
สิงคาลกสูตรคหิิปฏิบัต ิ เป็นธรรม 
ของผู้อยู่ครองเรือนพงึประพฤตแิละปฏิบัต ิ

 
 ซ่ึงมีปรากฏอยูใ่นพระสุตตนัปิฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรคในพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๑๑  
หนา้ท่ี  ๑๖๒  วา่ดว้ยสิงคาลกสูตร  พระบรมศาสดาพระสมณโคดมพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราชาว
พทุธทั้งหลาย  พระองคไ์ดต้รัสเทศนาสัง่สอนแก่สิงคาลกคฤหบดีในสมยัพทุธกาล  ในสมยัท่ีพระพทุธองค์
ยงัมีพระชนมชี์พอยูใ่นคร้ังนั้น  บอกถึงวา่การพวกคฤหสัถท์ั้งหลายสมควรประพฤติปฏิบติัพระธรรมขอ้ไหน
บา้งท่ีถูกตอ้งแก่การอยูค่รองเรือน  มีเร่ืองอยูว่า่ในสมยัหน่ึงพระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่  ณ  พระวหิารเวฬุวนั
อนัเป็นท่ีพระราชทานเหยือ่แก่กระแต  เขตพระนครราชคฤห์  สมยันั้นสิงคาลกคฤบหบดีบุตรลุกข้ึนแต่เชา้  
ออกจากกรุงราชคฤห์  มีผา้ชุ่ม  มีผมเปียก  ประคองอญัชลี  นอบนอ้มทิศทั้งหลายคือ  ทิศเบ้ืองหนา้  ทิศเบ้ือง
ขวา  ทิศเบ้ืองหลงั  ทิศเบ้ืองซา้ย  ทิศเบ้ืองล่าง  ทิศเบ้ืองบนฯ   
 ในคร้ังนั้นเวลาเชา้  พระผูมี้พระภาคทรงครองอนัตรวาสกแลว้  ทรงถือบาตรและจีวรเสดจ็เขา้ไป
บิณฑบาตยงักรุงราชคฤห์  ไดท้อดพระเนตรเห็นสิงคาลกคฤหบดีบุตร  ซ่ึงลุกข้ึนแต่เชา้ออกจากรุงราชคฤห์  
มีผา้ชุ่ม  มีผมเปียก  ประคองอญัชลีนอบนอ้มทิศทั้งหลายคือ  ทิศเบ้ืองหนา้  ทิศเบ้ืองขวา  ทิศเบ้ืองหลงั  ทิศ
เบ้ืองซา้ย  ทิศเบ้ืองล่าง  ทิศเบ้ืองบนอยู ่  พระองคไ์ดท้รงตรัสถามวา่  ดูก่อนคฤหบดีบุตรท่านลุกข้ึนแต่เชา้  
ออกจากกรุงราชคฤห์  มีผา้ชุ่ม  มีผมเปียก  ประคองอญัชลีนอบนอ้มทิศทั้งหลายคือ  ทิศเบ้ืองหนา้  ทิศเบ้ือง
ขวา  ทิศเบ้ืองหลงั  ทิศเบ้ืองซา้ย  ทิศเบ้ืองล่าง  ทิศเบ้ืองบนอยู ่ เพราะเหตุอะไรหนอฯ  สิงคาลกคฤหบดีบุตร
กราบทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  คุณพอ่ของขา้พระพทุธเจา้สกัการะเคารพนบัถือบูชาค าของคุณพอ่  จึงได้
ลุกข้ึนแต่เชา้  ออกจากกรุงราชคฤห์  มีผา้ชุ่ม  มีผมเปียก  ประคองอญัชลีนอบนอ้มทิศทั้งหลายคือ  ทิศเบ้ือง
หนา้  ทิศเบ้ืองขวา  ทิศเบ้ืองหลงั  ทิศเบ้ืองซา้ย  ทิศเบ้ืองล่าง  ทิศเบ้ืองบนอยู ่ พระผูมี้พระภาคพระสมัมาสมั
พทุธเจา้ตรัสวา่  ดูกรคฤหบดีบุตร  ในวนิยัของพระอริยเจา้  เขาไม่นอบนอ้มทิศ  ๖  กนัแบบอยา่งน้ี  สิงคาลก
คฤหบดีบุตรทูลถามวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  ในวนิยัของพระอริยเจา้ท่านนอบนอ้มทิศ  ๖  กนัอยา่งไร  ขอ
ประทานโอกาส  ขอใหพ้ระผูมี้พระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ขา้พระองค ์ ตามท่ีในวนิยัของพระอริยเจา้นอบ
น้ิมทิศ  ๖  กนันั้นเถิด  พระพทุธเจา้ตรัสวา่  (วา่ดว้ยยอบายมุข)  ดูกรคฤหบดีบุตร  ถา้อยา่งนั้นท่านจงฟัง  จง
ตั้งใจใหดี้  เราตถาคตจกักล่าวงฝ่ายสิงคาลกคฤหบดีบุตร  ทูลรับพระด ารัสของพระผูมี้พระภาคแลว้  พระผูมี้
พระภาคไดต้รัสวา่  ดูกรคฤหบดีบุตร  อริยสาวกกละกรรมกิเลสทั้ง  ๔  ไดแ้ลว้  ไม่ท าบาปกรรม  โดยฐาน  
๔  และไม่เสพทางเส่ือมแห่งโภคะ  ๖  อริยสาวกนั้นเป็นผูป้ราศจากกรรมอนัลามก  ๑๔  อยา่งน้ีแลว้  ยอ่ม
เป็นผูป้กปิดทิศ  ๖  ยอ่มปฏิบติัเพื่อช านะโลกทั้งสอง  และเป็นอนัอริยสาวกนั้นปรารภแลว้  ทั้งโลกน้ีและ
โลกหนา้เบ้ืองหนา้  แต่ตายเพราะกายแตก  อริยสาวกนั้นยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์  
 กรรมกิเลส  ๔  เป็นไฉน  ท่ีอริยสาวกละไดแ้ลว้  ดูกรคฤหบดีบุตร  กรรมกิเลสคือ  ปาณาติบาต  ๑  
อทินนาทาน  ๑  กาเมสุมิจฉาจาร  ๑  มุสาวาท  ๑  กรรมกิเลสทั้ง  ๔  อยา่งเหล่าน้ีท่ีอริยสาวกนั้นละไดแ้ลว้  



พระผูมี้พระภาคผูสุ้คตศาสดา  คร้ังไดต้รัสไวยากรณ์ภาษิตน้ีแลว้จึงไดต้รัสคาถาประพนัธ์ต่อไปอีกวา่  ปาณาติบาต  
อทินนาทาน  มุสาวาท  และการคบหาภรรยาผูอ่ื้น  เรากล่าววา่เป็นกรรมกิเลส  บณัฑิตไม่สรรเสริญ  พระอริย
สาวกไม่กระท าบาปกรรมโดยฐานะ  ๔  นั้นเป็นไฉนคือ  ปุถุชนถึงฉนัทาคติ  ยอ่มท ากรรมอนัลามกถึง
โทสาคติ  ยอ่มท ากรรมอนัลามก  ถึงโมหาคติ  ยอ่มท ากรรมอนัลามกถึงภยาคติ  ยอ่มท ากรรมอนัลามกถึง
ภยาคติ  ยอ่มท ากรรมอนัลามก  ดูกรคฤหบดีบุตร  ส่วนพระอริยสาวก  ยอ่มไม่ถึงฉนัทาคติ  ยอ่มไม่ถึงโทสาร
คติ  ยอ่มไม่ถึงโมหาคติ  ยอ่มไม่ถึงภยาคติ  ท่านยอ่มท ากรรมอนัลามกโดยฐานะ  ๔  อยา่งเหล่าน้ี  พระผูมี้
พระภาคผูสุ้คตศาสดา  คร้ันตรัสไวยากรณ์ภาษิตน้ีแลว้  จึงไดต้รัสคาถาประพนัธ์ต่อไปอีกวา่   
 ผูใ้ดประพฤติล่วงธรรม  เพราะความรัก  ความชงั  ความกลวั  ความหลง  ยศ  ยอ่มเจริญแก่ผูน้ั้น  
ดุจดวงจนัทร์ในขา้งแรม   
 ผูใ้ดไม่ประพฤติล่วงธรรม  เพราะความรัก  ความชงั  ความกลวั  ความหลง  ยศ  ยอ่มเจริญแก่ผูน้ั้น  
ดุจดวงจนัทร์ในขา้งข้ึนฯ   
 (ว่าด้วยอบายมุข  ๖)  อริยสาวกยอ่มไม่เสพทางเส่ือมแห่งโภคะ  ๖  เป็นไฉน  ดูกรคฤหบดีบุตร
การประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการด่ืมน ้าเมาคือ  สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท  เป็นทางเส่ือมแห่ง
โภคะประการ  ๑  การประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการเท่ียวไปในตรอกต่าง ๆ  ในกลางคืน  เป็นทางเส่ือมแห่งโภคะ
ประการ  ๑  การเท่ียวดูมหรสพเป็นทางเส่ือมแห่งโภคะประการ  ๑  การประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการพนนัอนั
เป็นท่ีตั้งแห่ความประมาท  เป็นทางเส่ือมแห่งโภคะประการ  ๑  การประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการคบคนชัว่เป็น
มิตร  เป็นทางเส่ือมแห่งโภคะประการ  ๑  การประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงความเกียจคร้านเป็นทางเส่ือมแห่งโภคะ
ประการ  ๑   
 ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ  ในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการด่ืมน ้าเมาคือสุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่ง
ความประมาท  ๖  ประการน้ีคือ  ความเส่ือมทรัพยอ์นัผูด่ื้มพึงเห็นเอง  ๑  ก่อการทะเลาะวิวาท  ๑  เป็นบ่อก
เกิดแห่งโรค  ๑  เป็นเหตุเสียช่ือเสียง  ๑  เป็นเหตุไม่รู้จกัละอาย  ๑  มีบทท่ี  ๖  คือ  เป็นเหตุทอนก าลงัปัญญา  
ดูกรคหบดีบุตร  โทษ  ๖  ประการในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการด่ืมน ้าเมาคือ  สุราและเมรัย  อนัเป็นท่ีตั้ง
แห่งความประมาทเหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  โทษในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการเท่ียวไปในตรอกต่าง ๆ  ในกลางคืน  ๖  
ประการเหล่าน้ีคือ  ผูน้ั้นช่ือวา่ไม่คุม้ครอง  ไม่รักษาตวั  ๑  ไม่คุม้ครอง  ไม่รักษาบุตรภรรยา  ๑  ไม่คุม้ครอง  
ไม่รักษาทรัพยส์มบติั  ๑  เป็นท่ีระแวงของคนอ่ืน  ๑  ค  าพดูอนัไม่เป็นจริงในท่ีนั้นยอ่มปรากฏในผูน้ั้น  ๑  อนั
เหตุแห่งทุกขเ์ป็นอนัมากแวดลอ้ม  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ  ๖  ประการ  ในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการ
เท่ียวไปในตรอกต่าง ๆ  ในเวลากลางคืนเหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  โทษในการเท่ียวดูมหรสพ  ๖  ประการเหล่าน้ีคือ  ร าท่ีไหนไปท่ีนัน่  ๑  ขบัร้อง
ท่ีไหนไปท่ีนัน่  ๑  ประโคมท่ีไหนไปท่ีนัน่  ๑  เสภาท่ีไหนไปท่ีนัน่  ๑  เพลงท่ีไหนไปท่ีนัน่  ๑  เถิดเทิงท่ี
ไหนไปท่ีนัน่  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ  ๖  ประการในการเท่ียวดูมหรสพเหล่าน้ีแลฯ   



 ดูกรคฤหบดีบุตร  โทษในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการพนนัอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท  ๖  
ประการเหล่าน้ีคือ  ผูช้นะยอ่มก่อเวร  ๑  ผูแ้พย้อ่มเสียดายทรัพยท่ี์เสียไป  ๑  ความเส่ือมทรัพยใ์นปัจจุบนั  ๑  
ถอ้ยค าของคนเล่นการพนนัซ่ึงไปพดูในท่ีประชุมฟังไม่ข้ึน  ๑  ถูกมิตรอมาตยห์ม่ินประมาท  ๑  ไม่มีใคร
ประสงคจ์ะแต่งงานดว้ยเพราะเห็นวา่ชายนกัเลงเล่นการพนนัไม่สามารถจะเล้ียงภรรยา  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  
โทษ  ๖  ประการในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการพนนัอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาทเหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  โทษในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการคบคนชัว่เป็นมิตร  ๖  ประการเหล่าน้ีคือ  
น าใหเ้ป็นนกัเลงการพนนั  ๑  น าใหเ้ป็นนกัเลงเจา้ชู  ๑  น าใหเ้ป็นนกัเลงเหลา้  ๑  น าใหเ้ป็นคนลวงผูอ่ื้นดว้ย
ของปลอม  ๑  น าใหเ้ป็นคนโกงเขาซ่ึงหนา้  น าใหเ้ป็นคนหวัไม ้ ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  โทษ  ๖  ประการใน
การประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงการคบคนชัว่เป็นมิตรเหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  โทษในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงความเกียจคร้าน  ๖  ประการเหล่าน้ีคือ  มกัให้
อา้งวา่หนาวนกั  แลว้ไม่ท าการงาน  ๑  มกัใหอ้า้งวา่ร้อนนกัแลว้ไม่ท าการงาน  ๑  มกัอา้งวา่หิวนกัแลว้ไม่ท า
การงาน  ๑  มกัใหอ้า้งวา่กระหายนกั  แลว้ไม่ท าการงาน  ๑  เม่ือเขามากไปดว้ยการอา้งเหตุผลดัเพี้ยนการงาน
อยูอ่ยา่งน้ี  โภคะท่ียงัไม่เกิดกไ็ม่เกิดข้ึน  ท่ีเกิดข้ึนแลว้กถึ็งความส้ินไป  ดูกรคฤหบดีบุตร  โทษ  ๖  ประการ
ในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงความเกียจคร้านเหล่าน้ีแลฯ   
 พระผูมี้พระภาคผูสุ้คตศาสดา  คร้ันตรัสไวยากรณ์ภาษิตน้ีแลว้จึงไดต้รัสคาถาประพนัธ์ต่อไปอีก
วา่   
 เพื่อในโรงสุรากมี็  เพื่อนกล่าวแต่ปากกวา่เพื่อน ๆ  กมี็  ส่วนผูใ้ดเป็นสหายในเม่ือความตอ้งการ
เกิดข้ึนแลว้  ผูน้ั้นจดัวา่เป็นเพื่อนแท ้ เหตุ  ๖  ประการคือ  การนอนสาย  ๑  การเสพภรรยาผูอ่ื้น  ๑  ความ
ประสงคผ์กูเวร  ๑  ความเป็นผูท้  าแต่ส่ิงหาประโยชน์มิได ้ ๑  มิตรชัว่  ๑  ความเป็นผูต้ระหน่ีเหนียวแน่นนกั  
๑  เหล่าน้ียอ่มก าจดับุรุษเสียจากประโยชนสุ์ขท่ีจะพึงไดพ้ึงถึง  คนมีมิตรชัว่  มีเพื่อนชัว่  มีมรรยาทและการ
เท่ียวชัว่  ยอ่มเส่ือมจากโลกทั้งสองคือจากโลกน้ีและจากโลกหนา้  เหตุ  ๖  ประการ  คือ  การพนนัและหญิง  
๑  สุรา  ๑  ฟ้อนร าขบัร้อง  ๑  นอนหลบัในกลางวนับ าเรอตน  ในสมยัมิใช่การ  ๑  มิตรชัว่  ๑  ความตระหน่ี
เหนียวแน่นนกั  ๑  เหล่าน่ียอ่มก าจดับุรุษเสียขากประโยชน์สุขท่ีจะพึงไดพ้ึงถึง  ชนเหล่าใดเล่นการพนนั  ด่ืม
สุรา  เสพหญิงภรรยาท่ีรักเสมอดว้ยชีวิตของคนผูอ่ื้น  คบแต่คนต ่าชา้  และไม่คบหาคนท่ีมีความเจริญ  ยอ่ม
เส่ือมเพียงดงัดวงจนัทร์ในขา้งแรม  ผูใ้ดด่ืมสุรา  ไม่มีทรัพย ์  หาการงานท าเล้ียงชีวิตมิได ้  เป็นคนข้ีเม  
ปราศจากส่ิงเป็นประโยชน ์  เขาจกัจมลงสู่หน้ีเหมือนกอ้นหินจมน ้า  ฉะนั้น  จกัท าความอากลูแก่ตนทนัที  
คนมกัมีการนอนหลบัในกลางวนั  เกลียดชงัการลุกข้ึนในกลางคืน  เป็นนกัเลงข้ีเมาเป็นกิจ  ไม่อาจ
ครอบครองเหยา้เรือนใหดี้ไดป้ระโยชน์ทั้งหลาย  ยอ่มล่วงเลยชายหนุ่มท่ีละท้ิงการงานดว้ยอา้งเหตุวา่  หนาว
นกั  ร้อนนกั  เวลาน้ีเยน็เสียแลว้  ดงัน้ีเป็นตน้  ส่วนผูใ้ดไม่ส าคญัความหนาวและความร้อนยิง่ไปกวา่หญา้  
ท ากิจของบุรุษอยูผู่น้ั้นยอ่มไม่เส่ือมจากความสุขเลยฯ  ผูน้ั้นยอ่มไม่เส่ือมจากความสุขเลยฯ   



 (ว่าด้วยคนเทียมมิตร)  ดูกรคฤหบดีบุตร  คน  ๔  จ าพวกเหล่าน้ีคือ  คนน าส่ิงของ  ของเพื่อนไป
ถ่ายเดียว  (คนปอกลอก)  ๑  คนดีแต่พดู  ๑  คนหวัประจบ  ๑  คนชกัชวนในทางฉิบหาย  ๑  ท่านถึงทราบว่า
ไม่ใช่มิตร  เป็นแต่คนเทียมมิตรฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  คนปอกลอกท่านพึงทราบวา่ไม่ใช่มิตร  เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน  ๔  คือ  
เป็นคนคิดเอาแต่ไดฝ่้ายเดียว  ๑  เสียใหน้อ้ยคิดเอาไวม้าก  ๑  ไม่รับท ากิจกรรมของเพื่อนในคราวมีภยั  ๑  
คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตวั  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  คนปอกลอก  ท่านพงึทราบวา่ไม่ใช่มิตร  เป็น
แต่คนเทียมมิตรโดยสถาน  ๔  เหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  คนดีแต่พดู  ท่านพึงทราบวา่ไม่ใช่มิตร  เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน  ๔  คือ  
เกบ็เอาของล่วงหนา้มาปราศรัย  ๑  อา้งเอาของท่ียงัไม่มาถึงปราศรัย  ๑  สงเคราะห์ดว้ยส่ิงหาประโยชน์มิได ้ 
๑  เม่ือกิจเกิดข้ึนแสดงความขดัขอ้ง  (ออกปากพึ่งมิได)้  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  คนดีแต่พดูท่านถึงทราบวา่
ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน  ๔  เหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  คนหวัประจบท่านพึงทราบวา่ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน  ๔  คือ  
ตามใจเพื่อนใหท้ าความชัว่  (จะท าชัว่กค็ลอ้ยตาม)  ๑  ตามใจเพื่อนใหท้ าความดี  (จะท าดีกค็ลอ้ยตาม)  ๑  ต่อ
หนา้สรรเสริญ  ๑  ลบัหลงันินทา  ๑  ชกัชวนใหเ้ท่ียวดูการมหรสพ  ๑  ชกัชวนใหเ้ล่นการพนนัอนัเป็นท่ีตั้ง
แห่งความประมาท  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  คนชกัชวนในทางฉิบหายท่านพึงทราบวา่ไม่ใช่มิตร  เป็นแต่คน
เทียมมิตรโดยสถาน  ๔  เหล่าน้ีแลฯ   
 พระผูมี้พระภาคผูส้คุคตศาสดา  คร้ันตรัสไวยากรณ์ภาษิตน้ีแลว้  จึงไดต้รัสคาถาประพนัธ์ต่อไป
อีกวา่   
 บณัฑิตรู้แจง้มิตร  ๔  จ าพวกเหล่าน้ีคือ  มิตรปอกลอก  ๑  มิตรดีแต่พดู  ๑  มิตรหวัประจบ  ๑  
มิตรชกัชวนในทางฉิบหาย  ๑  วา่ไม่ใช่มิตรแท ้ ดงัน้ีแลว้พึงเวน้เสียใหห่้างไกล  เหมือนคนเดินทางเวน้ทางท่ี
มีภยัฉะนั้นฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตร  ๔  จ าพวกเหล่าน้ีคือ  มิตรมีอุปกระ  ๑  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์ ๑  มิตรแนะ
ประโยชน์  ๑  มิตรมีความรักใคร่  ๑  ท่านพงึทราบวา่เป็นมิตรมีใจดี  (เป็นมิตรแท)้   
 

ว่าด้วยมิตรแท้ 
 
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรอุปการะ  ท่านพึงทราบวา่เป็นมิตรแทโ้ดยสถาน  ๔  คือ  รักษาเพื่อนผู ้
ประมาทแลว้  ๑  รักษาทรัพยส์มบติัของเพื่อผูป้ระมาทแลว้  ๑  เม่ือมีภยัเป็นท่ีพึ่งพ  านกัได ้ ๑  เม่ือกิจท่ีจ าตอ้ง
ท าเกิดข้ึนเพิ่มทรัพยใ์หส้องเท่า  (เม่ือมีธุระช่วยออกทรัพยใ์หเ้กินกวา่ท่ีออกปาก)  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรมี
อุปการะ  ท่านพึงทราบวา่เป็นมิตรแทโ้ดยสถาน  ๔  เหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์  ท่านพึงทราบวา่เป็นมิตรแทโ้ดยสถาน  ๔  คือ  บอก
ความลบั  (ของตน)  แก่เพื่อน  ๑  ปิดความลบัของเพื่อน  ๑  ไม่ละท้ิงในเหตุอนัตราย  ๑  แมชี้วิตกอ็าจสละ



เพื่อประโยชนแ์ก่เพื่อนได ้  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์  ท่านพึงทราบวา่เป็นมิตรแทโ้ดย
สถาน  ๔  เหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรแนะประโยชน์  ท่านพึงทราบวา่เป็นมิตรแทโ้ดยสถาน  ๔  คือ  หา้มจาก
ความชัว่  ๑  ใหต้ั้งอยูใ่นความดี  ๑  ใหไ้ดฟั้งส่ิงท่ียงัไม่เคยฟัง  ๑  บอกทางสวรรคใ์ห ้ ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  
มิตรแนะประโยชน์  ท่านพงึทราบวา่เป็นมิตรแทโ้ดยสถาน  ๔  เหล่าน้ีแลฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรมีความรักใคร่  ท่านพึงทราบวา่เป็นมิตรแทโ้ดยสถาน  ๔  คือ  ไม่ยนิดีดว้ย
ความเส่ือมของเพื่อน  ๑  ยนิดีดว้ยความเจริญของเพื่อน  ๑  หา้มคนท่ีกล่าวโทษเพือ่น  ๑  สรรเสริญคนท่ี
สรรเสริญเพื่อน  ๑  ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรมีความรักใคร่  ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแทโ้ดยสถาน  ๔  
เหล่าน้ีแลฯ   
 พระผูมี้พระภาคผูสุ้คตศาสดา  คร้ันตรัสไวยากรณ์ภาษิตน้ีแลว้  จึงไดต้รัสคาถาประพนัธ์ต่อไปอีกวา่   
 บณัฑิตรู้แจง้มิตร  ๔  จ าพวกเหล่าน้ีคือ  มิตรมีอุปการะ  ๑  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์  ๑  มิตรแนะ
ประโยชน์  ๑  มิตรมีความรักใคร่  ๑  วา่เป็นมิตรแทฉ้ะน้ีแลว้  พึงเขา้ไปนัง่ใกลโ้ดยเคารพเหมือนมารดากบั
บุตร  ฉะนั้น  บณัฑิตผูส้มบูรณ์ดว้ยศีล  ยอ่มรุ่งเรืองส่องสวา่งเพียงดงัไฟ  เม่ือบุคคลออมโภคสมบติัอยู่
เหมือนแมลงผึ้งผนวกรัง  โภคสมบติัยอ่มถึงความสัง่สมดุจจอมปลวกอนัตวัปลวกก่อข้ึน  ฉะนั้น  คฤหสัถใ์น
ตระกลูผูส้ามารถ  คร้ันสะสมโภคสมบติัไดอ้ยา่งน้ีแลว้  พึงแบ่งโภคสมบติัออกเป็นส่ีส่วน  เขายอ่มสมาน
มิตรไวไ้ด ้  พงึใชส้อยโภคสมบติัดว้ยส่วนหน่ึง  พึงประกอบการงานดว้ยสองส่วน  พึงเกบ็ส่วนท่ีส่ีไวด้ว้ย
หมายวา่จกัมีไวใ้นยามอนัตราย  ดงัน้ีฯ   
 (ว่าด้วยทิศ  ๖)  ดูกรคฤหบดีบุตร  กอ็ริยสาวกเป็นผูป้กปิดทิศทั้ง  ๖  อยา่งไรท่านพงึทราบทิศ  ๖  
เหล่าน้ีคือ  พึงทราบมารดาบิดาวา่เป็นทิศเบ้ืองหนา้  อาจารยเ์ป็นทิศเบ้ืองขวา  บุตรและภรรยาเป็นทิศ
เบ้ืองหลงั  มิตรและอ ามาตยเ์ป็นทิศเบ้ืองซา้ย  ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบ้ืองต ่า  สมณพราหมณ์เป็นทิศ
เบ้ืองบนฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มารดาบิดาผูเ้ป็นทิศเบ้ืองหนา้  อนับุตรบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  คือ  ดว้ยตั้งใจไวว้า่
ท่านเล้ียงเรามา  เราจกัเล้ียงท่านตอบ  ๑  จกัรับท ากิจของท่าน  ๑  จกัด ารงวงศส์กุล  ๑  จกัปฏิบติัตนใหเ้ป็นผู ้
สมควรรับทรัพยม์รดก  ๑  กห็รือเม่ือท่านละไปแลว้  ท ากาลกิริยาแลว้  จกัตามเพิ่มใหซ่ึ้งทกัษิณา  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มารดาบิดาผูเ้ป็นทิศเบ้ืองหนา้  อนับุตรบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์บุตรดว้ยสถาน  ๕  คือ  หา้มจากความชัว่  ๑  ใหต้ั้งอยูใ่นความดี  ๑  ใหศึ้กษาศิลปะวิทยา  ๑  หา
ภรรยาท่ีสมควรให ้ ๑  มอบทรัพยใ์หใ้นสมยั  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มารดาบาดผูเ้ป็นทิศเบ้ืองหนา้  อนับุตรบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์บุตรดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ี  ทิศเบ้ืองหนา้นั้นช่ือวา่อนับุตรปกปิด  ใหเ้กษมส าราญ  ใหไ้ม่มีภยัดว้ย
ประการฉะน้ี ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  อาจารยผ์ูเ้ป็นทิศเบ้ืองขวาอนัศิษยพ์ึงบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  คือ  ดว้ยลุกข้ึนยนืรับ  
๑  ดว้ยเขา้ไปยนืคอยรับใช ้ ๑  ดว้ยการเช่ือฟัง  ๑  ดว้ยการปรนนิบติั  ๑  ดว้ยการเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ  ๑ฯ     



 ดูกรคฤหบดีบุตร  อาจารยผ์ูเ้ป็นทิศเบ้ืองขวาอนัศิษยพ์งึบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์ศิษยด์ว้ยสถาน  ๕  คือ  แนะน าดี  ๑  ใหเ้รียนดี  ๑  บอกศิษยด์ว้ยดีในศิลปวิทยาทั้งหมด  ๑  ยก
ยอ่งใหป้รากฏในเพื่อนฝงู  ๑  ท าความป้องกนัในทิศทั้งหลาย  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  อาจารยผ์ูเ้ป็นทิศเบ้ืองขาวอนัศิษยพ์งึบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์ศิษยด์ว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ี  ทิศเบ้ืองขวานั้นช่ือวา่อนัศิษยป์กปิด  ใหเ้กษมส าราญ  ใหไ้ม่มีภยั  ดว้ย
ประการฉะน้ี ฯ 
 ดูกรคฤหบดีบุตร  ภรรยาผูเ้ป็นทิศเบ้ืองหลงัอนัสามีพึงบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  คือ  ดว้ยยกยอ่งวา่เป็น
ภรรยา  ๑  ดว้ยไม่ดูหม่ิน  ๑  ดว้ยไม่ประพฤตินอกใจ  ๑  ดว้ยมอบความเป็นใหญ่ให ้ ๑  ดว้ยใหเ้คร่ืองแต่งตวั ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  ภรรยาผูเ้ป็นทิศเบ้ืองหลงัอนัสามีบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์สามีดว้ยสถาน  ๕  คือ  จดัการงานดี  ๑  สงเคราะห์คนขา้งเคียงของผวัดี  ๑  ไม่ประพฤตินอกใจ
ผวั  ๑  รักษาทรัพยท่ี์ผวัหามาได ้ ๑  ขยนั  ไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  ภรรยาผูเ้ป็นทิศเบ้ืองหลงัอนัสามีบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์สามีดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีเบ้ืองหลงันั้นช่ือวา่อนัสามีปกปิดใหเ้กษมส าราญ  ใหไ้ม่มีภยัดว้ย
ประการฉะน้ี ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรผูเ้ป็นทิศเบ้ืองซา้ยอนักลุบุตรพึงบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  คือ  ดว้ยการใหปั้น  ๑  
ดว้ยเจรจาถอ้ยค าเป็นท่ีรัก  ๑  ดว้ยประพฤติประโยชน์  ๑  ดว้ยความเป็นผูมี้ตนเสมอ  ๑  ดว้ยไม่แกลว้กล่าว
ใหค้ลาดจากความจริง  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรผูเ้ป็นทิศเบ้ืองซา้ยอนักลุบุตรบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์กลุบุตรดว้ยสถาน  ๕  คือ  รักษามิตรผูป้ระมาทแลว้  ๑  รักษาทรัพยข์องมิตรผูป้ระมาทแลว้  ๑  
เม่ือมิตรมีภยัเอาเป็นท่ีพึ่งพ  านกัได ้ ๑  ไม่ละท้ิงในยามวิบติั  ๑  นบัถือตลอดถึงวงศข์องมิตร  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  มิตรผูเ้ป็นทิศเบ้ืองซา้ยอนักลุบุตรบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์บุตรดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ี  ทิศเบ้ืองซา้ยนั้นช่ือวา่อนักลุบุตรปกปิด  ใหเ้กษมส าราญ  ใหไ้ม่มีภยั
ดว้ยประการฉะน้ี ฯ 
 ดูกรคฤหบดีบุตร  ทาสกรรมกรผูเ้ป็นทิศเบ้ืองต ่าอนันายพึงบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  คือ  ดว้ยจดัการ
งานใหท้ าตามสมควรแก่ก าลงั  ๑  ดว้ยใหอ้าหารและรางวลั  ๑  ดว้ยรักษาในคราวเจบ็ไข ้ ๑  ดว้ยแจกของมี
รสแปลกประหลาดใหกิ้น  ๑  ดว้ยปล่อยในสมยั  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  ทาสกรรมกรผูเ้ป็นทิศเบ้ืองต ่าอนันายบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์นายดว้ยสถาน  ๕   คือ  ลุกข้ึนท าการงานก่อนนาย  ๑  เลิกการงานทีหลงันาย  ๑  ถือเอาแต่ของท่ี
นายให ้ ๑  ท าการงานใหดี้ข้ึน  ๑  น าคุณของนายไปสรรเสริญ  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  ทาสกรรมกรผูเ้ป็นทิศเบ้ืองต ่าอนันายบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม
อนุเคราะห์นายดว้ยสถาน  ๖  เหล่าน้ี  ทิศเบ้ืองต ่านั้นช่ือวา่อนันายบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  ยอ่ม



อนุเคราะห์นายดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ี  ทิศเบ้ืองตน้นั้นช่ือวา่อนันายปกปิด  ใหเ้กษมส าราญ  ใหไ้ม่มีภยั  ดว้ย
ประการฉะนั้น ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นทิศเบ้ืองบน  อนักลุบุตรพึงบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  ดว้ย
กายกรรมประกอบดว้ยเมตตา  ๑  ดว้ยวจีกรรมประกอบดว้ยเมตตา  ๑  ดว้ยมโนกรรมประกอบดว้ยเมตตา  ๑  
ดว้ยความเป็นผูไ้ม่ปิดประตู  ๑  ดว้ยใหอ้ามิสทานเนือง ๆ  ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นทิศเบ้ืองบน  อนักลุบุตรบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้  
ยอ่มอนุเคราะห์กลุบุตรดว้ยสถาน  ๖  คือ  หา้มไม่ใหท้ าความชัว่  ๑  ใหต้ั้งอยูใ่นความดี  ๑  อนุเคราะห์ดว้ย
น ้าใจอนังาม  ๑  ใหไ้ดฟั้งส่ิงท่ียงัไม่เคยฟัง  ๑  ท าส่ิงท่ีเคยฟังแลว้ใหแ้จ่มแจง้  ๑  ทางสวรรคใ์ห ้ ๑ ฯ   
 ดูกรคฤหบดีบุตร  สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นทิศเบ้ืองบน  อนักลุบุตรบ ารุงดว้ยสถาน  ๕  เหล่าน้ีแลว้
ยอ่มอนุเคราะห์กลุุบุตรดว้ยสถาน  ๖  เหล่าน้ี  ทิศเบ้ืองบนนั้นช่ือวา่อนักลุบุตรปกปิด  ใหเ้กษมส าราญ  ใหไ้ม่
มีภยั  ดว้ยประการฉะน้ี ฯ   
 พระผูมี้พระภาคผูสุ้คตศาสดา  คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว้  จึงไดต้รัสคาถาประพนัธ์ต่อไปอีกวา่   
 มารดาบิดาเป็นทิศเบ้ืองหนา้  อาจารยเ์ป็นทิศเบ้ืองขวา  บุตรภรรยาเป็นทิศเบ้ืองหลงั  มิตรอ ามาตย์
เป็นทิศเบ้ืองซา้ย  ทาสกรรมกรเป็นทิศเบ้ืองต ่า  สมณพราหมณ์เป็นทิศเบ้ืองบนคฤหสัถใ์นสกลุผูส้ามารถควร
นอบนอ้มทิศเหล่าน้ี  บณัฑิตผูถึ้งพร้อมดว้ยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบ  มีความประพฤตเจียมตนไม่
ด้ือกระดา้ง  ผูเ้ช่นนั้นยอ่มไดย้ศคนหมัน่ไม่เกียจคร้าน  ยอ่มไม่หวัน่ไหวในอนัตรายทั้งหลาย  คนมีความ
ประพฤติไม่ขาดสาย  มีปัญญา  ผูเ้ช่นนั้นยอ่มไดย้ศ  คนผูส้งเคราะห์แสวงหามิตรท่ีดี  รู้เท่าถอ้ยค าท่ีเขากล่าว
ปราศจากตระหน่ี  เป็นผูแ้นะน าแสดงเหตุผลต่าง ๆ  เนือง ๆ  ผูเ้ช่นนั้น  ยอ่มไดย้ศการให ้ ๑  เจรจาไพเราะ  ๑  
การประพฤติใหเ้ป็นประโยชน์  ๑  ความเป็นผูมี้ตนอยูเ่สมอในธรรมทั้งหลายในคนนั้น ๆ  ตามควร  ๑  ธรรม
เคร่ืองเหน่ียวน ้าใจในโลกเหล่าน้ีแล  เป็นเหมือนสลกัรถอนัแล่นไปอยู ่  ถา้ธรรมเคร่ืองยดึเหน่ียว  เหล่าน้ีไม่
ถึงมีไซร้  มารดาและบิดาไม่พึงไดค้วามนบัถือหรือความบูชา  เพราะเหตุแห่งบุตร  เพราะบณัฑิตทั้งหลาย  
พิจารณาเห็นธรรมเคร่ืองยดึเหน่ียวเหล่าน้ีโดยชอบ  ฉะนั้น  บณัฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่  และเป็นผู ้
อนัหมู่ชนสรรเสริญทัว่หนา้ดงัน้ีฯ   
 เม่ือพระผูมี้พระภาคตรัสฉะน้ีแลว้  สิงคาลกคฤหบดีบุตรไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาควา่  ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จริญ  ภาษิตของพระองคแ์จ่มแจง้นกั  เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว  ่าเปิดของท่ีปิด  บอกทางแก่คน
หลงทาง  หรือส่งประทีปในท่ีมืดดว้ยคิดวา่  ผูมี้จกัษุเห็นรูปฉนัใด  พระผูมี้พระภาคทรงประกาศธรรมโดย
เอนกปริยาย  ฉนันั้นเหมือนกนั  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  ขา้พระองคน้ี์  ขอถึงพระผูมี้พระภาค  พระธรรม  และ
พระภิกษุสงฆว์า่เป็นสรณะ  ขอพระผูมี้พระภาคจงทรงจ าขา้พระพทุธเจา้วา่เป็นอุบาสกผูถึ้งพระรัตนตรัยเป็น
สรณะตลอดชีวิต  ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป  ฉะน้ีแลฯ   
 คิหิปฏิบติัหรือวา่ธรรมของผูอ้ยูค่รองเรือน  พึงจะน าเอาไปประพฤติปฏิบติัเพื่อความสวสัดิมงคล
ของครอบครัวของพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  ในฐานะพวกเราเป็นชาวพทุธ  ซ่ึงมีพระบรมศาสดาพระ
สมณโคม  พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระบรมครูไดน้ าเอาพระธรรมมาสัง่สอนดว้ยความล าบากยากแคน้ยิง่



นกั  กวา่พระองคท่์านจะไดบ้ าเพญ็บารมีมาจนเตม็ส่ีอสงไขยอนัยิง่ดว้ยแสนมหาภทักปัป์  จึงจะไดม้าตรัสรู้
สามารถน าเอาธรรมทั้งหลายซ่ึงเป็นของจริงทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ลว้ในจกัรวาลน้ีเอามาสัง่สอนใหก้บัเหล่าสรรพ
สตัวท์ั้งหลายได ้  ตามเท่าท่ีพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายไดมี้โอกาสไดเ้ล่าเรียนศึกษามาจากส านกัต่าง ๆ  
หรือไดค้น้ควา้เอามาจากต ารับต าราต่าง ๆ  หรือวา่ไดค้น้ควา้เอาจากพระไตรปิฎกเล่มต่าง ๆ  ใน  ๔๕  เล่ม  
เท่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีทั้งหมด   
 สรุปแลว้วา่พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  จะไดม้ารู้หรือวา่ไดท้ราบมาจากทางไหน ๆ  กต็าม  ข้ึน
ช่ือวา่ธรรมทั้งหมดทุก ๆ  หมวด  ทุก ๆ  หวัขอ้นั้น  นัน่หมายถึงธรรมของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ทั้งนั้น  เพราะวา่ธรรมทั้งหมดน้ีมนุษยธ์รรมดา ๆ  ไม่สามารถจะหยัง่รู้ไดเ้ลย  ถา้ไม่มีโอกาสไดบ้ าเพญ็
บารมีมาจนเตม็แลว้  ตามหลกัของพระโพธิสตัวท์ั้ง  ๓  ประเภท  อาทิเช่น  จ าพวกปัญญาธิกะ  ศรัทธาธิกะ  
และวิริยาธิกะทั้ง  ๓  ประเภทน้ีเท่านั้น  หลงัจากพระองคแ์ต่ละพระองคไ์ดต้รัสรู้แลว้เท่านั้นจึงจะสามารถ
น าเอาธรรมต่าง ๆ  มาสัง่สอนใหแ้ก่เหล่าสรรพสตัวไ์ด ้  เพราะฉะนั้น  พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  ถือได้
วา่เป็นบุคคลท่ีมีบุญมีกศุลและบารมีต่าง ๆ  อนัเคยไดส้ะสมเอาไวแ้ลว้ในอดีตชาติ  จึงไดมี้โอกาสเกิดมาแลว้
พบพระพทุธศาสนา  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสรรพสตัวท์ั้งหลายเม่ือไดเ้กิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ไดพ้บพระพทุธศาสนาอยา่งน้ี  
เพราะฉะนั้น  ธรรมของผูอ้ยูค่รองเรือนทั้งหมดน้ีพวกท่านทั้งหลายสมควรศึกษาและจดจ าเอาไวน้ าเอาไป
ประพฤติปฏิบติัตามท่ีพระบรมศาสดาพระสมณโคดม  พระสัมมาสมัพทุธเจา้  ซ่ึงเป็นพระบรมครูของ
พระพทุธศาสนาในพทุธนัดรน้ี  ท่ีพระองคไ์ดท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่แก่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลาย
ไดท้รงเทศนาสัง่สอนเอาไว ้ ถา้พวกท่านน าเอาไปปฏิบติัตามค าแนะน้ีกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อตวัของพวกท่าน
เองและแก่ครอบครัวของพวกท่านอีกดว้ย  จะไดรั้บความสุขในครอบครัวของพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย
ตลอดกาลนาน  ตราบใดเท่าท่ีพวกท่านยงัมีความเช่ือและเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาอยู ่  และไดน้ าเอาธรรม
ของผูอ้ยูค่รองเรือนทั้งหมดน้ีไปประพฤติปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดทุก ๆ  หวัขอ้ธรรม  ดงัท่ีไดน้ าเอามาช้ีแนะ
เอาไวใ้นหนงัสือน้ี  และเป็นประโยชนพ์ร้อมดว้ยเกิดปัญญาแก่ตวัท่านเอง  ถา้ท่านเป็นฝ่ายสามีของภรรยา
สามีของภรรยาท่ีดีนั้นควรท าตนอยา่งไร  และถา้ท่านเป็นฝ่ายภรรยาแลว้  ส่วนภรรยาท่ีดีของสามีนั้นสมควร
จะประพฤติปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะเป็นภรรยาท่ีดีได ้  ถา้ท่านเป็นบิดาและมารดาของบุตรทั้งหลาย  ทั้งบุตร
หญิงและบุตรชายของพวกท่านแลว้  บิดาและมารดท่ีดีของลูก ๆ  นั้นสมควรประพฤติปฏิบติัตวัอยา่งไร  ให้
ถูกตอ้งท่ีจะเป็นบิดาและมารดาท่ีดีของลูก ๆ  ของพวกท่าน  และถา้พวกท่านเป็นบุตรและเป็นธิดา  บุตรและ
ธิดาท่ีดีนั้นสมควรจะประพฤติและปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะเป็นบุตรและธิดาท่ีดีของบิดาและมารดาของตนได ้ 
ถา้พวกท่านเป็นเจา้นายของคนอ่ืนทั้งหลายเหล่านั้น  เจา้นายท่ีดีสมควรจะประพฤติและปฏิบติัตนอยา่งไรจึง
จะเป็นเจา้นายท่ีดีของลูกนอ้งได ้  และถา้เป็นขา้ทาสหรือวา่บริวารหรือเป็นลูกนอ้งของเจา้นาย  สมควร
กระท าตนหรือวา่ประพฤติปฏิบติัตวัของพวกท่านอยา่งไรจึงจะเป็นลูกนอ้งหรือขา้ทาสและบริวารท่ีดีได ้ 
และถา้พวกท่านจะคิดคบคา้สมาคมกบัคนอ่ืน ๆ  โดยทัว่ไปแลว้สมควรพิจารณาดูคนเหล่านั้นดว้ยวิธีไหน  
และถา้พวกท่านสมควรประพฤติตนใหเ้ป็นมิตรท่ีดีของเพื่อนฝงูมิตรสหายเหล่านั้น  ดว้ยการประพฤติปฏิบติั
ตนอยา่งไร  และพวกท่านจะไดท้ราบวา่มิตรแทห้รือวา่เพื่อนฝงูและมิตรสหายต่าง ๆ  ท่ีพวกท่านคบคา้



สมาคมนั้นเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายท่ีดีจริงหรือไม่  และสมควรคบกบับุคคลเหล่านั้นเอาไวป้ระเภทไหนจึง
จะไดไ้ม่ไดรั้บความทุกขร้์อนต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนจาการคบคา้สมาคม  หรือวา่สมควรจะคบคา้สมาคมดว้ย
หรือไม่  แต่ถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายไดศึ้กษาและจดจ าเอาธรรมของผูอ้ยูค่รองเรือนของพระสมัมาสมัพทุธ
เจา้  น าเอาไปประพฤติปฏิบติัแลว้พวกท่านจะไม่ไดรั้บความเดือดร้อนอะไรทั้งนั้น  สมกบัพทุธภาษิตท่ีพทุธ
เจา้พระองคไ์ดต้รัสเอาไวว้่า  ธมฺโม  หเวรกฺขติ  ธมฺมจารึ  ซ่ึงเป็นเป็นไทยไดใ้จความวา่  ธรรมแลยอ่มรักษาผู ้
ประพฤติธรรม  พระพทุธภาษิตบทน้ีเป็นเคร่ืองยนืยนัอยูแ่ลว้ฯ   
 

ค าจบของที่จะถวายพระหรือใส่บาตร 
 
 ก่อนท่ีพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะน าเอาของต่าง ๆ  ไปถวายแด่พระสงฆ ์ หรือวา่ก่อนท่ีพวก
ท่านจะไดใ้ส่บาตรพระสงฆ ์  สมควรน าไทยทานทั้งหลายท่ีพวกท่านพทุธบริษทัไดต้ั้งใจเอาไวแ้ลว้ท่ีจะน า
ของทั้งหลายเหล่านั้นเอามากระท าบุญ  ดว้ยวิธีต่าง ๆ  อยา่งใดอยา่งหน่ึงกส็มควรจะเอาของไทยทาน
เหล่านั้นน าเอามาตั้งจิตจบอธิษฐานเสียก่อนทุก ๆ  คร้ังไป  ค  าจบหรือวา่อธิษฐานนั้นคือ  สุทินนงั  วะตะเม
ทานงั  อาสวกัขะยาวะหงั  นิพพานปัจโย  โหตุ  ทุติยมัปิ  สุทินนงั  วะตะเม  ทานงั  อาสวดัขะ  ยาวะหงั  
นิพพานปัจจโย  โหตุ  ตะติยมัปิ  สุทินนงั  วะตะเมทานงั  อาสวดัขะยาวะหงั  นิพพานปัจจโย  โหตุฯ   
 

ค าแปลเป็นไทย 
 

 ทานอนัขา้พเจา้ถวายดีแลว้หนอ  ขอจงน าไปสู่พระนิพพานอนัเป็นท่ีส้ินอาสวะกิเลส  ทานอนั
ขา้พเจา้ถวายดีแลว้หนอ  ขอจงน าไปสู่พระนิพพานอนัเป็นท่ีส้ินอาสวะกิเลส  แมใ้นวาระท่ี  ๒  ทานอนั
ขา้พเจา้ถวายดีแลว้หนอ  ขอจงน าไปสู่พระนิพพานอนัเป็นท่ีส้ินอาสวะกิเลส  แมใ้นวาระท่ี  ๓  ค  าจบหรือวา่
อธิษฐานน้ีเป็นของพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายโบร ่าโบราณ  ท่ีไดป้ระพฤติปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลาชา้
นานมาแลว้ในศาสนาน้ีฯ  
 ค าจบทานหรือวา่ของต่าง ๆ  ท่ีจะตั้งใจใหก้บัญาติหรือบิดามารดา  ค  าจบหรืออธิษฐานอีกแบบ
หน่ึงท่ีเรามีความประสงคจ์ะอุทิศใหก้บัญาติพี่นอ้งหรือวา่ใหก้บับุพการีของเรากล่าวคือบิดาและมารดาของ
พวกท่านพทุธบริษทัโดยตรงนั้นมีค าจบวา่  อิทงั  เม  ทานงั มาตาปิติอาทีนงั  ญาตะกานงัสังวตัตะตุ  มยัหงั  
มาตาปิตาทะโย  ญาตะกา  อิมสัสะทานสัสะปัตติง  ลภนัตุ  มะมะ  เจตะสาฯ   
 ซ่ึงถา้แปลเป็นไทยแลว้ไดใ้จความวา่  ทานของขา้พเจา้น้ีจงเป็นไปเพื่อญาติ  มีบิดาและมารดาเป็น
ตน้ของขา้พเจา้  ขอญาติมีมารดาและบิดาเป็นตน้ของขา้พเจา้จงไดรั้บส่วนบุญของทานน้ี  ตามความประสงค์
ของขา้พเจา้ดว้ยเทอญฯ 
 



ค าถวายสังฆทาน 
 
 ส่วนมากแลว้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายนิยมน าเอาของต่าง ๆ  มีอาหารคาวและอาหารหวาน
พร้อมดว้ยของใชต่้าง ๆ  ไดน้ าเอามาถวายเป็นสงัฆทานใหแ้ก่พระสงฆ ์  เพราะวา่พวกพทุธบริษทัส่วนใหญ่
หรือส่วนมากแลว้  ยอ่มรู้ดีอยูแ่ลว้วา่การถวายสงัฆทานนั้นไดรั้บอานิสงส์มากมายเลยทีเดียว  ตามหลกัของ
พระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายน้ี  เพราะฉะนั้นจึงเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่พทุธบริษทัโดยทัว่ ๆ  
ไปเท่าท่ีไดพ้บเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี  และอนัน้ีเป็นการเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแลว้  เพราะวา่การถวายสงัฆทานนั้น
ผูท่ี้จะถวายหรือวา่ไดก้ระท าการถวายสงัฆทานแลว้  ยอ่มจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลบุญอนัเกิดจากการไดก้ระท าการ
ถวายสงัฆทานนั้น  ค  าถวายสงัฆทานนั้นคือ  อิมานิ  มะยงั  ภนัเต  ภตัตานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขสุงัฆสัสะ  
โอโณชะนามะ  สาธุโน  ภนัเต  ภิกขสุงัโฆ  อิมานิ  ภตัตานิ  สะปะริวารานิ  ปฏิคคณัหาตุ  อมัหากงั  ทีฆะรัต
ตงั  หิตายะ  สุขายะฯ   
 ซ่ึงค  าท่ีกล่าวถวายสงัฆทานน้ีถา้จะแปลเป็นภาษาไทยแลว้  จะไดใ้จความดงัต่อไปน้ีคือ  ขา้แต่
ท่านผูเ้จริญ  ขา้พเจา้ทั้งหลายขอนอ้มถวายภตัตาหารกบัทั้งของบริวารเหล่าน้ีแก่พระภิกษุสงฆ ์  ขอพระภิกษุ
สงฆจ์งรับภตัตาหารกบัทั้งบริวารทั้งหลายเหล่าน้ีของพวกขา้พเจา้ทั้งหลาย  เพื่อเป็นระโยชน์และความสุข
ของขา้พเจา้ทั้งหลาย  ส้ินกาลนานดว้ยเทอญฯ   
 

ค าถวายกระทงลอยประทีป 
 
 ส่วนมากแลว้ในเมืองไทยของพวกเรามีประเพณีอยูอ่ยา่งหน่ึงท่ีไดป้ระพฤติปฏิบติักนัสืบ ๆ  ต่อ
กนัมาเป็นเวลาชา้นานแลว้  และเคยเป็นพระราชพิธีท่ียิง่ใหญ่ทีเดียวในสมยักรุงสุโขทยัเป็นพระราชธานีใน
สมยันั้นถือวา่การลอยกระทงประทีปโคมไฟในวนัเพญ็กลางเดือนสิงสองน้ีเป็นพระราชพิธีท่ีสนุกสนานมาก
พิธีหน่ึง  ส่วนมากแลว้ประชาชนทัว่ประเทศไทยของเราจะจดัพิธีลอยกระทงประทีปโคมไฟน้ีทัว่ประเทศ
และแข่งขนักนั  เป็นพิธีเน่ืองดว้ยในงานบุญท่ีสนุกสนาน  เป็นสญัลกัษณ์ของประเพณีจนตราบถึงทุก ๆ  
วนัน้ี  ทุก ๆ  ปีในวนัเพญ็กลางเดือนสิบสองประเทศไทย  และประชาชนชาวไทยทัว่ประเทศจะจดังานร่ืนเริง
ข้ึนเน่ืองดว้ยวนัลอยกระทง  ค  าอธิษฐานลอยกระทงนั้นคือ  มะยงั  อิมานิ  ปะทีเปนะ  อะสุกายะ  นมัมะทายะ  
นะทิยา  ปุลิเน  ฐิตงั  มุนิโน  ปาทะวะลญัชงั  ปะภิปูเชมะ  อะยงั  ปะทีเปนะ  มุนิโน  ปาทะวะลญัชสัสะ  ปูชา  
อมัหากงั  ทีฆะรัตตงั  หิตายะ  สุขายะ  สงัวตัตะตุฯ   
 ซ่ึงค  าอธิษฐานหรือวา่ค าบูชาลอยกระทงประทีปโคมไฟน้ีถา้จะแปลเป็นไทยแลว้ไดใ้จความวา่  
ขา้พเจา้ทั้งหลาย  ขอบูชารอยพระพทุธบาทของพระมหามุนีนาค  ท่ีตั้งอยูเ่หนือหาดทรายในแม่น ้าช่ือวา่นมั
มทาน  ท่ีโนน้ดว้ยโคมประทีปน้ี  การบูชารอยพระพทุธบาทของพระมหามุนีน้ี  ดว้ยประทีปน้ีจงเป็นไปเพื่อ
ประโยชนแ์ละความสุขแก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย  ส้ินกาลนานเทอญฯ   



 อนัน้ีเป็นแปลตามค าท่ีไดบู้ชาหรืออธิษฐานนั้น  ส่วนนอกเหนือจากนั้นแลว้กสุ็ดแทแ้ต่ผูท่ี้ไปท า
การลอยกระทงประทีปโคมไฟนั้น ๆ  จะตอ้งอธิษฐานอยา่งไรกไ็ดต้ามอธัยาศยัของพวกท่านทั้งหลายอีกที
หน่ึง  บางคนกอ็ธิษฐานเอากระทงประทีปโคมไฟน้ีลอยไปบูชาพระแม่ธรณีและพระแม่คงคา  ซ่ึงเป็นเทพมี
ศกัด์ิใหญ่  ซ่ึงประจ าต าแหน่งของการปกครองเหล่าสรรพสตัวใ์นจกัรวาลน้ี  ซ่ึงถือวา่เม่ือมนุษยท์ั้งหลายได้
เกิดข้ึนมาในโลกน้ีแลว้กไ็ดอ้าศยัพระแม่ธรณีและพระแม่น ้าคงคาทั้งสองน้ีไดช่้วยเหลือใหมี้ชีวิตอยูร่อด
ปลอดภยัมาดว้ยของทั้งสองชนิด  กล่าวคือ  พื้นแผน่ดินและน ้ากินและน ้าใชต่้าง ๆ  ทุก ๆ  ชนิด  เม่ือถึงเวลา
ปีหน่ึงกถื็อโอกาสกราบไหวบู้ชาขอขมาลาโทษกนัเสียทีหน่ึง  เป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อพระแม่
ธรณีและพระแม่คงคาทั้งสองนั้น  และยงัไดต้ั้งใจอธิษฐานขอพรจากพระแม่ทั้งสองในวนัปีต่อ ๆ  ไปอีกที
หน่ึงดว้ย  อยา่งน้ีเป็นตน้   
 สรุปความไดว้า่ประเพณีลอยกระทงประทีปโคมไฟในวนัเพญ็กลางเดือนสิบสอง  ซ่ึงเป็นในระยะ
ท่ีมีน ้ ามากท่ีสุดในประเทศไทยของเรานั้นกถื็อไดว้า่เป็นประเพณีท่ีดีงามประเพณีหน่ึงหรือชนิดหน่ึงนัน่เอง  
เพราะฉะนั้นพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายกส็มควรจะช่วยกนัรักษาหรือวา่อนุรักษเ์อาประเพณีต่าง ๆ  ของ
คนไทยของเราเอาไวใ้ห้ลูกหลานของคนไทยในรุ่นหลงัสืบต่อ ๆ  กนัไปในวนัขา้งหนา้  เพราะว่าเป็น
สญัลกัษณ์บอกใหรู้้วา่คนชาติไทยของเรามีการปกครองท่ีเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเราเองมาตลอด  และยงัมี
ขนบประเพณีท่ีดีงามประจ าชาติของคนไทยเราเป็นเอกเทศอีกดว้ย  ซ่ึงประเพณีต่าง ๆ  นั้นเราสามารถโชว์
ให้คนต่างชาติต่างภาษาไดรู้้ไดเ้ห็นซ่ึงประเพณีต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งน่าภูมิใจดีกว่าอีกหลายสิบประเทศในโลก
มนุษยน้ี์ท่ีไม่มีประเพณีต่าง ๆ  ของตนเอง  เพราะวา่ไดต้กเป็นเมืองข้ึน  เมืองเชลยต่าง ๆ  แก่อีกประเทศหน่ึง
ไป  กระท าใหข้นบประเพณีต่าง ๆ  ดั้งเดิมของตนไดถู้กกลืนไปหมดโดยอตัโนมติัของมนัเองอยูแ่ลว้  แต่วา่
ประเทศไทยของเรากไ็ดอ้ยูร่อดปลอดภยัมาตลอด  ในยคุท่ีไดผ้า่นมาในสมยัท่ีพวกมหาอ านาจเมืองใหญ่ ๆ  
ไดก้ระท าการล่าเมืองข้ึนต่าง ๆ  ฯ   
 

สพฺเพส   สงฺฆภูตาน   สามคฺค ี วุฑฺฒิสาธิกา 
 
 พระพทุธภาษิตน้ี  ถา้แปลเป็นไทยไดใ้จความวา่  ความพร้อมเพรียงของปวงชน  ผูเ้ป็นหมู่ยงัความ
เจริญใหส้ าเร็จฯ  ตามปกติแลว้เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายโดยเฉพาะพวกมนุษยน์ั้นเม่ือมีโอกาสไดเ้กิดมาใน
มนุษยโ์ลกน้ีแลว้ส่วนมากแลว้ไม่สามารถท่ีจะอยูแ่ต่ตามล าดงัเพียงคนเดียวได ้  เพราะวา่หลกัการเกิดมนุษย์
นั้นกจ็  าเป็นจะตอ้งมีบิดาและมารดาเป็นผูใ้หก้ าเนิด  (ยกเวน้มนุษยต์น้กปัหรือวา่ตน้จกัรวาล  ซ่ึงมีวธีิเกิดโดย
อุปาติกะ  ซ่ึงมีอายถึุงหน่ึงอสงไขยปีเท่านั้น)  เม่ือมนุษยโ์ลกบิดาและมารดาเป็นผูใ้หก้ าเนินการเกิดมาใน
มนุษยน้ี์กจ็  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีพวกมนุษยท์ั้งหลายจะตอ้งมีการกระท าและความเป็นอยูร่่วมกนัในกลุ่มหรือวา่หมู่
หน่ึง ๆ  ไม่ต ่ากวา่สองคนข้ึนไป  จนถึงในปัจจุบนัน้ีมนุษยไ์ดม้าเกิดอยูร่่วมโลกเดียวกนับนผวิของดวงดาว
ราหูแห่งน้ีมีจนถึงหา้พนักวา่ลา้นร่วมหกพนัลา้นคนเขา้ไปแลว้  เพราะฉะนั้นเม่ือมีเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลาย
เม่ือมีโอกาสไดม้าเกิดเป็นมนุษยอ์ยูร่่วมโลกเดียวกนัเช่นน้ี  และต่างเผา่ต่างชาติกมี็ความสามคัคีพร้อมเพรียง



กนัช่วยกนัคน้คิดเทคโนโลยแีละวิทยาการแบบต่าง ๆ  ทุก ๆ  ชนิด  เท่าท่ีพวกท่านทั้งหลายไดรู้้และเห็นกนั
อยูแ่ลว้ทุกวนัน้ีจนเป็นผลส าเร็จในดา้นงานส่วนต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของความส าเร็จทุก ๆ  ชนิดเท่าท่ีได้
ปรากฏอยูแ่ลว้ในทุกวนัในโลกปัจจุบนัน้ี  ซ่ึงเป็นผลความส าเร็จของปวงชนในชนผา่และชาติต่าง ๆ  ซ่ึงเป็น
ผูต้น้คิดในวิชาและเทคโนโลยแีบบสมยัใหม่ทุก ๆ   ชนิด  จนกระท าใหม้นุษยโ์ลกยคุปัจจุบนัน้ีมีความเจริญรุ่งเรือง
เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของบุคคลรุ่นเก่าก่อนเป็นอนัมาก  ซ่ึงไม่คาดคิดมาก่อนวา่พวกมนุษยเ์ราจะมีความสามารถ
ในดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่  เจริญรุ่งเรืองและมีความส าเร็จในดา้นผลงานต่าง ๆ  เห็นปานฉะน้ี  เพราะอาศยั
ความพร้อมเพรียงของปวงชน  ในกลุ่มชาติเผา่พนัธ์ุต่าง ๆ  ในมนุษยโ์ลกน้ีเป็นเหตุเป็นปัจจยั  จึงกระท าให้
ไดรั้บผลในดา้นความส าเร็จและความรุ่งเรืองในมนุษยโ์ลกในยคุปัจจุบนัน้ี  เพราะอาศยัความพร้อมเพรียง
ของปวงชนในกลุ่มเผา่พนัธ์ุและชาติต่าง ๆ  เหล่านั้นเป็นตน้  เหตุน ามาซ่ึงความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรือง
ต่าง ๆ  ของมนุษยโ์ลก  ในยคุปัจจุบนัน้ีดงัท่ีพวกท่านทั้งหลายกไ็ดพ้บเห็นกนัทุก ๆ  คนดว้ยสายตาของพวก
ท่านทุก ๆ  คนอยูแ่ลว้  อนัน้ีแสดงถึงพลงัความสามคัคีและความพร้อมเพรียงของปวงชนในมนุษยโ์ลก  และ
ถา้พวกท่านทั้งหลายจะไดน้ าเอาความพร้อมเพรียง  และความสามคัคีดงักล่าวน้ีน าเอามาใชภ้ายในครอบครัว  
หรือวา่ในหมู่คณะของพวกท่าน  หรือวา่น าเอามาใชภ้ายในกลุ่มหมู่บา้นและต าบลและอ าเภอ  หรือวา่จงัหวดั
ของพวกท่านทั้งหลาย  รวมกระทัง่พวกท่านทั้งหลายถา้มีความพร้อมเพรียงกนัในกลุ่มปวงชนทัว่ทั้งประเทศ
ไทยของพวกเราชาวไทยกจ็ะยิง่เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ  ซ่ึงเป็นท่ีรักและหวงแหนของประชาชนชาวไทยทัว่
ทั้งแผน่ดินอยูแ่ลว้  ถา้มนุษยเ์รารู้จกัน าเอาความสามคัคีธรรมและความพร้อมเพรียงของปวงชนดงักล่าวมาน้ี  
กจ็ะเป็นผลท่ีดีแก่หมู่เหล่าทุก ๆ  ประเภท  ถา้เราน าเอามาใชภ้ายในครอบครัวของท่านกจ็ะเป็นผลดีแก่ครอง
ครัวนั้น ๆ  หรือวา่ถา้พวกเราจะน าเอามาใชภ้ายในหมู่บา้นหรือในต าบลขอบพวกท่าน  ต าบลใดต าบลหน่ึง  
หมู่บา้นใด  หมู่บา้นหน่ึง  หรือถา้พวกท่านไดน้ าเอาความสามคัคีธรรมและความพร้อมเพรียงของปวงชน
ทั้งหลายดงักล่าวมาน้ีไดมี้ใจพร้อมเพรียงกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ไดน้ าเอาความสามคัคีธรรมและความ
พร้อมเพรียงของปวงชนทั้งหลายดงักล่าวมาน้ี  ไดน้ าเอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ก่จงัหวดัและอ าเภอพร้อม
ดว้ยในภาคต่าง ๆ  รวมไปถึง  ประเทศชาติทัว่แผน่ดินของไทยเราแลว้กจ็ะเป็นผลดีทุก ๆ  ชนิดจะเป็นพลงั
อนัยิง่ใหญ่  น ามาซ่ึงความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทุก ๆ  ชนิดแก่ครอบครัว  และหมู่บา้นและต าบลหรือ
ว่าอ าเภอและจงัหวดั  และประเทศชาติไทยของพวกเราชาวไทยทั้งแผ่นดินทีเดียวพร้อมกระนั้น  ความ
สามคัคีธรรมน้ีและความพร้อมเพรียงของปวงชนดงักล่าวจะน ามาซ่ึงความสุขและความเจริญรุ่งเรืองและ
ความส าเร็จทุก ๆ  ชนิดแก่หมู่คณะ  หรือวา่ครอบครัวรวมไปถึงประเทศชาติในท่ีสุดอีกดว้ย  สมดงัพทุธ
ภาษิตท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีพระองคไ์ดท้รงตรัสเอาไวว้า่  สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺค  ซ่ึเป็นเป็น
ไทยไดใ้จความวา่  ความพร้อมเพรียงของหมู่ใหเ้กิดสุขแก่หมู่เหล่าและแก่คนกลุ่มนั้น ๆ  ทุก ๆ  หมู่หรือทุก 
ๆ  กลุ่มหรือทุก ๆ  คณะท่ีไดน้ าเอาความสามคัคีธรรมดงักล่าวน้ีน าเอาไปใชใ้นกลุ่มใดหมู่ใดหรือวา่คณะใด  
ต าบลใดและอ าเภอใด  รวมไปถึงจงัหวดัใดและประเทศชาติใด  ในมนุษยโ์ลกน้ีจะไดรั้บผลดีในดา้นความสุข
และส าเร็จ  และความเจริญรุ่งเรืองต่าง ๆ  แก่มนุษยโ์ลกในกลุ่มหรือวา่คณะและหมู่  และประเทศชาติปวงชน
ดงักล่าวทั้งหลายเหล่านั้นแน่นอน  เพราะวา่หลกัพทุธภาษิตน้ีเป็นธรรมของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้  



พระองคไ์ดท้รงตรัสเทศนาสัง่สอนแก่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายเอาไวว้า่ ถา้มนุษยก์ลุ่มใด ๆ  หรือวา่หมู่ใด ๆ  
กต็าม  ถา้มีความสามคัคีธรรมอยูแ่ลว้กย็อ่มจะกระท าใหม้นุษยใ์นหมู่คณะนั้น ๆ  จะไดรั้บความส าเร็จและ
ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมดว้ยจะไดรั้บความสุขทุก ๆ  อยา่งในกลุ่มของหมู่คณะดงักล่าวนั้นอยา่งแน่นอน  อนั
น้ีเป็นหลกัพระพทุธพจน์ของพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธบริษทัทั้งหลาย  และถา้มนุษยก์ลุ่มใดหมู่
ใดหรือคณะใดมีความสามคัคีธรรมเกิดข้ึนในมนุษยใ์นกลุ่มและหมู่คณะนั้น ๆ  รวมไปถึงต าบลและอ าเภอ
และจงัหวดั  หรือประเทศชาตินั้นแลว้  ถา้มีการงานท่ีหนกักจ็ะกลายเป็นการงานท่ีเบา  ถา้มีการงานท่ีมากก็
จะกลายเป็นการงานท่ีนอ้ย  ถา้มีการงานท่ียากล าบากกจ็ะกลายเป็นการงานท่ีง่ายและสบาย  เพราะวา่ดว้ย
อาศยัความสามคัคีธรรม  อนัน้ีกระท าใหพ้วกมนุษยห์รือหมู่และคณะนั้น ๆ  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัแบ่งเบา
ภาระต่าง ๆ  เหล่านั้น  และถา้มีมนุษยใ์นกลุ่มหรือวา่หมู่คณะอ่ืน ๆ  ท่ีไม่หวงัดีแก่พวกท่านมีความสามคัคี
ธรรมช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาแทนซ่ึงกนัและกนัอยู ่  ศตัรูภายนอกทั้งหลายเหล่านั้นกไ็ม่มีความสามารถจะมา
ท าอะไรไดอ้ยา่งแน่นอน  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย  พระองคไ์ดท้รงอุปมาพลงั
แห่งความสามคัคีธรรมอนัน้ีเอาไวว้า่เปรียบเสมือนหน่ึงวา่ก่ิงกา้นของไมไ้ผอ่นัเลก็ ๆ  เหล่านั้น  ถา้มีก่ิงหรือ
กา้นเดียวแลว้  ยอ่มถูกคนทั้งหลายหกัเสียดว้ยอยา่งง่ายดาย  ถา้ก่ิงกา้นไมไ้ผเ่หล่านั้นเอามามดัรวมกนัเขา้
เอาไวแ้ลว้  กจ็ะมีความเหนียวแน่นมากยิง่ข้ึน  ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดจะท าการหกักไ็ม่สามารถจะหกัไมไ้ผท่ั้งหลาย
เหล่านั้นไดอ้ยา่งง่ายเหมือนเดิม  หรือมิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถจะกระท าการหกัก่ิงกา้นไมไ้ผซ่ึ่งมดัรวมกนั
เอาไวเ้ป็นก าไดเ้ลยฉะนั้น  ขอใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลายพึงจดจ าสามคัคีธรรมน้ีน าเอาไปใชใ้นครอบครัว
หรือในหมู่บา้นและในต าบล  หรือวา่ในอ าเภอและจงัหวดัรวมกระทัว่ในประเทศไทยของพวกเราชาวไทย
ทั้งหลายจะไดเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีงามในสายตาของมนุษยโ์ดยทัว่ไปในจ าพวกต่างเผา่ต่างประเทศชาติทัว่โลกใน
ปัจจุบนัน้ี  เพราะวา่ในฐานะพวกเราชาวไทยเป็นเมืองพทุธศาสนามีประชาชนส่วนมากแลว้นบัถือพระพุทธศาสนา
เป็นส่วนใหญ่ของประเทศชาติ  และถา้พวกมนุษยก์ลุ่มใดหรือวา่หมู่และคณะใด ๆ  กต็ามจนถึงอ าเภอและ
จงัหวดัรวมกระทัว่ถึงประเทศชาตินั้น ๆ  ถา้ขาดความสามคัคีธรรมในกลุ่มใดหรือวา่หมู่และคณะใดจนถึง
อ าเภอและจงัหวดัและประเทศชาตินั้น ๆ  กจ็ะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนหาความสงบสุขและความ
เจริญรุ่งเรืองไม่ไดเ้ลย  เพราะวา่ขาดความสามคัคีธรรมคือการแตกแยกชิงดีชิงเด่นและคอยแต่จะจบัผดิและ
ใส่ร้ายซ่ึงกนัและกนัอยู ่  ถา้มีศตัรูภายนอกกจ็ะเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัศตัรูผูไ้ม่หวงัดีต่อชนในกลุ่มหรือวา่
ในหมู่และคณะนั้น ๆ  หรือวา่ในอ าเภอและจงัหวดัและในประเทศนั้น ๆ  ผลลพัธ์แห่งความเสียหายและ
ความเดือดร้อนนานาชนิด  จะติดตามมาเป็นอเนกประการทุกกลุ่มหรือวา่หมู่และคณะนั้น ๆ  และในอ าเภอ
และจงัหวดัถึงประเทศชาติและแผน่ดินนั้น ๆ  ดว้ย  ดว้ยอ านาจท่ีขาดความสามคัคีธรรมเป็นตน้เหตุ  เร่ือง
ดงักล่าวน้ีเคยมีมาแลว้ในอดีตกาลเท่าท่ีไดผ้า่นมา  ไม่ตอ้งไปน าเอาตวัอยา่งในมยัพทุะกาลมากล่าวหรอก  
เพียงแต่ตวัอยา่งท่ีประชาชนไทยทั้งหลายส่วนมากกย็อ่มจะไดรั้บทราบกนัมาดีแลว้วา่  ประเทศไทยของพวก
เราชาวไทยทั้งหลายท่ีไดผ้า่นมาในอดีตกาลท่ีไดเ้คยสูญเสียแผน่ดิน  และความอิสระภาพมาแลว้ในสมยักรุง
ศรีอยธุยาเป็นราชธานีในสมยันั้น  เพราะพวกเราชาวไทยในยคุนั้นขาดความสามคัคีธรรมเป็นปฐมเหตุ  จึง
ตอ้งสูญเสียอิสรภาพไประยะหน่ึงซ่ึงทุก ๆ  คนชาวไทยทั้งหลายคงจะจดจ ากนัเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุก ๆ  คนแลว้  



แต่บงัเอิญดว้ยอ านาจท่ีประชาชนคนไทยของเราไดย้ดึมัน่ในพระพทุธศาสนา  และในคุณของประรัตนตรัย
ทั้ง  ๓  เอาไวเ้ป็นท่ีพึ่งเป็นท่ีสรณะอยูใ่นใจของคนไทยทุก ๆ  คน  จึงบนัดาลใหมี้ผูมี้บุญญาธิการซ่ึงเป็นถึง
พระนิยะตะโพธิสัตว ์  คือพระสุฆงัคะละพระโพธิสตัวไ์ดจุ้ติลงมาเกิดเป็นสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  (หรือ
วา่เจา้ฟ้าชายพระบรมโอรสาธิราชของพวกเราชาวไทยในปัจจุบนั)  พระองคไ์ดม้าปลูกความสามคัคีธรรมให้
บงัเกิดในกลุ่มของพวกเราชาวไทยในยคุนั้นและไดเ้ป็นผูน้ าท าการรบพุง่กบัหมู่ศตัรูปัจจามิตรและได้
ช่วยเหลือน าเอาความอิสรภาพท่ีไดสู้ญเสียไปกลบัคืนมาได ้  ดงัท่ีพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายไดรั้บทราบ
กนัดีอยูแ่ลว้  เพราะฉะนั้น  อยา่ใหป้ระวติัศาสตร์กลบัมาซ ้ารอยไดอี้กเป็นอนัขาด  เพราะวา่ในปัจจุบนัน้ี
ประเทศไทยของพวกเราชาวไทยทั้งหลาย  กอ็ยูใ่นสายตาของพวกประเทศมหาอ านาจทั้งหลาย  และของชน
เผา่ท่ีไม่มีความหวงัดีต่อประเทศไทยไทยของพวกเรา  และโดยเฉพาะแลว้ในมนุษยย์คุปัจจุบนัน้ีเศรษฐกิจ
ความเป็นอยูข่องพลโลกของประเทศชาติต่าง ๆ  ก าลงัย  า่แยก่นัไปตาม ๆ  กนั  เพราะฉะนั้น  ประเทศ
มหาอ านาจทั้งหลายเหล่านั้นจึงไดม้องดูประเทศไทยเราดว้ยความอยากจะไดย้ดึครองเอามาเป็นของตน  ๆ เพราะวา่
ในประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยวตัถุแร่ธาตุนานาชนิด  ซ่ึงเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของมนุษยโ์ลก
ทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น  ขอใหพ้วกเราชาวไทยทั้งหลายจงปลูกความสามคัคีธรรมใหบ้งัเกิดข้ึนในกลุ่มหรือวา่
ในหมู่คณะต่าง ๆ  หรือวา่ในหมู่บา้นและต าบลหรือในอ าเภอและจงัหวดั  รวมทั้งในประเทศชาติทัว่แผน่ดิน
ของพวกเราชาวไทยเอาไวใ้หแ้น่นหนา  เพื่อป้องกนัพวกมนุษยท่ี์ไม่มีความหวงัดีต่อประเทศชาติไทยของ
พวกเราเอาไว ้  ดว้ยความไม่ประมาทและจงยดึเอาพระพทุธศาสนาและชาติและองคพ์ระประมุขของชาติซ่ึง
ไดแ้ก่สถาบนัพระมหากษตัริยเ์อาไวเ้ป็นหลกัชยัและสมควรน าเอาธรรมท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธ
เจา้ของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายท่ีพระองคไ์ดท้รงเทศนาสัง่สอนเอาไวใ้นเร่ืองความสามคัคีธรรมหรือความ
พร้อมเพรียงของปวงชนทั้งหลายจะน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองและความส าเร็จต่าง ๆ  และพร้อมกระนั้นแลว้
ดว้ยอ านาจความสามคัคีธรรมอนัน้ี  นัน่เองท่ีจะน ามาซ่ึงความสุขและความรุ่งเรืองและร่มเยน็ของประเทศชาติ
และปวงชนทั้งหลายทุก ๆ  หมู่เหล่าไดอี้กดว้ย  อยา่ท าการแบ่งแยกและแตกความสามคัคีกนั  ซ่ึงจะเป็น
หนทางเปิดโอกาสใหก้บัศตัรูหมู่ปัจจามิตรท่ีไม่มีความหวงัดีต่อประเทศชาติและแผน่ดินของพวกเราชาว
ชาติไทยทั้งหลายไดเ้ป็นอนัขาด  และอยา่พยายามเห็นแก่ตวัเองสมควรเห็นแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบนั
พระมหากษตัริยเ์อาไว ้  เพราะวา่ทั้ง  ๓  ประเภทน้ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีเด่นอยูแ่ลว้  และพวกเราชาวไทยเป็น
พทุธบริษทัเป็นส่วนมากของประชาชนทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นประเทศ  สมควรน าเอาธรรมมาประพฤติปฏิบติัเป็น
เคร่ืองคุม้ครองเภทภยัต่างๆ  ท่ีจะมาบงัเกิดข้ึนดว้ยสาเหตุใด ๆ  กต็าม  ถา้พวกเราชาวไทยทั้งหลายไดพ้ร้อม
ใจกนัผนึกก าลงัเป็นสามคัคีธรรมอยา่งเหนียวแน่น  หรือวา่อยา่งเคร่งครัดในหลกัพระธรรมค าสัง่สอนของ
พระพทุธศาสนาของพระบรมครูพระสัมมาสมัพทุธเจา้ท่ีแทจ้ริงแลว้  เภทภยัและอนัตรายต่าง ๆ  กย็อ่มจะไม่
มาบงัเกิดข้ึนกบัประชาชนในกลุ่มหรือในหมู่คณะหรือวา่ในประเทศชาติของพวกเราชาวไทยไดเ้ลย  อนัน้ี
เป็นสจัจธรรมท่ีแทจ้ริง  อนัน้ีขอใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีจิตเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริง
อยา่ไดมี้ความสงสยัในธรรม  กล่าวคือ  ค  าสัง่สอนของพระบรมศาสดา  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ซ่ึงเป็นพระ
บรมครุของพวกเราชาวพทุธบริษทัทั้งหลายเลย  เพราะวา่พระธรรมค าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทุก 



ๆ  หวัขอ้และทุก ๆ  หมวดนั้นเป็นของจริงของแทท้ั้งนั้น  ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดไดน้ าเอาธรรมขอ้หน่ึงหรือวา่หมาด
ใดหมวดหน่ึงน าเอาไปประพฤติปฏิบติักย็อ่มจะไดรั้บผลตามค าสัง่สอนของพระพทุธองค ์  และถา้กระท าตน
ตรงกน้ขา้มกบัธรรมคือค าสัง่สอนท่ีถูกตอ้งและท่ีดีแลว้กจ็ะไดรั้บผลไปในทางท่ีไม่ดีอยา่งแน่นอน  อนัน้ีเป็น
กฎแห่งกรรมของเหล่าสรรพสตัวท่ี์ไดเ้กิดมาในโลกน้ีอยูแ่ลว้  ดงัเร่ืองท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีพระองคท์รง
เทศนาสัง่สอนแก่พวกพราหมณ์และคฤหบดีซ่ึงเป็นพวกชาวบา้นสาละ  ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎกฉบบัหลวง
เล่าท่ี  ๑๒  หนา้ท่ี  ๔๒๕  วา่ดว้ยเร่ืองอกศุลกรรมบถ  ๑๐  ประการ  และกศุลกรรมบถและอกศุลกรรมบถ  มี
เร่ืองอยูว่า่คร้ังนั้นในสมยัท่ีพระผูมี้พระภาคเสดจ็จาริกไปในโกศลชนบทดว้ยภิกษุสงฆห์มู่ใหญ่  พวกพราหมณ์
และคฤหบดีชาวบา้นสาละไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงท่ีประทบัคร้ันแลว้  บางพวกถวายอภิวาทพระผูม้
มีพระภาค  บางพวกทูลปราศรัยกบัพระผูมี้พระภาค  บางพวกประกาศช่ือและโคตรในส านกัของพระผูมี้พระ
ภาค  บางพวกกน่ิ็งอยูแ่ลว้พากนันัง่  ณ  ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง  คร้ันแลว้ไดทู้ลถามพระผูมี้พระภาควา่  ขา้แต่
พระโคดมผูเ้จริญ  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกน้ีเขา้ถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  และนรก  
เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกน้ี
เขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตกฯ   
 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  สตัวบ์างพวกในโลกน้ีเขา้ถึงอบาย  
ทุคติ  วินิบาต  และนรกเบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  เพราะเหตุประพฤติไม่เรียบร้อยคือ  ไม่ประพฤติ
ธรรม  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  สตัวบ์างพวกในโลกน้ีเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้  แต่ตาย
เพราะกายแตก  เพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมฯ 
 พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นทูลวา่  พวกเขา้พระองคไ์ม่ทราบเน้ือความอยา่งพิสดารแห่งธรรมท่ี
พระโคดมตรัสโดยยอ่  มิไดท้รงจ าแนกความใหพ้ิสดารขอพระองค ์ พระโคดมผูเ้จริญโปรดแสดงธรรมแก่
พวกขา้พระองค ์  โดยอาการท่ีพวกเขา้พระองคจ์ะพึงรู้เน้ือความอยา่งพิสดารแห่งธรรมท่ีพระโคดมผูเ้จริญ
ตรัสโดยยอ่มิไดท้รงจ าแนกความใหพ้ิสดารเถิดฯ   
 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ถา้เช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงท าไวใ้น
ใจใหดี้  เราจกักล่าวฯ    
 พวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวบา้นสาละทูลรับพระด ารัสพระผูมี้พระภาคแลว้ 
 

อกศุลกรรมบถ  ๑๐ 
 
 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายความประพฤติไม่เรียบร้อย  คือความ
ไม่ประพฤติธรรมทางกายมี  ๓  อยา่ง  ทางวาจามี  ๔  อยา่ง  ทางในมี  ๓  อยา่ง  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดี
ทั้งหลาย  ความประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติธรรมทางกาย  ๓  อยา่งเป็นไฉนฯ   
 บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูฆ่้าสตัวคื์อ  เป็นคนเห้ียมโหด  มีมือเป้ือนเลือด  พอใจในการประการ
และการฆ่า  ไม่มีความละอาย  ไม่ถึงความเอน็ดูในสตัวท์ั้งปวงฯ   



 เป็นผูถื้อเอาทรัพยท่ี์เขามิไดใ้หคื้อ  ลกัทรัพยเ์ป็นอุปกรณ์เคร่ืองปล้ืมใจของบุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นบา้น
หรือท่ีอยูใ่นป่าท่ีเจา้ของมิไดใ้หซ่ึ้งนบัวา่เป็นขโมยฯ   
 เป็นผูป้ระพฤติผดิในกามทั้งหลายคือ  ถึงความสมสู่ในพวกหญิงท่ีมารดารักษา  ท่ีบิดารักษา  ท่ีมา
รดและบิดารักษา  ท่ีพี่ชายรักษา  ท่ีพี่สาวรักษา  ท่ีญาติรักษา  ท่ีมีสามี  ท่ีอิสรชนหวงแหนหวงหา้มท่ีสุถด  แม้
หญิงท่ีเขาคลอ้งแลว้ดว้ยพวงมาลยั  (หญิงท่ีเขาหมั้นไว)้  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ความประพฤติ
ไม่เรียบร้อยคือ  ความไม่ประพฤติธรรมทางกาย  ๓  อยา่งเป็นอยา่งน้ีแลฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  กค็วามประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติธรรมทาง
วาจา  ๔  อยา่งเป็นไฉนฯ  บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูก้ล่าวเทจ็คือไปในท่ีประชุมหรือไปในหมู่ชน  หรือ
ไปในท่ามกลางญาติหรือไปในท่ามกลางขนุนาง  หรือไปในท่ามกลางราชสกลุหรือถูกน าไปเป็นพยาน  ถูก
ถามวา่แน่ะบุรุษผูเ้จริญ  เชิญเถิด  ท่านรู้เร่ืองใด  กจ็งบอกเร่ืองนั้นเขา  เม่ือไม่รู้กบ็อกวา่รู้บา้ง  เม่ือรู้บอกวา่ไม่
รู้บา้ง  เม่ือไม่เห็นกบ็อกวา่เห็นบา้ง  เม่ือเห็นกบ็อกวา่ไม่เห็นบา้ง  เป็นผูก้ล่าวค าเทจ็ทั้งรู้อยู ่ เพราะเหตุตนบา้ง  
เพราะเหตุผูอ่ื้นบา้ง  เพราะเหตุเห็นแก่ส่ิงเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  บา้ง   
 เป็นผูส่้อเสียดคือไดฟั้งขา้งน้ีแลว้น าเอาไปบอกขา้งโนน้เพื่อท าลายพวกขา้งน้ีบา้ง  หรือฟังขา้ง
โนน้แลว้น าไปบอกขา้งน้ี  เพื่อท าลายพวกขา้งโนน้บา้ง  ยพุวกท่ีพร้อมเพรียงกนัใหแ้ตกกนัเป็นพวกช่ืนชม
ในพวกท่ีแตกกนั  และกวา่วาจาท่ีท าใหแ้ตกกนัเป็นพวกฯ   
 เป็นผูมี้วาจาหยาบคือ  กล่าววาจาหยาบท่ีเป็นโทษ  อนัเผด็ร้อนแก่ผูอ่ื้นอนัขดัใจผูอ่ื้นอนัใกลต่้อ
ความโกรธ  ไม่เป็นไปเพื่อความสงบจิตฯ   
 เป็นผูก้ล่าวค าเพอ้เจอ้  คือพดูในเวลาท่ีไม่ควรพดู  พดูเร่ืองท่ีไม่เป็นความจริง  พดูไม่เป็นประโยชน์  
พดูไม่เป็นธรรม  พดูไม่เป็นวินยั  กล่าววาจาไม่มีท่ีตั้ง  ไม่มีหลกัฐานท่ีอา้งไม่มีท่ีสุด  ไม่ประกอบดว้ย
ประโยชน์  โดยกาลไม่สมควร  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ความไม่ประพฤติเรียบร้อย  คือความไม่
ประพฤติธรรมทางวาจา  ๔  อยา่งเป็นอยา่งน้ีแลฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  กค็วามประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติธรรมทาง
ใจ  ๓  อยา่งเป็นไฉนฯ  บุคคลบางพวกในโลกน้ี  เป็นผูมี้ความโลภมาก  คือเพง่เลง็ทรัพยอ์นัเป็นอุปกรณ์
เคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ื้นวา่ของของผูอ่ื้นพึงเป็นของเราเถิดดงัน้ีฯ   
 เป็นผูมี้จิตพยาบาทคือ  มีความด าริในใจอนัชัว่ชา้วา่  ขอสตัวเ์หล่าน้ีจงถูกฆ่าบา้ง  จงถูกท าลายบา้ง  
จงขาดสูญบา้ง  อยา่ไดมี้แลว้บา้งดงัน้ีฯ   
 เป็นผูมี้ความเห็นผดิคือ  มีความเห็นวิปริตวา่ผลแห่งทานท่ีใหแ้ลว้ไม่มี  ผลแห่งการบูชาไม่มีผล
แห่งการเซ่นสรวงไม่มี  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีท าดีและท าชัว่ไม่มี  โลกน้ีไม่มี  โลกหนา้ไม่มี  มารดาไม่มี  
บิดาไม่มี  สตัวท์ั้งหลายท่ีเป็นอุปปาติกะไม่มี  สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผูด้  าเนินชอบ  ปฏิบติัชอบผูท้  า
โลกน้ีและโลกหนา้ใหแ้จง้ชดัดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง  แลว้สัง่สอนใหผู้อ่ื้นไม่รู้ไม่มีอยูใ่นโลกดงัน้ี  ดูกร
พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ความประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติธรรมทางใจ  ๓  อยา่งเป็น
อยา่งน้ีฯ 



กศุลกรรมบถ  ๑๐ 
 
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ความประพฤติเรียบร้อยคือ  ความประพฤติธรรมทางกายมี  
๓  อยา่ง  ทางวาจา  ๔  อยา่ง  ทางใจมี  ๓  อยา่ง ฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  กค็วามประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมทางกาย  ๓
อยา่งเป็นไฉน?  บุคคลบางคนในโลกน้ีละการฆ่าสตัวเ์วน้ขาดจาการฆ่าสตัวว์างทณัฑะวางศาสตราเสียแลว้  
มีความละอาย  มีความเอน็ดู  มีกรุณาหวงัประโยชน์เก้ือกลูแก่สตัวท์ั้งปวงอยูฯ่ 
 ละการถือเอาทรัพยท่ี์เขามิไดใ้ห ้ เวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์ ไม่ลกัทรัพยเ์ป็นอุปกรณ์เคร่ืองปล้ืมใจ
ของผูอ่ื้น  ท่ีอยูใ่นบา้นหรือท่ีอยูใ่นป่า  ท่ีเจา้ของมิไดใ้หซ่ึ้งนบัวา่เป็นขโมยฯ 
 ละการประพฤติผดิในกามทั้งหลาย  เวน้ขาดจากการประพฤติในกามทั้งหลายคือ  ไม่ถึงความสม
สู่ในพวกหญิง  ท่ีมารดารักษา  ท่ีบิดารักษา  ท่ีบิดาและมารดารักษา  ท่ีพี่ชายรักษา  ท่ีพี่สาวรักษา  ท่ีญาติ
รักษา  ท่ีมีสามี  ท่ีอิสรชนหวงหา้ม  ท่ีสุดหญิงท่ีเขาคลอ้งแลว้ดว้ยพวงมาลยั  (ท่ีหมั้นหมายเอาไวแ้ลว้)  ดูกร
พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ความประพฤติเรียบร้อย  คือความประพฤติธรรมทางกาย  ๓  อยา่งเป็นอยา่ง
น้ีแลฯ 
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  กค็วามประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมทางวาจา  ๔  
อยา่งเป็นไฉน?  บุคคลบางคนในโลกน้ีละการพดูเทจ็เวน้ขาดจากการพดูเทจ็ไปในท่ีประชุมหรือไปในท่ีหมู่ชน  
หรือไปในท่ามกลางญาติหรือไปในท่ามกลางขนุนาง  หรือไปในท่ามกลางราชสกลุ  หรือถูกน าไปเป็นพยาน  
ถูกถามวา่บุรุษผูเ้จริญเชิญเถิดท่านรู้เร่ืองใดกจ็งบอกเร่ืองนั้นเขาเม่ือไม่รู้กบ็อกวา่ไม่รู้หรือวา่  เม่ือรู้กบ็อกวา่รู้  
เม่ือไม่เห็นกบ็อกวา่ไม่เห็น  หรือเม่ือเห็นกบ็อกวา่เห็นไม่กล่าวเทจ็ทั้งรู้อยู ่ เพราะเหตุตนบา้ง  เพราะเหตุผูอ่ื้น
บา้ง  เพราะเหตุเห็นแก่ส่ิงของเลก็ ๆ  นอ้ยบา้งฯ 
 ละวาจาอนัส่อเสียด  เวน้ขาดจากวาจาส่อเสียดคือไดฟั้งขา้งน้ีแลว้ไม่น าไปบอกขา้งโนน้เพือ่ท าลาย
พวกขา้งน้ีหรือไดฟั้งขา้งโนน้แลว้  ไม่น ามาบอกขา้งน้ีเพื่อท าลายพวกขา้งโนน้  สมานท่ีแตกกนัใหดี้กนับา้ง  
ส่งเสริมพวกท่ีดีกนัใหสิ้นทสนมบา้ง  ชอบใจพวกท่ีพร้อมเพรียงกนั  และกล่าววาจาอนัท าใหพ้ร้อมเพรียงกนั
ฯ   
 ละวาจาหยาบ  เวน้ขาดจากวาจาหยาบกล่าววาจาท่ีไม่มีโทษ  เพราะหูชวนใหรั้ก  จบัใจเป็นของ
ชาวเมือง  คนส่วนมากรักใคร่  ชอบใจฯ   
 ละการพดูเพอ้เจอ้  เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้  พดูในเวลาท่ีควรพดู  พดูตามความเป็นจริง  พดู
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน ์ พดูเร่ืองท่ีเป็นธรรม  พดูเร่ืองท่ีเป็นวินยัและกล่าววาจามีท่ีตั้งมีหลกัฐานท่ีอา้งไดมี้ท่ีสุด  
ประกอบดว้ยประโยชน์  โดยกาลอนัควร  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ความประพฤติเรียบร้อยคือ
ความประพฤติธรรมทางวาจา  ๔  อยา่งเป็นอยา่งน้ีแลฯ   



 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  กค็วามประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมทางใจ  ๓  
อยา่งเป็นไฉน?  บุคคลบางคนในโลกน้ี  เป็นผูไ้ม่มีความโลภมาก  ไม่เพง่เลง็ทรัพยอ์นัเป็นอุปกรณ์เคร่ือง
ปล้ืมใจของผูอ่ื้นวา่ของของผูอ่ื้นพึงเป็นของเราเถิดดงัน้ีฯ   
 เป็นผูท่ี้มีจิตไม่พยาบาท  มีความด าริใจไม่ชัว่ชา้วา่  ขอสตัวเ์หล่าน้ี  จงเป็นผูไ้ม่มีเวรไม่มีความ
เบียดเบียนกนั  ไม่มีทุกข ์ มีแต่สุข  รักษาตนเถิด  ดงัน้ีฯ   
 เป็นผูมี้ความเห็นชอบ  คือมีความเห็นไม่วปิริตวา่  ผลแห่งทานท่ีใหแ้ลว้มีอยู ่ ผลแห่งการบูชามีอยู ่ 
ผลแห่งการเซ่นสรวงมีอยู ่  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีท าดีและท าชัว่มีอยู ่  โลกน้ีมีอยู ่  โลกหนา้มีอยู ่  มารดามีอยู ่ 
บิดามีอยู ่ สตัวท์ั้งหลายท่ีเป็นอุปปาติกะมีอยู ่ สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผูด้  าเนินชอบปฏิบติัชอบผูท้  าโลก
น้ีและโลกหนา้ใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง  แลว้สอนใหผู้อ่ื้นรู้ไดมี้อยูใ่นโลกดงัน้ี  ดูกรพราหมณ์และ
คฤหบดีทั้งหลาย  ความประพฤติเรียบร้อยคือ  ความประพฤติธรรม  ทางใจ  ๓  อยา่ง  เป็นอยา่งน้ีแลฯ 
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  สตัวท์ั้งหลายบางพวกในโลกน้ี  เขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ือง
หนา้แต่ตายเพราะกายแตก  เพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอยา่งน้ีแลฯ   
 

ว่าด้วยผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 
 
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย    ถา้บุคคลผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือ  ประพฤติธรรมพึงหวงัวา่
โอหนอ  เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  เราพึงเขา้ถึงความเป็นพวกกษตัริยม์หาศาลเถิด  ขอ้น้ีเป็นฐานะท่ีจะ
มีไดคื้อ  เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  บุคคลนั้นพึงเขา้ถึงความเป็นพวกกษตัริยม์หาศาลนัน่เป็นเพราะ
เหตุอะไร  เพราะบุคคลนั้นเป็นผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือเป็นผูป้ระพฤติธรรมอยา่งนั้นแหละฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ถา้บุคคลผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือประพฤติพึงหวงัวา่โอหนอ  
เบ้ืองหนา้ตายเพราะกายแตก  เราถึงเขา้ถึงความเป็นพวกพราหมณ์มหาศาล  ฯลฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ถา้บุคคลผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวงัวา่เบ้ืองหนา้
แต่ตายเพราะกายแตก  เราพงึเขา้ถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเถิด  ขอ้น้ีเป็นฐานะท่ีจะมีไดคื้อ  
เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะตายแตก  บุคคลนั้นพึงเขา้ถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา  นัน่เป็นเพราะ
เหตุอะไร  เพราะบุคคลนั้นเป็นผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือเป็นผูป้ระพฤติธรรมอยา่งนั้นแหละฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ถา้บุคคลผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวงัว่า
เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  เราถึงเขา้ถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์...ความเป็นพวกเทวดาชั้นมายา...
ความเป็นพวกเทวดาชั้นดุสิต...ความเป็นพวกเทวดาชั้นนิมมานรดี...ความเป็นพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวตัตีฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ถา้บุคคลผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวงัว่า
เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  เราพึงเขา้ถึงความเป็นพวกเทวดาท่ีเน่ืองในหมู่พรหมเถิด  ขอ้น้ีเป็นฐานะท่ี
จะมีไดคื้อ  เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  บุคคลนั้นพงึเขา้ถึงความเป็นพวกเทวดาท่ีเน่ืองในหมู่พรหมนัน่
เป็นเพราะเหตุอะไร  เพราะบุคคลนั้นเป็นผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือเป็นผูป้ระพฤติธรรมอยา่งนั้นแหละฯ   



 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ถา้บุคคลผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวงัว่า
เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  เราพึงเขา้ถึงพวกเทวดาชั้นอาภา  ขอ้น้ีเป็นฐานะท่ีจะมิไดคื้อ  เบ้ืองหนา้แต่
ตายเพราะกายแตก  บุคคลนั้นพึงเขา้ถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นอาภานัน่เป็นเพราะเหตุอะไร  เป็นเพราะ
บุคคลนั้นเป็นผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือ  เป็นผูป้ระพฤติธรรมอยา่งนั้นแหละฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ถา้บุคคลผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวงัว่า
เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  เราพึงเขา้ถึงพวกเทวดาชั้นปริตรตาภา...ความเป็นพวกเทวดาชั้นอปัปมาณา
ภา...ความเป็นพวกเทวดาชั้นอาภสัสรา...ความเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตสุภา...ความเป็นพวกเทวดาชั้นอปัป
มาณสุภา...ความเป็นพวกเทวดาชั้นสุภกิณหะกะ...ความเป็นพวกเทวดาชั้นเวหปัผละ...ความเป็นพวกเทวดา
ชั้นอวิหา...ความเป็นพวกเทวดาชั้นอตปัปา...ความเป็นพวกเทวดาชั้นสุทสัสา...ความเป็นพวกเทวดาชั้นสุทสั
สี...ความเป็นพวกเทวดาชั้นอกนิฏฐะ...ความเป็นพวกเทวดาผูเ้ขา้ถึงอากาสานญัจายตนภพ...ความเป็นพวก
เทวดรผูเ้ขา้ถึงวิญญาณญัจายตนภพ...ความเป็นพวกเทวดาผูเ้ขา้ถึงอากิญจญัญายตน าพ...ความเป็นพวกเทวาด
ผูเ้ขา้ถึงเนวสญัญานาสญัญายตนภพ  อนันั้นเป็นเพราะเหตุอะไร  เป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผูป้ระพฤติเรียบร้อย
คือ  เป็นผูป้ระพฤติธรรมอยา่งนั้นแหละฯ   
 ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  ถา้บุคคลผูป้ระพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวงัวา่เรา
พึงท าเจโตวิมุติและปัญญาวมุิติ  อนัไม่มีอาสวะเพราะส้ินอาสวะใหแ้จง้ชดัดว้ยปัญญาอนัยิง่เองแลว้เขา้ถึงอยู่
ในชาติน้ีเถิด  ขอ้น้ีเป็นฐานะท่ีจะมีได ้  บุคคลนั้นพึงท าเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติอนัไม่มีอาสวะเพราะส้ินอา
สวะใหแ้จง้ชดัดว้ยปัญญาอนัยิง่เองแลว้เขา้ถึงอยูใ่นชาติน้ี  นัน่เป็นเหตุอะไร  เป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผู ้
ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผูป้ระพฤติธรรมอยา่งนั้น  เม่ือพระผูมี้พระภาคตรัสอยา่งน้ีแลว้พวกพรมหมณ์และ
คฤหบดีชาวบา้นสาละไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาควา่ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญภาษิตของพระองคแ์จ่มแจง้นกั  
ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญภาษิตของพระองคแ์จ่มแจง้นกั  พระองคท์รงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของท่ีคว  ่าเปิดของท่ีปิด  บอกทางแก่ผูห้ลงทางหรือตามประทีปในท่ีมืดดว้ยตั้งใจวา่คนมี
จกัษุจกัเห็นรูปดงัน้ีพวกขา้พระองคน้ี์  ขอถึงพระโคดมผูเ้จริญกบัพระธรรมและพระภิกษุสงฆว์า่เป็นสรณะ  
จ าเดิมแต่วนัน้ีเป็นตน้ไปฉะน้ีแลฯ   
 ธรรมทั้งหาดและเก่ียวแก่เร่ืองน้ีท่ีไดย้กเอามาเป็นอุทาหรณ์ในท่ีน้ีนั้นถึงแมว้า่จะไม่เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองสามคัคีธรรมกต็าม  กแ็สดงใหเ้ห็นวา่ข้ึนช่ือวา่พระธรรมค าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้  จะเป็น
หมวดหรือว่าหัวขอ้ไหน ๆ  ก็ตาม  ย่อมจะไดรั้บอานิสงส์แก่บุคคลท่ีไดน้ าเอาพระธรรมคือค าสั่งสอน
ทั้งหลายเหล่านั้นน าเอาไปประพฤติปฏิบติัเสมอ ๆ  ทุก ๆ  หมวดและทุก ๆ  หวัขอ้ธรรมเหล่านั้น  และถา้
พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายน าเอาความสามคัคีธรรมไปประพฤติปฏิบติัแลว้  กจ็ะไดรั้บความเจริญรุ่งเรือง
และความส าเร็จและจะมีความสุขไดอ้ย่างแน่นอน  แต่ว่าถา้พวกเราจะประพฤติปฏิบติัธรรมนั้นสมควรมี
สติสัมปชญัญะควบคู่ไปจะไดไ้ม่ผิดพลาดและผิดหวงั  เพราะว่าผูใ้ดหรือชนหรือว่ากลุ่มใดและคณะจะ
กระท าอะไรกต็าม  ประกอบดว้ยการมีสติแลว้ยอ่มจะไดรั้บความเจริญทุกเม่ือ  และไม่ผดิพลาดสมกบัพทุธ



ภาษิตท่ีวา่  สติมโตสทา  ภทฺท   ซ่ึงแปลเป็นไทยไดใ้จความวา่  คนผูมี้สติมีความเจริญทุกเม่ือ  พระพทุธภาษิต
น้ีเป็นเคร่ืองยนืยนัและรับรองผูมี้สติอยูแ่ลว้   
 

สมถะและวปัิสสนากรรมฐาน 
 
 หนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีนั้นเป็นหนงัสือมุ่งหวงัท่ีจะช้ีแนะการประพฤติและหลกัการปฏิบติั
สมถะและวิปัสสนาท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่พทุธบริษทัและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายเป็นจุดยนืและเป็นเร่ืองส าคญักวา่
เร่ืองใด ๆ  ทั้งนั้น  ถึงแมว้า่ในหนงัสือน้ีจะมีเร่ืองอยา่งอ่ืนเขา้มาแทรกอยูบ่า้งกต็าม  อาทิเช่น  เร่ืองความล้ีลบั
ในจกัรวาล  หรือวา่เร่ืองวทิยาทานในเร่ืองต่าง ๆ  กต็าม  แต่ถึงอยา่งไรกดี็ขา้พเจา้กมี็ความหวงัและเจตนา
อยากจะใหพ้ทุธบริษทัและศิษยานุศิษยแ์ละญาติมิตรทั้งหลายใหห้นัมามีความสนในเก่ียวแก่เร่ืองการ
ประพฤติและปฏิบติัในดา้นสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเอาไวใ้นสมัปรายกิภพภายภาคหนา้ต่อ ๆ  ไปใน
ชาติหนา้  และในภพหนา้ต่อ ๆ  ไปในภพและชาติต่าง ๆ  ท่ีพวกเราไดไ้ปเกิดต่อ ๆ  ไป  จะไดไ้ม่ตอ้งตกนรก
หมกไหมไ้ปทนทุกขเ์วทนาในรูปแบบต่าง ๆ  ตาท่ีไดเ้ห็น ๆ  อยูทุ่ก ๆ  วนัน้ี  ในยมโลกเป็นอเนกประการ
เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายท่ีไดมี้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย ์ และยงัโชคดีท่ีไดม้าพบพระพทุธศาสนาอีกดว้ย  แต่
กลบักลายเป็นวา่เม่ือถึงเวลาร่างกายแตกดบัล่วงลบัไปจากโลกน้ีแลว้แทนท่ีจะไดไ้ปบงัเกิดในเทวโลกคือ
สวรรคใ์นชั้นต่าง ๆ  แต่กลบัตอ้งไปตกนรกทนทุกขเ์วทนาต่าง ๆ  เสียอีกอยา่งน้ีเป็นตน้  เป็นส่ิงท่ีน่าสมเพช
เพราะวา่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในจกัรวาลน้ีแต่ละภพแต่ละภูมินั้นการท่ีจะไดม้ามีโอกาสไดม้าบงัเกิดเป็น
มนุษยแ์ต่ละคร้ังแต่ละหนนั้นกแ็สนยากเยน็อยูแ่ลว้  แต่เม่ือมีโอกาสไดม้าเกิดเขา้จริง ๆ  แลว้กลบัมาตกอยูใ่น
ความประมาทหลงกระท าอกศุลกรรมตกเป็นทาสของฝ่ายมาไปเสีย  จึงกระท าใหเ้ม่ือถึงคราวสงัขารทั้งหลาย
จะตอ้งแตกดบัไปตามสงัสารวฏัของสตัวโ์ลกท่ีไดเ้กิดมาตามกาลและเวลาของสงัขารนั้น ๆ  แลว้ตอ้งไปตก
นรกหรือวา่ไปบงัเกิดในอบายภูมิ  ๔  ภูมิใดภูมิหน่ึงกต็ามอนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียกายเวลาและโอกาสท่ีไดมี้
โอกาสมาบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละไดเ้ป็นผูท่ี้โชคดีไดม้าพบพระพทุธศาสนายิง่นกั  เพราะวา่พระพทุธศาสนาท่ี
จะมาปรากฏข้ึนในมนุษยโ์ลกแต่ละคร้ังแต่ละหนนั้น  หรือท่ีเรียกวา่พระพทุธศาสนาห่างกนัช่วงหน่ึงพทุธนัดร
นั้นมนักินเวลาจริง ๆ  แลว้ยาวนานมากเลยทีเดียว  ท่านพทุธบริษทัทั้งหลายพวกท่านเขา้ใจกนัหรือเปล่าวา่  
ในเวลาพระพทุธศาสนาท่ีห่างกนัหน่ึงพทุธนัดรนั้นกินเวลาเท่าไร  บางกปัป์บางอสงไขยกปัป์ยงัวา่งเปล่า  
พระพทุธศาสนาเสียดว้ยซ ้าไป  หาพระโพธิสตัวท่ี์ท่านต่าง ๆ  เหล่านั้นไดบ้  าเพญ็บารมีมาเพื่อโพธิญาณท่ีจะ
ไดม้าตรัสรู้ประกาศพระพทุธศาสนาสกัองคห์น่ึงกห็าไม่ไดเ้ลยอยา่งน้ีเป็นตน้  แต่ในตอนน้ีเม่ือพวกท่านพทุธบริษทั
ทั้งหลายเป็นผูมี้โอกาสอนัเพยีบพร้อมแลว้  กล่าวคือท่านไดเ้กิดมาเป็นมนุษยแ์ละมาพบพระพทุธศาสนาอยา่งน้ี
แลว้  พวกท่านทั้งหลายท าไมจึงไม่ฉวยโอกาสอนัดีอนัน้ีมาประพฤติปฏิบติัธรรมพระกรรมฐานทั้งสองเสีย
อยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้ หรืออยา่งนอ้ยกรั็กษาศีล  ๕  ก็ยงัดี  เม่ือถึงกาลเวลาสงัขารร่างกายจะตอ้งแตกดบัจาก
โลกน้ีไปแลว้ในวนัขา้งหนา้ซ่ึงเป็นสจัจธรรมของสตัวโ์ลกทั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาในภพภูมิต่าง ๆ  จะหลบหลีก
เสียไม่ไดเ้ม่ือถึงเวลานั้นแลว้จะไดไ้ปบงัเกิดในสุคติในโลกสวรรคช์ั้นใดชั้นหน่ึงหรือวา่ถา้พวกท่านมีบุญ



บารมีซ่ึงไดเ้คยสะสมเอามาแลว้แต่อดีตอาจจะไดม้รรคไดผ้ลอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือว่าชั้นใดชั้นหน่ึงก็ได้
อยา่งนอ้ยอาจจะไดฌ้านสมาบติัขั้นใดขั้นหน่ึงกเ็ป็นไปไดท้ั้งนั้น  อยา่ไปทอ้แทห้รือวา่ทอ้ถอยเสียกแ็ลว้กนั  
อยา่คิดวา่เราไม่มีความสามารถจะประพฤติปฏิบติัได ้ ถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายยงัไม่ไดท้ดลองประพฤติ
และปฏิบติัหรือยงัไม่ไดท้ดลองรักษาศีล  ๕  ดู  ท่านจะรู้ไดอ้ยา่งไรกนัเล่าตวัพวกท่านพทุธบริษทัแต่ละท่าน  
แต่ละคนนั้นไม่สามารถจะประพฤติปฏิบติัได ้  ตอ้งทดลองดูก่อนจึงจะรู้ได ้  ตามกฎแห่งกรรมของสตัวโ์ลก  
แลว้ผูใ้ดกต็ามหรือวา่วิญญาณดวงไหน ๆ  กต็าม  เม่ือมีจิตเป็นสมัาทิฏฐิเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาแลว้ถือ
ไดว้า่เป็นคนหรือจิตวิญญาณท่ีมีบุญและบารมีอนัตนไดส้ะสมเอามาดีแลว้ดว้ยกนัทุก ๆ  คน  หรือวา่ทุก ๆ  
วิญญาณอยูแ่ลว้  ต่อไปน้ีจะไดน้ าเอาหลกัพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเก่ียวแก่เร่ืองสงเคราะห์กศุลธรรมเขา้
ในอริยสจั  ๔  เอามาใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลายลองศึกษาดู  เพื่อจะไดมี้โอกาสไดท้ดลองปฏิบติัดูบา้งฯ 
 ซ่ึงเร่ืองน้ีมีอยูใ่นพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๑๒  หนา้ท่ี  ๒๘๙  วา่ดว้ยเร่ืองการสงเคราะห์
กศุลธรรมเขา้ในอริยสจั ๔  ซ่ึงมีเร่ืองอยูว่า่  ในสมยัหน่ึงพระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่  ณ  พระวิหารเชตะวนั
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวตัถี  สมยันั้นและ  ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาวา่ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมี้อาย ุ ภิกษุเหล่านั้นรับค าของท่านพระสารีบุตรแลว้ฯ 
 พระสารีบุตรไดก้ล่าววา่  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลายรอยเทา้เหล่าใดเหล่าหน่ึงแห่งสตัวท์ั้งหลายผู ้
เท่ียวไปบนแผน่ดิน  รอยเทา้เหล่านั้นทั้งหมดนั้นเพราะรอยเทา้ชา้งเป็นของใหญ่แมฉ้นัใด  ดูกรท่านผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  กศุลธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึง  กศุลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดยอ่มถึงการสงเคราะห์เขา้ในอริยสจัส่ีฉนั
นั้นเหมือนกนัแล  ในอริยสจัส่ีเหล่าไหน  คือในทุกอริยสจัในทุกขสมุทยัอริยสจั  ในทุกขนิโรธอริยสจั  ใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจัฯ   
 ดูการท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กทุ็กขอริยสจัเป็นไฉนคือ  แมค้วามเกิดเป็นทุกข ์  แมค้วามแก่กเ็ป็น
ทุกข ์ แมค้วามตายกเ็ป็นทุกข ์ แมค้วามโศก  ความร าพนั  ความทุกขก์าย  ความทุกขใ์จ  และความคบัแคน้ใน
กเ็ป็นทุกข ์ แมค้วามท่ีไม่ไดส่ิ้งท่ีตนอยากไดก้เ็ป็นทุกข ์ โดยยอ่อุปาทานขนัธ์  ๕  เป็นทุกข ์ ดูกรท่านผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  กอุ็ปาทานขนัธ์หา้เป็นไฉนคืออุปาทานขนัธ์คือรูป  อุปาทานขนัธ์คือเวทนา  อุปาทานขนัธ์คือ
สญัญา  อุปาทานขนัธ์คือสงัขาร  อุปาทานขนัธ์คือวิญญาณ  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กอุ็ปาทานขนัธ์คือรูป
เป็นไฉน  คือมหาภูตรูป  ๔  และรูปท่ีอาศยัมหาภูตรูป  ๔  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กม็หาภูตรูป  ๔  เป็น
ไฉนคือปฐวีธาตุ  ๑  อาโปธาตุ  ๑  เตโชธาตุ  ๑  วาโยธาตุ  ๑ ฯ   

 

ปฐวธีาตุ 
 
 ดูกรท่านมีอายทุั้งหลาย  ปฐวีธาตุเป็นไฉนคือ  ปฐวีธาตุท่ีเป็นไปภายในกมี็  ปฐวีธาตุท่ีเป็นไป
ภายนอกกมี็  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  กป็ฐวธีาตุท่ีเป็นไปภายในเป็นไฉนคือ  ส่ิงท่ีเป็นอุปาทินนกรูปอนัเป็น
ภายใน  เป็นไฉนเพราะตนเป็นของเขม้แขง็  เป็นของหยาบ  คือ  ผม  ขน  เลบ็  ฟัน  หนงั  เน้ือ  เอน็  กระดูก  



เยือ่ในกระดูก  มา้ม  หวัใจ  ตบั  พงัผดื  ไต  ปอด  ไสใ้หญ่  ไสน้อ้ย  อาหารใหม่  อาหารเก่า  หรือส่ิงใดส่ิง
หน่ึงซ่ึงเป็นอุปาทินนกรูป  อนัเป็นภายใน  เป็นของเฉพาะตน  เป็นของเขม้แขง็  เป็นของหยาบ  อยา่งอ่ืนน้ี
เรียกวา่ปฐวีธาตุ  เป็นไปภายใน  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กป็ฐวีธาตุอนัใดแล  เป็นไปภายใน  และปฐวีธาตุ
อนัใด  เป็นไปภายนอก  นัน่เป็นปฐวีธาตุแล  บณัฑิต  พึงเห็นปฐวีธาตุนั้นนัน่  ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความ
เป็นจริงอยา่งน้ี  นัน่ไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นนัน่  นัน่ไม่เป็นตนของเรา  บณัฑิตคร้ันเห็นปฐวีธาตุนั้นดว้ย
ปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอยา่งน้ีแลว้ยอ่มเบ่ือหน่ายในปฐวีธาตุ  ยอ่มยงัจิตใหค้ลายก าหนดั  ในปฐวีธาตุ   
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ีปฐวีธาตุท่ีเป็นไปภายนอกก าเริบยอ่มจะมีไดผ้ล  ในสมยันั้นปฐวี
ธาตุเป็นภายนอกจะเป็นของอนัตรธานไป  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กช่ื็อวา่ความท่ีแห่งปฐวีธาตุอนัเป็น
ภายนอกนั้น  ซ่ึงใหญ่ถึงเพยีงนั้นเป็นของไม่เท่ียงจกัปรากฏได ้  ความเป็นของส้ินไปเป็นธรรมดาจดัปรากฏได ้ 
ก็ไฉนความท่ีแห่งกายอนัตณัหาเขา้ไปถือเอาแลว้ว่าเรา  ว่าของเรา  ว่าเรามีอยู่  อนัตั้งอยู่ตลอดกาล
พอประมาณน้ีเป็นของไม่เท่ียง  เป็นของมีความส้ินไปเป็นธรรมดา  เป็นของมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา  
เป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา  จกัไม่ปรากฏเล่าเม่ือเป็นเช่นน้ี  ความยดึถือดว้ยสามารถตณัหา
มานะและทิฏฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผูน้ั้นเลย  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่ชนเหล่าอ่ืนจะด่า  จะตดั
พอ้กระทบกระเทียบ  จะเบียดเบียน  ภิกษุนั้นไซร้ภิกษุนั้นยอ่มรู้ชดัวา่อยา่งน้ีวา่ทุกขเวทนาอนัเกิดแต่โสต
สมัผสัน้ีเกิดข้ึนแลว้แก่เรากแ็ต่วา่ทุกขเวทนานั้นแล  อาศยัเหตุจึงมีได ้  ไม่อาศยัเหตุจะมีไม่ไดทุ้กขเวทนาน้ี
อาศยัอะไรจึงมีได ้  ทุกขเวทนาอาศยัผสัสะจึงมีได ้  ภิกษุยอ่มเห็นวา่ผสัสะแมน้ั้นและเป็นของไม่เท่ียง  ยอ่ม
เห็นวา่เวทนานั้นเป็นของไม่เท่ียง  ยอ่มเห็นวา่สญัญานั้นเป็นของไม่เท่ียง  ยอ่มเห็นวา่สงัขารทั้งหลายนั้นเป็น
ของไม่เท่ียง  ยอ่มเห็นวิญญาณนั้นเป็นของไม่เท่ียง  จิตอนัธาตุเป็นอารมณ์นัน่เทียวของภิกษุนั้นยอ่มแล่นไป  
ยอ่มเส่ือมไป  ยอ่มตั้งอยูด่ว้ยดี  ยอ่มหลุดพน้ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่ชนเหล่าอ่ืนจะพยายามท าร้าย
ภิกษุนั้น  ดว้ยอาการท่ีไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่  ไม่น่าชอบใจ  คือดว้ยการประหารดว้ยฝ่ามือบา้ง  ดว้ยการ
ประหารดว้ยกอ้นดินบา้ง  ดว้ยการประหารดว้ยท่อนไมบ้า้งดว้ยการประหารดว้ยศาสตราบา้ง  ภิกษุนั้น  ยอ่ม
รู้ชดัอยา่งน้ีวา่  กายน้ีเป็นสภาพเป็นท่ีเป็นไปดว้ยการประการดว้ยฝ่ามือบา้ง  เป็นท่ีเป็นไปดว้ยการประหาร
ดว้ยกอ้นดินบา้ง  เป็นท่ีเป็นไปดว้ยการประหารดว้ยท่องไมบ้า้ง  เป็นท่ีเป็นไปดว้ยการประหารดว้ยศาสตรา
บา้ง  อน่ึง  พระผูมี้พระภาคไดต้รัสไวใ้นพระโอวาทอนัเปรียบดว้ยเล่ือยดงัน้ีวา่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมว้า่
พวกโจรผูมี้ความประพฤติต ่าชา้  พึงตดัทอนอวยัวะใหญ่นอ้ยทั้งหลายดว้ยเล่ือยอนัมีดา้มสองขา้งไซร้  ภิกษุผู ้
ท่ียงัใจใหป้ระทุษร้าย  ในพวกโจรแมน้ั้นยอ่มไม่เป็นผูช่ื้อวา่ท าตามค าสัง่สอนของเราดว้ยเหตุนั้น  ดงัน้ี  อน่ึง  
ความเพยีรอนัเราปรารภแลว้  จกัเป็นคุณชาติไม่ยอ่หยอ่น  สติอนัเราเขา้ไปตั้งไวแ้ลว้จกัเป็นคุณชาติไม่หลงลืม  
กายอนัเราใหส้งบแลว้  จกัเป็นสภาพไม่กระวนกระวายจิตอนัเราใหต้ั้งมัน่แลว้  จกัเป็นธรรมชาติมีอารมณ์
เป็นอยา่งเดียว  คราวน้ีการประหารดว้ยฝ่ามือทั้งหลายจงเป็นไปในกายน้ีกดี็  การประหารดว้ยกอ้นดินทั้งหลาย
จงเป็นไปในกายน้ีกดี็  การประหารดว้ยท่องไมท้ั้งหลาย  จงเป็นไปในกายน้ีกดี็  การประหารดว้ยศาสตรา
ทั้งหลายกดี็  จงเป็นไปในกายน้ีกดี็  ตามทีเถิด  ค  าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทั้งหลายน้ีเราจะท าใหจ้งไดด้งัน้ี  
ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากว่าเม่ือภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระธรรมอยา่งน้ี  



ระลึกถึงพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุลธรรมยอ่มไม่ตั้งอยูพ่ร้อมได ้ ภิกษุนั้นยอ่มสลดใจ  ยอ่มถึง
ความสลดใจ  เพราะเหตุนั้นวา่  ไม่เป็นลาภของเราหนอ  ลาภไม่มีแก่เราหนอ  เราไดไ้ม่ดีแลว้หนอ  การได้
ดว้ยดีไม่มีแก่เราหนอ  ท่ีเราระลึกถึงพระพทุธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระสงฆ์
อยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุลธรรมไม่ตั้งอยูไ่ดด้ว้ยดี  ดงัน้ี  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หญิงสะใภเ้ห็นพอ่
ผวัแลว้ยอ่มสลดใจ  ยอ่มถึงความสลดใจ  แมฉ้นัใด  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่เม่ือภิกษุนั้นระลึกถึง
พระพทุธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุล
ธรรมไม่ตั้งอยูไ่ดด้ว้ยดี  ภิกษุนั้นยอ่มสลดใจ  ยอ่มถึงความสลดใจ  เพราะเหตุนั้นฉนันั้นเหมือนกนัและดูกร
ท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่เม่ือภิกษุนั้นระลึกถึงพระพทุธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึก
ถึงพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุลธรรม  ยอ่มตั้งอยูไ่ดด้ว้ยดีไซร้ภิกษุนั้น  ยอ่มเป็นผูป้ล้ืมใจ  
เพราะเหตุนั้น  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  ดว้ยเหตุแมมี้ประมาณเท่าน้ีและค าสอนของพระผูมี้พระภาคเป็นอนั
ภิกษุท าใหม้ากแลว้ฯ 
 

อาโปธาตุ 
 
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กอ็าโปธาตุเป็นไฉนคือ  อาโปธาตุท่ีเป็นไปในภายในกมี็  อาโปธาตุท่ี
เป็นไปภายนอกกมี็  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กอ็าโปธาตุท่ีเป็นภายในเป็นไฉนคือ  ส่ิงท่ีเป็นอุปาทินนกรูป
อนัเป็นภายในเป็นไปเฉพาะตน  เป็นของเอิบอาบ  ถึงความเอิบอาบคือ  ดี  เสลด  หนอง  เลือด  เหง่ือ  มนัขน้  
น ้ าตา  เปลวมนั  น ้ าลาย  น ้ ามูก  ไขขอ้  น ้ามูตร  กห็รือส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นอุปาทินนกรูปอนัเป็นภายในเป็น
ของเฉพาะตน  เป็นของเอิบอาบถึงความเป็นของเอิบอาบอยา่งอ่ืน  น้ีเรียกวา่  อาโปธาตุเป็นไปภายใน  ดูกร
ท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กอ็าโปธาตุอนัใดและเป็นไปภายในและอาโปธาตุอนัใดเป็นไปภายนอก  นั้นเป็น
อาโปธาตุแล  บณัฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้นนัน่  ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอยา่งน้ีวา่  นัน่ไม่ใช่ของ
เรา  เราไม่เป็นนัน่  นัน่ไม่เป็นตนของเรา  คร้ันเห็นอาโปธาตุนัน่  ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอยา่ง
น้ีแลว้  ยอ่มเบ่ือหน่ายในอาโปธาตุ  ยอ่มยงัจิตใหค้ลายก าหนดัในอาโปธาตุ  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ี
อาโปธาตุท่ีเป็นไปภายนอกก าเริบ  ยอ่มจะมีไดแ้ล  อาโปอนัเป็นภายนอกนั้นยอ่มพดัเอาบา้นไปบา้ง  พดัเอา
นิคมไปบา้ง  พดัเอาเมืองไปบา้ง  พดัเอาชนบทไปบา้ง  ยอ่มพดัเอาประเทศแห่งประเทศแห่งชนบทไปบา้ง  
ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ีน ้ าในมหาสมุทร  ยอ่มลึกลงไปร้อยโยชน์บา้ง  สองร้อยโยชน์บา้ง  สามร้อย
โยชน์บา้ง  ส่ีร้อยโยชน์บา้ง  หกร้อยโยชนบ์า้งเจด็ร้อยโยชน์บา้ง  ยอ่มมีไดแ้ล 
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ีน ้ าในมหาสมุทรขงัอยูเ่จด็ชัว่ล  าตาลบา้ง  หกชัว่ล าตาลบา้ง  หา้ชัว่
ล  าตาลบา้ง  ส่ีชัว่ล  าตาลบา้ง  สามชัว่ล าตาลบา้ง  สองชัว่ล าตาลบา้ง  ชัว่ล  าตาลหน่ึงบา้ง  ยอ่มมีไดแ้ล  ดูกร
ท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ีน ้ าในมหาสมุทรขงัอยูไ่ดเ้จด็ชัว่บุรุษบา้ง  หกชัว่บุรุษบา้ง  หา้ชัว่บุรุษบา้ง  ส่ีชัว่
บุรุษบา้ง  สามชัว่บุรุษบา้ง  สามชัว่บุรุษบา้ง  สองชัว่บุรุษบา้ง  ประมาณชัว่บุรุษหน่ึงบา้ง  ยอ่มมีไดแ้ล  ดูกร
ท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กส็มยัท่ีน ้ าในมหาสมุทรขงัอยูก่ึ่งชัว่บุรุษบา้ง  ประมาณเพียงสะเอวบา้ง  ประมาณเพยีง



เข่าบา้ง  ประมาณเพยีงขอ้เทา้บา้ง  ยอ่มมีไดแ้ล  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ีน ้ าแมป้ระมาณพอเปียกขอ้
น้ิวมือจะไม่มีในมหาสมุทร  กย็อ่มมีไดแ้ล  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กช่ื็อวา่ความท่ีแห่งอาโปธาตุอนัเป็นไป
ภายนอกนั้น  ซ่ึงมากถึงเพยีงนั้นเป็นของไม่เท่ียงจกัปรากฏไดค้วามเป็นของส้ินไปเป็นธรรมดาจกัปรากฏได ้ 
ความเป็นของเส่ือมไปเป็นธรรมดาจดัปรากฏไดค้วามเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจกัปรากฏได ้  ก็
ไฉนความท่ีแห่งกายอนัตณัหาเขา้ไปถือเอาแลว้  ว่าเรา  ว่าของเรา  ว่าเรามีอยู่  อนัตั้งอยู่ตลอดกาล
พอประมาณน้ี  เป็นของไม่เท่ียง  เป็นของมีความส้ินไปเป็นธรรมดา  เป็นของมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา  
เป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา  จกัไม่ปรากฏเล่า  เม่ือเป็นเช่นน้ี  ความยดึถือดว้ยสามารถตณัหา  
มานะ  และทิฏฐิ  ในอาโปธาตุนั้น  จะไม่มีแก่ผูน้ั้นเลย  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่เม่ือภิกษุนั้นระลึกถึง
พระพทุธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุล
ธรรม  ยอ่มตั้งอยูไ่ดด้ว้ยดีไซร้  ภิกษุนั้นยอ่มเป็นผูป้ล้ืมใจเพราะเหตุนั้น  ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  ดว้ยเหตุ
แมมี้ประมาณเท่าน้ีแล  ค  าสอนของพระผูมี้พระภาคเป็นอนัภิกษุท าใหม้ากแลว้ฯ   

 

เตโชธาตุ 
 
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กเ็ตโชธาตุเป็นไฉนคือ  เตโชธาตุท่ีเป็นไปภายในกมี็  เตโชธาตุท่ีเป็นไป
ภายนอกกมี็  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กเ็ตโชธาตุท่ีเป็นไปภายในเป็นไฉนคือ  ส่ิงท่ีเป็นอุปาทินนกรูปอนั
เป็นภายใน  เป็นไปตามเฉพาะตน  เป็นของเร่าร้อน  ถึงความเป็นของเร่าร้อนคือ  ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองถึงความ
แปรปรวนไปดว้ยดีแห่งของท่ีกินแลว้  ด่ืมแลว้  เค้ียวแลว้  และของท่ีล้ิมรสแลว้  กห็รือส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นอุ
ปาทินนกรูป  อนัเป็นภายในเป็นของเฉพาะตน  เป็นของเร่าร้อนถึงความเป็นของเร่าร้อน  อยา่งอ่ืน  น้ีเรียกวา่
เตโชธาตุอนัเป็นไปภายใน  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กเ็ตโชธาตุอนัใดและเป็นไปภายใน  และเตโชธาตุอนั
ใดเป็นภายนอกนั้นเป็นเตธาตุแล  บณัฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นนั้น  ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอยา่ง
น้ีวา่นัน่ไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นนัน่  นัน่ไม่เป็นของเรา  บณัฑิต  คร้ันเห็นเตโชธาตุนั้น  ดว้ยปัญญาอนัชอบ
ตามความเป็นจริงอยา่งน้ีแลว้  ยอ่มเบ่ือหน่ายในเตโชธาตุ  ยอ่มยงัจิตใหค้ลายก าหนดัในเตโชธาตุ  ดูกรท่านผู ้
มีอายทุั้งหลาย  สมยัท่ีเตโชธาตุอนัเป็นไปภายนอกก าเริบ  ยอ่มจะไดผ้ลแล  เตโชธาตุอนัเป็นภายนอกนั้น
ยอ่มไหมบ้า้นบา้ง  ยอ่มไหมเ้มืองบา้ง  ยอ่มไหมนิ้คมบา้ง  ยอ่มไหมช้นบทบา้ง  ยอ่มไหมป้ระเทศแห่งชนบท
บา้ง  เตโชธาตุอนัเป็นภายนอกนั้นมาถึงหญา้สด  หนทางภูเขา  น ้ า  หรือภูมิภาคอนัเป็นท่ีร่ืนรมยไ์ม่มีเช้ือ  
ยอ่มดบัไปเอง  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ีชนทั้งหลายแสวงหาไฟดว้ยขนไก่บา้ง  ดว้ยการขดูหนงับา้ง  
ยอ่มมีไดแ้ล  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กช่ื็อวา่ความท่ีแห่งเตโชธาตุ  อนัเป็นไปภายนอกนั้นซ่ึงใหญ่ถึงเพียง
นั้นเป็นของไม่เท่ียงจกัปรากฏได ้  ความเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจกัปรากฏได ้  กไ็ฉนความท่ีแห่ง
กายอนัตณัหาเขา้ไปถือเอาแลว้วา่เรา  วา่ของเรา  วา่เรามีอยู ่ อนัตั้งตลอดกาลพอประมาณน้ี  เป็นของไม่เท่ียง  
เป็นของมีความส้ินไปเป็นธรรมดา  เป็นของมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา  เป็นของมีความแปรปรวนไปเป็น
ธรรมดา  จกัไม่ปรากฏเล่า  เม่ือเป็นเช่นน้ี  ความยดึถือดว้ยสามารถตณัหามานะและทิฏฐิในเตโชธาตุนั้นจะ



ไม่มีแก่ผูน้ั้นเลย  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่เม่ือภิกษุนั้นระลึกถึงพระพทุธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระ
ธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุลธรรมยอ่มตั้งอยูไ่ดด้ว้ยดีไซร้  ภิกษุนั้น
ยอ่มเป็นผูป้ล้ืม  เพราะเหตุนั้น ๆ  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย   ดว้ยเหตุแมมี้ประมาณเท่าน้ีและ  ค  าสอนของ
พระพทุธผูมี้พระภาคเป็นอนัภิกษุท าใหม้ากแลว้ฯ  ล 

 

วาโยธาตุ 
 
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กว็าโยธาตุเป็นไฉนคือ  วาโยธาตุท่ีเป็นไปภายในกมี็วาโยธาตุท่ีเป็น
ภายนอกกมี็  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กว็าโยธาตุท่ีเป็นไปภายในเป็นไฉนคือส่ิงท่ีเป็นอุปาทินนกรูปอนัเป็น
ภายใน  เป็นไปเฉพาะตน  เป็นของพดัไปมา  ถึงความเป็นของพดัไปมาคือ  ลมพดัข้ึนเบ้ืองบน  ลมพดัลง
เบ้ืองต ่า  ลมอนัอยูใ่นทอ้ง  ลมอนัอยูใ่นล าไส ้ ลมอนัแล่นไปตามอววัยะนอ้ยใหญ่  ลมหายใจเขา้  ลมหายใจ
ออก  กห็รือส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นอุปทินนกรูป  อนัเป็นภายในเป็นของเฉพาะตน  เป็นของพดัไปมา  ถึงความ
เป็นของพดัไปมา  อยา่งอ่ืนน้ีเรียกวา่  วาโยธาตุเป็นไปภายใน  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กว็าโยธาตุอนัใดแล  
เป็นไปภายใน  และวาโยธาตุอนัใด  เป็นไปภายนอกนัน่เป็นวาโยธาตุและเป็นไปภายใน  และวาโยธาตุอนัใด  
เป็นไปภายนอกนัน่เป็นวาโยธาตุ  บณัฑิตพงึเห็นวาโยธาตุนั้นนัน่  ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอยา่ง
น้ีวา่นัน่ไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นนัน่  นัน่ไม่เป็นตนของเรา  บณัฑิตคร้ันเห็นวาโยธาตุนั้น  ดว้ยปัญญาอนั
ชอบตามความเป็นจริงอยา่งน้ีแลว้  ยอ่มเบ่ือหน่ายในวาโยธาตุ  ยอ่มยงัจิตใหค้ลายก าหนดัในวาโยธาตุ  ดูกร
ท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ีวาโยธาตุอนัเป็นไปภายนอกก าเริบ  ยอ่มจะมีไดแ้ล  วาโยธาตุอนัเป็นภายนอก
นั้นยอ่มพดัเอาบา้นไปบา้ง  ยอ่มพดัเอานิคมไปบา้ง  ยอ่มพดัเอานครไปบา้ง  ยอ่มพดัเอาชนบทไปบา้ง  ยอ่ม
พดัเอาประเทศแห่งชนบทไปบา้ง  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  สมยัท่ีชนทั้งหลายแสวงหาลมดว้ยพดัใบตาล
บา้ง  ดว้ยพดัส าหรับพดัไฟบา้งในเดือนทา้ยแห่งฤดูร้อน  แมใ้นท่ีชายคาหญา้ทั้งหลายกไ็ม่ไปไหว  ยอ่มมีแล  
ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กช่ื็อวา่ความท่ีแห่งวาโยธาตุ  อนัเป็นไปภายนอกนั้น  ซ่ึงใหญ่ถึงเพียงนั้นเป็นของ
ไม่เท่ียง  จกัปรากฏไดค้วามเป็นของส้ินไปเป็นธรรมจกัปรากฏได ้  ความเป็นของเส่ือมไปเป็นธรรมดาจกั
ปรากฏได ้  ความเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจดัปรากฏได ้  กไ็ฉนความท่ีแห่งกายอนัตณัหาเขา้ยดึถือ
เอาแลว้  วา่เรา  วา่ของเรา  วา่เรามีอยู ่  อนัตั้งอยูต่ลอดกาลพอประมาณน้ีเป็นของไม่เท่ียง  เป็นของมีความ
แปรปรวนไปเป็นธรรมดา  จกัไม่ปรากฏเล่า  เม่ือเป็นเช่นน้ี  ความยดึถือดว้ยสามารถตณัหามานะและทิฏฐิ
ในวาโยธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผูน้ั้นเลย  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่ชนเหล่าอ่ืนจะด่าจะตดัพอ้  จะกระทบ
กระเทียบ  จะเบียดเบียนภิกษุนั้นไซร้  ภิกษุนั้น  ยอ่มรู้ชดัอยา่งน้ีวา่  ทุกขเวทนาอนัแต่โสตสมัผสัน้ีเกิดข้ึน
แลว้แก่เรา  กแ็ต่วา่ทุกขเวทนานั้นแล  อาศยัเหตุจึงไม่ไดอ้าศยัเหตุจะมีไม่ได ้ ทุกขเวทนาน้ีอาศยัอะไรจึงมีได ้ 
ทุกขเวทน้ีอาศยัผสัสะจึงมีได ้  ภิกษุนั้นยอ่มเห็นวา่ผสัสะแมน้ั้นและเป็นของไม่เท่ียง  ยอ่มเห็นวา่สงัขาร
ทั้งหลายเป็นของไม่เท่ียง  ยอ่มเห็นวา่วิญญาณเป็นของไม่เท่ียง  จิตอนัมีธาตุเป็นอารมณ์นัน่เทียวของภิกษุนั้น
ยอ่มแล่นไป  ยอ่มเล่ือมใส  ยอ่มตั้งอยูด่ว้ยดี  ยอ่มหลุดพน้  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากชนเหล่าอ่ืนจะ



พยายามท าร้ายภิกษุนั้นดว้ยอาการท่ีไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่  ไม่น่าพอใจคือ  ดว้ยการประหารดว้ยฝ่ามือ
บา้ง  ดว้ยการประหารดว้ยกอ้นดินบา้ง  ดว้ยการประหารดว้ยท่อนไมบ้า้ง  ดว้ยการประหารดว้ยศาสตราบา้ง  
ภิกษุนั้น  ยอ่มรู้ชดัอยา่งน้ีวา่กายน้ีเป็นสภาพเป็นท่ีเป็นไปดว้ยการประหารดว้ยฝ่ามือบา้ง  เป็นท่ีเป็นไปดว้ย
การประหารดว้ยศาสตราบา้ง  อน่ึง  พระผูมี้พระภาคไดต้รัสไวใ้นพระโอวาทอนัเปรียบดว้ยเล่ือยดงัน้ีวา่  
ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  แมว้า่พวกโจรผูมี้ความประพฤติต ่าชา้  พึงตดัทอนอวยัวะใหญ่นอ้ยทั้งหลาย  ดว้ย
เล่ือยอนัมีดา้มสองขา้งไซร้  ภิกษุผูท่ี้ยงัใจใหป้ระทุษร้ายในพวกโจรแมน้ั้น  ยอ่มไม่เป็นผูช่ื้อวา่ท าตามค าสอน
ของเราดว้ยเหตุนั้น  ดงัน้ี  อน่ึง  ความเพียรอนัปรารภแลว้  จกัเป็นคุณชาติไม่ยอ่หยอ่น  สติอนัเราเขา้ไปตั้งไว้
แลว้  จกัเป็นคุณชาติไม่หลงลืม  กายอนัเราใหส้งบแลว้  จกัเป็นสภาพไม่กระวนกระวาย  จิตอนัเราใหต้ั้งมัน่
แลว้จกัเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เป็นอยา่งเดียว  คราวน้ีการประหารดว้ยฝ่ามือทั้งหลายจงเป็นไปในกายน้ีกดี็  
การประหารดว้ยกอ้นดินทั้งหลาย  จงเป็นไปในกายน้ีกดี็  การประหารดว้ยท่อนไมท้ั้งหลาย  จงเป็นไปใน
กายน้ีกดี็  การประหารดว้ยศาสตราทั้งหลายจงเป็นไปในกายน้ีกดี็  ตามทีเถิด  ค  าสอนของพระพทุธเจา้อยู่
อยา่งน้ี  ระลึกถึงพระธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุลธรรม  ยอ่มไม่ตั้งอยู่
ไดพ้ร้อมภิกษุนั้น  ยอ่มสลดใจ  ยอ่มถึงความสลดใจ  เพราะเหตุนั้นวา่ไม่เป็นลาภของเราหนอ  ลาภไม่มีแก่
เราหนอ  เราไดไ้ม่ดีแลว้หนอ  การไดด้ว้ยดีไม่มีแก่เราแลว้หนอ  ท่ีเราระลึกถึงพระพทุธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  ระลึก
ถึงพระธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุลธรรมไม่ตั้งอยูไ่ดด้ว้ยดี  ดงัน้ี  ดูกร
ท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หญิงสะใภเ้ห็นพอ่ผวัแลว้ยอ่มสลดใจ  ยอ่มถึงความสลดใจ  แมฉ้นัใด  ดูกรท่านผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  หากวา่เม่ือภิกษุนั้นระลึกถึงพระพทุธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระสงฆ์
อยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอนัอาศยักศุลธรรมไม่ตั้งอยูไ่ดด้ว้ยดี  ภิกษุนั้นยอ่มสลดใจ  ยอ่มถึงความสลดใจ  เพราะ
เหตุนั้น  ฉนันั้นเหมือนกนัแล  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่เม่ือภิกษุนั้นระลึกถึงพระพทุธเจา้อยูอ่ยา่งน้ี  
ระลึกถึงพระธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ระลึกถึงพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งน้ี  อุเบกขาอาศยักศุลธรรมยอ่มตั้งอยูด่ว้ยดีไซร้  ภิกษุ
นั้นยอ่มเป็นเป็นผูป้ล้ืมใจ  เพราะเหตุนั้น  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  ดว้ยเหตุมีประมาณเท่าน้ีและ  ค  าสอน
ของพระผูมี้พระภาคเจา้เป็นอนัภิกษุท าใหม้ากแลว้ฯ 

 

ขันธสังคหะ 
 
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  อากาศอาศยัไมแ้ละอาศยัเถาวลัยดิ์นเหนียวและหญา้แวดลอ้มแลว้ยอ่ม
ถึงความนบัวา่เป็นเรือนฉนัใด  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  อากาศอาศยักระดูกและอาศยัเอน็เน้ือและหนงั
แวดลอ้มแลว้ยอ่มถึงความนบัวา่รูป  ฉนันั้นเหมือนกนัแล  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่จกัษุอนัเป็นไป
ในภายใน  เป็นของไม่แตก  ท าลายแลว้และรูปทั้งหลายอนัเป็นภายนอก  ยอ่มไม่มาสู่คลองจกัษุทั้งความ
ก าหนดอนัเกิดแต่จกัษุและรูปนั้นกไ็ม่มี  ความปรากฏแห่งส่วนแห่งวญิญาณอนัเกิดแต่จกัษุและรูปนั้นกย็งัมี
ไม่ไดก่้อน  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่จกัษุอนัเป็นไปในภายในเป็นของไม่แตกท าลายแลว้และรูป



ทั้งหลายอนัเป็นภายนอกย่อมมาสู่คลองจกัษุ  แต่ความก าหนดอนัเกิดแต่จกัษุและรูปนั้นไม่มีความปรากฏ
แห่งส่วนวิญญาณอนัเกิดแต่จกัษุและรูปนั้น  กย็งัมีไม่ไดก่้อน  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  แต่วา่ในกาลใดแล
จกัษุอนัเป็นไปในภายในเป็นของไม่แตกไม่ท าลายแลว้  และรูปทั้งหลายอนัเป็นภายนอกยอ่มาสู่คลองจกัษุ
ทั้งความก าหนดอนัเกิดแต่จกัษุและรูปกย็อ่มมีในกาลนั้น  ความปรากฏแห่งส่วนแห่งวิญญาณ  อนัเกิดแต่
จกัษุและรูปกย็อ่มมีในกาลนั้น  ความปรากฏแห่งส่วนแห่งวิญญาณ  อนัเกิดแต่จกัษุและรูปนั้น  ยอ่มมีไดด้ว้ย
อาการอยา่งน้ี  รูปแห่งสภาพท่ีเป็นแลว้อยา่งนั้นอนัใด  เวทนานั้นยอ่มถึงความสงเคราะห์ในอุปาทานขนัธ์คือเวทนา  
สญัญาแห่งสภาท่ีเป็นแลว้อยา่งนั้นอนัใด  สญัญานั้นยอ่มถึงความสงเคราะห์ในอุปาทานขนัธ์คือ  สญัญา  สงัขาร
แห่งสภาพท่ีเป็นแลว้อยา่งนั้นเหล่าใด สงัขารเหล่านั้นยอ่มถึงความสงเคราะห์ในอุปาทานขนัธ์คือวิญญาณ  
ภิกษุนั้นยอ่มรู้ชดัอยา่งน้ีวา่  ไดย้นิวา่การสงเคราะห์การประชุมพร้อมหมวดหมู่แห่งอุปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ี  
ยอ่มมีไดด้ว้ยประการอยา่งน้ี  อน่ึง  พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพทุธพจน์น้ีไวว้า่  ผูใ้ดเห็นปฏิจจสมุปบาท  
ผูน้ั้นช่ือวา่เห็นธรรม  ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นช่ือวา่เห็นปฏิจจสมุปบาท  ดงัน้ี  กอุ็ปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ีใด
อุปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ีช่ือวา่ปฏิจจสมุปปันนธรรมแล  ความพอใจ  ความอาลยั  ความยนิดี  ความช่ืน  ใน
อุปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ีอนัใด  อนันั้นช่ือวา่ทุกขสมุทยั  การก าจดัความก าหนดัดว้ยสามารถความพอใจ  
การละความก าหนดัดว้ยสามารถความพอใจในอุปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ีอนัใด  อนันั้นช่ือทุกขนิโรธแล  
ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  ดว้ยเหตุแมป้ระมาณเท่าน้ีแล  ค  าสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้เป็นอนัภิกษุท าให้
มากแลว้ฯ 
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่โสตอนัเป็นไปในภายในเป็นของไม่แตกท าลายแลว้  ฯลฯ 
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่ฆานะอนัเป็นไปในภายในเป็นของไม่แตกท าลายแลว้  ฯลฯ   
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่ชิวหาอนัเป็นไปในภายใน  เป็นของไม่แตกท าลายแลว้  ฯลฯ   
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่กายอนัเป็นไปในภายในเป็นของไม่แตกท าลายแลว้  ฯลฯ   
 ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  หากวา่มนะอนัเป็นไปในภายในเป็นของไม่แตกท าลายแลว้  และ
ธรรมารมณ์ทั้งหลายอนัเป็นภายนอก  ยอ่มไม่มาสู่คลองทั้งความก าหนดอนัเกิดแต่มนะและธรรมารมณ์นั้น  
กไ็ม่มีความปรากฏแห่งส่วนแห่งวิญญาณอนัเกิดแต่มนะและธรรมารมณ์  และธรรมารมณ์ทั้งหลาย  อนัเป็น
ภายนอกยอ่มาสู่คลอง  แต่ความก าหนดอนัเกิดแต่มนะและธรรมารมณ์นั้นไม่มี  ความปรากฏแห่งส่วน
วิญญาณอนัเกิดแต่มนะธรรมารมณ์นั้น  กย็งัมีไม่ไดก่้อน  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  แต่วา่ในกาลใดแล  มนะ
อนัเป็นไปในภายในเป็นของไม่แตกท าลายแลว้  และธรรมารมณ์ทั้งหลาย  อนัเป็นภายนอก  ยอ่มมาสู่คลอง
ทั้งความก าหนดอนัเกิดแต่มนะธรรมารมณ์นั้นกย็อ่มมีในกาลนั้น  ความปรากฏแห่งส่วนแห่งวิญญาณอนัเกิด
แต่มนะธรรมารมณ์นั้น  ยอ่มมีไดด้ว้ยอาการอยา่งน้ี  รูปแห่งสภาพท่ีเป็นแลว้อยา่งนั้นอนัใด  รูปนั้นยอ่มถึง
ความสงเคราะห์ในอุปาทานขนัธ์คือรูป  เวทนาแห่งสภาพท่ีเป็นอย่างนั้นอนัใดเวทนานั้น  ย่อมถึงความ
อนุเคราะห์ในอุปาทานขนัธ์คือเวทนา  สญัญาแห่งสภาพท่ีเป็นไปแลว้อยา่งนั้นอนัใด  สญัญานั้น  ยอ่มถึง
ความอนุสงเคราะห์ในอุปาทานขนัธ์คือสญัญา  สงัขารทั้งหลายแห่งสภาพท่ีเป็นแลว้อยา่งนั้นเหล่าใด  สงัขาร
เหล่านั้นย่อมถึงความสงเคราะห์ในอุปาทานขนัธ์คือสังขาร  วิญญาณแห่งสภาพท่ีเป็นแลว้อย่างนั้นอนัใด  



วิญญาณนั้นยอ่มถึงความสงเคราะห์ในอุปาทานขนัธ์คือวิญญาณ  ภิกษุนั้นยอ่มรู้ชดัอยา่งน้ีวา่  ไดย้นิวา่  การ
สงเคราะห์การประชุม  พร้อมหมวดหมู่แห่งอุปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ี  ยอ่มมีไดด้ว้ยประการอยา่งน้ี   อน่ึง  
พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพทุธพจน์น้ีไวว้า่  ผูใ้ดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูน้ั้นช่ือวา่เห็นธรรม  ผูใ้ดเห็นธรรม  
ผูน้ั้นช่ือวา่เห็นปฏิจจสมุปบาทดงัน้ี  กอุ็ปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ีใด  อุปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ี  ช่ือวา่ปฏิจจสมุ
ปปันนธรรมแล  ความพอใจ  ความอาลยั  ความยนิดี  ความช่ืนชอบ  ในอุปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ีอนัใด  อนั
นั้นช่ือวา่ทุกขสมุทยั  การก าจดัความก าหนดัดว้ยสามารถความพอใจ  การละความก าหนดัดว้ยสามารถความ
พอใจในอุปาทานขนัธ์  ๕  เหล่าน้ีอนัใด  อนันั้นช่ือวา่  ทุกขนิโรธแลดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  ดว้ยเหตุน้ีแม้
มีประมาณเท่าน้ีแล  ค  าสัง่สอนของพระผูมี้พระภาค  เป็นอนัภิกษุท าใหม้ากแลว้ฯ   

 

เร่ืองพระเทวทัตต์ 
 
 ในสมยัหน่ึง  พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่  ณ  ภูเขาคิชฌกฏู  เขตพระนครราชคฤห์  เม่ือพระ
เทวทตัตห์ลกัไปไม่นาน  ณ  ท่ีนั้นและ  พระผูมี้พระภาคทรงปรารภพระเทวทตัต ์  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแลว้  ตรัสวา่  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  กลุบุตรบางคนในโลกน้ีมีศรัทธา  ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ดว้ยคิดวา่เราเป็นผูอ้นัชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์  โทมนสั  อุปายาส  ท่วมทบัแลว้  ถูกความ
ทุกขท่์วมทบัแลว้  มีความทุกขเ์ป็นเบ้ืองหนา้  ไฉนหนอ  ความกระท าท่ีสุด  แห่งกองทุกขท์ั้งมวลน้ีจะพึง
ปรากฏ  เขาบวชอยา่งนั้นแลว้  ยงัลาภสกัการะและความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขามีความยนิดี  มีความด าริ
เตม็เป่ียมดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญอนันั้นเขายอ่มยก
ตนข่มผูอ่ื้นวา่เรามีลาภสกัการะและความสรรเสริญ  ส่วนภิกษุอ่ืนนอกน้ีไม่ปรากฏ  มีศกัดานอ้ย  เขายอ่มมวั
เมาถึงความประมาท  เพราะกลวัลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เม่ือเป็นผูป้ระมาทแลว้ยอ่มอยูเ่ป็น
ทุกข ์  ดูกรท่านภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผูมี้ความตอ้งการแก่นไม ้  แสวงหาแก่นไมอ้ยู ่  เม่ือตน้ไม้
ใหญ่มีแก่นตั้งอยู ่  ละเลยแก่น  ละเลยกระพี้   ละเลยเปลือก  ละเลยสะเกด็ไปเสีย  ตดัเอาก่ิงและใบถือไป
ส าคญักวา่แก่น  บุรุษผูมี้จกัษุเห็นเขาผูน้ั้นแลว้พึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  บุรุษผูเ้จริญน้ี  ไม่รู้จกัแก่นไม ้  ไม่รู้จกั
กระพี้   ไม่รู้จกัเปลือก  ไม่รู้จกัสะเกด็  ไม่รู้จกัก่ิงและใบ  จริงอยา่งนั้น  บุรุษผูเ้จริญน้ีมีความตอ้งการแก่นไม ้ 
แสวงหาแก่นไมเ้ท่ียวเสาะหาแก่นไมอ้ยู ่  เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยูล่ะเลยแก่น  ละเลยกระพี้   ละเลยเปลือก  
ละเลยสะเกด็ไปเสีย  ตดัเอาก่ิงและใบถือไปส าคญัวา่แก่นและกิจท่ีจะพึงท าดว้ยไมแ้ก่นของเขาจกัไม่ส าเร็จ
ประโยชนแ์ก่เขา  ฉนัใดกลุบุตรบางคนในโลกน้ีกฉ็นันั้นเหมือนกนัมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ดว้ยคิดวา่เราเป็นผูอ้นัชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์  โทมนสั  อุปายาส  ท่วมทบัแลว้  ถูกความ
ทุกขท่์วมทบัแลว้  มีความทุกขเ์ป็นเบ้ืองหนา้  ไฉนหนอ  ความกระท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้งมวลน้ีจะพึง
ปรากฏ  เขาบวชอยา่งนั้นแลว้  ยงัลาภสกัการะและความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขามีความยนิดี  มีความด าริ
เตม็เป่ียมดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสริญอนันั้น  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญอนันั้นเขายอ่ม



ยกตนข่มผูอ่ื้นวา่เรามีลาภสกัการะ  และความสรรเสริญ  ส่วนภิกษุอ่ืนนอกน้ีไม่ปรากฏ  (หรือมีคนรู้จกันอ้ย)  
มีศกัดานอ้ย  เขายอ่มมวัเมา  ถึงความประมาท  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เม่ือเป็นผู ้
ประมาทแลว้  ยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุน้ีเราเรียกวา่ไดถื้อเอาก่ิงและใบของพรหมจรรย ์ 
และถึงท่ีสุดก่ิงและใบนั้นฯ 

 

สะเกด็พรหมจรรย์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กลุบุตรบางคนในโลกน้ี  มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดว้ยคิดวา่รา
เป็นผูอ้นัชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์  โทมนสั  อุปายาส  ท่วมทบัแลว้  ถูกความทุกขท่์วมทบั
อยา่งนั้นแลว้  ยงัลาภสกัการะและความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขาไม่มีความยนิดี  มีความด าริยงัไม่เตม็
เป่ียม  ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะลาภสกัการะและ
ความสรรเสริญอนันั้นเขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาทเพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้นเม่ือ
เป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งศีลใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีมีความด าริเตม็เป่ียมดว้ยความ
ถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอนันั้น  เขายอ่มยกตนข่มผูอ่ื้นวา่  เรามีศีลมีกลัยารธรรม  
ส่วนภิกษุอ่ืนนอกน้ีเป็นผูทุ้ศีลมีบาปธรรม  เขายอ่มมวัเมา  ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  
เม่ือเป็นผูป้ระมาทแลว้  ยอ่มเป็นทุกข ์  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผูมี้ความตอ้งการแก่นไม ้ 
แสวงหาแก่นไม ้  เท่ียวเสาะหาแก่นไมอ้ยู ่  เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยู ่  ละเลยแก่น  ละเลยกระพี้   ละเลย
เปลือกไปเสีย  ถากเอาสะเกด็ถือไป  ส าคญัวา่แก่น  บุรุษผูมี้จกัษุเห็นเขาผูน้ั้น  แลว้พึงกล่าวอยา่งน้ีวา่บุรุษผู ้
เจริญน้ี  ไม่รู้จกัแก่นไม ้ ไม่รู้จกักระพี้   ไม่รู้จกัเปลือก  ไม่รู้จกัสะเกด็  ไม่รู้จกัก่ิงและใบ  จริงอยา่งนั้น บุรุษผู ้
น้ีเจริญ  มีความตอ้งการแก่นไม ้ แสวงหาแก่นไม ้ เท่ียวเสาะหาแก่นไมอ้ยู ่ เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยูล่ะเลย
แก่น  ละเลยกระพี้   ละเลยเปลือกไปเสีย  ถากเอาสะเกด็ถือไป  ส าคญัวา่แก่นและกิจท่ีจะพึงท าดว้นไมแ้ก่น
ของเขาจกัไม่ส าเร็จประโยชน์แก่เขา  ฉนัใด  กลุบุตรบางคนในโลกน้ี  กฉ็นันั้นเหมือนกนั  มีศรัทธาออกจาก
เรือน  บวชเป็นบรรพชิตดว้ยคิดวา่เราเป็นผูอ้นัชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  
ท่วมทบัแลว้  ถูกความทุกขท่์วมทบัแลว้  มีความทุกขเ์ป็นเบ้ืองหนา้ไฉนหนอ  ความกระท าท่ีสุดแห่งกอง
ทุกขท์ั้งมวลน้ี  จะพึงปรากฏ  เขาบวชอยา่งนั้นแลว้  ยงัลาภสกัการะและความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขาไม่
มีความยนิดีมีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียมดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มขู่ผูอ่ื้น  
เพราะลาภสักการะ  และความสรรเสริญอนันั้น  เขายอ่มไม่มวัเมาไม่ถึงความประมาท  เพราะลาภสกัการะ
และความสรรเสริญอนันั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งศีลใหส้ าเร็จ  เขามีความ
ยนิดีมีความด าริเตม็เป่ียมดว้ยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอนันั้น  เขายอ่มยกตน
ข่มผูอ่ื้นวา่เรามีศีล  มีกลัยาณธรรม  ส่วนภิกษุอ่ืนนอกน้ีเป็นผูทุ้ศีล  มีบาปธรรมขายอ่มมวัเมา  ถึงความ
ประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  เม่ือเป็นผูป้ระมาทแลว้  ยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุน้ีเรียกวา่ ไ ดถื้อเอาสะเกด็ของพรหมจรรยแ์ละถึงท่ีสุดแค่สะเกด็นั้นฯ   



เปลือกพรหมจรรย์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กลุบุตรบางคนในโลกน้ี  มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดว้ยคิดวา่
เราเป็นผูอ้นัชาติ  ชระ  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  ท่วมทบัแลว้  ถูกความทุกขท่์วมทบั
แลว้มีความทุกขเ์ป็นเบ้ืองหนา้  ไฉนหอน  ความกระท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้งมวลน้ี  จะถึงปรากฏเขาบวช
อยา่งนั้นแลว้  ยงัลาภสกัการะและความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขาไม่มีความยนิดีมีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  
ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เขาไม่ยกตนไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญอนั
นั้นเขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาทเพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาท
แลว้ยอ่มยงัความพร้อมแห่งศีลใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีดว้ยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นแต่มีความด าริยงัไม่
เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มขู่ผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอนันั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความ
ประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น   เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้
ส าเร็จ  เขามีความยนิดี  มีความด าริเตม็เป่ียม  ดว้ยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  เพราะความถึงพร้อมแห่ง
สมาธิอนันั้น  เขายอ่มยกตนข่มผูอ่ื้น  เรามีจิตตั้งมัน่  มีจิตมีอารมณ์เป็นอนัเดียว  ส่วนภิกษุอ่ืนนอกน้ี  มีจิตไม่
ตั้งมัน่  มีจิตหนุนไปผดิแลว้  เขายอ่มมวัเมาถึงความประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  เม่ือเป็นผู ้
ประมาทแลว้  ยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเสมือนบุรุษผูมี้ความตอ้งการแก่นไมแ้สวงหาแก่น
ไม ้ เท่ียวเสาะหาแก่นไมอ้ยู ่ เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยู ่ ละเลยแก่น  ละเลยกระพี้ไปเสีย  ถากเอาเปลือกถือ
ไปส าคญัวา่แก่นบุรุษผูมี้จกัษุเห็นเขาผูน้ั้นแลว้  พึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  บุรุษผูเ้จริญน้ี  ไม่รู้จกัแก่น  ไม่รู้จกักระพี้   
ไม่รู้จกัเปลือก  ไม่รู้จกัสะเกด็  ไม่รู้จกัก่ิงและใบจริงอยา่งนั้น  บุรุษผูเ้จริญน้ีมีความตอ้งการแก่นไม ้ แสวงหา
แก่นไม ้  เท่ียวเสาะหาแก่นไมอ้ยู ่  เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยู ่  ละเลยแก่น  ละเลยกระพี้ไปเสีย  ถากเอา
เปลือกถือไป  ส าคญัวา่แก่นและกิจท่ีจะพึงท าดว้ยไมแ้ก่นของเขา  จกัไม่ส าเร็จประโยชน์แก่เขาฉนัใด  กลุบุตร
บางคนในโลกน้ีกฉ็นันั้นเหมือนกนั  มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดว้ยคิดวา่  เราเป็นผูอ้นัชาติ  
ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  ท่วมทบัแลว้  ถูก ความทุกขท่์วมทบัแลว้  มีความทุกข์
เป็นเบ้ืองหนา้  ไฉนหนอ  ความกระท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้งมวลน้ี  จะพึงปรากฏเขาบวชอยา่งนั้นแลว้  ยงั
ลาภสกัการะแลความสรรเสริญนั้นเขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญอนันั้น  
เขายอ่มไม่มวัเมาไม่ถึงความประมาท  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  
ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งศีลใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีดว้ยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  แต่มีความด าริยงัไม่
เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอนันั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความ
ประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้
ส าเร็จ  เขามีความยนิ  มีความด าริเตม็เป่ียม  ดว้ยความถึงพร้อมแห่งสมาธิใหส้ าเร็จ  เพราะความถึงพร้อม
แห่งสมาธินั้น  เขายอ่มยกตนข่มผูอ่ื้นวา่เรามีจิตตั้งมัน่  มีอารมณ์เป็นอนัเดียว  ส่วนภิกษุอ่ืนนอกน้ี  มีจิตไม่ตั้ง
มัน่มีจิตหมุนไปผดิแลว้  เขายอ่มมวัเมาถึงความประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  เม่ือเป็นผู ้



ประมาทแลว้  ยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุน้ีเราเรียกวา่ไดถื้อเอาเปลือกแห่งพรหมจรรยแ์ละ
ถึงท่ีสุดแค่เปลือกนั้นฯ 
 

กระพีพ้รหมจรรย์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กลุบุตรบางคนในโลกน้ี  มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดว้ยคิดวา่
เราเป็นผูอ้นัชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ   ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  ท่วมทบัแลว้  ถูกความทุกขท่์วมทบั
แลว้  มีความทุกขเ์ป็นเบ้ืองหนา้ไฉนหนอ  ความกระท าท่ีสุดแห่งทุกขท์ั้งมวลน้ี  จะพึงปรากฏเขาบวชอยา่ง
นั้นแลว้  ยงัลาภสกัการะและความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขาไม่มีความยนิดี  มีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  
ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มขู่ผูอ่ื้น  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญ
นั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้นเม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาท
แลว้  ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งศีลใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีดว้ย  ความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  แต่มีความด าริ
ยงัไม่เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอนันั้น  เขายอ่ไม่มวัเมา  ไม่ถึงความ
ประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะความถึงพร้อม
แห่งสมาธินั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัญาณทสัสนะใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีมีความด าริเตม็เป่ียม
แลว้ดว้ยญาณทสัสนะนั้น  เพราะญาณทสัสนะนั้น  เขายอ่มยกตนข่มผูอ่ื้นวา่  เรารู้เราเห็นอยู ่  ส่วนภิกษุอ่ืน
นอกน้ีไม่รู้ไม่เห็นอยู ่  เขายอ่มมวัเมาถึงความประมาท  เพราะญาณทสัสนะนั้น  เม่ือเป็นผูป้ระมาทแลว้ยอ่ม
อยูเ่ป็นทุกข ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผูมี้ความตอ้งการแก่นไม ้ แสวงหาแก่นไม ้ เท่ียวเสาะหา
แก่นไมอ้ยู ่  เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยูล่ะเลยแก่นไปเสีย  ถากเอากระพี้ ถือไป  ส าคญัวา่แก่น  บุรุษผูมี้จกัษุ
เห็นเขาผูน้ั้นแลว้  พึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  บุรุษผูเ้จริญน้ีไม่รู้จกัแก่น  ไม่รู้จกักระพี้   ไม่รู้จกัเปลือก  ไม่รู้จกัสะเกด็
ไม่รู้จกัก่ิงและใบ  จริงอยา่งนั้น  บุรุษผูเ้จริญน้ีมีความตอ้งการแก่นไมอ้ยู ่  แสวงหาแก่นไมอ้ยู ่  เท่ียวเสาะหา
แก่นไมอ้ยู ่ เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยู ่ ละเลยแก่นไปเสีย  ถากเอากระพี้ ถือไป  ส าคญัวา่แก่นและกิจท่ีจะพึง
ท าดว้ยไมแ้ก่นของเขาจกัไม่ส าเร็จประโยชน์แก่เขาฉนัใด  กลุบุตรบางคนในโลกน้ีกฉ็นันั้นเหมือนกนั  มี
ศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดว้ยคิดวา่เราเป็นผูอ้นัชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ 
โทมนสั  อุปายาส  ท่วมทบัแลว้  ถูกความทุกขท่์วมทบัแลว้  มีความทุกขเ์ป็นเบ้ืองหนา้  ไฉนหนอ  ความ
กระท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้งมวลน้ีจะพึงปรากฏ  เขาบวชอยา่งนั้นแลว้  ยงัลาภสกัการะและความสรรเสริญ
นั้น  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญอนันั้นเขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความ
ประมาท  เพราะลาภสกัการะ  และความสรรเสริญนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่ง
ศีลใหส้ าเร็จเขามีความยนิดีดว้ยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  แต่มีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียมเขาไม่ยกตน  ไม่ข่ม
ผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท   เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล
นั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งสมาธิใหส้ าเร็จ  เขามีความเจริญยนิดีดว้ยความถึง
พร้อมแห่งสมาธินั้น  แต่มีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิ



นั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  
ยอ่มยงัญาณทสัสนะใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีมีความด าริเตม็เป่ียมดว้ยญาณทสัสนะนั้น  เพราะญาณทสัสนะ
อนันั้น  เขายอ่มยกตนข่มผูอ่ื้น  เรารู้เราเห็นอยู ่  ส่วนภิกษุอ่ืนนอกน้ีไม่รู้ไม่เห็นอยู ่  เขายอ่มมวัเมาถึงความ
ประมาทเพราะญาณทสัสนะนั้น  เม่ือเป็นผูป้ระมาทแลว้  ยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุน้ีเรา
เรียกวา่ไดถื้อเอากระพี้แห่งพรหมจรรย ์ และถึงท่ีสุดแค่กระพี้นั้นแลฯ   

 

แก่นพรหมจรรย์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กลุบุตรบางคนในโลกน้ี  มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดว้ยคิดวา่
เราเป็นผูอ้นัชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  ท่วมทบัแลว้  ถูกความทุกขท่์วมทบั
แลว้  มีความเป็นทุกขเ์บ้ืองหนา้  ไฉนหนอ  ความกระท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้งมวลน้ี  จะพึงปรากฏเขาบวช
อยา่งน้ีแลว้  ยงัลาภสกัการะและความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขาไม่มีความยนิดี  มีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  
ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มขู่ผูอ่ื้น  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญ
อนันั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้นเม่ือเป็นผูไ้ม่
ประมาทแลว้  ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งศีลใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีดว้ยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  แต่มี
ความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึง
ความประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัความถึงพร้อมแห่งสมาธิ
ใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีดว้ยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  แต่มีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่
ข่มผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอนันั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะความถึง
พร้อมแห่งสมาธินั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  เม่ือเป็นผู ้
ไม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัญาณทสัสนะใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีดว้ยญาณทสัสนะนั้น  แต่มีความด าริยงัไม่
เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะญาณทสัสนะนั้นเขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะ
ญาณทสัสนะนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัสมยวิโมกขใ์หส้ าเร็จ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ขอ้ท่ีภิกษุนั้น
จะพึงเส่ือมจากสมยวิมุตินั้น  เป็นฐานะท่ีจะมีได ้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผูมี้มีความตอ้งการ
แก่นไม ้  แสวงหาแก่นไม ้  เท่ียวเสาะหาแก่นไมอ้ยู ่  เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยู ่  ถากเอาแก่นถือไปรู้จกัวา่
แก่น  บุรุษผูมี้จกัษุเห็นเขาผูน้ั้นแลว้พึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  บุรุษผูเ้จริญน้ี  รู้จกัแก่น  รู้จกักระพี้     รู้จกัเปลือก  
รู้จกัสะเกด็  รู้จกัก่ิงและใบ  จริงอยา่งนั้น  บุรุษผูเ้จริญน้ีมีความตอ้งการแก่นไมแ้สวงหาแก่นไม ้ เท่ียวเสาะหา
แก่นไมอ้ยู ่  เม่ือตน้ไมใ้หญ่มีแก่นตั้งอยู ่  ถากเอาแก่นถือไป  รู้จกัวา่แก่น  และกิจท่ีจะพึงท าดว้ยไมแ้ก่นของ
เขาจกัส าเร็จประโยชนแ์ก่เขา  ฉนัใด  กลุบุตรบางคนในโลกน้ีกฉ็นันั้นเหมือนกนั  มีศรัทธาออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิตดว้ยคิดวา่  เราเป็นผูอ้นัชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  ท่วม
ทบัแลว้  ถูกความทุกขท่์วมทบัแลว้มีความทุกขเ์ป็นเบ้ืองหนา้  ไฉนหนอ  ความกระท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้ง
มวลน้ีจะพึงปรากฏ  เขาบวชอยา่งนั้นแลว้  ยงัลาภสกัการะแลความสรรเสริญใหบ้งัเกิดข้ึน  เขาไม่มีความ



ยนิดี  มีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสริญนั้น  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มขู่ผูอ่ื้น  เพราะ
ลาภสกัการะและความสรรเสริญอนันั้นเขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะลาภสกัการะและความ
สรรเสริญนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มถึงความถึงพร้อมแห่งศีลใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีดว้ยความ
ถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  แต่มีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล
นั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่ม
ยงัความถึงพร้อมแห่งสมาธิใหส้ าเร็จ  เขามีความยนิดีดว้ยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  แต่มีความด าริยงัไม่
เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอนันั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความ
ประมาท  เพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงัญาณทสัสนะใหส้ าเร็จ  เขา
มีความยนิดีดว้ยญาณทสัสนะนั้น  แต่มีความด าริยงัไม่เตม็เป่ียม  เขาไม่ยกตน  ไม่ข่มผูอ่ื้น  เพราะญาณทสั
สนะนั้น  เขายอ่มไม่มวัเมา  ไม่ถึงความประมาท  เพราะญาณทสัสนะนั้น  เม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้  ยอ่มยงั
สมยวิโมกขใ์หส้ าเร็จ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ขอ้ท่ีภิกษุนั้นจะพึงเส่ือมจากสมยวิมุตินั้น  มิใช่ฐานะ  มิใช่โอกาสท่ี
จะมีไดฯ้   
 

ทีสุ่ดพรหมจรรย์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ดงัพรรณนามาฉะน้ี  พรหมจรรยน้ี์จึงมิใช่ลาภสกัการะและความสรรเสริญเป็น
อานิสงส์  มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์  มิใช่ความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์  มิใช่มี
ญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์  แต่พรหมจรรยน้ี์มีเจโตวิมุติอนัไม่ก าเริบ  เป็นประโยชน์  เป็นแก่น  เป็นท่ีสุดฯ   
 ในพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๑๒  วา่ดว้ยเร่ืองมหาสาโรปมสูตรน้ี  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก็
ยงัเทศนารับรองการเส่ือมของมรรคและผลของพระอริยบุคคลทั้งส่ีคู่  ๘  พวกวา่สามารถเส่ือมจากมรรคและ
ผลไดเ้ช่นเดียวกนัและยงัมีอีกมากมายท่ีพระองคไ์ดเ้ทศนาเอาไวใ้นเร่ืองน้ีฯ   
 
 

วถิวีญิญาณทีม่ปัีจจยัเป็นเหตุ 
พระผู้มพีระภาคตรัสปัจจยัเป็นเหตุเกดิแห่งวถิวีญิญาณ 

 
 ในสมยัหน่ึง  พระผูมี้พระภาคทรงประทบัอยูท่ี่พระวหิารเชตะวนัอารมของท่านอนาถบิณฑิก
เศรษฐี  เขตพระนครสาวตัถี  ไดป้รารภภิกษุช่ือสาติผูเ้กวฏัฏบุตร  (บุตรชาวประมง)  มีทิฏฐิอนัลามากเป็น
ปานน้ีเกิดข้ึนวา่  เรายอ่มรู้ทัว่ถึงธรรมตามท่ีพระผูมี้พระภาคทรงแสดงวา่  วิญญาณน้ีน่ีนัน่แหละยอ่มท่องเท่ียว
แล่นไปไม่ใช่อ่ืนฯ  ซ่ึงมีอยูใ่นพระสุตตนัตปิฎก  มชัฌิมนิกาย  มูลปัณณาสกใ์นพระไตรปิฎก  ฉบบัหลวงเล่ม



ท่ี  ๑๒  หนา้  ๓๘๗    พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณอาศยัปัจจยัใด ๆ  เกิดข้ึนกถึ็ง
ความนบัดว้ยปัจจยันั้น ๆ  วญิญาณอาศยัจกัษุและรูปทั้งหลายเกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่จกัษุวิญญาณ  วิญญาณ
อาศยัโสตและเสียงทั้งหลายเกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่โสตวิญญาณ  วิญญาณอาศยัฆานะ  และกล่ินทั้งหลาย
เกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่ฆานวิญญาณ  วญิญาณอาศยัชิวหาและรสทั้งหลายเกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่ชิวหา
วิญญาณ  วิญญาณอาศยักายและโผฏฐพัพะทั้งหลายเกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่กายวิญญาณ  วิญญาณอาศยัมนะ
และธรรมารมณ์ทั้งหลายเกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่มโนวญิญาณ  เปรียบเหมือนไฟอาศยัเช้ือใด ๆ  ติดข้ึนกถึ็ง
ความนบัดว้ยเช้ือนั้น ๆ  ไฟอาศยัไมไ้ฟอาศยัป่าติดข้ึนกถึ็งความนบัวา่ไฟป่าไฟอาศยัหญา้ติดข้ึน  กถึ็งความ
นบัวา่ไฟหญา้  ไฟอาศยัโคมยัติดข้ึนกถึ็งความนบัวา่ไฟโคมยั  ไฟอาศยัแกลบเกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่ไฟ
แกลบ  ไฟอาศยัหยากเยือ่ติดข้ึนกถึ็งความนบัวา่ไฟหยากเยือ่  ฉนัใด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉนันั้นเหมือนกนัแล  
วิญญาณอาศยัปัจจยัใด ๆ  เกิดข้ึน  กถึ็งความนบัดว้ยปัจจยันั้น  วิญญาณอาศยัจกัษุและรูปทั้งหลายเกิดข้ึน  ก็
ถึงความนบัวา่จกัษุวิญญาณ  วิญญาณอาศยัโสตและเสียงทั้งหลาย  เกิดข้ึนกถึ็งความนบัวา่โสตวิญญาณ  
วิญญาณอาศยัฆานะและกล่ินทั้งหลายเกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่ฆานะวิญญาณ  วญิญาณอาศยัชิวหาและรส
ทั้งหลายเกิดข้ึน  กถึ็งความนบัวา่ชิวหาวญิญาณ  วิญญาณอาศยัมนะและธรรมารมณ์ทั้งหลายเกิดข้ึน  กถึ็ง
ความนบัวา่มโนวิญญาณฯ   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลาย  ยอ่มเห็นขนัธปัญจกท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือไม่ฯ  ภิกษุทั้งหลายตอบวา่
เห็นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  เธอทั้งหลาย  ยอ่มเห็นวา่ขนัธปัญจกนั้นเกิดเพราะอาหารหรือ
ฯ  ภิกษุทั้งหลายตอบวา่เห็นอยา่งนั้นพระพทุธจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคตรัสต่อไปวา่  เธอทั้งหลายยอ่มเห็น  
ขนัธปัญจกนั้นมีความดบัเป็นธรรมดา  เพราะความดบัแห่งอาหารนั้นหรือฯ  ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตอบวา่  
ขนัธปัญจกนั้นมีความดบัเป็นธรรมดา  เพราะความดบัแห่งอาหารนั้นหรือฯ  ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตอบวา่  
เห็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ความสงสยัยอ่มเกิดข้ึน  เพราะความเคลือบแคลงวา่
ขนัธปัญจกน้ีมีหรือหนอฯ  ภิกษุทั้งหลายตอบวา่  เป็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  
ความสงสยัยอ่มเกิดข้ึน  เพราะความเคลือบแคลงวา่  ขนัธปัญจกเกิดเพราะอาหารนั้นหรือหนอฯ  ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นตอบวา่  เป็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ความสงสยัยอ่มเกิดข้ึน  
เพราะความเคลือบแคลงวา่  ขนัธปัญจกนั้นมีความดบัเป็นธรรมดา  เพราะความดบัแห่งอาหารนั้นหรือหนอ
ฯ  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตอบวา่  เป็นจริงอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระพทุธเจา้ตรัสวา่  บุคคลเห็นอยู่
ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริง  ขนัธปัญจกน้ีเกิดแลว้ยอ่มละความสงสยัท่ีเกิดข้ึนเสียไดห้รือฯ  
พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตอบรับวา่  เป็นอยา่งนั้น  พระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระพุทธเจา้ตรัสวา่  บุคคลเห็นอยู่
ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงวา่  ขนัธปัญจกเกิดเพราะอาหารนั้น  ยอ่มละความสงสยัท่ีเกิดข้ึนเสียได้
หรือฯ  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตอบวา่  เป็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสวา่  บุคคล
เห็นอยูด่ว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงวา่  ขนัธปัญจกนั้นมีความดบัเป็นธรรมดา  เพราะความดบัแห่ง
อาหารนั้น  ยอ่มละความสงสยัท่ีเกิดข้ึนเสียไดห้รือฯ  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลตอบวา่เป็นอยา่งนั้น
พระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  เธอทั้งหลายหมดความสงสยัในขอ้วา่ขนัธปัญจกน้ีเกิดแลว้แม้



ดงัน้ีหรือฯ  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลตอบวา่เป็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  เธอ
ทั้งหลายเห็นดีแลว้  ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงวา่  ขนัธปัญจกน้ีเกิดแลว้ดงัน้ีหรือฯ  พระภิกษุ
ทั้งหลายทูลตอบวา่เป็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  เธอทั้งหลายเห็นดีแลว้  ดว้ย
ปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงวา่ขนัธปัญจกเกิดเพราะอาหารนั้นดงัน้ีหรือฯ  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น
ทูลตอบวา่เป็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  เธอทั้งหลายเห็นดีแลว้ดว้ยปัญญาอนั
อนัชอบตามความเป็นจริงวา่ขนัธปัญจกนั้นมีความเป็นธรรมดา  เพราะความดบัแห่งอาหารนั้นดงัน้ีหรือฯ  
พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา่เป็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคตรัสวา่หากวา่เธอทั้งหลายพึง
ติดอยู ่  เพลินอยู ่  ปรารถนาอยู ่  ยดึถือเป็นของเราอยู ่  ซ่ึงทิฏฐิน้ีอนับริสุทธ์ิผดุผอ่งอยา่งน้ี  (ดว้ยตณัหา
และทิฏฐิ)  เธอทั้งหลายพึงรู้ทัว่ถึงธรรมท่ีเปรียบดว้ยทุ่น  อนัเราแสดงแลว้เพื่อประโยชน์ในอนัสลดัออกมิใช่
แสดงแลว้  เพื่อประโยชนใ์นอนัถือไวบ้า้งหรือหนอฯ  พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา่  ขอ้น้ีไม่อยา่งนั้น  
พระพทุธเจา้ขา้ฯ  พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  หากวา่เธอทั้งหลายไม่ติดอยู ่  ไม่เพลินอยู ่  ไม่ปรารถนาอยู ่  ไม่
ยดึถือเป็นของเราอยูซ่ึ่งทิฏฐิอนับริสุทธ์ิผดุผอ่งอยา่งน้ี  เธอทั้งหลายพึงรู้ธรรมท่ีเปรียบดว้ยทุ่นอนัเราแสดง
แลว้  เพื่อประโยชน์ในอนัสลดัออก  ไม่ใช่แสดงแลว้เพื่อประโยชนใ์นอนัถือไวบ้า้งหรือหนอฯ  พระภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นทูลตอบวา่  เป็นอยา่งนั้นพระพทุธเจา้ขา้ฯ   
 

ตรัสอาหาร  ๔ 
 
 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาหาร  ๔  อยา่งเหล่าน้ีเพื่อความตั้งอยูแ่ห่งเหล่าสตัว์
ท่ีเกิดบา้งแลว้  เพื่อความอนุเคราะห์เหล่าสตัวท่ี์แสวงหาภพท่ีเกิดบา้ง  อาหาร  ๔  อยา่งเป็นไฉน  อาหาร  ๔  
อยา่งคือ  กวฬิงการาหาร  อนัหยาบหรือละเอียดเป็นท่ี  ๑  ผสัสาหารเป็นท่ี  ๒  มโนสัญเจตนาหารเป็นท่ี  ๓  
วิญญาณาหารเป็นท่ี  ๔  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กอ้าหาร  ๔  อยา่งเหล่าน้ี  มีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นสมุทยั  มี
อะไรเป็นชาติ  มีอะไรเป็นแดนเกิด  อาหาร  ๔  เหล่าน้ีมีตณัหาเป็นเหตุ  มีตณัหาเป็นสมุทยั  มีตรัหาเป็นชาติ  
มีตณัหาเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กต็ณัหาน้ีมีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นสมุทยั  มีเวทนาเป็นชาติ  มี
อะไรเป็นแดนเกิด  ตณัหามีเวทนาเป็นเหตุ  มีเวทนาเป็นสมุทยั  มีเวทนาเป็นชาติ  มีเวทนาเป็นแดนเกิด  ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  กเ็วทนาน้ีมีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นสมุทยั  มีอะไรเป็นชาติ  มีอะไรเป็นแดนเกิด  เวทนามี
ผสัสะเป็นเหตุ  มีผสัสะเป็นสมุทยั  มีผสัสะเป็นชาติ  มีผสัสะเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กผ็สัสะน้ีมี
อะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นสมุทยั  มีอะไรเป็นชาติ  มีอะไรเป็นแดนเกิด  ผสัสะมีสฬายตนะเป็นเหตุ  มีสฬายต
นะเป็นสมุทยั  มีสฬายตนะเป็นชาติ  มีสฬายตนะเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กส็ฬายตนะน้ีมีอะไรเป็น
เหตุ  มีอะไรเป็นสมุทยั  มีอะไรเป็นชาติ  มีอะไรเป็นแดนเกิด  สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ  มีนามรูปเป็น
สมุทยั  มีนามรูปเป็นชาติ  มีนามรูปเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นามรูปน้ีมีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็น
สมุทยั  มีอะไรเป็นชาติ  มีอะไรเป็นแดนเกิด  นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ  มีวิญญาณเป็นสมุทยั  มีวิญญาณ
เป็นชาติ  มีวิญญาณเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กว็ญิญาณน้ี  มีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นสมุทยั  มีอะไร



เป็นชาติ  มีอะไรเป็นแดนเกิด  วิญญาณมีสงัขารเป็นเหตุ  มีสงัขารเป็นสมุทยั  มีอวิชชาเป็นชาติ  มีอวิชชาเป็น
แดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สงัขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจยั  วิญญาณเพราะสงัขารเป็นปัจจยั  นาม
รูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจยัสฬาตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจยั  ผสัสะมีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั  เวทนา
มีเพราะผสัสะเป็นปัจจยั  ตณัหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจยั  อุปาทานมีเพราะตณัหาเป็นปัจจยั  ตณัหามีเพราะ
เวทนาเป็นปัจจยั  อุปาทานมีเพราะตณัหาเป็นปัจจยั  ภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  ชาติมีเพราะภพเป็น
ปัจจยั  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  มีเพราะชาติเป็นปัจจยั  ดว้ยประการฉะน้ีแล  
ความเกิดข้ึนแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินนั้นยอ่มมีไดอ้ยา่งน้ีฯ   

 

ตรัสนัยอนัเป็นปัจจัย 
 
 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  กข็อ้ชราและมรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจยัดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  เพราะชาติเป็นปัจจยันัน่แล  ชราและมรณะจึงมีในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  
ภิกษุเหล่านั้นทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะชาติเป็นปัจจยัชราและมรณะ  จึงมีในขอ้น้ี  มีความเป็น
อยา่งน้ีแลฯ   
 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจยัดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะภพเป็นปัจจยันัน่แล  ชาติจึงมีในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือฯ  เป็นอยา่งไร  ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลวา่  ขา้
แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะภพเป็นปัจจยั  ชาติจึงมีในขอ้น้ี  มีความเป็นอยา่งน้ีแล    พระผูมี้พระภาคทรงตรัส  
กข็อ้วา่ภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจยัดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะอุปาทานเป็นปัจจยันัน่
แล  ภพจึงมีในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตอบวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  
เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  ภพจึงมีในขอ้น้ีมีความเป็นอย่างน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสว่าก็ขอ้ว่า  
อุปาทานเพราะตณัหาเป็นปัจจยัดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะตณัหาเป็นปัจจยันัน่แล  
อุปาทานจึงมีในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไร  ภิกษุทั้งหลายตอบวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะ
ตณัหาเป็นปัจจยั  อุปาทานจึงมีในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้น้ีตณัหามี
เพราะเวทนาเป็นปัจจยัดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเวทนาเป็นปัจจยันัน่แล  ตณัหาจึงมี
ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลายทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะเวทนาเป็น
ปัจจยัตณัหาจึงมี  ในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่เวทนามีเพราะผสัสะ
เป็นปัจจยัดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะผสัสะเป็นปัจจยันัน่แล  เวทนาจึงมีในขอ้น้ีเป็น
อยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลายทูลตอบวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราผสัสะเป็นปัจจยัเวทนา
จึงมีในขอ้น้ี  มีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่ผสัสะมีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั
ดงัน้ีนั้นเรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยันัน่แล  ผสัสะจึงมีในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ี
หรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลายทูลตอบวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั  ผสัสะ
จึงมีในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่สฬยตนะจึงมีในขอ้น้ีเป็นยา่งน้ีหรือ  



หรือเป็นอยา่งไรฯ  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลตอบวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะนามรูปเป็นปัจจยั  
สฬายตนะจึงมีในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่นามรูปมีเพราะวิญญาณ
เป็นปัจจยั  ดงัน้ีนั้นเรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เพราะวิญญาณเป็นปัจจยันัน่แล  นามรูปจึงมีในขอ้น้ี
เป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตอบทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะ
วิญญาณเป็นปัจจยั  นามรูปจึงมีในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัส  กข็อ้วา่วิญญาณมี
เพราะสงัขารเป็นปัจจยั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะสงัขารเป็นปัจจยันัน่แล  วิญญาณ
จึงมีในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไร  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลตอบวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  
เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั  สงัขารจึงมีในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ขอ้ท่ีกล่าวนั้นถูกละพวกเธอกล่าวอยา่งนั้น  แมเ้รากก็ล่าวอยา่งนั้น  เม่ือมีส่ิงน้ี  ส่ิงน้ีกมี็  เพราะส่ิงน้ี
เกิดข้ึน  ส่ิงน้ีกเ็กิดข้ึนคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจยั  สงัขารจึงมีเพราะสงัขารเป็นปัจจยั  วิญญาณจึงมีเพราะ
วิญญาณเป็นปัจจยั  นามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจยั  สฬายตนะจึงมีเพราะสฬายตนะเป็นป้จจยั  ผสัสะจึง
มี  เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  เวทนาจึงมี  เพราะเวทนาเป็นปัจจยั  ตณัหาจึงมีเพราะตณัหาเป็นปัจจยั  อุปาทาน
จึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  ภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจยั  ชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจยั  ชรา  มรณะ  โสกะ  
ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  และอุปายาส  จึงมีความเกิดแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินนั้น  ยอ่มมีไดอ้ยา่งน้ี  เพราะอิวชชา
ดบัหมดมิไดเ้หลือ  สงัขารกด็บั  เพราะสงัขารดบั  วิญญาณจึงดบั  เพราะวิญญาณดบั  นามรูปจึงดบั  เพราะ
นามรูปดบั  สฬายตนะจึงดบั  เพราะสฬายตนะดบั  ผสัสะจึงดบั  เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั  เพราะเวทนา
ดบั  ตณัหาจึงดบั  เพราะตณัหาดบั  อุปาทานจึงดบั  เพราะอุปาทานดบั  ภพจึงดบั  เพราะภพดบั  ชาติจึงดบั  
เพราะชาติดบั  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  และอุปายาสกด็บั  ความดบัแห่งกองทุกขท์ั้งส้ิน  
ยอ่มมีไดอ้ยา่งน้ีฯ   

      

นัยแห่งความดบั 
 
 กข็อ้วา่เพราะชาติดบั  ชรา  มรณะ  กด็บั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะชาติดบั
นัน่แล  ชรา  มรณะ  จึงดบั  ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลตอบวา่  
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะชาติดบั  ชรา  มรณะ  กด็บั  ในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแล  พระผูมี้พระภาคตรัส
วา่  กข็อ้วา่  เพราะภพดบั  ชาติกด็บั  ดงัน้ีนั้นเรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะภพดบันัน่แล  ชาติจึงดบั  
ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลตอบวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะ
ภพดบั  ชาติกด็บั  ในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่  เพราะอุปาทานดบั
ภพกด็บั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะอุปาทานดงันัน่แล  ภพจึงดบั  ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ี
หรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะอุปาทานดบัภพกด็บั  ใน
ขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่เพราะตณัหาดบั  อุปาทานกด็บั  ดงัน้ีนั้น  
เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะตณัหาดบันั้นแลอุปาทานจึงดบัในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็น



อยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะตณัหาดบัอุปาทานกด็บั  ในขอ้น้ีมีความ
เป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่เพราะผสัสะดบัเวทนากด็บั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะผสัสะดบันัน่แล  เวทนาจึงดบั  ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  
พระภิกษุทั้งหลายทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะผสัสะดบัเวทนากด็บั  ในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  
พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่เพราะสฬายตนะดบัผสัสะกด็บั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  เพราะสฬายตนะดบันัน่แล  ผสัสะจึงดบัในขอ้น้ี  เป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นทูลตอบวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะสฬายตนะดบั  ผสัสะกด็บั    ในขอ้น้ีมีความเป็น
อยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่เพราะนามรูปดบั  สฬายตนะกด็บั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะนามรูปดบันัน่แล  สฬายตนะจึงดบั  ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  
พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะนามรูปดบัสฬายตนะกด็บั  ในขอ้น้ีมีความ
เป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่เพราะวิญญาณดบันามรูปกด็บั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะวญิญาณดบันั้นแล  นามรูปจึงดบั  ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะวญิญาณดบันามรูปกด็บั  ในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแล
ฯ  พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่เพราะสงัขารดบัวิญญาณกด็บั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  เพราะสงัขารดบันัน่แลวิญญาณจึงดบั  ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านั้นทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะสงัขารดบัวญิญาณกด็บั  ในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ  พระผูมี้
พระภาคทรงตรัสวา่  กข็อ้วา่เพราะอวิชชาดงัสงัขารกด็บั  ดงัน้ีนั้น  เรากล่าวแลว้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะ
อวิชชาดบันัน่แล  สงัขารจึงดบั  ในขอ้น้ีเป็นอยา่งน้ีหรือ  หรือเป็นอยา่งไรฯ  ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลวา่  ขา้
แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  เพราะอวิชชาดบัสงัขารกด็บั   ในขอ้น้ีมีความเป็นอยา่งน้ีแลฯ   
 พระผูมี้พระภาคทรงตรัสวา่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ขอ้ท่ีกล่าวนั้นถูกละ  พวกเธอกล่าวอยา่งน้ี  แมเ้รา
กก็ล่าวอยา่งน้ี  เม่ือส่ิงน้ีไม่มี  ส่ิงน้ีกไ็ม่มี  เพราะส่ิงน้ีดบั  ส่ิงน้ีกด็บัคือ  เพราะอวิชชาดบัสงัขารจึงดบั  เพราะ
สงัขารดบัวิญญาณจึงดบั  เพราะวิญญาณดบันามรูปกด็บั  เพราะนามรูปดบั  สฬายตนะจึงดบั  เพราะสฬายต
นะดบั  ผสัสะจึงดบั  เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั  เพราะเวทนาดบัตณัหาจึงดบั  เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึง
ดบั  เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั   เพราะภพดบัชาติจึงดบั  เพราะฃาติดบั  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ 
โทมนสั  และอุปยาสจึงดบั  ความดบัแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินนั้นยอ่มมีไดอ้ยา่งน้ีฯ   

 

พระผู้มีพระภาคตรัสการก้าวสงสู่ครรภ์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจยั  ๓  ประการ  ความเกิดแห่งทารกกมี็ใน
สตัวโ์ลกน้ี  มารดาบิดาอยูร่่วมกนั  แต่มารดายงัไม่ระดู  และทารกท่ีจะมาเกิดยงัไม่ปรากฏความเกิดแห่งทารก
กย็งัไม่มีก่อนในสตัวโ์ลกน้ี  มารดาบิดาอยูร่่วมกนัมารดาระดู  แต่ทารกท่ีจะมาเกิดยงัไม่ปรากฏความเกิดแห่ง
ทารกกย็งัไม่มีก่อน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เม่ือใดมารดาบิดาอยูร่่วมกนัดว้ย  มารดามีระดูดว้ยทารกท่ีจะมาเกิดก็



ปรากฏดว้ย  เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจยั  ๓  ประการอยา่งน้ี  ความเกิดแห่งทารกจึงมี  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  มารดายอ่มรักษาทารกนั้นดว้ยทอ้งเกา้เดือนบา้ง  สิบเดือนบา้ง  เม่ือล่งไปเกา้เดินหรือสิบเดือน
มารดากค็ลอดทารก  ผูเ้ป็นภาระหนกันั้นดว้ยความเส่ียงชีวิตมาก  และเล้ียงทารกผูเ้ป็นภาระหนกันั้น  ซ่ึงเกิด
แลว้ดว้ยโลหิตของตนดว้ยความเส่ียงชีวิตมากฯ   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  น ้ านมของมารดานบัเป็นโลหิตในอริยวินยั  ดูกรภิกษุทั้งหลายกมุารนั้น  อาศยั
ความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรียท์ั้งหลาย  ยอ่มเล่นดว้ยเคร่ืองเล่นส าหรับกมุารคือ  ไถเลก็  ตีไม ้  ห่ึง  
หกขะเมน  จงัหนั  ตวงทราย  รถเลก็  ธนูเลก็  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กมุารนัน่นั้นอาศยัความเจริญและความ
เติบโตแห่งอินทรียท์ั้งหลาย  พร่ังพร้อมบ าเรออยูด่ว้ยกามคุณ  ๕  คือ  รูปท่ีรู้แจง้ดว้ยจกัษุ  อนัน่าปรารถนา  
น่าใคร่  น่าชอบใน  น่ารัก  ประกอบดว้ยกามเป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดัและความรัก  เสียงท่ีรู้แจง้ดว้ยโสต...
กล่ินท่ีรู้แจง้ดว้ยฆานะ...รสท่ีรู้แจง้ดว้ยล้ิน...โผฏฐพัพะท่ีรู้แจง้กาย  อนัน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าชอบใจ  
น่ารัก  ประกอบดว้ยกาม  เป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดัและความรักกมุารนั้นเห็นรูปดว้ยจกัษุแลว้  ยอ่มก าหนดั
ในรูปท่ีน่ารัก  ยอ่มขดัเคืองในรูปท่ีน่าชงั  ยอ่มเป็นผูมี้สติในกายไม่ตั้งมัน่และมีจิตเป็นอกศุลอยู ่  ยอ่มไม่
ทราบชดั  เจโตวิมุติ  และปัญญาวิมุติ  อนัเป็นท่ีดบัหมดแห่งเหล่าอกศุลกรรมอนัลามกตามความเป็นจริง  เขา
เป็นผูถึ้งพร้อมซ่ึงความยนิดียนิร้ายอยา่งน้ี  เสวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นสุขกดี็  เป็นทุกขก์ดี็  มิใช่ทุกข ์ 
มิใช่สุขกดี็  ยอ่มเพลิดเพลิน  บ่นถึง  ติดใจเวทนานั้นอยู ่ เม่ือกมุารนั้นเพลิดเพลิน  บ่นถึง  ติดใจเวทนานั้นอยู ่ 
ความเพลิดเพลินกเ็กิดข้ึน  ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทาน  เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  จึงมี
ภพ  เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจยั  จึงมีชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์  โทมนสั  
และอุปายาส  ความเกิดแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินนั้นยอ่มมีไดอ้ยา่งน้ี  กมุารนั้นไดย้นิเสียงดว้ยโสต...ดมกล่ิน
ดว้ยฆานะ...ล้ิมรสดว้ยล้ิน...ถูกตอ้งโผฆฐพัพะดว้ยกาย...  รู้แจง้ธรรมารมณ์ดว้ยใจแลว้  ย่อมก าหนดัใน
ธรรมารมณ์ท่ีน่ารัก  ยอ่มขดัเคืองในธรรมารมณ์มท่ีน่าชงั  ยอ่มเป็นผูมี้สติในกายไม่ตั้งมัน่  และมีจิตเป็น
อกศุลอยู ่  ยอ่มไม่ทราบชดัเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ  อนัเป็นท่ีดบัหมดแห่งเหล่าอกศุลธรรมอนัลามกตาม
ความเป็นจริง  เขาเป็นผูถึ้งพร้อมซ่ึงความยนิดียนิร้ายอยา่งน้ี  เสวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เป็นสุขกดี็  เป็น
ทุกขก์ดี็  มิใช่ทุกข ์  มิใช่สุขกดี็  ยอ่มเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู ่  ความเพลิดเพลินกเ็กิดข้ึน  ความ
เพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทาน  เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  จึงมีภพ  เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ  
เพราะชาติเป็นปัจจยั  จึงมีชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  และอุปายาส  ความเกิดแห่งกองทุกข์
ทั้งส้ินนั้น  ยอ่มมีไดอ้ยา่งน้ีฯ   

 

กถาว่าด้วยพทุธคุณ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตอุบติัในโลกน้ีเป็นพระอรหนัตต์รัสรู้เองโดยชอบ  ถึงพร้อมแลว้ดว้ย
วิชชาและจรณะ  ไปดีแลว้  รู้แจง้โลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก  ไม่มีผูอ่ื้นยิง่กวา่เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษยท์ั้ง 



หลายเป็นผูต่ื้นแลว้  เป็นผูจ้  าแนกธรรม  ตถาคตนั้นท าโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ใหแ้จง้
ชดัดว้ยปัญญาอนัยิง่ดว้ยตนเองแลว้  สอนหมู่สตัวพ์ร้อมทั้งสรณพราหมณ์เทวดาและมนุษยใ์หรู้้ตาม  แสดง
ธรรมงามในเบ้ืองตน้  งามในท่ามกลาง  งามในท่ีสุด  ประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถ  ทั้งพยญัชนะ
บริสุทธ์ิ  บริบูรณ์ส้ินเชิง  คฤหบดี  บุตรคฤหบดี  หรือผูเ้กิดภายหลงัในสกลุใดสกลุหน่ึง  ยอ่มฟังธรรมนั้น  
คร้ันฟังธรรมแลว้  ไดศ้รัทธาในตถาคต  เม่ือไดศ้รัทธานั้นแลว้ยอ่มตระหนกัวา่ฆราวาสคบัแคบ  เป็นทางมา
แห่งธุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง  การท่ีบุคคลผูอ้ยูค่รองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใ์หบ้ริบูรณ์ให้
บริสุทธ์ิ  โดยส่วนเดียวดุจสงัขท่ี์เขาขดั  ไม่ใช่ไดง่้าย  ถา้กระไรเราพึงปลงผมและหนวด  นุ่งห่มผา้กาสาว
พสัตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต  สมยัต่อมาเขาละกองโภคสมบติันอ้ยใหญ่และเครือญาตินอ้ยใหญ่ปลงผมและ
หนวด  นุ่มห่มผา้กาสาวพสัตร์  ออกบวชเป็นบรรพชิตฯ   
 

ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพ 
 
 เม่ือเขาบวชแลว้ถึงพร้อมดว้ยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายละการฆ่าสตัว ์  เวน้ขาดจากการ
ฆ่าสตัว ์  วางทณัฑะ  วางศาตราแลว้  มีความละอาย  มีความเอน็ดู  มีความกรุณา  หวงัประโยชน์แก่สตัวท์ั้ง
ปวงอยูฯ่ 
 ละการลกัทรัพย ์  เวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์  รับแต่ของท่ีเขาให ้  ตอ้งการแต่ของท่ีเขาให ้  ไม่
ประพฤติตนเป็นขโมย  เป็นผูส้ะอาดอยูฯ่  
 ละกรรมเป็นขา้ศึกแก่พรหมจรรย ์ ประพฤติพรหมจรรย ์ ประพฤติห่างไกล  เวน้ขาดจากเมถุนอนั
เป็นกิจของชาวบา้นฯ 
 ละการพดูเทจ็  เวน้ขาดจากการพดูเทจ็  พดูแต่ค าจริง  ด ารงค าสตัย ์ พดูเป็นหลกัฐาน  ควรเช่ือได ้ 
ไม่พดูลวงโลกฯ   
 ละค าส่อเสียด  เวน้ขาดจากค าส่อเสียด  ฟังจากขา้งน้ีแลว้ไม่ไปบอกขา้งโนน้  เพือ่ท าลายขา้งน้ี
หรือฟังจากขา้งโนน้แลว้ไม่มาบอกขา้งน้ี  เพื่อท าลายขา้งโนน้  สมานคนท่ีแตกร้าวกนัแลว้บา้ง  ส่งเสริมคนท่ี
พร้อมเพรียงกนัแลว้บา้ง  ชอบคนผูพ้ร้อมเพรียงกนั  ยนิดีในคนผูพ้ร้อมเพรียงกนั  เพลิดเพลินในคนผูพ้ร้อม
เพรียงกนั  กล่าวแต่ค าท่ีท าใหค้นพร้อมเพรียงกนัฯ   
 ละค าหยาบ  เวน้ขาดจากค าหยาบ  กล่าวแต่ค าท่ีไม่มีโทษ  เพราะหูชวนใหรั้ก  จบัใจเป็นของ
ชาวเมือง  อนัคนส่วนมากใคร่  พอใจฯ   
 ละค าเพอ้เจอ้  เวน้ขาดจากค าเพอ้เจอ้  พดูถูกกาล  พดูแต่ค าท่ีเป็นจริง  พดูอิงอรรถ  พดูอิงธรรม  
พดูอิงวนิยั  พดูแต่ค ามีหลกัฐาน  มีท่ีอา้ง  มีท่ีก าหนด  ประกอบดว้ยประโยชน์  โดยกาลอนัควรฯ   
 เวน้ขาดจากการพรากพืชคาม  และภูตคามฯ   
 ฉนัหนเดียว  เวน้จากการฉนัในราตรี  งดจากการฉนัในเวลาวิกาลฯ   
 เวน้ขาดจากการฟ้อนร า  ขบัร้อง  ประโคมดนตรีและดูการเล่นอนัเป็นขา้ศึกแก่ศีลฯ   



 เวน้ขาดจากการทดัทรงประดบัและตกแต่งร่างกาย  ดว้ยดอกไมข้องหอมและเคร่ืองประเทืองผวิ  
อนัเป็นฐานแห่งการแต่งตวัฯ   
 เวน้ขาดจาการนัง่นอนบนท่ีนัง่  ท่ีนอนอนัสูงใหญ่ฯ 

 เวน้ขาดจากการรับทองและเงินฯ   

 เวน้ขาดจากการรับธญัญาหารดิบฯ   

 เวน้ขาดจากการรับเน้ือดิบฯ   

 เวน้ขาดจากการรับสตรีและกมุารีฯ   

 เวน้ขาดจากการรับทาสีและทาสฯ   

 เวน้ขาดจากการรับไร่นาและท่ีดินฯ   

 เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะฯ   

 เวน้ขาดจากการรับไก่และสุกรฯ 

 เวน้ขาดจากการรับชา้ง  โค  มา้  และลาฯ   

 เวน้ขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใชฯ้   

 เวน้ขาดจากการซ้ือและการขายฯ   

 เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่  การโกงดว้ยของปลอมและการโกงดว้ยเคร่ืองตวงวดั   

 เวน้ขาดจากการรับสินบน  การล่อลวง  และการตลบตะแลงฯ   

 เวน้ขาดจากการตดั  การฆ่า  การจองจ า  การตีชิง  การปลน้  และการกรรโชกฯ   
 

 ภิกษุนั้นเป็นผูส้นัโดษดว้ยจีวรเป็นเคร่ืองบริหารกาย  ดว้ยบิณฑบาตเป็นเคร่ืองบริหารทอ้งจะไป
ทางทิศาภาคใด ๆ  กถื็อไปไดเ้อง  นกมีปีกจะบินไปทางทิศาภาคใด ๆ  กมี็แต่ปีกของตวัเป็นภารบินไป  ฉนัใด  
ภิกษุกฉ็นันั้นและ  เป็นผูส้นัโดษดว้ยจีวรเป็นเคร่ืองบริหารกาย  ดว้ยบิณฑบาตเป็นเคร่ืองบริหารทอ้ง  เธอจะ
ไปทางทิศาภาคใด ๆ  กถื็อไปไดเ้องฯ   
 ภิกษุนั้นประกอบดว้ยศีลขนัธ์อนัเป็นอริยะเช่นน้ี  ยอ่มเสวยสุขอนัไม่มีโทษในภายใน  ภิกษุนั้น
เห็นรูปดว้ยจกัษุแลว้  ไม่ถือนิมิต  ไม่ถืออนุพยญัชนะ  เธอยอ่มปฏิบติัเพื่อส ารวมจกัขนุทรีย ์ ท่ีเม่ือไม่ส ารวม
แลว้  จะเป็นเหตุใหอ้กุศลธรรมอนัลามกคืออภิชฌาและโทมนสัครองง านั้น  ช่ือวา่รักษาจกัขนุทรีย ์ ช่ือวา่ถึง
ความส ารวมในจกัขนุทรียไ์ดย้นิเสียงดว้ยโสต...ดมกล่ินดว้ยฆานะ...ล้ิมรสดว้ยล้ิน...ถูกตอ้งโผฏฐพัพะดว้ย
กายรู้แจง้ธรรมารมณ์ดว้ยใจแลว้  ไม่ถือนิมิต  ไม่ถืออนุพยญัชนะ  ยอ่มปฏิบติัเพื่อส ารวมนินทรีย ์  ท่ีเม่ือไม่
ส ารวมแลว้จะเป็นเหตุใหอ้กศุลธรรมอนัลามกคืออภิชฌาและโทมนสัครอบง านั้น  ช่ือวา่รักษามนินทรียช่ื์อ
วา่ถึงความส ารวมในมนินทรีย ์  
 ภิกษุนั้นประกอบดว้ยอินทรียส์งัวรอนัเป็นอริยะเช่นน้ี  ยอ่มเสวยสุขอนัไม่ระคนดว้ยกิเลสใน
ภายในฯ   



 ภิกษุนั้นยอ่มท าความรู้สึกตวัในการกา้ว  ในการถอย  ในการแล  ในการเหลียว  ในการคูเ้ขา้  ใน
การเหยยีดออก  ในการทรงสงัฆาฏิ  บาตร  และจีวร  ในการฉนั  การด่ืม  การเค้ียวการล้ิม  ในการถ่าย
อุจจาระ  ปัสสาวะ  ยอ่มท าความรู้สึกตวัในการเดิน  การยนื  การนัง่  การหลบัการต่ืน  การพดู  การน่ิงฯ   
 

การช าระจิต 
 
 ภิกษุนั้นประกอบดว้ยศีลขนัธ์  อินทรียสงัวร  และสติสมัปชญัญะ  อนัเป็นอริยะเช่นน้ีแลว้ยอ่ม
เสพเสนาสนะอนัสงดั  คือ  ป่า  โคนไม ้ ภูเขา  ซอกเขา  ถ ้า  ป่าชฏั  ท่ีแจง้  ลอมฟาง  เธอกลบัจากบิณฑบาต
ในกาลภายหลงัภตัแลว้  นัง่คู่บลัลงัก ์  ตั้งกายตรง  ด ารงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอละความเพง่เลง็ในโลกแลว้มีใจ
ปราศจากความเพง่เลง็อยู ่  ยอ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากความเพง่เลง็ได ้  ละความประทุษร้ายคือพยาบาทแลว้  
ไม่คิดพยาบาท  มีความกรุณาหวงัประโยชน์แก่สตัวท์ั้งปวงอยู ่  ยอ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากความประทุษร้าย
คือ  พยาบาทได ้  ละถีนมิทธะไดแ้ลว้เป็นผูป้ราศจากถีนมิทธะ  มีความก าหนดหมายอยูท่ี่แสงสวา่ง  มี
สติสมัปชญัญะอยู ่  ยอ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได ้ ละอุทธจัจกกุกจุจะไดแ้ลว้  เป็นผูไ้ม่ฟุ้งซ่าน  มี
จิตสงบ  ณ  ภายในอยูย่อ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากอุทธจัจกกุกจุจะได ้ ละวจิิกิจฉาไดแ้ลว้  เป็นผูเ้ขา้มวิจิกิจฉา  
ไม่มีความคลางแคลงในกศุลธรรมทั้งหลายอยู ่ ยอ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากวจิิกิจฉาไดฯ้   
 ภิกษุนั้นละนิวรณ์  ๕  ประการน้ีอนัเป็นเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตอนัเป็นเคร่ืองท าปัญญาใหถ้อย
ก าลงัไดแ้ลว้  สงดัจากกาม  สงดัจากอกศุลธรรมบรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู ่ 
บรรลุทุติยฌาน  มีความผอ่งใสแห่งจิต  ณ  ภายใน  เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  เพราะวติกและวิจารสงบไปไม่มี
วิตก  ไม่มีวิจาร  มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู ่ บรรลุตติยฌาน...บรรลุจตุตถฌานฯ   

 

ความดบัอกศุลกรรม 
 
 ภิกษนุั้นเห็นรูปดว้ยจกัษุแลว้ยอ่มไม่ก าหนดัในรูปท่ีน่ารัก  ยอ่มไม่ขดัเคืองในรูปท่ีน่าชงั  เป็นผูมี้
สติในกายตั้งมัน่  และมีจิตหาประมาณมิไดอ้ยู ่  ยอ่มทราบชดัเจโตวมุิติ  และปัญญาวิมุติอนัเป็นท่ีดบัหมด
แห่งอกศุลธรรมอนัลากมกตามความเป็นจริง  เธอละความยนิดียนิร้ายอยา่งน้ีแลว้เสวยเวทนาอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงเป็นสุขกดี็  เป็นทุกขก์ดี็  ไม่ใช่ทุกขไ์ม่ใช่สุขกดี็  กไ็ม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึง  ไม่ติดใจเวทนานั้น  เม่ือภิกษุ
นั้นไม่เพลิดเพลิน  ไม่บ่นถึง  ไม่ติดใจ  เวทนานั้นอยูค่วามเพลิดเพลินไม่บ่นถึง  ไม่ติดใจเวทนานั้น  เม่ือภิกษุ
นั้นไม่เพลิดเพลิน  ไม่บ่นถึง  ไม่ติดใจ  เวทนานั้นอยูค่วามเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายกด็บัไป  เพราะความ
เพลิดเพลินดบั  อุปาทานกด็บั  เพราะอุปาทานดบั  ภพกด็บั  เพราะภพดบั  ชาติกด็บั  เพราะชาติดบั  ชรา  
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสัและอุปายาสของภิกษุนั้นกด็บั  ความดบัแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินนั้น  ยอ่ม
มีไดอ้ยา่งน้ี  ภิกษุนั้นไดย้นิเสียงดว้ยโสต...ดมกล่ินดว้ยฆานะ...ล้ิมรสดว้ยล้ิน...ถูกตอ้โผฏฐพัพะดว้ยกาย...รู้



แจง้ธรรมารมณ์ดว้ยใจแลว้  ยอ่มไม่ก าหนดัในธรรมารมณ์ท่ีน่ารัก  ยอ่มไม่ขดัเคืองในธรรมารมณ์ท่ีน่าชงั  
เป็นผูมี้สติในกายตั้งมัน่และมีจิตหาประมาณมิไดอ้ยู ่  ยอ่มทราบชดัเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ  อนัเป็นท่ีดบั
หมดแห่งอกศุลธรรมอนัลามกตามความเป็นจริง  เธอละความยนิดียนิร้ายอยา่งน้ีแลว้เสวยเวทนาอยา่งใด
อยา่งหน่ึง  เป็นสุขกดี็  เป็นทุกขก์ดี็  มิใช่ทุกขมิ์ใช่สุขกดี็   กไ็ม่เพลิดเพลิน  ไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้น  เม่ือ
ภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลิน  ไม่บ่นถึง  ไม่ติดใจเวทนานั้นอยู ่ ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายกด็บัไป  เพราะ
ความเพลิดเพลินดบั  อุปาทานกด็บั  เพราะอุปาทานดบั  ภพกด็บัเพราะภพดบั  ชาติกด็บั  เพราะชาติดบั  ชรา  
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์  โทมนสั  และอุปายาสของภิกษุนั้นกด็บั  ความดบัแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินนั้น  
ยอ่มมีไดอ้ยา่งน้ี  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงทรงจ าตณัหาสงัขยวมุิติโดยยอ่ของเราน้ี  อน่ึง  พวกเธอจง
ทรงจ าสาติภิกษุผูเ้กวฏัฏบุตรวา่เป็นผูส้วมอยูใ่นข่ายตณัหา  และกองตณัหาใหญ่  ดงัน้ีฯ   
 พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพุทธพจน์น้ีแลว้  ภิกษุเหล่านั้นช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมี้  
พระภาค  ฉะน้ีแลฯ   
 

ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้และได้เทฯ 
เป็นปฐมเทศนาของจริงคือทุกข์ 

 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กทุ็กขอ์ริยสจัเป็นไฉน  แมช้าติกเ็ป็นทุกข ์  แมช้รากเ็ป็นทุกข ์  แมม้รณะกเ็ป็น
ทุกข ์ แมโ้สกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  กเ็ป็นทุกข ์ ความประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรัก  กเ็ป็นทุกข ์ 
ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักกเ็ป็นทุกข ์  ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้  แมอ้นัน้ีกเ็ป็นทุกขโ์ดยยอ่  อุปาทานขนัธ์  ๕  
เป็นทุกขฯ์ 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กช็าติเป็นไฉน  ความเกิด  ความบงัเกิด  ความหยัง่ลงเกิด  เกิดจ าเพาะความ
ปรากฏแห่งขนัธ์  ความไดอ้ายตนะครบในหมู่สตัวน์ั้น ๆ  ของเหล่าสตัวน์ั้น ๆ  อนัน้ีเรียกวา่ชาติกช็ราเป็น
ไฉน  ความแก่  ภาวะของความแก่  ฟันหลุด  ผมหงอก  หนงัยน่  ความเส่ือมแห่งอายคุวามแก่หง่อมแห่ง
อินทรียใ์นหมู่สตัวน์ั้น ๆ  ของเหล่าสตัวน์ั้น ๆ  อนัเรียกวา่ชรา  กม็รณะเป็นไฉนความเคล่ือน  ภาวะของความ
เคล่ือน  ความแตกท าลาย  ความหายไป  มฤตยคูวามตาย  ความท ากาละ  ความท าลายแห่งขนัธ์  ความ
ทอดท้ิงซากศพไว ้  ความขาดแห่งชีวิตินทรียใ์นหมู่สตัวน์ั้น ๆ  ของเหล่าสตัวน์ั้น ๆ  อนัน้ีเรียกวา่  มรณะ  
กโ็สกะเป็นไฉน  ความแหง้ใจ  กิริยาท่ีแหง้ใจ  ภาวะของบุคคลผูแ้หง้ใจ  ความผาก  ณ  ภายในความแหง้ผาก  
ณ  ภายในของบุคคลผูป้ระกอบดว้ยความพิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง  ผูถู้กธรรมถือทุกขอ์ย่างใดอย่างหน่ึง
กระทบแลว้  อนัน้ีเรียกวา่โสกะกป็ริเทวะเป็นไฉน  ความคร ่าครวญ  ความร ่ าไรร าพนั  กิริยาท่ีคร ่ าครวญ  
กิริยาท่ีร ่ าไรร าพนัภาวะของบุคคลผูค้ร ่ าครวญ  ภาวะของบุคคลผูร้ ่ าไรร าพนัของบุคคล  ผูป้ระกอบดว้ยความ
พิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ผูถู้กธรรมคือ  ทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกระทบแลว้  อนัน้ีเรียกวา่  ปริเทวะกทุ็กขเ์ป็น
ไฉน  ความล าบากทางกายความไม่ส าราญทางกาย  ความเสวยอารมณ์อนัไม่ดีท่ีเป็นทุกข ์  เกิดแต่กายสมัผสั  



อนัน้ีเรียกวา่ทุกข ์ กโ็ทมนสัเป็นไฉน  ความทุกขท์างจิต  ความไม่ส าราญทางจิต  ความเสวยอารมณ์อนัไม่ดีท่ี
เป็นทุกขเ์กิดแต่มโนสมัผสั  อนัน้ีเรียกวา่โทมนสั  กอุ็ปายาสเป็นไฉน  ความแคน้  ความคบัแคน้  ภาวะของ
บุคคลผูแ้คน้  ภาวะของบุคคลผูแ้คน้  ของบุคคลผูป้ระกอบดว้ยความพิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ผูถู้กธรรมคือ
ทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกระทบแลว้  อนัน้ีเรียกวา่อุปายาส  กค็วามประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรัก  กเ็ป็นทุกขเ์ป็น
ไฉน  ความประสบ   ความพร่ังพร้อมความร่วม  ความระคนดว้ยรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐพัพะ  อนัไม่
ปรารถนา  ไม่น่าใคร่  ไม่น่าพอใจ  หรือดว้ยบุคคลผูป้รารถนาส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์  ปรารถนาส่ิงท่ีไม่
เก้ือกลู  ปรารถนาความไม่ผาสุก  ปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะ  ซ่ึงมีแก่ผูน้ั้น  อนัน้ีเรียกวา่ความ
ประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรัก  กเ็ป็นทุกขก์ค็วามพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักกเ็ป็นทุกข ์  เป็นไฉน  ความไม่ประสบ  
ความไม่พร่ังพร้อม  ความไม่ร่วม  ความไม่ระคนดว้ยรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐพัพะ  อนัน่าปรารถนาน่า
ใคร่  น่าพอใจ  หรือดว้ยบุคคลผูป้รารถนาประโยชน์  ปรารถนาความผาสุก  ปรารถนาความเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงมีแก่ผูน้ั้นคือ  มารดา  บิดา  พี่ชาย  นอ้งชาย  พีห่ญิง  นอ้งหญิงมิตร  อ ามาตยห์รือญาติสายโลหิตอนัน้ี
เรียกวา่  ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีเป็นท่ีรักกเ็ป็นทุกข ์  กป็รารถนาส่ิงใดไม่ไดแ้มอ้นันั้นกเ็ป็นทุกข ์  เป็นไฉน  
ความปรารถนา  ยอ่มบงัเกิดแก่สตัวผ์ูมี้ความเกิดเป็นธรรมดาอยา่งน้ีวา่  โอหนอ  ขอเราไม่พึงมีความเป็น
ธรรม  ขอความเกิดอยา่มีมาถึงเราเลยขอ้นั้น  สตัวไ์ม่พึงไดส้มความปรารถนา  แมข้อ้น้ี  กช่ื็อวา่ปรารถนาส่ิง
ใดไม่ไดแ้มอ้นันั้น  กเ็ป็นทุกขค์วามปรารถนา  ยอ่มบงัเกิดแก่สตัวผ์ูมี้ความเจบ็เป็นธรรมดา...ความปรารถนา
ยอ่มบงัเกิดแก่สตัวผ์ูมี้โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  เป็นธรรมดาอยา่งน้ีวา่  โอหนอ  ขอเราไม่พึง
มีโสกะ  ประเทวะ  ทุกข ์  โทมนสั  อุปายาสเป็นธรรมดาขอโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์  โทมนสัอุปายาสอยา่มี
มาถึงเราเลย  ขอ้นั้น  สตัวไ์ม่พึงไดส้มความปรารถนา  แมข้อ้น้ีช่ือวา่ปรารถนาส่ิงใดไม่ไดแ้มอ้นันั้น  กเ็ป็น
ทุกข ์ กโ็ดยยอ่อุปาทานขนัธ์ทั้ง  ๕  เป็นทุกขเ์ป็นไฉน  อุปาทานขนัธ์ทั้ง  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  
วิญญาณ  โดยยอ่เหล่าน้ีเรียกวา่  อุปาทานขนัธ์ทั้ง  ๕  เป็นทุกข ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนัน้ีเรียกทุกขออริยสจัฯ   

 

เหตุเกดิแห่งทุกข์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กทุ็กขสมุทยัอริยสจัเป็นไฉน  ตณัหาน้ีใดอนัมีความเกิดอีกประกอบดว้ย  นนัทิ
ราคะ  เพลิดเพลินยิง่นกัในอารมณ์นั้น ๆ  คือ  กามตณัหา  ภาวตณัหา  วภิวตณัหา  กต็ณัหานั้น  เม่ือจะเกิด  
ยอ่มเกิดในท่ีไหน  เม่ือจะตั้งอยู ่ ยอ่มตั้งอยูท่ี่ไหน  ท่ีใดเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหานั้นเม่ือจะเกิด  ยอ่ม
เกิดอยูใ่นท่ีนั้น  เม่ือจะตั้งอยู ่ ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ีนั้น  อะไรเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  
เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิด  ยอ่มเกิดท่ีนั้น  เม่ือจะตั้งอยู ่  ยอ่มตั้งอยูท่ี่นั้น  รูป  เสียง  กล่ิน  
รส  โผฏฐพัพะ  ธรรมารมณ์  เป็นท่ีรักเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิด  ยอ่มเกิดท่ีน่ี  เม่ือจะตั้งอยู ่  ยอ่ม
ตั้งอยูท่ี่น่ี  จกัขวุิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  เป็นท่ีรักท่ี
เจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิด  ยอ่มเกิดท่ีน่ีเม่ือจะตั้งอยู ่  ยอ่มตั้งอยูท่ี่น่ี  จกัษุสมัผสั  โสตสมัผสั  ฆาน
สมัผสั  ชิวหาสมัผสั  กายสัมผสั  มโนสมัผสัเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิด  ยอ่มเกิดท่ีน่ี  เม่ือ



จะตั้งอยู ่  ยอ่มตั้งอยูท่ี่น่ี  จกัขสุมัผสัสชา  เวทนา  โสตสมัผสัสชาเวทนา  ฆานสมัผสัสชาเวทนา  ชิวหา
สมัผสัสชาเวทนา  กายสมัผสัสชาเวทนา  มโนสมัผสัสชาเวทนา  เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิด  
ยอ่มเกิดท่ีน่ี  เม่ือจะตั้งอยู ่ ยอ่มตั้งอยูท่ี่น่ี  รูปสัญญา  สัททสัญญา  คนัธสญัญา  รสสัญญา  โผฏฐพัพะสญัญา  
ธมัมสญัญา  เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิด  ยอ่มเกิดท่ีน่ี  เม่ือจะตั้งอยู ่  ยอ่มตั้งอยูท่ี่น่ี  รูป
สัญเจตนาสทัทสัญเจตนา  คนัธสัญเจตนา  รสสัญเจตนา  โผฏฐพัพะสญัเจตนา  ธมัมสัญเจตนา  เป็นท่ีรักท่ี
เจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิด  ยอ่มเกิดท่ีน่ี  เม่ือจะตั้งอยู ่  ยอ่มตั้งอยูท่ี่น่ี  รูปตณัหา  สทัทตณัหาคนัธ
ตณัหา  รสตณัหา  โผฏฐพัพตณัหา  ธมัมตณัหา  เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิดยอ่มเกิดท่ีน่ี  
เม่ือจะตั้งอยู ่ ยอ่มตั้งอยูท่ี่น่ี  รูปวิตก  สัททวิตก  คนัธวิตก  รสวติก  โผฏฐพัพะวิตกธมัมวิตก  เป็นท่ีรักท่ีเจริญ
ใจในโลก  ตณัหา  เม่ือจะเกิด  ยอ่มเกิดท่ีน้ี  เม่ือจะตั้งอยู ่ ยอ่มตั้งอยูท่ี่น้ี  รูปวิจาร  สทัทวิจาร  คนัธวิจาร  รส
วิจาร  โผฏฐพัพวิจาร  ธมัมวิจาร  เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือจะเกิด  ยอ่มเกิดท่ีน้ี  เม่ือจะตั้งอยู ่ 
ยอ่มตั้งอยูท่ี่น้ี  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนัน้ีเรียกวา่  ทุกขสมุทยัอริยสจัฯ   
 

ความดบัทุกข์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กทุ็กขนิโรธอริยสจัเป็นไฉน  ความดบัดว้ยสมารถความส ารอกโดยไม่เหลือ  
ความสละ  ความสละคืน  ความปล่อยวาง  ความไม่มีอาลยัในตณัหานั้น  กต็ณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละ  ยอ่ม
ละเสียไดใ้นท่ีไหน  เม่ือจะดบั  ยอ่มดบัในท่ีไหน  ท่ีใดเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละ  
ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีนั้น  เม่ือจะดบั  ยอ่มดบัไดท่ี้นั้น  กอ็ะไรเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย 
ใจ  เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือบุคคลจะละ  ยอ่มละเสียไดท่ี้น่ี   เม่ือจะดบั  ยอ่มดบัท่ีน่ี  จกัขุ
วิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  เป็นท่ีรักเจริญใจในโลก  
ตณัหา  เม่ือบุคคลจะละ  ยอ่มละเสียไดท่ี้น้ีเม่ือจะดบั  ยอ่มดบัท่ีน้ี  จกัขสุมัผสั  โสตสมัผสั  ฆานสมัผสั  
ชิวหาสมัผสั  กายสมัผสั  มโนสมัผสัเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหา  เม่ือบุคคลจะละ  ยอ่มละเสียไดท่ี้น้ี  
เม่ือจะดบั  ยอ่มดบัท่ีน้ีจกัขสุมัผสัสชาเวทนา  โสตสมัผสัสชาเวทนา  ฆานสมัผสัสชาเวทนาชิวหาสมัผสัสชา
เวทนากายสมัผสัสชาเวทนา  มโนสมัผสัสชาเวทนา  เป็นท่ีรักเจริญใจในโลก  ตณัหาเม่ือบุคคลจะละยอ่มละ
เสียไดท่ี้น้ี  เม่ือจะดบั  ยอ่มดบัท่ีน้ี  รูปสญัญา  สทัทสญัญา  คนัธสญัญา  รสสญัญา  โผฏฐพัพสญัญา  ธมัม
สัญญาเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  ตณัหา  เม่ือบุคคลจะละ  ยอ่มละเสียไดท่ี้น้ี  เม่ือจะดบัยอ่มดบัท่ีน้ี  รูป
สัญญาเจตนา  สัททสญัเจตนา  คนัธสัญเจตนา  รสสญัเจตนา  โผฏฐพัพสัญเจตนา  ธมัมสัญเจตนา  เป็นท่ีรัก
ท่ีเจริญในโลก  ตณัหา  เม่ือบุคคลจะละ  ยอ่มละเสียไดท่ี้น้ี  เม่ือจะดบัยอ่มดบัท่ีน้ี  รูปตณัหา  สัททตณัหา  
คนัธตณัหา  รสตณัหา  โผฏฐพัพตณัหา  ธมัมตณัหา  เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลกตณัหา  เม่ือบุคคลจะละ  ยอ่ม
ละเสียไดท่ี้น้ี  เม่ือจะดบั  ยอ่มดบัท่ีน้ี  รูปวติก  คนัธวิตก  รสวิตก  โผฏฐพัพวิตก  ธมัมวิตก  เป็นท่ีรักท่ีเจริญ
ใจในโลก  ตณัหาเม่ือบุคคลจะละ  ยอ่มละเสียไดท่ี้น้ี  เม่ือจะดบั  ยอ่มดบัท่ีน้ี  รูปวจิาร  สทัทวิจาร  คนัธวิจาร  



รสวิจาร  โผฏฐพัพวจิารธมัมวิจาร  เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลกตณัหา  เม่ือบุคคลจะละ  ยอ่มละเสียไดท่ี้น้ี  เม่ือ
จะดบัยอ่มดบัท่ีน้ี  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนัน้ีเรียกวา่  ทุกขนิโรธอริยสจัฯ 
 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดบัทุกข์ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กทุ็กขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจัจเป็นไฉน  อริยมรรคประกอบดว้ยองค ์  ๘  
น้ีแหละคือ  สมัารทิฏฐิ  สมัมาสงักปัปะ  สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัตะ  สมัมาอาชีวะ  สมัมาวายามะ  สมัมาสติ  
สมัมาสมาธิ  กส็มมาทิฏฐิ  เป็นไฉน  ความรู้ในทุกข ์  ความรู้ในเหตุใหทุ้กขเ์กิด  ความรู้ในความดบัทุกข ์ 
ความรู้ในขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์  อนัน้ีเรียกวา่สมัมาทิฏฐิ  สมัมาสงักปัปะเป็นไฉน  ความด าริในการ
ออกจากกาม  ความด าริในความไม่พยาบาท  ความด าริในอนัไม่เบียดเบียน  อนัน้ีเรียกวา่  สมัมาสงักปัปะ  
สัมมาวาจาเป็นไฉน    การงดเวน้จากการพดูเทจ็  งดเวน้จากการพดูส่อเสียด  งดเวน้จากพดูค าหยาบ  งดเวน้
จากการพดูเพอ้เจอ้  อนัน้ีเรียกวา่  สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัตะเป็นไฉน  การงดเวน้จากลา้งผลาญชีวิต  งดเวน้
จากถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใ้ห ้  งดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม  อนัน้ีเรียกวา่  สัมมากมัมนัตะ  
สมัมาอาชีวะ  เป็นไฉนอริยสาวกในธรรมวินยัน้ี  ละการเล้ียงชีพท่ีผดิ  ส าเร็จการเล้ียงชีพดว้ยการเล้ียงชีพท่ี
ชอบ  อนัน้ีเรียกวา่  สมัมาอาชีวะ  สมัมาวายามะเป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินยัน้ี  เกิดฉนัทะพยายาม  ปรารภ
ความเพยีร  ประคองจิตไวต้ั้งจิตไว ้  เพื่อมิใหอ้กศุลธรรมอนัลามกท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน  เพื่อละอกศุลธรรม
อนัลามกท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้  เพื่อใหก้ศุลธรรมท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน  เพื่อความตั้งอยูไ่ม่เลือนหายเจริญยิง่  
ไพบูลย ์ มีข้ึน  เตม็เป่ียม  แห่งกศุลธรรมท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้อนัน้ีเรียกวา่  สมัาวายามะ  สัมมาสติเป็นไฉน  ภิกษุ
ในธรรมวินยัน้ี  พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ มีความเพยีร  มีสมัปชญัญะ  มีสติ  ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัใน
โลกเสียได ้  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู.่..พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู.่..พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่  มี
ความเพยีร  มีสมัปชญัญะ  มีสติก าจดัอภิฌา  โทมนสัในโลกเสียได ้  อนัน้ีเรียกวา่  สมัมาสติ  สมัมาสมาธิ  
เป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินยัน้ี  สงดัจากกาม  สงดัจากกศุลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  วิจาร  มีปิติและสุข
เกิดแต่วิเวกอยู ่  เธอบรรลุทิติยฌาน  มีความผอ่งใสแห่งจิตในภายใน  เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  เพราะวติกวิจาร
สงบไป  ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร  มีปิติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิ  เธอมีอุเบกขา  มีสติ  มีสมัปชญัญะเสวยสุขดว้ย
นามกายเพราะปิติส้ินไป  บรรลุลุตติยฌาน  ท่ีพระอริยทั้งหลายสรรเสริญวา่ผูท่ี้ไดฌ้านน้ี  เป็นผูมี้อุเบกขา  มี
สติเป็นสุข  เธอบรรลุตุตถฌาน  ไม่มีทุกข ์ ไม่มีสุข  เพราะละสุข  ละทุกขแ์ละดบัโสมนสัโทมนสัก่อน ๆ  ได ้ 
มีอุเบกขาเป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยู ่ อนัน้ีเรียกวา่  สมัมาสมาธิ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนัน้ีเรียกวา่ทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทาอริยสจัฯ 
 

 



สัจบรรพ 
 
 ดงัพรรณนามาฉะน้ี  ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบา้ง  พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายนอกบา้ง  พิจารณาเห็นธรรมคือ  ความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง  พิจารณาเห็นธรรมคือ  ความเส่ือมในธรรม
บา้ง  พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมในธรรมบา้ง  ยอ่  มีอยู ่  อน่ึง  สติของเธอตั้งมัน่อยู่
วา่  ธรรมมีอยู ่  กเ็พียงสกัวา่ความรู้  เพยีงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้นเธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฏฐิไม่อาศยัแลว้  
และไม่ถือมัน่อะไร ๆ  ในโลก  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมอยูฯ่   
 

ตณัหาเป็นเหตุเกดิอุปาทาน 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อน่ึงอุปาทาน  ๔  เหล่าน้ีมีอะไรเป็นตน้เหตุ  มีอะไรเป็นเหตุเกิด  มีอะไรเป็น
ก าเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด  อุปาทาน   ๔  เหล่าน้ีมีมีตณัหาเป็นตน้เหตุ  มีตณัหาเป็นเหตุเกิดมีตณัหาเป็น
ก าเนิด  มีตณัหาเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตณัหาน้ีเล่า  มีอะไรเป็นตน้เหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิด  มีอะไร
เป็นก าเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด  ตณัหามีเวทนาเป็นตน้เหตุ  มีเวทนาเป็นเหตุเกิด  มีเวทนาเป็นก าเนิด  มี
เวทนาเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เวทนาน้ีเล่ามีอะไรเป็นตน้เหตุ  มีอะไรเป็นเหตุเกิด  มีอะไรเป็น
ก าเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด  เวทนามีผสัสนะเป็นตน้เหตุ  มีผสัสะเป็นเหตุเกิด  มีผสัสะเป็นก าเนิด  มีผสัสะ
เป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ผสัสะน้ีเล่า  มีอะไรเป็นตน้เหตุ  มีอะไรเป็นเหตุเกิด  มีอะไรเป็นก าเนิด  มี
อะไรเป็นแดนเกิด  ผสัสะมีสฬายตนะเป็นตน้เหตุ  มีสฬายตนะเป็นเหตุเกิด  มีสฬายตนะเป็นก าเนิด  
มีสฬายตนะเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สฬายตนะน้ีเล่ามีอะไรเป็นตน้เหตุ  มีอะไรเป็นเหตุเกิด  มีอะไร
เป็นก าเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สฬายตนะมีนามรูปเป็นตน้เหตุ  มีนามรูปเป็นเหตุเกิด  มี
นามรูปเป็นก าเนิด  มีนามรูปเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นามรูปน้ีเล่า  มีอะไรเป็นตน้เหตุ  มีอะไรเป็น
เหตุเกิด  มีอะไรเป็นก าเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด  นามรูปมีวิญญาณเป็นตน้เหตุ  มีวิญญาณเป็นเหตุเกิด  มี
วิญญาณเป็นก าเนิด  มีวิญญาณเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณน้ีเล่า  มีอะไรเป็นตน้เหตุ  มีอะไร
เป็นเหตุเกิด  มีอะไรเป็นก าเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด  วญิญาณมีสงัขารเป็นตน้เหตุ  มีสงัขารเป็นเหตุเกิด  มี
สงัขารเป็นก าเนิด  มีสงัขารเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สงัขารน้ีเล่า  มีอะไรเป็นตน้เหตุ  มีอะไรเป็น
เหตุเกิด  มีอะไรเป็นก าเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด  สงัขารมีอวิชชาเป็นตน้เหตุ  มีอวิชชาเป็นเหตุเกิด  มีอวิชชา
เป็นก าเนิด  มีอวิชชาเป็นแดนเกิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กเ็ม่ือใดแล  ภิกษุละอวิชชาไดแ้ลว้  วิชชาเกิดข้ึนแลว้  
เม่ือนั้น  ภิกษุนั้น  เพราะส ารอกอวิชชาเสียได ้ เพราะอวชิชาบงัเกิดข้ึน  ยอ่มไม่ถือมัน่กามุปาทาน  ยอ่มไม่ถือ
มัน่ทิฏฐปาทาน  ยอ่มไม่ถือมัน่สีลพัพตัตุปาทาน  ยอ่มไม่ถือมัน่  อตัตวาทุปาทาน  เม่ือไม่ถือมัน่  ยอ่มไม่
สะดุง้  เม่ือไม่สะดุง้  ยอ่มนิพพานเฉพาะตนนัน่เทียว  เธอยอ่มรู้ชดัวา่  ชาติส้ินแลว้พรหมจรรย ์  อยูจ่บแลว้  
กิจท่ีควรท าท าเสร็จแลว้  กิจอ่ืนเพื่อความเป็นอยา่น้ีมิไดมี้  ดงัน้ี ฯ   



 ท่านผูใ้ด ประพฤติ พระกรรมฐาน  

 วางรากฐาน เอาไว ้  เพื่อหนทาง   

 ใหพ้น้ทุกข ์ ชาติน้ี จะตอ้งถาง   

 และสะสาง กิเลส   ท่ีมีอยูฯ่   

 อนัเป็นอู่   ในตน ใหห้มดไป   

 อยา่งเร็วไว  จากใจ   จึงพน้ทุกข ์  

 ตอ้งท าจิต จนถึง พบความสุข   

 บริสุทธ์ิ ตดับ่วง คือตณัหาฯ   

 ท่ีน าพา   ใหก้บั สามตณัหา   

 กามตณัหา เป็นเหตุ   เกิดกิเลส   

 ภาวตณัหา   ติดอยู ่ ในภพเพศ   

 น่าสงัเวช วิภ- วตณัหา   
 

 ถา้ท่านผูห้น่ึงผูใ้ดไดก้ าจดัตณัหาทั้งสามน้ีใหห้มดไปไดอ้ยา่งเดด็ขาดแลว้  กจ็ะเป็นผูป้ระสบพบ
ความสุขท่ีแทจ้ริงไดต้ลอดกาล  ชา้นานหาเวลาประมาณมิได ้ อยา่งถาวรชัว่นิรันดรฯ   

 

บทสรุปของหนังสือสัจจธรรม  “เล่มนี”้ 
 
 หนงัสือสจัจธรรมแนะแนวการประพฤติปฏิบติัพระกรรมฐานทั้ง  ๒  ไดแ้ก่  สมถะและวิปัสสนา
กรรมฐานทั้ง  ๒  น้ี   ขา้พเจา้ไดท้  าการรวบรวมและคน้ควา้เอาจากพระไตรปิฎกฉบบัหลวงทั้ง  ๔๕  เล่ม  
เพื่อน าเอามาช้ีแนะแก่พุทธบริษทัทั้งส่ี  ท่ีมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริง  เพื่อจะไดน้ าเอาไป
ประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามค าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีพระองคไ์ดท้รงมหากรุณาธิคุณเทศนา
สัง่สอนแก่เหล่าสรรพสตัวเ์อาไว ้ ซ่ึงมีหลกัฐานพอจะคน้ควา้ศึกษาไดจ้ากพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  ๔๕  เล่ม
ท่ีมีอยูเ่ด๋ียวน้ี  พอเป็นหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดไ้ดพ้ยายามรวบรวมเก่ียวแก่หลกัการประพฤติและปฏิบติัพระกรรมฐาน
ทั้ง  ๒  เอาไวอ้ยา่งครบครันทั้งหมด  เพื่อท่ีจะใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายไดเ้อาไปใชใ้นการประพฤติปฏิบติัพระ
กรรมฐานใหถู้กตอ้งตามเจตนาของพระบรมศาสดา  พระสมณโคดมพระบรมครูในพระพทุธศาสนา  และ
เพื่อเป็นธรรมทานดว้ย  ถึงแมว้่าหนงัสือน้ีจะมีบทความบางตอนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งแก่เร่ืองการประพฤติและ
ปฏิบติัพระกรรมฐาน  เอามาลงแทรกเอาไวบ้า้งกต็าม  ขา้พเจา้พิจารณาเห็นวา่บทความต่าง ๆ  นั้น  มี
ประโยชน์ต่อพทุธบริษทัทั้งหลายอยูมิ่ใช่นอ้ย  อยา่งนอ้ยกเ็ป็นความรู้เพิ่มเติมข้ึน  และโดยเฉพาะเร่ืองพทุธ
มนตศ์กัด์ิสิทธ์ิบทต่าง ๆ  นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธบริษทัท่ีมีจิตใจฝักใฝ่ต่อการเจริญพุทธมนต ์ 
เพราะวา่ถือวา่เป็นการภาวนาเหมือนกนั  และจะไดรั้บรู้รับทราบเก่ียวแก่พระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  วา่พระ



สัมมาสัมพุทธเจา้ของพวกเราและท่านทั้งหลายวา่  เพราะเหตุอะไรพระพทุธเจา้จึงไดต้รัสพระพทุธมนตบ์ท
ต่าง ๆ  เหล่านั้น  ปรารภอะไรเป็นปฐมเหตุและตรัสท่ีไหน  และแปลเป็นไทยแลว้ไดใ้จความวา่เป็นอยา่งไร  
พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายไดย้นิไดฟั้งกนัมานานแลว้  แต่ถา้วา่บางคนบางท่านยงัไม่ทราบเลยวา่พระพทุธ
มนตบ์ทนั้น  ถา้แปลเป็นไทย  ไดน้ าเอามาลงไวเ้พื่อจะใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีจิตใจสนใจเก่ียวแก่
เร่ืองพระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  จะไดรู้้ไดท้ราบความเป็นจริงของพระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  ตามท่ีไดเ้ขียน
เอาไว ้  ในหนงัสือน้ีโดยพวกท่านทั้งหลายไม่ตอ้งเสียเวลาไปศึกษา  หรือวา่คน้ควา้ท่ีอ่ืนอีก  และหลกัการ
ประพฤติปฏิบติัก็เช่นเดียวกนั  ถา้ท่านโชคดีไดเ้ป็นเจา้ของหนังสือสัจจธรรมเล่มน้ีแลว้สมควรเก็บรักษา
เอาไวใ้หดี้  เพราะวา่เป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์มากมายแก่พทุธบริษทัทั้งส่ี  ท่ีมีจิตศรัทธาในพระพทุธศาสนา
ท่ีแทจ้ริงทุก ๆ  ประการ  เก่ียวแก่เร่ืองหลกัการประพฤติและปฏิบติั  พระธรรมฐานทั้ง  ๒  ประเภทจะเป็นใน
ดา้นสมถกรรมฐาน  หรือวา่วิปัสสนาพระกรรมฐานกต็าม  พวกท่านจะไดรั้บความสะดวกสบายทุก ๆ  ชนิด  
โดยท่ีพวกท่านทั้งหลายไม่ตอ้งเสียเวลาไปคน้ควา้หรือเท่ียวศึกษาท่ีไหน ๆ  อีก  เพราะวา่หนงัสือสัจจธรรม
เล่มน้ีไดร้วบรวมเก่ียวแก่การประพฤติปฏิบติัพระกรรมฐานทั้ง  ๒  เอาไวอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดและถูกตอ้งทุก 
ๆ  ประการ  ตามหลกัของพระพทุธศาสนา  ในสมยัของพระสัมมาสมัพทุธเจา้  พระสมณะโคดมพระบรม
ศาสดาในพทุธนัดรน้ีเอาไวอ้ยา่งครบ  เก่ียวแก่ญาณและฌานและอภิญญาทั้งหกของพระอริยเจา้ทั้งหลาย  ผูท่ี้
ไดอ้ภิญญาต่าง ๆ  ในพระพทุธศาสนาน้ี  เม่ือพวกท่านเป็นเจา้ของหนงัสือสามารถฝึกหดัพระกรรมฐานทั้ง  
๒  ไดเ้ลยโดยชนิดวา่ไม่ตอ้งเสียเวลา  ไปเท่ียวแสวงหา  ศึกษาหลกัการประพฤติและปฏิบติัพระกรรมฐานทั้ง  
๒  ท่ีไหน ๆ  อีก  เพราะวา่ในหนงัสือน้ีไดช้ี้แนะเอาไวอ้ยา่งละเอียดครบทั้ง  ๒  ประการ  ทั้งสมถะพระ
กรรมฐาน  และวิปัสสนาพระกรรมฐาน  สุดแทแ้ต่ท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะมีความประสงคป์ระพฤติและ
ปฏิบติัในพระกรรมฐานอะไรทั้ง  ๒  อยา่งนั้น  แต่วา่ก่อนอ่ืนท่ีพวกท่านทั้งหลายจะลงมือปฏิบติัพระกรรมฐาน
ในทางหน่ึงในทางใดกต็าม  สมควรท่ีพวกท่านจะตอ้งอ่านหนงัสือเล่มน้ีดว้ยดุลยพ์ินิจและพจิารณา  ทุก ๆ  บท  
ทุก ๆ  ตอน  และพยายามท าความเขา้ใจในหลกัการต่าง ๆ  ใหถ่้องแทเ้สียก่อนวา่เราสมควรจะเร่ิมตน้จากจุด
ไหนก่อน  จึงจะเป็นการถูกตอ้งในดา้นประพฤติและปฏิบติัธรรมกล่าวคือ  พระกรรมฐานทั้ง  ๒  นั้น  เม่ือ
พวกท่านไดอ่้านหนงัสือน้ีและไดท้ าความเขา้ใจเป็นอยา่งดีแลว้  เร่ิมลงมือปฏิบติัไดเ้ลย  รับรองไดว้า่ไม่
ผิดพลาดแน่นอน  และจะไดรั้บผลของการประพฤติและปฏิบติัพระกรรมฐานทั้ง  ๒  อย่างแน่นอนเลย
ทีเดียว  ถูกตามหลกัค าสัง่สอนของพระพทุธศาสนาทุก ๆ  ประการ  ส่วนจะไดรั้บผลแค่ไหนนั้นกสุ็ดแทแ้ต่
วา่พวกท่านทั้งหลายจะใชค้วามพยายามและมีความอดทนแค่ไหนและไดส้ะสมอบรมบารมีเอาไวม้ากนอ้ย
แค่ไหนอีกดว้ย  ท่ีจะเป็นเหตุเป็นปัจจยัส่งผลใหก้บัการประพฤติและการปฏิบติัพระกรรมฐานทั้ง  ๒  น้ี  แต่
ถึงอยา่งไรกต็าม  อยา่ไดท้อ้แทเ้สีย  สมควรใชค้วามพยายามประพฤติปฏิบติัต่อ ๆ  ไปเร่ือย ๆ  อยา่ไดท้อ้ถอย  
ในเวลาท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ไม่ไดส้ าเร็จสมความปรารถนาในส่ิงท่ีพวกท่านอยากจะได ้  หรือวา่อยากจะใหส้ าเร็จ
ในเร่ืองบางส่ิงบางอยา่งเป็นตน้วา่เก่ียวแก่เร่ืองฌานญาณสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  นั้น  ใหนึ้กอยูใ่นใจ
เสมอ ๆ  วา่  ทุก ๆ  ส่ิงทุกอยา่งจะไม่พน้ความพยายามไปไดอ้ยา่งแน่นอน  เม่ือวนัน้ียงัไม่ไดว้นัหนา้ฝึกใหม่  
เม่ือเดือนน้ียงัไม่ได ้ เดือนหนา้ท าต่อไป  เม่ือปีน้ียงัไม่ได ้ ปีต่อ ๆ  ไปฝึกใหม่  สมควรใชค้วามพยายามต่อ ๆ  



ไป  มีเคลด็อยูว่า่เราจะตอ้งกระท าใจของเราใหว้า่งโดยปราศจากการนึกคิดอะไรทั้งนั้นในเวลาท่ีเรานัง่สมาธิ
หรือในเวลาท่ีเราประพฤติและปฏิบติัอยู ่  ถึงแมว้า่หลงัจากการนัง่สมาธิแลว้จิตมนัจะฟุ้งซ่านไปอยา่งไรกช่็างมนั  
แต่ถา้วา่ในเวลาท่ีเราฝึกนัง่สมาธิอยูเ่ราตอ้งฝึกจิตใหว้า่งใหไ้ด ้  ถา้พวกท่านทั้งหลายกระท าไดต้ามท่ีช้ีแนะน้ี  
พวกท่านจะประสบผลส าเร็จ เก่ียวแก่เร่ืองการฝึกจิตขั้นตน้จะเป็นทางน าไปสู่ความส าเร็จทุก  ประการ  
ตามท่ีพวกท่านทั้งหลายไดต้ั้งความปรารถนาเอาไวอ้ยา่งแน่นอน  เพราะการท าจิตใจใหว้า่งกเ็ท่ากบัวา่ไดต้ดั
ตวันิวรณ์ทั้ง  ๕  ใหห้มดไปแลว้จากดวงจิตของพวกท่าน  นิวรณ์ทั้ง  ๕  น้ีเป็นอุปสรรคแก่บุคคลท่ีจะบ าเพญ็
ฌานทุก ๆ  ชนิด  และเป็นบ่วงท่ีจะคลอ้งสตัวท่ี์จะบ าเพญ็บารมีเพื่อหวงัผลในดา้นฌานญาณและสมาบติัต่าง 
ๆ  และเป็นกิเลสอนัส าคญัเลยทีเดียวส าหรับบุคคลท่ีตั้งใจจะประพฤติและปฏิบติัพระกรรมฐานทั้ง  ๒  
กล่าวคือ  ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทั้ง  ๒  น้ี  ถา้ละนิวรณ์ทั้ง  ๕  น้ีไปไดไ้ม่แลว้เรากจ็ะไม่ไดม้รรค
และผลอะไรเลย  อนัขอ้น้ีใหท่้านพทุธบริษทัพึงส าเนียกเอาไวด้ว้ยฯ   
 
 

พระอนาคตวงศ์ 
 

บทที่  ๑ 
พระพทุธศรีอาริยเมตไตรย 

     
 พระพทุธศรีอาริยเมตไตรย  มีเร่ืองปรากฏอยูใ่นเมตไตรยสูตร  แห่งคมัภีร์พทุธอนาคตวงศ ์ 
(PHRABUDDHA  Sriaryr  Mettariya  have  been  appearent  matter  is  in  the  mettriya  sutra  of  the  
book  of  future  Buddha’s  Family) 
 ๑. พระพทุธพระพุทธศรีอาริยเมตไตรย-อนาคตวงศ ์

 เร่ืองของพระพทุธศรีอาริยเมตไตรยโพธิสตัวน้ี์มีชาดกแสดงไวม้ากมาย  และมกัจะเก่ียวกบัพระ
โคดมโพธิสตัวเ์ป็นส่วนมาก  เช่นในชาดกท่ีพระโคดมโพธิสตัวเ์สวยพระชาติเป็นพระเจา้สตัตาปถนาทีโป  
ครองนครสิริมติ  (พาราณสี)  พระมหากสัสปะเป็นชา้ง  พระศรีอาริยโพธิสตัว ์ กไ็ดไ้ปเกิดเป็นควาญชา้ง  ใน
ชาติต่อมาพระโคดมโพธิสัตวเ์ป็นพระเจา้อติเทวะครองนครกรัณฑกะ  ในศาสนาของพระพทุธพรหมเทวะ
บรมครูเจา้นั้น  พระศรีอาริยโพธิสตัวก์ไ็ดไ้ปเกิดเป็นศิริคุตตอ์  ามาตยส์ร้างบารมีอยูด่ว้ยกนั  ดงัไดด้ล่าวมาใน
ภาคท่ี  ๑  พระพุทธวงศบ์ทท่ี  ๒  “พระพทุธสมณะโคดมเร่ิมสร้างบารมี”  นั้นแลว้  เป็นตน้   
 ในตอนต่อไปน้ีจะไดก้ล่าวถึงการสร้างบารมีของพระพทุธเจา้  ๕  พระองคคื์อ  พระพทุธกก
สนัธะ,  โกนาคมนะ,  กสัสปะ,  โคตมะ  และอาริยเมตไตรยะ  ซ่ึงนกัไสยศาสตร์มกัจะใชถ้อ้ยค ายอ่วา่  “นโม
พทุธายะ”  ซ่ึงทราบกนัดีแลว้  พระพทุธเจา้  ๕  พระองคน้ี์ในชาดกเร่ืองหน่ึง  พระพุทธเจา้ของเราทรงแสดง



ในท่ีประชุมสงฆท์ั้งหลาย  เม่ือแรกกล่าวถึงกล่ินศีลวา่หอมกล่ินใด ๆ  ทั้งหลาย  แลว้กท็รงกล่าวถึงแม่กา
เผอืกรักษาศีล  มีลูกเป็นพระโพธิสัตว ์ ๕  องคต์ายแลว้ไปบงัเกิดในพรหมโลก  ดงัมีขอ้ความสืบต่อไปน้ี   
 ในอดีตกาลล่วงไปนานแลว้  มีกาเผอืกคู่หน่ึงท ารังอยูบ่นตน้มะเด่ืออุทุมพรริมฝ่ังแม่น ้าแห่งหน่ึง  
นางพญากาเผอืกรักษาศีล  รักษาสตัย ์ อยา่งมัน่เท่ียง  ในคืนหน่ึงนางหลบัและฝันไปวา่   
 “มีดวงแกว้หา้ดวงลอยมาในอากาศ  มีรัศมีสวา่งไสว  เม่ือมาถึงท่ีตรงหนา้ของนาง  นางกรั็บเอา
แกว้ทั้งหา้ดวงนั้นไวใ้นรังของนาง  แต่แลว้แกว้ทั้งหา้ดวงนั้นพลดัตกจากรังหายไปในป่า  นางเสียใจร้องไห้
จนสลบไปในความฝันของนาง  ในเวลารุ่งแจง้  นางไดเ้ล่าใหพ้ญากาเผอืกสามีของนางฟัง  สามีไดท้  านายวา่   
 “นางจะไดบุ้ตรท่ีมีวาสนามาเกิดกบันาง”  นางไดฟั้งสามีท านายว่าจะไดบุ้ตรท่ีมีบุญก็ดีใจเตรียม
ซ่อมรังใหม้ัน่คงข้ึน  เพื่อรับรองบุตรแกว้ทั้งหา้  ซ่ึงจะมาเกิดกบันาง   
 เวลาถดัมา  ในไม่ชา้นางกาเผอืกกต็กไข่หา้ฟอง  นางดีใจดุจไดด้วงแกว้  ไข่ทั้งหา้ฟองนั้นคือ  พระ
โพธิสตัวท์ั้ง  ๕  องค ์ จุติมาเกิดจากสวรรค ์ พญากาเผอืกทั้งสองมีความเสน่หาในไข่ทั้งหา้ผลดักนัไปหากิน
ในป่า  คือตวัหน่ึงไปหากิน  ตวัหน่ึงตอ้งอยูเ่ฝ้ารังเสมอ  เพราะความรักและความเป็นห่วงไข่ของตนจะเป็น
อนัตรายดว้ยสตัวร้์าย  ในวนัหน่ึงกาเผอืกทั้งสองหลงลืมในไข่ทั้งหา้  ไปหากินเสียทั้งผวัและเมีย  เกิดลมพายุ
พดัเอาไข่ทั้งหา้ตกลงในกระแสน ้า  แลว้ไหลลอยไปตามยถากรรม   
 ฝ่ายพญากาเผอืกทั้งสองบินกลบัสู่รัง  ไม่เห็นไข่ทั้งหา้กพ็ากนัเสียใจร้องไหไ้ม่เป็นสมปฤดี  กาตวั
ผูพ้อจะยบัย ั้งสติไวไ้ดบ้า้ง  ส่วนกาตวัเมียนั้นไม่อาจกลั้นความโศกไวไ้ดใ้นท่ีสุดกต็ายไปเกิดในชั้นพรหม  มี
วิมานอยูด่ว้ยความผาสุก  เรียกกนัวา่  ผกาพรหม  ปรากฏในชาดก  ส่วนไข่ทั้งหา้ของนางนั้นลอยไปตามล า
แม่น ้าสายนั้น  สตัวท์ั้งหา้เกบ็เอาไปเล้ียงไวแ้ลว้  ไข่แตกออกเป็นกมุารทั้งหา้  ดงัต่อไปน้ี   
 ไข่ฟองท่ีหน่ึง  ลอยไปติดอยูท่ี่ชาดหาด  ไดมี้แม่ไก่ป่าตวัหน่ึงเกบ็เอาไปเล้ียงไว,้  ในไม่ชา้ไข่นั้น
แตกออกเป็นกมุาร  ตั้งนามวา่ กกสุนัธ   
 ไข่ฟองท่ีสองลอยไป  นางนาคเกบ็เอาไปรักษาไว,้  ไข่นั้นแตกออกเป็นกมุาร  ตั้งนามวา่  โกนาคมนะ   
 ไข่ฟองท่ีสามลอยไป  นางเต่าตวัหน่ึงเกบ็เอาไปรักษาไว,้  ไข่นั้นแตกออกเป็นกมุา  ตั้งนามวา่  ศรี
อาริยะ  (สีห์อาริยะ)   
 พระโพธิสตัวท์ั้งหา้  เม่ืออายไุดสิ้บปีกล็ามารดาออกไปบวชเป็นดาบสอยูใ่นป่า  เม่ือพบกนักเ็ล่า
ชีวประวติัของแต่ละฝ่ายใหก้นัฟัง  ต่างแปลกใจท่ีมารดาของตนเป็นไก่,  เป็นนาค,  เป็นเต่า,  เป็นโค,  และ
เป็นราชสีห์  และกไ็ม่ใช่มารดาแท ้ๆ  กลายเป็นมารดาเกบ็ไข่มารักษาไว ้  และไข่นั้นแตกออกเป็นกมุาร  ยิง่

คิดกย็ิง่งุนงงและปรารถนาจะพบผูเ้ป็นมารดาแท ้ๆ  ซ่ึงใหก้ าเนิดตนมา  วา่อยูท่ี่ไหน ?  เป็นสัตวอ์ะไร ? 
    ดว้ยการบ าเพญ็ตบะของโยคีทั้ง  ๕  ไดก้ระท ากนัอย่างเคร่งครัด  จึงร้อนถึงผกาพรหมอยู่ใน
ปฐมฌาน  พรหมโลกเลง็ทิพยเนตรลงมากท็ราบวา่  บุตรทั้งหา้ของตนออกบวชเป็นดาบสและปรารถนาจะ
พบตน  จึงจ าแลงกายเป็นกาเผอืกลงมาเกาะอยูท่ี่ก่ิงไมห้นา้อาศรม  แลว้ร้องทกัดาบสทั้งหา้  เพื่อใหท้ราบวา่
ตนมาหา  และเล่าความจริงใหฟั้งจนส้ินสงสยั   



 พระมุนีหนุ่มนอ้ยทั้งหา้ต่างกอ็อกจากคนัธจุฎี  กม้ลงกราบมารดากาเผอืก  ดว้ยความปลาบปล้ืม
อยา่งลน้เหลือ  เม่ือนางผกาพรหมจะกลบัข้ึนไปสู่พรหมโลก  จึงฉีกดา้ยดิบท าเป็นตีนกาใหด้าบสบุตรชายทั้ง
หา้ไวส้กัการะบูชา  และสัง่วา่   
 “นางปักษีซ ้าสั่งบุตรทั้งห้า  คิดข้ึนมาถึงมารดาบนสวรรค ์  ถึงวนัเพญ็เดือนสอบสองผ่องแสง
จนัทร์  เอาดา้ยควัน่ผกูฉีกเป็นตีนกา  ลอยกระทงส่งส่วนกศุลใหถึ้งแม่ไซร้ท่ีสถานบนเวหา  ทั้งธูปเทียน
ขา้วตอกดอกมาลา  ใส่บูชาลอยไปในวารี  น่ีแลหนาอานิสงส์นั้นล ้าเลิศ  จ  าไวเ้ถิดนะพอ่หนา  หา้ฤาษี  
เหมือนปฏิบติัตามกตัตเวที  อยูจ่งดี  มารดาขอลาไป”  (จากค ากลอนกาเผอืกชาดก)  และการตามประทีปลอย
กระทงของพทุธศาสนิกชน  กเ็น่ืองมาจากชาดกน้ี   
 ชาดกน้ี  เป็นมูลเหตุใหบ้งัเกิดดอกบวั  ๕  ดอก  ในภทัทกลัป์ของเราน้ีหมายถึงพระพทุธเจา้  ๕  
พระองคม์าตรัสในกลัป์ปัจจุบนัน้ี  ในตอนน้ีจะไดน้ าเมตไตรยสูตร  ซ่ึงเป็นมูลเหตุของพระอนาคตวงศม์า
กล่าวสืบต่อไป   
 นิโครธารามในกรุงกบิลพสัดุเ์ป็นท่ีเกิดของเมตไตรยสูตร  เป็นมูลเหตุใหบ้งัเกิดพทุธอนาคตวงศ์
เมตไตรยสูตรเป็นสูตรส าคญัมาก  เพราะเป็นเร่ืองราวของพระพทุธเจา้องคแ์รกของพระพทุธอนาคตวงศด์งั
จะกล่าวต่อไปน้ี   
 พระเจา้พิมพิสาร  กษตัริยป์ระเทศมคธไดไ้ปขอพระนางโกสลเทวีกนิษฐาของพระเจา้ปเสนทิโกศล  
และเป็นราชธิดาของพระเจา้มหาโกสลกษตัริยผ์ูค้รองประเทศโกศลและยกท่ีดินและบา้นเมืองแห่งหน่ึงใน
แควน้กาสีใหเ้ป็นของขวญัแก่ราชธิกาในวนัอภิเษกสมรส  พระนางโกสลเทวีเกิดโอรสกบัพระเจา้พิมพิสาร
คืออชาตศตัรู  (เม่ืออชาติศตัรูฆ่าพระเจา้พิมพิสารแลว้  พระมารดาส้ินพระชนมต์ามลงไปอีก  พระเจา้ปเสนทิ
โกสละครองราชยแ์ทนบิดา  แลว้ทรงพิโรธอชาติศตัรูท่ีฆ่าบิดาและมารดาตรอมพระทยัส้ินพระชนม ์  จึงริบ
เอาท่ีดินและบา้นเมืองในแควน้กาสีกลบัคืน  อชาติศตัรูพิโรธ   ไดย้กกองทพัไปรบกลัป์พระเจา้ลุงปเสนทิโก
สลและชนะหลายคร้ัง)  ในตอนต่อไปน้ีจะไดน้ าภาษาบาลีในเมตตายสูตรท่ีเกิดข้ึนในนิโครธารามในกรุง
กบิลพสัดุ ์ มากล่าวเป็นหลกัฐานยนืยนัเสียก่อนดงัต่อไปน้ี   
 “นโม  ตสส  ภควโต  อรหโต  สมฺมา  สมฺพทฺุธ  เอ  กสฺมี  กิน  สมเย  สตฺถา  กปิลวตฺถุสฺมิ  วหิรติ  
นิโครธารา  เม  โรหินี  นทิ  ยาติ  เร,  อถโข  เมตฺเตยฺโย  โพธิสตฺโต  อมฺหหาก   เม  ภควา  เมตฺตา  กาเร  
มคฺคฏฐีรฏเฐ  ราชานปฏิจฺจ  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กญฺจน  เทวิยากจฺฉิมหิ  ปฏิสนฺธิ  คณฺ  หิตุ”  ด าเนินความ
ตามภาษาบาลีวา่   
 “ดูก่อน  สาธุชนคนดีทั้งหลาย  พระธรรมเทศนาน้ีช่ือวา่  เมตไตรยสูตร  พระสงัคยนาจารยเ์จา้
ทั้งหลายมีพระอานนทเ์ป็นตน้  ไดเ้ป็นผูก้ล่าวในท่ามกลางพระอรหนัตป์ระมาณหา้ร้อยในคร้ังท่ีกระท าปฐม
สงัคายนา  ท่ีถ  ้าสตัตะบรรณแห่งภูเขาเวภาระ  ริมกรุงราชคฤห์มีขอ้ความสืบต่อกนัวา่   
 ในสมยัหน่ึง  พระพทุธเจา้แห่งเราเสดจ็ประทบัอยูใ่นนิโครธารามใกลฝ่ั้งแม่น ้าโรหินี  แห่งเมือง
กบิลพสัดุ ์  ในคร้ังนั้นพระองคท์รงแสดงพระธรรมเทศนาเมตไตรยสูตรอนัน้ี  ทรงกล่าวถึงบุญสมภารของ



เวลาสิบหกอสงไขยเศษ  แสนมหากลัป์  ในบดัน้ีก็ไดม้าบงัเกิดและไดบ้วชในภาวะพระศาสนาของพระ
ตถาคตประกอบดว้ยคุณอนัยิง่ใหญ่  มีศีลาคุณและปัญญาคุณ  เป็นตน้”  พระศาสดาทรงยกยอ่งไวเ้ป็นอนัมาก   
 พระศรีอารยเิมตไตรยโพธิสตัว ์  จุติมาบงัเกิดในครรภข์องพระนางกาญจนเทวีมเหสีของพระเจา้
อชาตศตัรู  ทรงพระนามวา่  พระอชิตกมุาร  ทรงเจริญวยัมีพระชนมไ์ดสิ้บหกปี  ไดฟั้งธรรมของพระพทุธเจา้  
มีความเล่ือมใสจึงออกไปทรงบรรพชาท่ีเวฬุวนัมหาวิหารตะวนัออกของกรุงราชคฤห์มหานคร  พร้อมดว้ย
บริวาร  ๕๐๐  คน  (ในปฐมสมโพธิวา่บริวาร  ๑,๐๐๐  คน)  ซ่ึงพระเจา้อชาตศตัรูทรงอนุญาตและทรงจดั
ผอบใส่ผา้ไตรจีวร  ๕๐๐  ส ารับเศษไปจดัการบรรพชาใหพ้ระราชโอรสและบริวารเหล่านั้นตามความ
ปรารถนา  และทรงพระโสมนสัศรัทธาเป็นท่ียิง่  พระอชิตภิกข ุ  แมจ้ะเป็นพระบวชใหม่กจ็ริง  แต่มีปัญญา
มาก  ทรงรอบรู้พระปริยติัธรรม  เป็นผูเ้ช่ียวชาญพระไตรปิฎกอยา่งยอดเยีย่ม  กวา่บรรดาพระภิกขบุวชใหม่
ทัว่ไป  และไดติ้ดตามสมเดจ็พระศาสดาไปอยูท่ี่นิโครธารามในกรุงกบิลพสัดุแ์ควน้โกศลนั้นดว้ย  และเป็น
มูลเหตุก่อใหเ้กิดเมตไตรยสูตร  และพระนาคตวงศใ์นเวลาสืบต่อไป  ซ่ึงประกอบดว้ยสูตร  ๑๐  สูตรคือ  
 ๑. เมตไตรยสูตร ๒. รามสูตร 
 ๓. โกสลสูตร ๔. มารสูตร 
 ๕. ทีฆช ฆสูตร ๖. โสณสูตร 
 ๗. สุภสูตร ๘. โตไทยสูตร 
 ๙. นาราคิรีสูตร ๑๐. ปาลิไลยสูตร 
รวม  ๑๐  สูตรดว้ยกนั  ซ่ึงจะน ามากล่าวการสร้างบารมีและการตรัสรู้ของพระพทุธเจา้  ๑๐  พระองค ์ เป็นล าดบั
ไป 
 ในคร้ังท่ีพระศาสดา  พร้อมดว้ยพระอคัรสาวกทั้งสองและพระอสีติมหาสาวก  ๘๐  พร้อมดว้ยภิกขุ
สงฆเ์ป็นอนัมากเสดจ็ประทบัอยูใ่นนิโครธารามนั้น  พระนางปชาบดีโคตมี  (พระแม่น ้า)  ตั้งพระทยัจอทอผา้
จีวรถวายพระศาสนา  จึงใหช่้างท าทอง  ๗    ใบ  ใส่มูลดินปลูกฝ้ายรดดว้ยน ้าหอมฝ้ายผลิตดอกออกสมอและมี
ยวงงดงาม  พระนางเกบ็มาหีบและดีดมว้นเป็นส าลี  ทรงป่ันเป็นเสน้ดา้ยดว้ยพระองคเ์อง  เม่ือเวลาจะทอนั้น
พระนางไดใ้ชช่้างหูกมาช่วยทอบา้ง,  พระนางทอบา้ง  ส าเร็จเป็นผา้เน้ือละเอียดสองฝืนยาวสิบส่ีศอก  กวา้งเจด็
ศอก  มีสีงามดงัสีทอง  ควรแต่ผา้ทรงขององคพ์ระสพัพญัญูโดยแทจ้ริง  แต่เม่ือพระนางน าเอาผา้ใส่ถวาย
พระองค ์ แต่พระองคไ์ม่ทรงรับ  พระนางไดว้ิงวอนถึง  ๒-๓  คร้ัง  กไ็ม่ทรงรับ  แต่รับสัง่ใหน้ าไปถวายสงฆ์
เสมอ   
 พระนางน าเอาผา้ทั้งคู่  เขา้ถวายพระสงฆท์ั้งหลาย  เช่น  พระสารีบุตร,  พระโมคคลัลาน์  ตลอดจน
พระอสีติสาวกผูใ้หญ่  แต่กไ็ม่รับสกัองคเ์ดียว  จนถึงพระอชิตภิกขอุนับวชใหม่  ซ่ึงเป็นองคพ์ระศรีอาริยพระ
เนตรนองนยันาทั้งซา้ยขวา  พระศาสดาทรงเห็นพระเจา้แม่นา้เสียพระทยัเช่นนั้น  จึงด าริวา่  “อาตมาจะกระท า
ใหพ้ระนางยนิดีในวตัถุทานเสียบดัน้ี”   
 พระศาสดาจึงตรัสเรียกพระอานนท ์  น าบาตรรของพระองคเ์ขา้มสใหแ้ลว้พระองคท์รงอธิษฐานวา่  
“อิม   ตฺติ .. อนัวา่  บาตรใบน้ี  อยา่ใหส้าวกอ่ืน ๆ  น ามาไดเ้ลย  เวน้ไวแ้ต่พระอชิตภิกขสุาวกองคเ์ดียว”  พระองค์



ทรงอธิษฐานแลว้  ทรงโยนบาตรข้ึนไปบนอากาศ  บาตรนั้นกอ็นัตรธานไปในเวหาพระสารีบุตร  และพระโมค
คลัลาน์  ตลอดจนพระอสีติมหาสาวก  ๘๐  รูป  เท่ียวไปติดตามหาบาตรกไ็ม่ไดม้าแมแ้ต่สกัองคเ์ดียว  พระ
ศาสดาทรงตรัสแก่พระอชิตภิกขวุา่   
 “ดูก่อนภิกขบุวชใหม่  ท่านจงไปน าบาตรของตถาคตมาเด๋ียวน้ี”   
 พระอชิตภิกขรัุบพระพทุธฎีกาแลว้กถ็วายนมสัการเดินออกไปยนือยูใ่นท่ีสุดของบริษทัมองดูบน
อากาศแลว้จึงตั้งสตัยาอธิษฐานวา่ 
 “อาตมาออกบวชในพระพทุธศาสนา  รักษาพรหมจรรยใ์นคร้ังน้ี  มิไดมี้ความยนิดีและปรารถนาถว้ย
ลาภยศ  ตลอดจนความสรรเสริญ  และความสุขแต่ประการใด  แต่มีความปรารถนาเป็นองคพ์ระศาสดาสัง่สอน
สรรพสัตวใ์หข้า้มวฏัฏสงสาร  พน้จากชาติชราพยาธิมรณะดนัดาร  โดยส่วนเดียว..  ดว้ยความสตัยข์องเราน้ี  
ขอใหบ้าตรของพระชินสีห์  มาตั้งอยูใ่นมือของเรา”  คร้ันจบค าอธิษฐานบาตรกป็าฏิหาริยม์าตั้งอยูใ่นมือโดย
ทนัที  พระผูเ้ป็นเจา้กน็ าบาตรเขา้ถวายพระศาสดาจารย ์   พระนางปชาบดีโคตมีไดเ้ห็นความหศัจรรยเ์ช่นนั้น  ก็
บงัเกิดความปิติยนิดีวตัถุทานของพระนาง-ยกพระหตัถข้ึ์นนมสัการพระศาสดาจารย ์  กล่าวค าสรรเสริญพระ
รัตนตรัยวา่   
 “อโห  พทฺุโธ  อโห  ธมฺโม  อโห  สงฺโฆ”  ซ่ึงเป็นความวา่  “พระพทุธ,  พระธรรม,  พระสงฆ ์ เป็น
อศัจรรยน์กั..  น่าเล่ือมใสจริง ๆ”  แลว้รพนางกน็มสัการลากลบัไปสู่พระราชวงัของพระนาง   
 ส่วนพระอชิตภิกขโุพธิสตัว ์  ซ่ึงเป็นนิตยโ์พธิสตัวเ์ท่ียงท่ีจะไดม้าตรัสในอนาคต  จึงมาด าริ  “เราจะ
ประโยชน์อนัใดดว้ยผา้สองผนืน้ี  แมเ้ราจะเอามาปกปิดกายกไ็ม่ควรเพราะร่างกายเป็นของเป่ือยเน่า  ไม่น่า
บ าเรอดว้ยของสวยงาม  เราควรจะบูชาต่อพระพทุธองคผ์ูท้รงคุณอนัประเสริฐเสียเถิด”   
 พรอชิตภิกขคิุดแลว้กน็ าเอาผา้สองผนืเขา้ไปในพระคนัธกฎีุ  ผนืหน่ึงดาดเป็นเพดานในเบ้ืองบน  อีก
ผนืหน่ึงฉีกออกเป็นส่ีท่อน  ท าเป็นม่านหอ้ยลงมาทั้งส่ีมุม  ดูงดงามยิง่นกัแลว้กต็ั้งความปรารถนาดุจกล่าว
มาแลว้ 
 พระบรมศาสดาไดท้รงฟังความปรารถนาของพระอชิตภิกขดุงันั้น  พระองคก์ท็รงแยม้พระโอษฐ์
พระรัศมีกช่็วงโชติออกจากพระเข้ียวแกว้ทั้งซา้ยและขวา  พระอานนทจึ์งทูลถามการแยม้พระโอษฐข์อง
พระองค ์ พระองคจึ์งทรงพยากรณ์วา่   
 “อานนฺท  ดูก่อน-อานนท,์  พระอชิตภิกขผุูบ้วชใหม่น้ี  จะไดต้รัสเป็นพระพทุธเจา้ช่ือวา่  พระศรี
อาริยเมตไตรย  ในท่ีสุดแห่งภทัทกลัป์น้ี”   
 ในขณะนั้นพระสรีบุตรเถระรู้วาระจิตรของพระภิกขสุงฆท์ั้งหลายวา่  ใคร่จะฟังเมตไตรยสูตรจาก
พระโอษฐพ์ระศาสดา  จึงกราบทูลขอใหพ้ระศาสดา  ทรงแสดงเมตไตรยสูตรในท่ามกลางประชุมสงฆท์ั้งหลาย  
ในนิโครธารามมหาวหิารนั้น  พระองคจึ์งทรงตรัสพระธรรมเทศนาเมตไตรยสูตร  พระสุรเสียงท่ีพระองคเ์ปล่ง
ออกมานั้น  ประกอบดว้ยองค ์ ๘  ประการหรือท่ีเรียกกนัวา่  เสียงทา้วมหาพรหมนั้นเอง 
 ๑. วิลฎโฐ เสียง แจ่มใส 
 ๒. วิญฺเญยฺโย  เสียง ชดัเจน 



 ๓. มุญฺชุ เสียง ไพเราะ 
 ๔. สวนิโย เสียง เสนาะ  
 ๕. วินฺทุ เสียง กลมกล่อม 
 ๖. อวิสารี เสียง ไม่แตก  
 ๗. คมฺภีโร เสียง ลึกซ้ึง 
 ๘. นินฺนาที เสียง กงัวาน  
 “ภิกฺขเว  ดูก่อนภิกขทุั้งหลาย  พระอชิตภิกขน้ีุเป็นมหาบุรุษผูป้ระเสริฐ  โดยไดส้ร้างบารมีมากมาย
แลว้  เช่น  ในอดีตกาลก่อน  ๑๖  อสงไขยแสนมหากลัป์  ก่อนไดล้ทัธยาเทศ  (ท านาย)  กไ็ดเ้กิดเป็นพระเจา้บรม
จกัรพรรดิราช  มีนามวา่  “สังขจกัร”  เป็นใหญ่เหนือกษตัริยใ์นทวีปทั้ง  ๔  และไดพ้บพระพทุธเจา้ช่ือ  สิริมิตร
สพัพญัญูเจา้  ในคร้ังนั้นพระเจา้บรมจกัรอชิตภิกขน้ีุกไ็ดต้ดัพระเศียรบูชาพระพทุธสิริมิตรบรมครูเจา้  คือท่ี
เรียกวา่บริจาคชีวิตเป็นทานในบริจาคของพระบรมโพธิสตัวเ์จา้โดยเฉพาะ  ไม่ทัว่ไปแก่คนทั้งหลาย-โปรดอ่าน
พิสดารในตอนปลายบท   
 เวลาถดัมาอีก  คือเม่ือ  ๑๖  อสงไขยแสนมหากลัป์ล่วงไปแลว้  พระอชิตภิกขน้ีุไดบ้งัเกิดเป็นโอรส
ของกษตัริยแ์ละไดเ้ป็นบรมจกัรฯ  ทรงพระนามวา่ปภาวนัติจกัรพรรดิราชในศาสนาของมหุตบรมครูเจา้  พระ
เจา้ปภาวนัติจกัรพรรดิกไ็ดบ้รรพชาในภาวะพระศาสดาของพระพทุธเจา้มหุตชินสีห์นั้น  และไดรั้บค าพยากรณ์  
หรือไดล้ทัธยาเทศเป็นคร้ังแรกวา่   
 “พระภิกขปุภาวนัติน้ี  เป็นนิตยโพธิสตัวเ์ท่ียงท่ีจะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้  พระองคห์น่ึงทรงพระ
นามวา่  พระพทุธศรีอาริยเมตไตรย  เม่ือ  ๑๖  อสงไขยแสนมหากลัป์ป์ล่วงไปแลว้”   
 เร่ืองราวของพระพทุธศรีอาริยเมตไตรยน้ี  พระพทุธสมณะโคดมของเรา  ไดก้ล่าวแก่พระสารีบุตรวา่  
“พระตถาคตไม่อาจกล่าวถึงบารมีของพระศรีอาริยเมตไตรยโดยพิสดารได ้  จะกล่าวไดแ้ต่เพยีงยอ่ ๆ  พอเป็น
สงัเขปทั้งนั้น  เพราะบารมีต่างกนัมาก”  และผูเ้ขียนกจ็ะไดก้ล่าวเมตไตรยสูตรไวย้อ่ ๆ  เพยีงน้ี  คือจะน าไป
กล่าวในอนาคตพทุธวงศเ์สียทั้งหมด  เน่ืองจากมีขอ้ความเหมือนกนั  เช่น  การส้ินศาสนาของพระพทุธเจา้ของ
เรา,  การจุติ,  การออกบวช  และการโปรดสตัวข์องพระศรีอาริยเมตไตรย  ฯลฯ  กมี็ขอ้ความอยา่งเดียวกนั  คือ
รพระศรีอาริยเมตไตรย  ในเมตไตรยสูตรและพระศรีอาริยเมตไตรย  ในคมัภีร์พระอนาคตพทุธวงศน์ั้นไม่
แตกต่างกนัเลย  ส่วนสถานท่ีเกิดนั้นต่างกนัคือ  เมตไตรยสูตรท่ีเกิดท่ีนิโครธารามในกรุงกบิลพสัดุ ์  ส่วนพระ
อนาคตวงศน์ั้นเกิดท่ีบุพพาราม  ในกรุงสาวตัถี  ต่างกนัเพยีงเท่าน้ี   
 

บุพพารามในกรุงสาวตัถ ี ทีเ่กดิพระอนาคตพทุธวงศ์  ๑๐  พระองค์ 
 
 ในคร้ังต่อมาพระศาสดาเสดจ็ประทบัในบุพพารามมหาวหิาร  ซ่ึงนางวิสาขาสร้างถวายเป็นเงิน  ๒๗  
โกฏิ  พระสารีบุตรเถระอคัรสาวก  ไดก้ราบทูลพระศาสดาใหพ้ระองคท์รงเทศนาพระบรมโพธิสัตว ์  ๑๐  
พระองค ์  อนัจะมาตรัสเป็นองคส์มเดจ็พระพทุธเจา้ในอนาคตกาล  สมเดจ็พระศาสดาจารยจึ์งทรงเทศนา



บรรยายเร่ืองพทุธอนาคตวงศท์ั้ง  ๑ฤ  พระองคใ์นท่ีประชุมสงฆท์ั้งหลาย  ในบุพพารามมหาวหิารแห่งกรุงสาวตั
ถีมหานคร  ซ่ึงในบทท่ี  ๑  น้ีจะไดก้ล่าวโดยเฉพาะพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสตัวพ์ระองคเ์ดียวก่อน  แลว้จะได้
กล่าวถึงพระบรมโพธิสตัวอ์งคอ่ื์น ๆ  สืบต่อไปตามล าดบัเป็นบท ๆ  ไป   
 สมเดจ็พระพทุธองคท์รงปรารภพระอชิตเถระหน่อพทุธางกรูอาริยเมตไตรยเจา้เป็นมูลเหตุแลว้จึง
ตรัสพระธรรมเทศนาถึงพระบรมโพธิสัตวอี์ก  ๙  พระองค ์ ในอนาคตวงศอ์นัจะมาตรัสสืบต่อกนั  ซ่ึงพระองค์
ไดเ้พิ่มกล่าวถึงความเส่ือมไปของศาสนาของพระองคก่์อนแลว้จึงด าเนินเร่ืองต่อไป   
 “เม่ือศาสนาของพระตถาคตครบ  ๕๐๐๐  ปี  แลว้ฝงูมนุษยก์มี็อายถุอยนอ้ยลงไปจนถึง  ๑๐  ปี  เป็น
อายขุยั  ในกาลนั้นจะเกิดมหาภยัทั้ง  ๓  คือ  ทุพภิกขนัตรกลัป์,  โรคตัรกลัป์  และสตัถนัตรกลัป์  ซ่ึงเป็นไปตาม
อ านาจของโลภะ,  โทสะ  และโมหะของมนุษย,์  มนุษยท์ั้งหลายจะวุน่วายเป็นโกลาหล  จะรบพุง่ฆ่าฟันกนัลม้
ตายไปทัว่ทุกหยอ่มหญา้  ส่วนมนุษยท่ี์มีปัญญาดีสกัหน่อย  กพ็ากนัหนีไปซุกซ่อนอยูใ่นซอกหว้ยและราวดอย  
ในยคุนั้นจะเหลืออยูแ่ต่มนุษยผ์ูมี้ปัญญาดี ๆ  เท่านั้น  ผูมี้ปัญญาทราม  ซ่ึงไดถู้กอ านาจของอกศุลมูลทั้งสาม
ครอบง าสนัดานนั้น  จะพากนัฉิบหายไปหมดส้ิน  จะฆ่าฟันกนัตายอยูเ่จด็วนั  เม่ือพน้จากเจด็วนัไปแลว้  มนุษย์
ทั้งหลายท่ีไปหลบซ่อนอยูน่ั้นไดเ้ห็นพื้นพภิพสงบสงดัปราศจากความโกลาหลอลหม่านเป็นอนัดีแลว้  กจ็ะพา
กนัออกมาจากท่ีซ่อนเร้น  คร้ันเห็นซ่ึงกนัและกนัเขา้แลว้  กจ็ะโผเขา้หากนั  สวมกอดกนัร้องไหด้ว้ยความ
สงัเวชและสงสารซ่ึงกนัและกนั  ในคร้ังนั้นพื้นแผน่ดินจะเตม็ไปดว้ยซากศพและเตม็ไปดว้ยเสียงของมนุษยเ์ดน
ตาย  ซ่ึงส่งเสียงร้องไหร้ าพนัถึงความชัว่ร้าย  และมหาภยัซ่ึงไดต้ามมาคุกคามมนุษยท์ั้งหลาย  มนัเป็น
โศกนาฏกรรม  ซ่ึงมนุษยส์ร้างบทบาทและสร้างฉากละครอนัชัว่ร้ายข้ึนมาเอง  และแสดงเป็นตวัละครกนัข้ึน
เองทุกรูปทุกนาม   
 ในภายหลงัสตัถนัตรกลัป์  ฆ่าฟันกนัตาย  ๗  วนัแลว้  มนุษยท์ั้งหลายกจ็ะพากนัก่อสร้างกศุลกรรม
และพรหมวิหาร  ๔  อุตสาหะรักษาศีล  ๕  ศีล  ๘  และเจริญพระกรรมฐานวา่  อย    อตฺตมภาโว  อนิจฺจ   ทุกข   
อนตฺตา  อนัวา่ร่างกายของอาตมาน้ี  หาแก่นสารมิไดเ้ป็นทุกขไ์ม่ใช่ตนของเอาตมา”   
 เม่ือมนุษยรู้์จกัความจริงเช่นน้ี  โดยทัว่ถึงกนัแลว้  จุดแห่งความดีกเ็จริญข้ึนในหมู่มวลมนุษย-์อายุ
ของมนุษยก์เ็จริญงอกงามข้ึนเป็นล าดบั  ตั้งแต่สิบยีสิ่บปี,  สามสิบปี,  หา้สิบปี,  ร้อยปี,  เป็นอายขุยั  แลว้ทวีข้ึน
ไปจนถึง  พนัปี,  หม่ืนปี,  แสนปี,  ลา้นปี  และโกฏิปี  แลว้ขยัข้ึนไปจากโกฏิ  เป็นนหุต,  นินหุต,  ดมับ,์  
   
   
   
     
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 


