะผกูเวร คอืคิดจะแกแคนอยตูลอด
เวลา เปนการกอเวรท่ียดืเยือ้เรือ้รงัไมมวีนัสิน้สดุ

แตวาการทีจ่ะเอาชนะตนเองนี ่มนัก็ไมใชเร่ืองงายดายนกั
ถาไมอาศัยจติใจท่ีเขมแขง็เด็ดเด่ียว และทำอยางจริงจงัตลอด
ไปแลว ถาไมแพมนัแตในมงุ กม็กัจะไปตกมาตายทีก่ลางทาง
อยางไมตองสงสยั
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พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน เมือง
ราชคฤห พราหมณอสุรนิทกะทราบวาเพือ่นรกั ไปบวชในสำนกั
พระพทุธเจา เขารสูกึโกรธแคนพระองคมาก ไดรบีไปเฝาถงึ
ทีป่ระทบั เม่ือพบพระพทุธเจาแลว เขากร็ะดมคำดาอันหยาบคาย
ใสพระองคจนนบัไมทนั พระพุทธเจาทรงนิง่ใหเขาดาขางเดียว
เขาดาจนพอใจแลวจึงคิดวา พระพทุธเจายอมแพ เขาจงึพูดวา

“พระสมณะ ! เราชนะทานแลว พระสมณะ ! เรา
ชนะทานแลว”

พระพุทธองคตรสัสอบดวยพระเมตตาวา
“คนพาลกลาวคำหยาบดวยวาจา ยอมสำคญัวาชนะ
ทาเดยีว
แตความอดกล้ันไมไดตอบโต เปนความชนะของ
บณัฑติ
ผูใดโกรธตอบคนที่โกรธแลว ผูนั้นเปนคนเลวกวา
ผโูกรธกอน

ผโูกรธตอบคนท่ีโกรธกอน
เปนคนท่ีเลวกวา
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ผูไมโกรธตอบคนท่ีโกรธแลว ชื่อวาชนะสงครามที่
ชนะไดยาก
ผใูดรวูาผอูืน่โกรธแลว เปนผมูสีติสงบอยไูด ยอมเกิด
คณุทัง้สองฝาย”
สดุทาย พราหมณอสริุนทกะเกดิความเลือ่มใส ทลูขอบวช

ครัน้บวชแลวไมนาน ปลกีตนไปบำเพญ็เพียรกบ็รรลุเปนพระอรหนัต
อสรุนิทกสตูร ๑๕/๒๒๖

ขยายความ
เรือ่งความโกรธนี ้ความคิดของชาวบาน มกัจะสวนทาง

กบัชาววดั ชาวบานถอืวาใครดาเรา แลวเราไดดาตอบจงึจะถอื
วาสาสมกนั ยิง่ดาจนอีกฝายหน่ึงเงยีบหมดคำดา กถ็อืวาเปน
ชยัชนะทีเ่ดด็ขาด

แตทางพระหาไดถอือยางน้ันไม เม่ือมีใครดาเรา ถาเรา
นิง่เฉยได สงบไดทัง้กาย วาจา ถอืวาเปนชยัชนะทีย่อดเยีย่ม
เพราะถอืวาชนะกเิลส คอืความโกรธของตนเองได

พระพุทธเจาและพระอรยิเจาทัง้หลาย ทานใชวธินีีแ้ละ
กไ็ดผลดีมาตลอด ควรท่ีชาวพุทธจะดำเนนิตาม
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พระพุทธเจาประทบัอย ูณ พระวหิารเวฬวุนั เมืองราชคฤห
นางธนัญชานีพราหมณี มีความเล่ือมในพระพุทธเจามาก
วนัหน่ึงนางยกอาหารจะเอามาใหสามี เทาไดกาวพลาดจะหกลม
ดวยความตกใจ นางจึงเปลงอุทานวา

“นะโม! นะโม! นะโม!”
อนัหมายถงึความนอบนอมแดพระพทุธเจา
พราหมณสามีโกรธจัด เพราะไมชอบพระพุทธเจาจึง

ตวาดวา
“อคีนชัว่! พระพทุธเจาของมงึดยีงัไง จงึตองนอบนอม

ดวย?”
“พอพราหมณ! ดฉินัยงัไมเคยเห็นใครในโลกน้ี พรอมทัง้

เทวโลก และพรหมโลก จะเสมอพระองคเลย ถาทานอยากรู
กเ็ชญิไปเฝาเองเถิด”

ดวยอารมณเดอืดพลาน เขาจึงรบีไปเฝาพระพุทธองค
แลวทูลถามวา

ฆาความโกรธแลวนอนสบาย
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“พระโคดม! คนเราฆาอะไรจงึนอนสบาย?”
“ฆาความโกรธสิพราหมณ! จงึนอนสบาย ผใูดฆาความ

โกรธได จะไมเศราโศก พระอริยเจาสรรเสรญิการฆาความ
โกรธอันมรีากเปนพษิ”

พราหมณไดฟงเกดิความเลือ่มใส ทลูขอบวช คร้ันบวช
แลวไมนานกบ็ำเพ็ญความเพียร จนบรรลเุปนพระอรหันตองค
หนึง่ในโลก

ธนญัชานีสตูร ๑๕/๒๒๒

ขยายความ
ความโกรธเปรียบเหมอืนไฟ ยอมลกุไหมไดทกุสิง่ ไมวา

สิง่ดีหรือส่ิงช่ัว
แตไฟแมจะรอนแรงและเปนอันตราย ถาควบคุมให

ถกูตอง ยอมจะใชใหเกดิคณุได แตความโกรธนัน้ ไมเคยใหคณุ
แกใครเลย

ฉะนั้น ผูหวังความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม
จงึตองพยายามดับความโกรธใหไดมากทีส่ดุ ยิง่ดบัไดมากเทาไร
เราเองก็ยอมจะประสบความสงบสุขมากขึน้เทานัน้ ตรงขาม
ถาขนืปลอยใหโกรธบอยๆ นอกจากจะเกดิโทษทางจติใจแลว
ยงัเปนบอเกดิของโรคตางๆ หลากหลายอีกดวย



289ธรรมรักษา

พระพุทธเจาประทบัอย ูณ ถ้ำอนิทสาละ พระอินทรได
เขาไปเฝา แลวทูลถามปญหาหลายขอ ปญหาขอหน่ึงมีใจความวา

“ขาแตพระองคผนูริทกุข กภ็กิษปุฏบิตัอิยางไร จงึจะ
ชือ่วาปฏิบตัแิลวเพ่ือความสำรวมอนิทรีย?”

พระพุทธองคไดตรสัตอบวา
“จอมเทพ! อาตมภาพกลาวถึงรูป ที่จะพึงรูแจงดวย

นยันตา โดยแยกเปน ๒ คอื รปูทีค่วรดกูม็ ีรปูทีไ่มควรดกูม็ี
กลาวถึงเสียง ทีจ่ะพึงรแูจงดวยหู โดยแยกออกเปน ๒

คอื เสยีงทีค่วรฟงกม็ ีเสยีงทีไ่มควรฟงกม็ี
กลาวถึงกล่ิน ทีจ่ะพึงรแูจงดวยจมกู โดยแยกออกเปน ๒

คอื กลิน่ทีค่วรดมก็ม ีกลิน่ทีไ่มควรดมกม็ี
กลาวถึงรส ทีจ่ะพึงรแูจงดวยล้ิน โดยแยกออกเปน ๒

คอื รสท่ีควรล้ิมกม็ ีรสท่ีไมควรล้ิมกม็ี

สิ่งท่ีควรและไมควรเก่ียวของ
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กลาวถงึสัมผัส ทีจ่ะพงึรแูจงดวยกาย โดยแยกออกเปน ๒
คอื กายทีค่วรสมัผสักม็ ีกายทีไ่มควรสมัผสักม็ี

กลาวถงึอารมณ ทีจ่ะพงึรแูจงดวยใจ โดยแยกเปน ๒
คอื อารมณทีค่วรรับกม็ ีอารมณทีไ่มควรรับกม็”ี

เม่ือพระพทุธเจาตรัสเพยีงเทานี ้พระอนิทรกไ็ดทลูวา
ตนไดเขาใจเนือ้ความถึงสิง่ทีค่วรเกีย่วของ และไมควรเกีย่วของ
แลววา

เมือ่บคุคลใดเก่ียวของกับ รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั
และอารมณใดแลว เปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกเจรญิข้ึน
แตกุศลธรรมอันดีงามเสื่อมลง สิ่งนั้นบุคคลไมควรเขาไป
เก่ียวของดวย

แตถาบคุคลใด เขาไปเก่ียวของกบั รปู เสียง กลิน่ รส
สัมผัส และอารมณใดแลว เปนเหตุใหกุศลธรรมเจริญขึ้น
แตอกศุลธรรมเส่ือมลง สิง่น้ันบุคคลควรเขาไปเก่ียวของดวย

สกักปญหสูตร ๑๐/๒๔๙

ขยายความ
การปฏิบตัธิรรมเพ่ือการดับทุกข ปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ

คือความเห็นที่ถูกตอง นับวาสำคัญมากเปนอันดับหนึ่ง
อีกอันดับสอง ที่นับวาสำคัญรองลงมาก็คือ การตัดสินใจ
เดด็เด่ียว ทีจ่ะเลิกละส่ิงทีเ่หน็วาไมควรเก่ียวของ เชน



291ธรรมรักษา

การดใูนส่ิงท่ีไมควรด ูคอืดูแลวเกิดอกุศลในจติ กจ็ะตอง
“ปลูกปญญา” คือการพิจารณาใหเห็นทั้งคุณและโทษ และ
รบัเอาแตสวนทีเ่ปนคุณโดยละเวนสวนทีเ่ปนโทษเสยีใหได

พระสูตรน้ี นบัวาสอดคลองกับยุคสมัยน้ีอยางย่ิง คอื
เม่ือโลกยิง่พฒันาในดานวตัถุมากขึน้ สิง่ท่ีไมเปนประโยชนเปน
โทษเปนพิษเปนภัย กม็ขีึน้มากตามมา เชน สรุา บหุร่ี เฮโรอีน
ฝน กญัชา ยาบา ยาอ ียาไอซ และสิง่เสพตดิตางๆ

สิง่เสพติดเหลาน้ี คนท่ัวไปก็ยอมจะรอูยเูต็มอก วาไมมคีณุ
มแีตโทษ แตกอ็ดทีจ่ะลองเสพไมได และเมือ่เสพจนตดิแลว
ก็ยังไมคิดจะเลิก นั่นเพราะอะไร? ก็เพราะเราขาดปญญา
ขาดสจัจะ ขาดความอดทน จติใจกเ็ลยออนแอกลายเปนทาส
ของมันตลอดไป

พระสตูรน้ี แมวาพระอินทรจะถาม ถงึขอปฏบิตัขิองพระ
แตชาวบานเรากส็ามารถประยกุตเอามาปฏบิตัไิด ไมตองถงึ
กับสำรวมอินทรียหรอก เพียงแตใชปญญาแยกใหออกวา
สิง่ใดท่ีเราเขาไปสัมผสัเก่ียวของดวยแลว เกดิทกุข โทษ ภยั
หรือเกิดอกุศล เราก ็ “อธิษฐานใจ” เลิกละไมเก่ียวของในสิง่
นัน้ๆ เสีย ความทกุขมนัก็ไมมทีางท่ีจะเกดิข้ึนได ขอสำคัญก็
“ใจ” นีแ่หละทีจ่ะตอง “จรงิ” กบัมัน ถาใจเรายอมแพแลว
อะไรๆ เราก็ตองแพหมด และจะตองแพมนัไปตลอดชาติ
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พระพทุธเจาประทับอย ูณ พระวหิารเวฬวุนั เมอืงราชคฤห
พระวกักลิเจ็บหนกัอยทูีบ่านนายชางทำหมอ จงึใหพระไปกราบทลู
พระพุทธองค พระพุทธองคทรงทราบแลวจึงเสด็จมาเย่ียม
ทรงเตือนใหพระวกักลริะลกึถึงศีล พระวกักลกิราบทูลวา จะไป
กราบทูลเอง แตไมอาจไปไดเพราะลุกไมขึน้ พระพุทธองคตรัสวา

“อยาเลย วกักลิ! รางกายอนัเปอยเนาของเรา ทีเ่ธอ
เหน็นีจ้ะมปีระโยชนอะไร?

วักกลิ! ผูใดแลเห็นธรรม ผูนั้นช่ือวายอมเห็นเรา
ผใูดเหน็เรา ผนูัน้ช่ือวายอมเหน็ธรรม

วกักลิ! เปนความจรงิ บคุคลเห็นธรรมก็ยอมเหน็เรา
บคุคลเหน็เรากย็อมเห็นธรรม”

เมือ่พระพุทธเจาเสดจ็กลับแลว เทวดาไดไปเฝาทลูถงึ
พระวกักล ิ แลวทรงใหภกิษนุำขาวเทวดา มาบอกพระวกักลิ
พอรวูาพระพุทธองคทรงใหพระนำขาวมาบอกเทาน้ัน พระวกักลิ
ขอใหพระท่ีพยาบาลตน ชวยยกตนลงจากเตียงนอนเจ็บกอน
แลวจึงคอยเลาใหฟง แสดงถึงความเคารพพระพุทธองคสงูสุด
แมจะเจ็บหนักปานนัน้

ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นพระพุทธเจา
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หลังจากนัน้ไมนาน พระวักกลกิฆ็าตัวตาย แลวปรนิพิพาน
พระพุทธองคไดเสด็จมาเยีย่มศพ และทรงช้ีใหภกิษทุีต่ามเสดจ็
ดูหมอกควัน ซึ่งเปนพญามารกำลังตามหาวิญญาณของ
พระวักกลิวาจะอยูแหงใด ก็ตามหาไมพบ เพราะพระวักกลิ
ปรนิพิพานเสยีแลว

วกักลิสตูร ๑๗/๑๒๘

ขยายความ
พระสูตรนี ้ใหแงคดิแกเรา อยางนอยก ็๓ ประการ คอื
๑. พระพุทธเจาไมประสงคใหสาวกติดในตัวบุคคล

แมแตพระพทุธเจา เพราะรางกายของคนเปนของเปอยเนา
ไมมสีาระแกนสาร แตทรงใหตดิธรรมะ คอื ปฏบิตัธิรรมะแทน

๒. คนที่ฆาตัวตายแลวไปนิพพานก็มี พระวักกลิทาน
บรรลุธรรมเปนพระโสดาบันมากอน ภายหลงัทานเจรญิฌาน
พอออกจากฌานแลวทานก็เอามีดเชือดคอตนเอง แลวเอา
ทกุขเวทนานัน้แหละเปนอารมณเจริญวปิสสนา จนบรรลเุปน
พระอรหนัตและนิพพานเลย

๓. ในพระสูตรน้ี ไดกลาวถึงมาร ทีต่ามหาวิญญาณของ
พระวักกลิ ที่สามารถเห็นดวยตา แตผูที่เห็นนั้น ทานจะได
คณุวเิศษชัน้ไหนทานไมไดกลาว
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พระพทุธเจาประทบัอย ูณ พระวหิารบพุพาราม เมือง
สาวตัถี ทาวสกักะไดเสดจ็ไปเฝา ทลูถามปญหาธรรมะ ทีจ่ะเอา
ชนะตัณหา ชนิดท่ีสัน้ท่ีสดุยอท่ีสดุ ความวา

“ภกิษปุฏบิตัธิรรมะ ทีย่อและสัน้เพยีงเทาไร จงึจะได
ชือ่วาพนจากตัณหาอยางเดด็ขาด?”

พระพุทธองคตรัสตอบวา
“ภกิษุพงึทำในใจวา “สิง่ทัง้ปวงไมควรยดึมัน่ถอืมัน่”

เธอไดรบัเวทนาอยางใดอยางหนึง่ ทีเ่ปนสขุกด็ ีทีเ่ปนทกุขกดี็
ทีไ่มสขุไมทกุขกด็ ี เหน็วาไมเทีย่ง ไมแนนอน เกดิขึน้แลวกด็บัไป
เมือ่พจิารณาดงันัน้ จงึไมควรยึดมัน่ถอืมัน่สิง่ใดๆ ในโลก

ภิกษุปฏิบัติเพียงเทาน้ีแล ยอมไดชื่อวาชนะตัณหา
มีความปลอดโปรงจากกิเลสท้ังปวง ยอมประเสริฐกวา
เทวดาและมนษุยทัง้หลาย”

จฬูตัณหาสงัขยสตูร ๑๒/๓๗๘

ความไมยดึม่ันชนะตัณหา
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ขยายความ
ตณัหา คอื ความทะยานอยาก, ความดิน้รน, ความ

ปรารถนา, ความแสหา ตณัหาแสดงออกใน ๓ ลกัษณะ คอื
๑.กามตัณหา ความทะยานอยากไดกาม อยากไดอารมณ
อนันาใคร ๒.ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเปน
นัน่เปนนี ่๓.วภิวตัณหา ความอยากไมเปนนัน่ไมเปนนี ่อยาก
พรากพนดับสูญไปเสีย

อปุาทาน คอื ความยดึมัน่, ความถอืมัน่ดวยอำนาจ
กเิลส ม ี ๔ อยาง ไดแก ๑.กามุปาทาน ความถอืม่ันในกาม
๒.ทฏิปุาทาน ความถือมัน่ในทิฏฐ ิ (ความเหน็ผดิ) ๓.สลีพัพ
ตุปาทาน ความถือม่ันในศีลและพรต ๔.อัตตวาทุปาทาน
ความถือมัน่วาทะวาตน

ไดนำเอาความหมายของคำวาตัณหาและอุปาทาน
มาลงไวละเอียด เพื่อจะไดทองจำช่ือ และความหมายคำ
ทั้งสองนี้ใหแมนยำ เพราะมีความสำคัญตอทุกชีวิต และมี
บทบาทที่จะบันดาลใหชีวิตของทุกคน เปนไปตามอำนาจ
ของมนั และเจาตณัหานีแ่หละ เปนผบูงการใหคนเราตองเกดิ
แลวเกิดเลาไมรจูกัส้ินสุด

เม่ือรจูกับทบาทของมนัดีแลว จะไดพยายามฝนหรอืเอา
ชนะมันบาง ความทุกขก็จะไดลดนอยลงหรือไมเกิดเลย



296 พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

มีขุนพลอยพยัก ที่ตอจากตัณหาคืออุปาทาน เหมือนพี่นอง
ฝาแฝด เม่ือมีตณัหาแลวก็มกัจะมีอปุาทานเขาผสมดวย และ
เม่ือเกิดอุปาทานแลว พจิารณาดใูหดเีถิด จะตองมีมลูมาจาก
ตณัหา

ดงัน้ัน ในชวีติประจำวันของเรา โปรดลองสำรวจดูสิวา
เราตกอยภูายใตอทิธพิลของตณัหาและอุปาทานบางหรอืไม?
ถาเรายงัตกอยภูายใตอำนาจของมนั ความทกุขทัง้ปวงกไ็มอาจ
จะดับได
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เม่ือกอนและเดี๋ยวน้ี



เมือ่กอน ผมของเรามีสีดำคลายกับสีปกแมลงภูมี
ปลายงอน

เดีย๋วนี้ กลายเปนเชนปอเพราะความแกชรา
เม่ือกอน มวยผมของเรามีกลิ่นหอม ดุจอบดวย

ดอกมะลิ เปนตน เต็มไปดวยดอกไม
เดีย๋วน้ี มกีลิน่เหมน็เหมอืนขนกระตาย เพราะความ

แกชรา
เม่ือกอน ผมของเรามปีลายอนังดงาม วจิติรดวยหวี

และเครือ่งปกผม เหมอืนปาไมอนัปลูกเปน
แถวงามสะพร่ัง

เดีย๋วนี้ กลายเปนผมโกรนในทีน่ัน้ๆ
เม่ือกอน ผมของเราประดับดวยมวยผมอันงดงาม

ดงัประดับดวยทองคำอันละเอียด มกีล่ินหอม
เดีย๋วนี้ ลานตลอดหวัเพราะความแกชรา
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เม่ือกอน คิ้วของเรางดงามคลายรอยอันนายชาง
เขียนดีแลว

เดีย๋วนี้ กลายเปนคิว้คดเคีย้วเหมอืนเถาวลัยเพราะ
ความแกชรา

เมือ่กอน นยันตาของเราดำขลบัเหมอืนนลิมณี
รงุเรอืงงาม

เดีย๋วนี้ ถูกความชราครอบงำไมนาดูเลย
เม่ือกอน เวลาเรายังรุนสาว จมูกของเราโดงงาม

เหมอืนเกลยีวหรดาล
เดีย๋วนี้ กลับหอเหีย่วไปเหมอืนจมหายเขาไปในศรีษะ

เพราะความแกชรา
เม่ือกอน ใบหูของเรางดงาม เหมือนตุมหูที่ทำเสร็จ

เรียบรอยดี
เดีย๋วนี้ กลับหยอนยานเหมือนเอาเถาวัลยหอยไว

เพราะความแกชรา
เม่ือกอน ฟนของเราขาวงามด ี เหมือนสีดอกมะลติมู
เดีย๋วนี้ กลายเปนฟนหักและมีสีเหลืองเพราะความ

แกชรา
เม่ือกอน เราพดูเสียงไพเราะ เหมอืนเสยีงนกดุเหวาท่ี

ร่ำรองในปาใหญ
เดีย๋วน้ี คำพดูของเราพลาดไปทุกๆ คำเพราะความแก

ชรา
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เม่ือกอน คอของเรางดงามกลมเกลี้ยง เหมือนสังข
ทีข่ดัดแีลว

เดีย๋วนี้ เห่ียวยนเพราะความแกชรา
เม่ือกอน แขนทัง้สองของเรางดงาม เปรยีบดงักลอน

เหล็กอนักลมฉะน้ัน
เดีย๋วนี้ ลบีคดดจุฝกแคฝอย เพราะความแกชรา
เมือ่กอน มอืท้ังสองของเราประดับดวยแหวนทองคำ

งดงาม
เดีย๋วนี้ เหมอืนเหงามนั เพราะความแกชรา
เม่ือกอน ถันทั้งคูของเราเตงต่ังกลมกลึงชิดสนิทกัน

และมีปลายงอนข้ึนงดงาม
เดีย๋วน้ี กลับหยอนเหมอืนลูกน้ำเตา เพราะความแกชรา
เมือ่กอน กายของเราเกลีย้งเกลางดงาม เหมอืนแผนทอง

ทีข่ดัดแีลว
เดีย๋วนี้ สะพร่ังไปดวยเสนเอ็นอันละเอียด เพราะ

ความแกชรา
เม่ือกอน ขาออนท้ังสองของเรางดงามเปรยีบเหมอืน

งวงชาง
เดีย๋วนี้ เปนปมุเปนปมเหมอืนขอไมไผ เพราะความ

แกชรา
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เม่ือกอน แขงทั้งสองของเราประดับดวยกำไลทอง
อนัเกลีย้งเกลางดงาม

เดีย๋วนี้ กลับเห่ียวแหงเหมือนตนงา เพราะความ
แกชรา

เม่ือกอน เทาทัง้สองขางของเรางดงาม อปุมาเชนกบั
ปยุนนุ

เดีย๋วน้ี กลับแตกเปนร้ิวรอยงองมุดังเถาวลัย เพราะ
ความแกชรา

รางกายของเรานีเ้หีย่วยนหยอนยาน เปนทีส่ะสมความ
ทกุขเหมอืนเรอืนอนัคร่ำครา พระดำรสัของพระพทุธเจาผตูรสัจริง
เปนคำจรงิแทไมกลบักลายเปนอยางอืน่

อมัพปาลีเถรคีาคา ๒๖/๔๘๐
ขยายความ

ภิกษุณีอัมพปาลีที่รำพึงถึงอดีตและปจจุบัน ประวัติ
เดมิของทานเมือ่กอนบวชตอนเปนสาวน้ันทานเปนคนมรีปูราง
สวยงามมาก จดัวางามเปนหน่ึงในเมืองเวสาล ีจนไดรบัตำแหนง
“หญงิงามเมอืง” เปนทีก่ลาวขวญัของบรรดากษตัรยิและเศรษฐี
ทัว่ไป

ภายหลงัทานไดฟงธรรมของพระพทุธองค ไดดวงตา
เห็นธรรมครั้งแรก จึงเกิดความเบื่อหนายอาชีพและสังขาร
รางกายจงึเลกิอาชพีนัน้หนัมาสนใจธรรมะตามลำดบั จนถงึกบั
ออกบวชและไดบรรลุธรรมขัน้สูง
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เมื่อยามแกชราไดรำพึงถึงสังขาร คือเปรียบเทียบ
เนือ้หนงัรางกายของทานในยุคทีย่งัสาวและเปลงปล่ัง กบัยามน้ี
ซึ่งแกชราเหลือแตหนังตกกระ หุมกระดูก ไมนาดู และ
ไมปรารถนาของใครๆ แมแตตวัของตัวเอง ทานจงึไดกลาวปลง
สงัขาร พรรณนา “อดีตกับปจจุบนั” เพ่ือสอนคนรนุหนมุสาว
มใิหเมาในวัยและชวีติตอไป

ในชวีติของทกุคน ถาไมเกดิ “ลดัควิตาย” เสยีกอนกย็อม
จะตองไดพบกบัสภาพนี ้ อยางไมตองสงสัยเลย การไดหม่ัน
พจิารณาถงึสงัขารรางกายของคนแกอืน่ๆ แลวนำมาเปรยีบเทยีบ
กบัรางกายของตน กย็อมจะบรรเทาความมวัเมาในวยั รปูราง
และชวีติไดอยางดี

ความหลงลืมตัว จัดวาเปนมารที่ขัดขวาง ในการทำ
ความดตีางๆ ทีน่บัวานาเสยีดายอยางยิง่ บางคนมารสูกึตวั
อยากจะทำความดีตางๆ ก็สายเสียแลว แมวาจะมีเงินทอง
บรบิรูณปานใด แตกต็องแพภยัแกสงัขารของตนเอง ตาก็เสือ่ม
หกูเ็สือ่ม แขนขาก็ไมอำนวยท่ีจะไปประกอบความดีกบัเขาได
กไ็ดแตนอนทอดอาลยั และรอวนัตาย

ความประมาทในวัยและชีวิต จึงจัดวาเปนยอดแหง
ความประมาท ทีไ่มควรจะเกดิขึน้กบัเรา โดยเฉพาะผทูีไ่ดอาน
หนงัสอืเลมนีแ้ละคาถาน้ี
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“กายประกอบดวยกระดูกและเอ็น ฉาบทาดวยหนัง
และเน้ือ เปนกายท่ีถกูผิวหนังปกปดไว ไมปรากฏตามความ
เปนจริง ภายในเตม็ไปดวยลำไสใหญ ตบั หวัใจ ปอด ไต มาม
น้ำมกู น้ำลาย เหง่ือ มนัขน เลอืด ไขขอ ด ีมนัเหลว

เม่ือเปนเชนน้ัน ของไมสะอาดยอมไหลออกจากทวาร
ทัง้ ๙ ของกายน้ันทกุเมือ่ คอื ขีต้าไหลออกจากตา ขีห้ไูหล
ออกจากหู น้ำมูกไหลออกจากจมูก บางคราวออกทางปาก
ดแีละเสมหะ ยอมไหลออกจากกายเปนหยดเหงือ่

ศรีษะของกายกเ็ตม็ไปดวยมนัสมอง คนพาลถกูอวชิชา
หอหมุ จงึสำคญัเหน็เปนความสวยงาม กายมโีทษอนนัต เปรยีบ
เสมอดวยตนไมมพีษิ เปนทีอ่ยขูองสรรพโรค ลวนเปนกองทกุข

ถากลับเอาภายในของกายน้ีออกภายนอก กจ็ะตองถือ
ทอนไมคอยไลกาและสุนขัเปนแน กายไมสะอาด มกีล่ินเหม็น

บทพจิารณาอสุภะ
ของมารดาพระกมุารกสัสปกอนออกบวช
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เปนดังซากศพ เปรียบเหมือนสวม ผูมีจักษุติเตียน แต
คนเขลาเพลดิเพลิน อนัหนังสดปกปดไว มทีวาร ๙ มแีผลใหญ
เปนของไมสะอาด มกีลิน่เหมน็ไหลออกรอบดาน

ก็ในการใดกายนั้นนอนตายขึ้นพอง มีสีเขียวคล้ำ
ถกูทอดทิง้ไวในสสุาน ในกาลน้ัน ญาตทิัง้หลายยอมไมหวงอาลยั
สนุขับาน สนุขัจิง้จอกยอมกดักนิกายน้ัน และนกกรมุ หนอน
กา แรง และสตัวทัง้ปวงอ่ืนๆ ยอมเคีย้วกนิ

กภ็กิษุผมูญีาณในศาสนานีน้ัน่แล ไดฟงพระพทุธพจน
แลว ยอมรแูจงกายนัน้ ยอมเหน็ตามความเปนจริงวา รางกายนี้
ฉันใด รางกายนั้นก็ฉันนั้น ขาพเจาคลายความเพลิดเพลิน
ในกายทัง้ภายในและภายนอกเสยีแลว”

อรรถกถานโิครธมคิชาดก
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พระพทุธเจาประทบัอย ูณ พระวหิารบพุพาราม เมือง
สาวัตถี พระเจาปเสนทิโกศล ไดทลูถามถึงธรรมอยางหน่ึงท่ี
เปนประโยชนทัง้ชาตนิีแ้ละชาตหินา วามีหรือไม? ถามชีือ่วา
อะไร? พระพุทธองคทรงตอบวา

“มหาบพิตร! ธรรมท่ีเปนประโยชน ทั้งชาตินี้และ
ชาตหินา ไดแก ความไมประมาท

มหาบพิตร! รอยเทาของสัตวทั้งหลายท่ีสัญจรไปบน
แผนดินทุกชนิด ยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง
เปนเลิศเพราะเปนรอยใหญ ฉนัใด?

ธรรมท่ีเปนประโยชน ทัง้ชาตินีแ้ละชาติหนา กไ็ดแก
ความไมประมาท ฉนันัน้”

อปัปมาทสูตร ๑๕/๑๒๒

ความไมประมาทเปนยอดธรรม
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ขยายความ
เหตุทีค่นเราทำความชัว่ และไมประกอบความดนีัน้เม่ือ

พจิารณาถงึมลูเหตขุองแตละคน อาจแตกตางกันได แตเมือ่
สรุปรวบยอดแลว ทุกคนยอมตรงกันหมด ไมมีใครยกเวน
นัน่คือ เพราะตกอยใูน “ความประมาท” เพียงขอเดียวแทๆ
ความไมประมาทจงึจัดวาเปนยอดแหงธรรมทัง้ปวง
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พระพุทธเจาประทบัอย ูณ กฏูาคารศาลา ปามหาวนั
เมืองเวสาลี หลังจากทรงปลงอายุสังขารแลว ไดทรงเรียก
ประชุมสาวกแลวทรงใหพระโอวาทเตอืนสติวา

“คนเหลาใด! ทั้งเด็กท้ังผูใหญ ทั้งพาลท้ังบัณฑิต
ทัง้ม่ังมีทัง้ขัดสน ลวนมีความตายเปนเบ้ืองหนา ภาชนะดนิท่ี
นายชางหมอปนข้ึนแลว ทัง้เลก็ท้ังใหญ ทัง้สุกท้ังดิบทุกชนดิลวน
มีความแตกสลายไปในที่สุด ฉันใด? ชีวิตของสัตวทั้งหลาย
กฉ็นัน้ัน

วัยของเราแกหงอมแลว ชีวิตของเราเปนของนอย
เราจะตองจากพวกเธอไป เรากระทำท่ีพึง่แกตนแลว

ภกิษทุัง้หลาย! พวกเธอจงเปนผไูมประมาท มสีต ิมศีลี
อนัดเีลศิ จงเปนผมูคีวามดำรติัง้มัน่ดแีลว ตามรักษาจิตของ
ตนเถิด

ผใูดจะเปนผไูมประมาท อยใูนธรรมวินยัน้ี ผนูัน้จะละ
ชาติสงสาร แลวกระทำท่ีสดุแหงทกุขได ดงันี”้

มหาปรนิพิพานสตูร ๑๐/๑๑๙

ทรงเตือนมิใหประมาท
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เม่ือทานประสบกบัปญหาหรอืความทกุข จงอยาทอถอย
หรือส้ินหวัง เพราะสรรพสิง่ในโลกน้ี ยอมจะมสีองดานเสมอไป
คอื ดานลบและดานบวก กลาวคือมทีกุขแลวกม็สีขุสลับกนัไป

คนโง หรอืคนทีอ่อนปญญา (ไมใชปญญาออน) ยอม
จะกลวัเกลยีดดานลบ แตจะหลงช่ืนชอบดานบวก และกห็ลง
ตดิสยบอยแูคนัน้ ไมคดิพัฒนาใหอยเูหนอืลบและบวก

คนมปีญญา หรือผทูีด่ำเนนิชวีติดวยปญญา (บณัฑติ)
เม่ือประสบปญหาหรอืความทกุข ยอมจะไมสิน้หวังหรือทอถอย
แตจะพลิกผันปญหาหรือความทุกขที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา ให
กลายมาเปนพัฒนาปญญา ทำใหมีโอกาสใชศักยภาพของ
ความเปนมนุษยแกปญหาไดเต็มท่ี

ในกรณีเชนน้ีปญหาเลยกลายเปนผพูาปญญามาใหเรา
เราจงึถอืวาเปนโอกาสดหีรอืโชคดี ทีจ่ะไดมโีอกาสพฒันาชวีติ
จากความทกุขไปสคูวามสขุนิรนัดร

ปญหาพาปญญา


ปจฉิมบท



308 พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข

ในทางตรงขามคอืดานบวก หรอืความสขุเสียอีก ถา
สมัผัสโดยขาดปญญาหรือประมาท กจ็ะทำใหหลงติด มวัเมา
เสพติดจนจิตไมพฒันาไปสคูวามเปนอสิระ

ดวยเหตนุี ้สิง่ทีค่วรกลัวและควรเกลยีด จงึกลายเปน
ความสุขหรือดานบวก เพราะถาสัมผัสโดยขาดปญญาหรือ
ประมาท นอกจากจะทำใหเกิดความมัวเมาหลงติดจนจิต
ไมพฒันาแลว กย็งัจะนำไปสปูญหาหรอืความทกุขซ้ำอีก

ดงันัน้ เมือ่ทานประสบกบัปญหาหรือความทกุข จงอยา
กลัว จงอยาเกลียด จงต้ังสติ และใชปญญาพิจารณาใครครวญ
ถงึตนเหต ุและแกไขใหตรงกบัเหตแุละปจจยันัน้ๆ คราวเคราะห
รายก็จะกลายเปนโชคดไีป และเมือ่เราประสบโชคดีแลวกอ็ยา
ไดประมาท จงพฒันาศกัยภาพของความเปนมนษุยใหยิง่ข้ึนไป
เรากย็อมจะบรรลุสนัตสิขุอนัถาวรไดอยางไมตองสงสัย

พระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข จะเปนเพือ่นคคูดิ มติรยาม
ทกุขของทานไดอยางแทจริง กอ็ยทูีท่านผอูานไดใชปญญาอาน
ดวยโยนโิสมนสกิาร แลวนอมนำเอาหลักธรรมไปปฏิบติัในชวีติ
ประจำวัน อยางตอเนือ่งและจรงิจังเทาน้ัน

อนัธรรมใดๆ กไ็รคา
ถาศึกษาเรยีนรแูลวไมนอมนำเอามาปฏบิตัิ

สขุติกายจิตโฺต โหตุ
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สพัพะทานงั  ธมัมะทานงั  ชนิาติ
การใหธรรมะ  ชนะการใหทัง้ปวง

รายนามเจาภาพพมิพหนงัสอืพระไตรปฎก ฉบบัดบัทกุข
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