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 คาํอนุโมทนา 
 

 ขออนุโมทนา   ในกุศลเจตนาครั้งน้ี   เปนอยางย่ิง   ที่จะไดสรางเหตุปจจัย 
อันเปนไปเพื่อความเจริญ   และความมีอายุยืนยาวแหงพุทธวจน   ดวยการ 
สืบสายถายทอดคําสอนที่ออกจากพระโอษฐของพระองคเอง ในสวน 
อริยสัจส่ี   อันเปนชั้นโลกุตตระ   สูเทคโนโลยีอนาคฅ   สมดังพุทธประสงค 
ที่ตองการใหมีผูนําคําสอนของพระองคไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ เพงพิสูจน 
ขออรรถขอธรรม  เพือ่ใหเห็นแจงเปนปจจัตตัง  และขยันในการถายทอด       บอก
สอนกันรุนตอรุน   สืบ ๆ กันไป 
 
 ดวยเหตุปจจัย   ที่คณะศิษยงานธรรมทุก ๆ ทานไดมุงมั่น   รวมแรง 
รวมใจ   ตรวจแก   ปรับปรุง   ตอยอด   ผลงานอันเปนนอมตะงานธรรมการ 
แปลพระไตรปฎก  จากพระบาลีเดิมโดยตรง   เฉพาะในสวนพุทธวจนท่ีไม 
ปะปนความเห็นผูใด   ซ่ึงไดมาดวยประสบการณจากการประพฤติปฏิบัติตาม 
ธรรมวินัยอยางถูกตอง   ดวยความมานะบากบ่ันที่ตอเน่ืองยาวนาน   และการ 
ศึกษาคนควาอยางละเอียดลออ ของทานพุทธทาส ประกอบกับคณะสหาย 
ธรรมของทานน้ัน   จึงขอใหคณะศิษย   และผูสนับสนุนทุนทรัพย   อีกทั้ง 
ผูไดศึกษาทุกทาน   ไดดวงตาเห็นธรรม   สําเร็จยังพระนิพพาน   สมดัง 
ความปรารถนา     ตามกําลังและเหตุปจจัยที่ไดสรางมาอยางดีแลว      ดวยเทอญ. 
 

พระคึกฤทธิ์   โสตฺถิผโล  
๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

 
 



 

คาํปรารภ 
                
  ทางคณะศิษยงานธรรม วัดนาปาพง ไดเล็งเห็นถึงประโยชนความสําคัญ         
ในคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาโดยตรง  จึงไดจัดทําหนังสือชุด  พุทธวจน ข้ึน        
โดยมี  “พุทธวจน ๑” เปนเลมแรก  ซ่ึงไดปรับปรุงความเห็นในเชิงอรรถบางสวน       
ตรวจแกไขคําผิด     จากตนฉบบัเดมิ   คือ  หนังสือขุมทรัพยจากพระโอษฐ    (ที่ถูกนํา
พิมพลงในเว็บไซต www.buddhadasa.in.th)  และทําเปนตนฉบบัสําหรับการทําหนังสือ
ในรูปแบบซีดี   เพ่ือใหคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาไดถูกถายทอด   ใหยืดยาวไกล
ไปสูยุคอนาคต    ดวยความหลากหลายรูปแบบของการส่ือสาร    อันจะเปนประโยชน
ตอนักปฏบิติัธรรม    หรือ     ผูที่ตองการศึกษาในแกนคําสอนแทจริงของพุทธศาสนา 
ที่ออกจากพระโอษฐของ   พระองคเอง  เพ่ือบรรเทาความบิดเบือน  เพ่ิมเติม  หรือตัด
ทอนในคําสอนของพระองค    ดังที่ไดตรัสหามไวมิใหบัญญัติเพ่ิม   หรือเพิกถอนในส่ิง
ที่พระองคบญัญัติไว   และ   สนบัสนนุ ยกชูประเดน็พุทธประสงค ที่ตองการใหสนใจ
ศึกษาเฉพาะคําตรัสของพระองคเอง โดยเวนความสนใจในคําทีค่นแตงข้ึนใหม แมจะมี
ความไพเราะ  สละสลวย    หรือเปนคํากลาวของสาวกก็ตาม  ซ่ึงจะถูกจัดเปนบริษัทที่เลิศ
ที่สุด  และยังเปนเหตุใหสามารถเปดธรรมที่ถูกปดไว  ไดบรรเทาความสงสัยในธรรมหลาย
ประการที่เคยสงสัยเสียได  อันเกิดจากความแตกตางกันในความเห็นคําพูด   ของระดับสาวก     
ต้ังแต หลังพุทธกาลถึงปจจบุัน   ซ่ึงมีความเห็นและคําพูดในธรรมะ   อนัเปนมรรควิธีและ 
ปฏิปทาที่ผิดแผกแตกตางไปจากท่ีพระองคเคยบอกสอนเอาไว  กลายเปนส่ิงปนเปอน    
แปลกปลอม  ที่แฝงมา   โดยเพ่ิมข้ึนหรือถูกตัดทอนไปทีละเล็กละนอยจากของเดิม ซ่ึงโดย
ความเปนจริงทรงยนืยัน ในความครบถวนบริสุทธ์ิ    บริบรูณ    หมดจดในธรรมะที่ตรัส
ไว  ดวยเพราะความเปนสัพพัญู  คือ  ผูที่รอบรูในทุกเร่ือง   ซ่ึงระดับสาวกแมเปนอรหันตผู
เลิศทางปญญา  ก็ไมเช่ียวชาญหรืออาจทําใหเสมอเหมือนได     (ดังที่ตรัสไวในเร่ืองความ
เสมอกันของพระองคกับสาวกในวิมุตติ แตแตกตางกันในความรูในความรูแจง  และความ
ฉลาดในมรรควิธี   สวนสาวกทุกระดับ เปนเพียงมรรคานุคา คือ  ผูเดินตามมรรค   เทานั้น) 



[๒] 
 

จึงดวยความเคารพ เทิดทูนเหนือเศียรเกลา ในพระผูมีพระภาคเจานั้น                   
คํากลาวในมรรควิธีอันเปนแบบใหมตาง ๆ  ที่ถูกปรุงแตงข้ึนในระยะหลังจึงควรถูกจัด               
ไวในระดับแหงฐานะ  เพียงความเห็นของบุคคลน้ัน ๆ  เทานั้น มิควรถูกนํามาตีเสมอ
เหมือน    คําตรัสของผูเปนสัพพัญู  ทั้งนี้เพ่ือความยั่งยืนถาวร   และลดทอนความเส่ือม    
แหงพุทธวจน 
 ดวยเหตุดังที่กลาวขางตน  ในนามคณะศิษยงานธรรม  วัดนาปาพงจึงดําริจดัทํา
หนังสือ  พุทธวจน  ข้ึนเพ่ือประโยชนทางการศึกษาและปฏิบัติ   ออกสูสาธารณชน             
เพ่ือเปนธรรมทาน 
 คณะศิษยงานธรรม   วัดนาปาพง  ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงยิง่    ตอทาน
พระอาจารยคึกฤทธ์ิ   โสตฺถิผโล  ที่ใหความเมตตาใชความรูความสามารถ   ทั้งในทาง
ภาคปฏิบัติ    และความคลองแคลวในหลักพุทธวจน    รับเปนทีป่รึกษาในการตรวจแก
ขอผิดพลาดทั้งหลาย  ทัง้ในสวนคําศัพท    ขอความอางอิง    เชิงอรรถ    และระเบียบ     
แหงถอยคําตาง ๆ       ของคําสอนอันเปนช้ันโลกุตตระ    ซ่ึงเปนส่ิงยนืยันวาพระธรรม
คําสอนนั้น    สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง    และใหผลอันประเสริฐจริง  ตลอดระยะการ
ทํางาน  อันมีชวงเวลาที่จํากัด  ส่ิงทีไ่ดประจกัษแกคณะทํางานทุกคน   คือ ความมุงม่ัน
ทุมเท   อยางไมหวงตอสุขภาพและความเหน็ดเหนื่อย   เพ่ือใหไดอรรถ  อันละเอียดลออ
แหงความหมาย  และแหลงที่มาของขอความในพระไตรปฎก   โดยแปลตรงจาก
พระบาลีเดิม  อยางถูกตองสมบูรณที่สุด  เปนขวัญกําลังใจอยางยิ่ง    ตอการรวมแรงรวม
ใจของคณะทํางาน   จนสําเร็จเปนรูปเลมไดตามเวลา  คณะศิษย ฯขอนอมรับนําปณิธาน
และความมุงม่ันของทานพระอาจารย   ไปเปนแบบอยางสําหรับการประพฤติปฏิบติั
ตลอดไป. 
 

คณะศิษยงานธรรม 
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐
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การรอยกรองและจัดทําหนงัสือเลมนี ้
 

อุทิศ 
 

เปนถามพลี แดบรรดาพระอรหันตสาวก 
ของพระผูมีพระภาคเจา 

และ 
เพ่ือเปนกําลังใจและแนวทาง   แดเพ่ือนสัตวผูขุดคนขุมทรัพย 

 



 

[๔] 
 

 

ใจความสําคัญ 
 

เปนคําชี้ขุมทรัพยท่ีตรัสเอง ไมมีคําเรียบเรียงของผูแตงคละปน 
เพราะเปนท่ีรวบรวมเฉพาะพระพุทธวจนะ    ท่ีตรัสขนาบและ
ชี้ชวนไวดวยพระองคเอง     จากพระไตรปฎกลวน   เลือกเก็บ
เอามารอยกรองใหเปนหมวดหมู     ติดตอกันตามลําดับ    เพ่ือ
สะดวกแกการศึกษาของผูขุดคนขุมทรัพย เพ่ือเปนกําลังใจของ
ผูเหน็ดเหน่ือยในการขุดคนขุมทรัพย     และเพ่ือเปนเครื่องกลับ
ตัวของผูท่ีขุดคนขุมทรัพยอยูในวิธีท่ีนอกทาง    เปนสวนพิเศษ. 

 
                                                                                                     -ผูรวบรวม. 
 

 
มีปทานุกรมคําสําคัญ      ลําดับหมวดธรรม   อยูทายเลม. 
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ขุมทรัพย จากพระโอษฐ 
 



 

[๖] 
 

อกัษรย่อ 
(เพ่ือความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนช่ือคัมภีร     ซึ่งมีอยูโดยมาก) 

    

มหาวิ. วิ. มหาวภิังค วินัยปฎก. สตฺตก. อํ. สัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย
ภิกขุนี. วิ. ภิกขุนวีิภังค ” อฏฐก. อํ. อัฏฐกนิบาต ” 
มหา. วิ. มหาวัคค ” นวก. อํ. นวกนิบาต ” 
จุลฺล. วิ. จุลลวัคค ” ทสก. อํ. ทสกนิบาต ” 
ปริวาร.วิ. ปริวารวัคค ” เอกาทสก. อํ. เอกาทสกนิบาต ” 
สี. ที. สีลักขันธวัคค ทีฆนิกาย ขุ. ขุ. ขุททกปาฐะ ขุททกนิกาย
มหา. ที มหาวัคค ” ธ. ขุ. ธัมมบท ” 
ปา. ที. ปาฏิกวัคค ” อุ. ขุ. อุทาน ” 
มู. ม. มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย อิติวุ. ขุ. อิติวุตตกะ ” 
ม. ม. มัชฌิมปณณาสก ” สุตฺต.ขุ. สุตตนิบาต ” 
อุปริ. ม. อุปริปณณาสก ” วิมาน.ขุ. วิมานวัตถุ ” 
สคาถ. สํ. สคาถวัคค สังยุตตนิกาย เปต.ขุ. เปตวัตถุ ” 
นิทาน. สํ. นิทานวัคค ” เถร.ขุ. เถรคาถา ” 
ขนฺธ. สํ. ขันธวารวัคค ” เถรี.ขุ. เถรีคาถา ” 
สฬา. สํ. สฬายตนวัคค ” ชา.ขุ. ชาดก ” 
มหาวาร. สํ. มหาวารวัคค ” มหานิ.ขุ. มหานิทเทส ” 
เอก. อํ. เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย จูฬนิ.ขุ. จูฬนิทเทส ” 
ทุก. อํ. ทุกนิบาต ” ปฏิสมฺ.ขุ. ปฏิสัมภิทามัคค ” 
ติก. อํ. ติกนิบาต ” อปท.ขุ. อปทาน ” 
จตุกฺก. อํ. จตุกกนิบาต ” พุทฺธว.ขุ. พุทธวงส ” 
ปฺจก. อํ. ปญจกนิบาต ” จริยา.ขุ. จริยาปฎก ” 
ฉกฺก. อํ. ฉักกนิบาต ”  

ตัวอยาง   :   ๑๔/๑๗๑/๒๔๕   ใหอานวา    ไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ   เลม ๑๔   หนา ๑๗๑   ขอที่ ๒๔๕ 
ท.   =   ทั้งหลาย 
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คํานาํ 
( ในการพิมพครั้งแรก ) 

 
  มูลเหตุแหงการเกิดข้ึนของหนังสือเลมน้ี          นับวาเปนการบังเอิญหรือ
จับพลัดจับผลูอยูไมนอย.            เรื่องมีวา            เม่ือทําการสํารวจเรื่องราวท่ีเปนพุทธประวัติ
จากพระโอษฐ   ก็ด ี       เรื่องอ่ืน  ๆ    ก็ดี         ในพระไตรปฎก          ขาพเจาไดสะดุดตาดวย
ขอความประเภทหน่ึง           ซึ่งดึงดูดความสนใจอยางมาก            จนถึงกับตองหยุดพิจารณา
ขอความสวนน้ัน  ๆ    อยางพินิจพิเคราะหทุกคราวไป          เพราะเปน         ขอความท่ีไม
เคยคิด      วาพระผูมีพระภาคเจาจะทรงมีดํารัสรุนแรงถึงเพียงนั้น        ทั้งในทางที่
จะ    “ขนาบ”    และในทางทีจ่ะ     “ชี้ชวน”.       ขอความเหลานั้น       ก็คือขอความ
ทั้งหมดที่บดันี้ไดมาอยูในรูปของ    “ขุมทรัพยจากพระโอษฐ”          ในหนังสือเลมนี้เอง. 
 
  อาจจะมีผูฉงนวา      ทําไมจึงไดเรียกขอความเหลานี้วา           “ขุมทรัพย
จากพระโอษฐ”         และเปนการเรียกอยางแกลงประชดประชันผูอานบางประเภท
หรือเปลา.          ปญหาน้ีไดเกดิข้ึนอยางมากแลว          ต้ังแตเพ่ิงรวบรวมขอความเหลานี้
เสร็จ           วาจะเรียกช่ือขอความประเภทนี้             หรือหนังสือเลมนี้เม่ือพิมพเสร็จแลว
วาช่ืออะไรดี.       เร่ืองก็เปนการบงัเอิญอีกอยางเดียวกนั      ที่นกึข้ึนไดถึงพระพุทธภาษิต
ที่วา         “คนกลาวคําขนาบขมขีน่ั่นแหละ        คือคนชี้ขมุทรพัยละ”         ดังนี้,     ซ่ึง
ไดยกเอามาทําเปนใบแทรกค่ันตอนของเร่ืองทุก    ๆ     ตอนปรากฏอยูแลว,       จึงไดให
ช่ือขอความทั้งหมดนี้      วาเปน       “ขุมทรัพยจากพระโอษฐ”.         แมภาษิตโบราณ
ไทย  ๆ    เรา      ก็พอจะหาไดวา         “คนดาน่ันแหละคือคนที่นําขุมทรัพยมาย่ืนให”,
ฉะนั้น จงึเปนอนัวาเร่ืองพอจะเปนที่เขาใจกันไดวา ทําไมหนังสือนี้จงึมีช่ืออยางนี้.
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สวนคําประเภทช้ีชวนวิงวอนนั้นไมจําตองใหเหตุผลอะไร           เพราะเปนส่ิงที่ให
คุณประโยชนในฐานะเปนขุมทรัพยอยางเหลือหลายอยูแลว. 
 
  หนังสือเลมนี้      กจ็ัดไดวาอยูในจําพวกสงเสริมการตามรอยพระยุคลบาท
ในฐานะที่เปน       เครื่องสะกิดใจใหสลดสังเวช     ในการท่ีไมทําตนใหเหมาะสม
แกเพศของตน,     และเปน      เครื่องสงเสริมใหเกิดปติปราโมชในเมื่อไดมีความ
แนใจวาไดประพฤติตนตรงตามรองรอยท่ีทรงชี้ชวนไวแลว.            ภาคหน่ึงเรียกวา
นิคคหพจน    หรือคําขนาบ,      สวนภาคสองเรียก    ปคคาหพจน    หรือคําชี้ชวน.      นิคคหพจนมี  
๙   หมวด       รวม  ๑๒๘   เรือ่ง,         ปคคาหพจนมี  ๑๐   หมวด  ๑๙๕   เรือ่ง.          รวมหมดท้ัง
สองภาคมี  ๓๒๓   เรือ่ง,       เปนเน้ือหนังสือแท   ๆ  ๔๒๒   หนา,       ซึ่งนับไดวาเปนการ
เพียงพอแลว               สําหรับท่ีจะเปนอุปกรณในการใหความสลดสังเวช       และการกระตุนเตือนใจ.
คําวา       “จากพระโอษฐ”        ในท่ีน้ีก็มีความหมายอยางเดียวกันกับท่ีมีอยูในชื่อหนังสือ 
“พุทธประวัติจากพระโอษฐ”      คือรวบรวมเอามาเฉพาะท่ีเปนพระพุทธภาษิต     หรือคําท่ี
ตรัสเอง    อยางเดียว,      นับวาเปนขอความท่ีควรไดรับการพินิจพิจารณาดวยความเอาใจใส            
และความเคารพอยางสูง. 
 
   ผูอานยอมเห็นไดดวยตนเองวา     “ขมุทรพัย”   นี้         มีไวสําหรับบรรพชิต
โดยตรง.            ฆราวาสจะไดรับประโยชนเพียงไดรับความรูอันสมบูรณในการรวมมือกับผูขุด
ขุมทรัพยอยางไรเทาน้ัน.      พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนหวงบริษัทประเภทบรรพชิต
อยางมากมายเพียงไร        จะเห็นไดจากความมากของพระพุทธภาษิตประเภทน้ี
ซึ่งมีระบุถึงบรรพชิตโดยตรงประเภทเดียว          ท้ังนี้เปนเพราะ            การรักษา
ขุมทรัพยของพุทธศาสนาไวใหไดนั้น         ตกเปนภาระของบรรพชติโดยเฉพาะนั่นเอง.

ฆราวาสมีสวนใหความสนับสนุน  ใหเหมาะสมแกเพศของตน ๆ   ก็นับวาเพียงพอ  แต



คํานํา                                                 [๙] 
 

 

ท้ังน้ีตองหมายถึงการไมรวมมือ       หรอืสนับสนุนผูแสวงหาขุมทรัพยอันผิดทางดวย,      ฉะน้ัน
จึงตองมีความรูในเรื่องน้ีอยางเพียงพอดุจกัน.         เมื่อบรรพชิตเปนผูแจวผูพาย       และ
ฆราวาสเปนผูใหกําลังเสบียงในลักษณะท่ีถูกทางแลว     ขุมทรพัยนั้น     ก็อยูใน
ลักษณะท่ีอาจเขาถึงไดโดยแนนอน. 

 
  เมื่อขาพเจาแนใจวาควรเลือกเก็บพระพุทธภาษิตประเภทน้ีขึ้นทําเปนหนังสือ
ทํานองจากพระโอษฐอีกเลมหน่ึงแลว            ก็ไดเริ่มรวบรวมท่ีมาของเรือ่งประเภทน้ีไวเรื่อย   ๆ  
ทุก    ๆ     คราวท่ีผานไป          ตลอดถึงจัดใหมีการแปลลงในหนังสือพิมพพุทธสาสนารายตรีมาส
ของคณะธรรมทาน    ตามโอกาส    ไปพลาง.          ในท่ีสุดไดมอบเรื่องน้ีใหแก     ส.ว.       ซึ่งเปน
เจาหนาท่ีกองตําราผูหน่ึง          ของคณะธรรมทาน         เปนผูสํารวจเพ่ิมเติมจากท่ีขาพเจาไดเคย
สํารวจไว               และใหยกรางคําแปลตอไปท้ังหมดจากท่ีขาพเจาไดเคยแปลไว            จนตลอด.
ขาพเจาคงทําหนาท่ีเพียงแตตรวจแก     และใหคําแนะนําบางประการเทาน้ัน,        ฉะน้ัน     เปนอัน
กลาวไดวา       หนังสือเลมน้ีสําเร็จขึ้นมาไดดวยนํ้าพักนํ้าแรงของ    ส.ว.    เปนสวนใหญ.        การ
ทําสารบาญ           การเก็บคําทําปทานุกรมทายเลม            และการเก็บหมวดธรรม        มาจัดลําดับ
เปนงานของ   ส.ว.    กับเพ่ือนบางคน         จัดทํากันเองลวน       ดวยการอุทิศนํ้าพักนํ้าแรงอยาง 
นาเลื่อมใส         โดยไมตองรบกวนขาพเจาแตประการใด        และนับวาเปนบุญคุณแกกิจการของ
มูลนิธิอยางย่ิง            ผูท่ีไดรับประโยชนและความพอใจจากหนังสือเลมน้ีคงจะนึกอนุโมทนาดวย
ในความเสียสละของ   “สหายธรรมทาน”     เหลาน้ีเปนอยางสูง. 
 
  ความยากลําบากอยางย่ิงอีกอยางหน่ึง  ในการจัดทําหนังสือเรื่องน้ี  ก็คือการ            
ใหชื่อเรื่องแกเรื่องหนึ่ง    ๆ     ในหนังสือเลมน้ี             ตลอดถึงการจัดลําดับเรื่องใหเปนหมวดหมู
เพ่ือสะดวกแกการศึกษา            ซึ่งมีลักษณะผิดจากความยุงยากท่ีไดรับ        ในคราวจัดลําดับเรื่อง
ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ      อยางท่ีจะเทียบกันไมได.          ความชํานาญในการจัดทํา
หนังสอืเลมน้ัน           ไมชวยอะไรไดเลยในการจัดทําหนังสือเลมน้ี   ;                     ฉะน้ัน            ความ 



[๑๐]                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

บกพรองในขอน้ี     เปนสิ่งท่ีตองมีในการจัดพิมพครั้งแรกน้ี     อยางไมมีทางจะหลีกเลย.                       
คณะสหายธรรมทานผูจัดทํา ตองขออภัยและหวังคําแนะนําของนักศึกษาท้ังหลาย
เพ่ือการแกไขใหดีย่ิงข้ึน    ในการพิมพครั้งตอไป. 
  การทําปทานุกรมทายเลมหนังสือน้ี                ผูทําไดพยายามทําในลักษณะท่ีจะให
ความสะดวกแกผูศึกษาอยางมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได.         ในหมวดอักษรหน่ึง ๆ  น้ัน   ไดแบงคํา
ท้ังหมดออกเปนสามพวก     คือพวก      คําขนาบ      คําชี้ชวน      และ      ศัพทธรรมะทั่วไป.

สําหรับศัพทธรรมะท่ัวไปน้ัน       รวบรวมคําไวสามประเภท     คือ    ชื่อบุคคล,  ชื่อสถานท่ี
หรืออื่น ๆ       และชื่อขอธรรมหรือวิชาการอื่น ๆ.           ผูท่ีจะทําการศึกษา         หรือใช
ปทานุกรมน้ีเปนแบบคน       จะไดรับประโยชนถึงท่ีสุด      ในเม่ือไดคํานึงถึงหลักเกณฑแหงการ
จัดลําดับคําเหลาน้ี      ดังกลาวน้ี. 
                       ในท่ีสุดน้ี         สมาชิกสหายธรรมทานทุกคน            ท่ีมีสวนชวยกันจัดทําหนังสือ
เลมน้ีขึ้น        ขออุทิศสวนกุศลอันเกิดแตความตรากตราํในงานชิ้นน้ี       เปน    ถามพลี   
รวมกัน        บูชาแดหมูสงฆสาวกอรหันตของพระผูมีพระภาคเจา        ในอภิลักขิตสมัยตรงกับ
วันมาฆบูชา ๒๔๙๙ น้ี  ;    พรอมดวยคําขอรองแดทานผูตองการขุมทรัพยท้ังหลาย      ใหชวยกัน
ทําการขุดคนขุมทรัพย       โดยวิธีท่ีไดกลาวไวในพระพุทธดํารัสน้ัน ๆ     ใหเต็มตามความสามารถ
ของตน ๆ สืบไป      และโดยเฉพาะสมัยท่ีเราสมมติกันวาเปนยุคก่ึงพุทธกาลน้ี   เปนพิเศษ. 
 
                                                                                                     
                                                                                             อ.ป. 
                                                                       ในนามกองตําราคณะธรรมทาน 
ไชยา 
มาฆบูชา   ๒๔๙๙ 
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ลําดับเร่ือง 
ในขุมทรพัยจากพระโอษฐ 

________ 
 

                            หนา 
อักษรยอชื่อคัมภีร  ….     ….     ….     …. (๖) 
คํานํา   ….     ….     ….     …. (๗) 
 

ภาคหนึง่  ผูช้ีขุมทรัพย 
หมวดที่  ๑ 

วาดวยการทุศีล  ๑๓  เร่ือง 
 
๑.    ผาเปลือกปอ        ….     ….     ….     …. ๓ 
๒.  นํ้าติดกนกะลา        ….     ….     ….     …. ๕ 
๓.   งูเปอนคูถ         ….     ….     ….     …. ๗ 
๔.   ทําตัวเหมือนโจร        ….     ….     ….     …. ๘ 
๕.   กอดกองไฟ        ….     ….     ….     …. ๑๑ 
๖.   การ “ตัด” ถึงเย่ือในกระดูก  ….     ….     ….     …. ๑๓ 
๗.  การถูกแทงดวย “หอก”      ….     ….     ….     …. ๑๔ 
๘.   จีวรที่ลุกเปนไฟ        ….     ….     ….     …. ๑๖ 
๙.   กอนขาวที่ลุกเปนไฟ        ….     ….     ….     …. ๑๗ 
๑๐. เตียงต่ังที่ลุกเปนไฟ      ….     ….     ….     …. ๑๙
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๑๑. กุฏิวิหารทีลุ่กเปนไฟ  ….     ….     ….     …. ๒๑ 
๑๒. ผูหมดหวัง    ….     ….     ….     …. ๒๓ 
๑๓. เมื่อโจรกําเริบ  ….     ….     ….     …. ๒๔ 
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๑. ผูถูกฉุดรอบดาน   ….     ….     ….     …. ๒๙ 
๒. แมวตายเพราะหนู    ….     ….     ….     …. ๓๐ 
๓. เน้ือนาท่ีไมเกิดบุญ   ….     ….     ….     …. ๓๑ 
๔. เสียขวัญต้ังแตเห็นผงคลี  ….     ….     ….     …. ๓๔ 
๕.    เสียขวัญต้ังแตเห็นยอดธงชัยของขาศึก                    ….     …. ๓๕ 
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๗. เสียขวัญต้ังแตพอเริ่มการสัมประหารกัน                 ….     …. ๓๘ 
๘. ผูตายคาท่ี    ….     ….     ….     …. ๓๙ 
๙. ผูตายกลางทาง   ….     ….     ….     …. ๔๐ 
๑๐. ผูตายที่บาน             ….     ….     ….     …. ๔๒ 
๑๑. ผูรอดตาย    ….     ….     ….     …. ๔๔ 
๑๒. ผูนอกรีต-เลยเถิด   ….     ….     ….     …. ๔๖ 
๑๓. ผูชะลาใจ     ….     ….     ….     …. ๔๗ 
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หมวดที่  ๔ 
วาดวยการทําไปตามอาํนาจกิเลส ๑๖ เร่ือง 

 
๑. ผูไมหนุนหมอนไม   ….     ….     ….     …. ๗๑ 
๒. ผูเห็นแกนอน  ….     ….     ….     …. ๗๒ 
๓. ผูตองการนุงงามหมงาม ….     ….     ….     …. ๗๔ 



[๑๔]                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

๔. ผูตองการกินดี     ….     ….     ….     …. ๗๕ 
๕. ผูตองการอยูดี       ….     ….     ….     …. ๗๕ 
๖. ภัยมีเพราะการระคนใกลชิดสตรี ….     ….     …. ๗๖ 
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๙. เมื่อโจรปลนชาวเมือง      ….     ….     ….     …. ๗๘ 
๑๐. คนนอกบัญชี      ….     ….     ….     …. ๘๑ 
๑๑. คนแหวกแนว      ….     ….     ….     …. ๘๑ 
๑๒. คนทิ้งธรรม      ….     ….     ….     …. ๘๒ 
๑๓. คืนวันที่มีแต “ความมืด” ….     ….     ….     …. ๘๓ 
๑๔. ผูถูกตรึง       ….     ….     ….     …. ๘๔ 
๑๕. ผูถูกแมลงวนัตอม      ….     ….     ….     …. ๘๕ 
๑๖. ปาชาผีดิบ       ….     ….     ….     …. ๘๖ 

หมวดที่  ๕ 
วาดวยการเปนทาสตัณหา ๘ เร่ือง 

 
๑. ผูเห็นแกอามิส      ….     ….     ….     …. ๙๑ 
๒. ไมคุมคาขาวสุก      ….     ….     ….     …. ๙๒ 
๓. ขี้ตามชาง       ….     ….     ….     …. ๙๓ 
๔. ติดบวงนายพราน       ….     ….     ….     …. ๙๕ 
๕. ผูถูกลาม        ….     ….     ….     …. ๙๖ 
๖. หมองูตายเพราะงู       ….     ….     ….     …. ๙๘ 



ลําดับเรื่อง                                            [๑๕] 
 

 

๗. อมิตตภิกขุ     ….     ….     ….     …. ๙๙ 
๘. เปนโรคชอบเท่ียวเรื่อยเปอย ….     ….     ….     …. ๙๙ 
 

หมวดที่   ๖ 
วาดวยการหละหลวมในธรรม  ๑๔  เร่ือง 

๑. นกแกว นกขุนทอง        ….     ….     ….     …. ๑๐๓ 
๒. ถุงลม       ….     ….     ….     …. ๑๐๔ 
๓. ปริยัติที่เปนงูพิษ     ….     ….     ….     …. ๑๐๕ 
๔. ผูที่ไมควรพูดอภิธรรม   ….     ….     ….     …. ๑๐๖ 
๕. เน้ือแทอันตรธาน     ….     ….     ….     …. ๑๐๗ 
๖. ผูทําศาสนาเสื่อม     ….     ….     ….     …. ๑๐๘ 
๗. คนไมควรเลี้ยงโค       ….     ….     ….     …. ๑๐๙ 
  พวกไมรูจักรูป ….     ….     ….     …. ๑๑๐ 
  พวกไมฉลาดในลักษณะ ….     ….     …. ๑๑๑ 
  พวกไมเขี่ยไขขาง     ….     ….     …. ๑๑๑ 
  พวกไมปดแผล       ….     ….     …. ๑๑๑ 
  พวกไมสุมควัน  ….     ….     …. ๑๑๑ 
  พวกไมรูจักทาที่ควรไป ….     ….     …. ๑๑๒ 
  พวกไมรูจักนํ้าที่ควรด่ืม ….     ….     …. ๑๑๒ 
  พวกไมรูจักทางที่ควรเดิน ….     ….     …. ๑๑๒ 
  พวกไมฉลาดในที่ที่ควรไป ….     ….     …. ๑๑๓ 
  พวกรีด “นมโค” เสียหมดไมมีสวนเหลือ       ๑๑๓ 
  พวกไมบูชาผูเฒา  ….     ….     …. ๑๑๓ 



[๑๖]                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

๘.     ลูกนอกคอก   ….     ….     ….     …. ๑๑๔ 
๙. ผูโลเล   ….     ….     ….     …. ๑๑๕ 
๑๐. ภิกษุรองเพลง  ….     ….     ….     …. ๑๑๖ 
๑๑. ผูมัวแตอวดฉลาด   ….     ….     ….     …. ๑๑๗ 
๑๒ พระหลวงตา  ….     ….     ….     …. ๑๑๘ 
๑๓. พระถูกฆา   ….     ….     ….     …. ๑๑๙ 
๑๔. ผูหลนจากศาสนา  ….     ….     ….     …. ๑๒๐ 

 
หมวดที่   ๗ 

วาดวยการลืมคําปฏิญาณ ๒๔ เร่ือง 
 
๑. “กู เปนโค !”   ….     ….     ….     …. ๑๒๕ 
๒. สมณะแกลบ   ….     ….     ….     …. ๑๒๖ 
๓. ชอบใหหญิงประคบประหงม ….     ….     ….     …. ๑๒๙ 
๔. ชอบสัพยอกกับหญิง  ….     ….     ….     …. ๑๓๐ 
๕.  ชอบสบตาหญิง  ….     ….     ….     …. ๑๓๑ 
๖.  ชอบฟงเสียงหญิง   ….     ….     ….     …. ๑๓๒ 
๗.  ชอบระลึกถึงความหลงัเกี่ยวกับหญิง       ….     ….     …. ๑๓๒ 
๘. ชอบดูผูอ่ืนบริโภคกาม ….     ….     ….     …. ๑๓๓ 
๙. ประพฤติพรหมจรรยเพื่อเปนเทพยดา ….     ….     …. ๑๓๔ 
๑๐. ฉิบหายเพราะคลื่น  ….     ….     ….     …. ๑๓๕ 
๑๑. ฉิบหายเพราะจระเข   ….     ….     ….     …. ๑๓๖ 



ลําดับเรื่อง                                            [๑๗] 
 

 

๑๒. ฉิบหายเพราะวังวน  ….     ….     ….     …. ๑๓๗ 
๑๓. ฉิบหายเพราะปลาราย ….     ….     ….     …. ๑๓๘ 
๑๔. เห็นยอดออน ๆ วาเปนแกน ….     ….     ….     …. ๑๓๙ 
๑๕. หลงสะเก็ดแหง วาเปนแกน ….     ….     ….     …. ๑๔๑ 
๑๖. หลงเปลือกสด ๆ วาเปนแกน ….     ….     ….     …. ๑๔๒ 
๑๗. หลงกระพีไ้ม วาเปนแกน ….     ….     ….     …. ๑๔๔ 
๑๘. ไมรู “ความลับ” ของขนัธหา  ….     ….     ….     …. ๑๔๕ 
๑๙. ไมรู “ความลับ” ของอุปาทานขันธ  ….     ….     …. ๑๔๖ 
๒๐. ไมรู “ความลับ” ของธาตุสี่          ….     ….     …. ๑๔๗ 
๒๑. ไมรู “ความลับ” ของอินทรียหก     ….     ….     …. ๑๔๗ 
๒๒. ไมรู “ความลับ” ของอินทรียหา ….     ….     …. ๑๔๘ 
๒๓. ไมรูปฏิจจสมุปบาทไมไดเปนสมณะ ….     ….     …. ๑๔๘ 
๒๔. ไมรูอริยสัจจ ไมไดเปนสมณะ       ….     ….     …. ๑๕๐ 

หมวดที่   ๘ 
วาดวยพิษสงทางใจ ๑๓ เร่ือง 

๑. ดาบที่หมกอยูในจีวร  ….     ….     ….     …. ๑๕๓ 
๒. ยาพิษในโลก  ….     ….     ….     …. ๑๕๕ 
๓. ผูตกเหว   ….     ….     ….     …. ๑๕๖ 
๔. ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท  ….     ….     ….     …. ๑๕๗ 
๕.  มาพยศแปดจําพวก  ….     ….     ….     …. ๑๕๙ 
          มาทิ้งรถ   ….     ….     ….     …. ๑๕๙ 
  มาหักไมรถ ….     ….     ….     …. ๑๕๙ 



[๑๘]                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

      มาเตะงอนรถ ….     ….     …. ๑๖๐ 
           มาหงายรถ ….     ….     …. ๑๖๐ 
           มาทําลายรถ  ….     ….     …. ๑๖๑ 
           มากัดสายบังเหียน ….     ….     …. ๑๖๑ 
           มายืนน่ิง  ….     ….     …. ๑๖๒ 
           มาหมอบ  ….     ….     …. ๑๖๒ 
๖. เหตุใหอยากทําลายสงฆ ….     ….     ….     …. ๑๖๓ 
๗. ผูจมมิดในหลุมคูถ                ….     ….     ….     …. ๑๖๕ 
๘. สันดานกา                ….     ….     ….     …. ๑๖๖ 
๙. พระรังโรค   ….     ….     ….     …. ๑๖๘ 
๑๐. ผูควรอยูในคอกไปกอน  ….     ….     ….     …. ๑๖๙ 
๑๑. ผูเกียจครานตลอดเวลา  ….     ….     ….     …. ๑๗๐ 
๑๒. ลิงติดตัง                ….     ….     ….     …. ๑๗๑ 
๑๓. ลาสึกเพราะติดเมา               ….     ….     ….     …. ๑๗๓ 

หมวดที ่  ๙ 
ว่าด้วยการเสียความเป็นผู้หลกัผู้ใหญ่ ๑๓ เร่ือง 

 
๑. วอดวายเพราะผูนํา               ….     ….     ….     …. ๑๗๗ 
๒. อุปชฌายะเสีย                     ….     ….     ….     …. ๑๗๘ 
๓. อาจารยเสีย                ….     ….     ….     …. ๑๗๙ 
๔. เถระเสีย             ….     ….     ….     …. ๑๘๐ 
๕. เถระที่ตองระวัง               ….     ….     ….     ….        ๑๘๐  



ลําดับเรื่อง                                            [๑๙] 
 

 

๖. เถระพาล   ….     ….     ….     …. ๑๘๑ 
๗. เถระวิปริต   ….     ….     ….     …. ๑๘๒ 
๘. เถระโลเล (หลายแบบ)  ….     ….     ….     …. ๑๘๓ 
๙. พอฆาลูก   ….     ….     ….     …. ๑๘๔ 
๑๐. สมภารผิดหลัก  ….     ….     ….     …. ๑๘๖ 
๑๑. สมภารติดถิ่น  ….     ….     ….     …. ๑๘๖ 
๑๒. สมภารติดที่อยู  ….     ….     ….     …. ๑๘๗ 
๑๓. นรกของสมภารเจาวัด ….     ….     ….     …. ๑๘๘ 

ผู้ช้ีชวนวงิวอน 
หมวดที ่   ๑๐ 

ว่าด้วยการมศีีล ๓๐ เร่ือง 
 
๑. ผากาสี   ….     ….     ….     …. ๑๙๑ 
๒. รักษาพรหมจรรยไวดวยนํ้าตา ….     ….     ….     …. ๑๙๓ 
๓. ผูที่ควรเขาใกล  ….     ….     ….     …. ๑๙๔ 
๔. ละไดจักอยูเปน  “พระ”  ….     ….     ….     …. ๑๙๕ 
๕. สมณพราหมณที่นานับถือ ….     ….     ….     …. ๑๙๖ 
๖. ผลและประโยชน ของความเปนสมณะ ….     ….     …. ๑๙๗ 
๗. ผูละความทุศีลเสียได  ….     ….     ….     …. ๑๙๘ 
๘. ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว ….     ….     ….     …. ๑๙๙ 
                ผูมีศีล  ถึงพรอมดวยอาทิพรหมจริยศีล  ….     …. ๑๙๙ 
                 ผูมีศีล ไมทําลายพืชคามและภูตคาม   ….     …. ๒๐๑ 



[๒๐]                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

  ผูมีศีล ไมทําการบริโภคสะสม ….     …. ๒๐๑ 
          ผูมีศีล ไมดูการเลน   ….     …. ๒๐๒ 
          ผูมีศีล ไมเลนการพนัน  ….     …. ๒๐๒ 
          ผูมีศีล ไมนอนบนที่นอนสูงใหญ ….     …. ๒๐๓ 
          ผูมีศีล ไมประดับตกแตงรางกาย ….     …. ๒๐๔ 
          ผูมีศีล ไมพดูคุยเดรัจฉานกถา  ….     …. ๒๐๔ 
          ผูมีศีล ไมกลาวคําแกงแยงกัน  ….     …. ๒๐๕ 
          ผูมีศีล ไมเปนทูตนําขาว  ….     …. ๒๐๖ 
          ผูมีศีล ไมลอลวงชาวบาน  ….     …. ๒๐๖ 
          ผูมีศีล ไมเปนหมอทายโชคลาง ….     …. ๒๐๗ 
          ผูมีศีล ไมเปนหมอทายลักษณะสิ่งของ ….     …. ๒๐๘ 
          ผูมีศีล ไมเปนหมอทํานายการรบพุง ….     …. ๒๐๘ 
          ผูมีศีล ไมเปนหมอโหราศาสตร ….     …. ๒๐๙ 
          ผูมีศีล ไมเปนหมอทาํนายดินฟาอากาศ  ….     …. ๒๑๐ 
          ผูมีศีล ไมเปนหมอดูฤกษยาม  ….     …. ๒๑๐ 
          ผูมีศีล ไมเปนหมอผีและหมอยา ….     …. ๒๑๑ 
๙.   อธิศีลสิกขา   ….     ….    ….     …. ๒๑๒ 
๑๐. สมณกิจ    ….     ….    ….     …. ๒๑๒ 
๑๑. กิจของชาวนา   ….      ….    ….     …. ๒๑๓ 
๑๒. ต้ังหนาทําก็แลวกัน   ….     ….    ….     …. ๒๑๔ 
๑๓. เครื่องมือละกิเลส   ….     ….    ….     …. ๒๑๕ 
๑๔. เมื่อมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส   ….     …. ๒๑๖ 
๑๕. อริยกันตศีล   ….     ….    ….     …. ๒๑๖ 



ลําดับเรื่อง                                            [๒๑] 
 

 

๑๖. ศีลอยูเคียงคูกับปญญาเสมอ  ….     ….     …. ๒๑๗ 
๑๗. ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสุทธิ์กอน ….     ….     …. ๒๑๘ 
๑๘. ศีลเปนฐานรองรับ สติปฏฐานสี่ ….     ….     …. ๒๑๙ 
๑๙. ศีลเปนฐานรองรับ สติปฏฐานสี่ (อีกนัยหน่ึง)   ….     …. ๒๒๑ 
๒๐. ศีลเปนฐานรองรับ โพชฌงคเจ็ด ….     ….     …. ๒๒๒ 
๒๑. ศีลเปนฐานรองรับ อริยมรรคมีองคแปด ….     ….     …. ๒๒๓ 
๒๒. ศีลสมบัติเปนรุงอรุณแหงอริยมรรค ….     ….     …. ๒๒๔ 
๒๓. ศีลสมบัติเปนธรรมมีอุปการะมากช้ันเอก  ….     …. ๒๒๔ 
๒๔. ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มที่   ….     …. ๒๒๕ 
๒๕. ผูมีศีล จักถึงแกนธรรม  ….     ….     …. ๒๒๖ 
๒๖. อํานาจศีลที่เปนตัวกุศล  ….     ….     …. ๒๒๗ 
๒๗. อานิสงสสําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ ….     ….     …. ๒๒๙ 
๒๘. ผูอยูเหนือความหวัง   ….     ….     …. ๒๓๒ 
๒๙. เมื่อราชามีกําลัง   ….     ….     …. ๒๓๒ 
๓๐. ประสพบุญใหญ   ….     ….     …. ๒๓๓ 

 

หมวดที ่  ๑๑ 
ว่าด้วยการมสัีงวร ๑๓ เร่ือง 

๑. ผูมีหลักเสาเขื่อน  ….     ….     ….     …. ๒๓๗ 
๒. ไมตกอบายดีกวา  ….     ….     ….     …. ๒๓๙ 
๓. ชางนาบุญ   ….     ….     ….     …. ๒๔๐ 
๔. ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว ….     ….     ….     …. ๒๔๓



[๒๒]                                              ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

๕. ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว (อีกนัยหน่ึง)  ….     ….     …. ๒๔๖ 
๖. ผูอยูในรองรอย  ….     ….     ….     …. ๒๔๘ 
๗. ผูสมควรอยูปา  ….     ….     ….     …. ๒๔๙ 
๘. ผูตองติดตอดวยสตรี  ….     ….     ….     …. ๒๔๙ 
๙. ผูทําตามคําสั่งแทจริง  ….     ….     ….     …. ๒๕๐ 
๑๐. กระดองของบรรพชิต ….     ….     ….     …. ๒๕๑ 
๑๑. ผูเอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู ….     ….     …. ๒๕๒ 
๑๒. ผูสํารวมมาจากภายใน ….     ….     ….     …. ๒๕๔ 
   เปรียบดวยหมอเต็มปดไว ….     ….     …. ๒๕๔ 
  เปรียบดวยนํ้าลึก – เงาลึก ….     ….     …. ๒๕๔ 
  เปรียบดวยมะมวงสกุ สีผิวก็สุก….     ….      …. ๒๕๕ 
๑๓. ผูไดรับผลแหงอินทรียสังวร  ….     ….     …. ๒๕๕ 
 

หมวดที ่  ๑๒ 
ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบ ๔๓ เร่ือง 

 
  ก.  เก่ียวกับลาภสักการะ  ๖  เร่ือง  คือ  :- 
๑. ผูรูเทาทันลาภสักการะ ….     ….     ….     …. ๒๕๙ 
๒. ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข ….     ….     …. ๒๖๐ 
๓. ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได  ….     ….     …. ๒๖๑ 
๔. ผูที่นาเคารพ   ….     ….     …. ๒๖๑ 
๕. ผูที่นารัก   ….     ….     ….     …. ๒๖๒ 
๖. ภิกษุที่ดี   ….     ….     ….     …. ๒๖๓ 



ลําดับเรื่อง                                            [๒๓] 
 

 

 ข . เก่ียวกับธรรมเนียมการเป็นอยู่ของพระอริยเจ้า  ๕  เร่ือง  คือ  :- 
๑. การเปนอยูอยางบรรพชิต  ….     ….     …. ๒๖๔ 
๒. ผูเปนเชื้อสายแหงพระอริยเจา  ….     ….     …. ๒๖๕ 
๓. ผูอยูดวยเครื่องอยูแบบพระอริยเจา ….     ….     …. ๒๖๗ 
๔. ผูระลึกถึงที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต ….     ….     …. ๒๗๑ 
๕. ผูสอบทานตัวเอง   ….     ….     …. ๒๗๒ 

 ค.  เก่ียวกับการทาํให้ตรงตามพทุธประสงค์  ๑๐  เร่ือง  คือ  :- 
๑. ธรรมทายาท   ….     ….     …. ๒๗๔ 
๒. ฉันอาหารวันละหนเดียว  ….     ….     …. ๒๗๕ 
๓. หลังอาหารแลวภาวนา  ….     ….     …. ๒๗๕ 
๔. ผูขึงสายพิณพอเหมาะ  ….     ….     …. ๒๗๖ 
๕. ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง   ….     ….     …. ๒๗๗ 
๖. ผูไมประมาทในความตายแทจริง ….     ….     …. ๒๗๙ 
๗. ทางรอดสําหรับภิกษุไข  ….     ….     …. ๒๘๒ 
๘. ผูอยูใกลนิพพาน   ….     ….     …. ๒๘๓ 
๙. ผูจักทํานิพพานใหแจง  ….     ….     …. ๒๘๕ 
๑๐. ผูเปนอยูอยางถูกพระพทุธอัธยาศัย ….     ….     …. ๒๘๖ 

 ฆ.  เก่ียวกับการประพฤติพรหมจรรย์  ๑๔  เร่ือง  คือ  :- 
๑. จุดประสงคของพรหมจรรย  ….     ….     …. ๒๘๙ 
๒. เครื่องประดับของพรหมจรรย  ….     ….     …. ๒๘๙ 
๓. ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย  ….     ….     …. ๒๙๒ 
๔. โพธิปกขิยธรรม   ….     ….     …. ๒๙๓ 



[๒๔]                                              ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

๕. สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน ….     ….     ….     …. ๒๙๓ 
๖. สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน ….     ….     ….     …. ๒๙๔ 
๗. อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพาน ….     ….     ….     …. ๒๙๕ 
๘. อินทรียที่เอียงไปนิพพาน ….     ….     ….     …. ๒๙๖ 
๙. พละที่เอียงไปนิพพาน ….     ….     ….     …. ๒๙๗ 
๑๐. โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน ….     ….     ….     …. ๒๙๗ 
๑๑. อัฏฐังคิกมรรคที่เอียงไปนิพพาน ….     ….     …. ๒๙๘ 
๑๒. เชิงรองของจิต  ….     ….     ….     …. ๒๙๙ 
๑๓. อรยิสัมมาสมาธ ิ  ….     ….     ….     …. ๓๐๐ 
๑๔. โลกจะไมวางจากพระอรหันต  ….     ….     …. ๓๐๑ 

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

หมวดที่   ๑๓ 
วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส ๑๒ เร่ือง 

๑. ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล ….     ….     …. ๓๑๓ 



ลําดับเรื่อง                                            [๒๕] 
 

 

๒. ผูเลือกเอาขางอยูปา  ….     ….     ….     …. ๓๑๕ 
๓. ผูชนะภัย ๕ อยาง  ….     ….     ….     …. ๓๑๗ 
๔. ผูอยูปาชนะภัย ๕ อยาง ….     ….     ….     …. ๓๒๐ 
๕. ผูหมดราคี   ….     ….     ….     …. ๓๒๒ 
๖. คนในบัญชี  ….     ….     ….     …. ๓๒๗ 
๗. คนไมแหวกแนว  ….     ….     ….     …. ๓๒๘ 
๘. คนไมทิ้งธรรม  ….     ….     ….     …. ๓๒๙ 
๙. คืนวันที่มีแต “ความสวาง”  ….     ….     ….     …. ๓๓๐ 
๑๐. ผูไมถูกตรึง  ….     ….     ….     …. ๓๓๑ 
๑๑. ผูรอดจากการสึก  ….     ….     ….     …. ๓๓๒ 
๑๒. ผูเปรียบดวยการไมถูก “แมลงวันตอม”  ….     ….     …. ๓๓๓ 
 
 

หมวดที่   ๑๔ 
วาดวยการไมเปนทาสตัณหา ๗ เร่ือง 

 
๑. ผูเห็นแกธรรม  ….     ….     ….     …. ๓๓๗ 
๒. ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา ….     ….     ….     …. ๓๓๘ 
๓. คุมคาขาวสกุ  ….     ….     ….     …. ๓๓๘ 
๔. เน้ือ ที่ไมติดบวงนายพราน ….     ….     ….     …. ๓๓๙ 
๕. ผูไมถูกลาม  ….     ….     ….     …. ๓๔๑ 
๖. มิตตภิกขุ   ….     ….     ….     …. ๓๔๒ 
๗. ไมเปนโรคชอบเท่ียวเร่ือยเปอย ….     ….     …. ๓๔๓ 



[๒๖]                                              ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

หมวดที ่  ๑๕ 
ว่าด้วยการไม่หละหลวมในธรรม ๑๘ เร่ือง 

๑. ผูไมใชนกแกว  นกขุนทอง  ….     ….     …. ๓๔๗ 
๒. ถุงธรรม    ….     ….     …. ๓๔๘ 
๓. ปริยัติที่ไมเปนงูพิษ   ….     ….     …. ๓๔๙ 
๔. ผูสนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนา ….     ….     …. ๓๕๑ 
๕. เน้ือแท ที่ไมอันตรธาน  ….     ….     …. ๓๕๒ 
๖. ยอดแหงความเพียร   ….     ….     …. ๓๕๒ 
๗. ผูไมมีอหังการ   ….     ….     …. ๓๕๓ 
๘. ผูไมทําศาสนาเสื่อม   ….     ….     …. ๓๕๕ 
๙. ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร ….     ….     …. ๓๕๖ 
๑๐. คนควรเลี้ยงโค   ….     ….     …. ๓๕๗ 
  พวกรูจักรูป  ….     ….     …. ๓๕๘ 
  พวกฉลาดในลักษณะ ….     ….     …. ๓๕๙ 
  พวกคอยเขี่ยไขขาง  ….     ….     …. ๓๕๙ 
  พวกปดแผล  ….     ….     …. ๓๕๙ 
  พวกสุมควนั  ….     ….     …. ๓๖๐ 
  พวกรูจักทาที่ควรไป ….     ….     …. ๓๖๐ 
  พวกรูจักนํ้าที่ควรด่ืม ….     ….     …. ๓๖๐ 
  พวกรูจักทางที่ควรเดิน ….     ….     …. ๓๖๑ 
  พวกฉลาดในที่ที่ควรไป ….     ….     …. ๓๖๑ 
  พวก รีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ  ….     …. ๓๖๑ 
  พวกบูชาผูเฒา  ….     ….     …. ๓๖๑ 



ลําดับเรื่อง                                            [๒๗] 
 

 

๑๑. ลูกในคอก   ….     ….     ….     …. ๓๖๒ 
๑๒. ทางเจริญของ “ลูกในคอก”  ….     ….     ….     …. ๓๖๓ 
๑๓. ผูไมโลเล   ….     ….     ….     …. ๓๖๗ 
๑๔. ผูไมรองเพลง  ….     ….     ….     …. ๓๖๗ 
๑๕. ผูไมประมาท  ….     ….     ….     …. ๓๖๘ 
๑๖. ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม  ….     ….     …. ๓๖๙ 
๑๗. ผูตายไมเสียที  ….     ….     ….     …. ๓๖๙ 
๑๘. ผูไมหลนจากศาสนา  ….     ….     ….     …. ๓๗๐ 

 

หมวดที ่  ๑๖ 
ว่าด้วยการไม่ลมืคาํปฏิญาณ ๓๕ เร่ือง 

 
 
๑. สมณสากยปุตติยะที่แท ….     ….     ….     …. ๓๗๓ 
๒. สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ ….     ….     ….     …. ๓๗๔ 
๓. สมณพราหมณที่แท  ….     ….     ….     …. ๓๗๕ 
๔. สมณะบัวขาว  ….     ….     ….     …. ๓๗๕ 
๕. สมณะบัวหลวง  ….     ….     ….     …. ๓๗๖ 
๖. สมณะยุพราช  ….     ….     ….     …. ๓๗๖ 
๗. สมณะยุพราช (อีกนัยหน่ึง)  ….     ….     ….     …. ๓๗๗ 
๘. สมณะในธรรมวินัยน้ี  ….     ….     ….     …. ๓๗๗ 
๙. ผูทําสมคําปฏิญาณวา “สมณะ”  ….     ….     …. ๓๗๙ 



[๒๘]                                              ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

๑๐. ผูถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ  ….     ….     …. ๓๗๙ 
๑๑. ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์  ….     ….     …. ๓๘๐ 
๑๒. ผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ ์  ….     ….     …. ๓๘๑ 
๑๓. ผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์  ….     ….     …. ๓๘๒ 
๑๔. ผูมีอาชีวะบริสุทธิ ์   ….     ….     …. ๓๘๒ 
๑๕. ผูปดกั้นอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล ….     ….     …. ๓๘๓ 
๑๖. ผูรูประมาณการบริโภค  ….     ….     …. ๓๘๔ 
๑๗. ผูต่ืนจนกิเลสทําอะไรไมได  ….     ….     …. ๓๘๕ 
๑๘. ผูมีสติสัมปชัญญะ   ….     ….     …. ๓๘๕ 
๑๙. ผูออกหา วิเวกธรรม   ….     ….     …. ๓๘๖ 
๒๐. ผูไดบรรลุฌานที่หน่ึง   ….     ….     …. ๓๘๘ 
๒๑. ผูไดบรรลุฌานที่สอง   ….     ….     …. ๓๘๙ 
๒๒. ผูไดบรรลุฌานที่สาม   ….     ….     …. ๓๙๐ 
๒๓. ผูไดบรรลุฌานที่สี่   ….     ….     …. ๓๙๑ 
๒๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ….     ….     …. ๓๙๑ 
๒๕. จุตูปปาตญาณ   ….     ….     …. ๓๙๒ 
๒๖. อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง ….     ….     …. ๓๙๓ 
๒๗. ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท ….     ….     …. ๓๙๕ 
๒๘. ผูไมหลงเอาสิ่งอ่ืนมาเปนแกน  ….     ….     …. ๓๙๖ 
๒๙. รู “ความลบั” ของขันธหา  ….     ….     …. ๓๙๘ 
๓๐. รู “ความลบั” ของอุปาทานขันธ ….     ….     …. ๓๙๘ 
๓๑. รู “ความลบั” ของธาตุสี่  ….     ….     …. ๓๙๙ 
๓๒. รู “ความลบั” ของอินทรียหก  ….     ….     …. ๓๙๙ 



ลําดับเรื่อง                                            [๒๙] 
 

 

๓๓. รู “ความลบั” ของอินทรียหา  ….     ….     …. ๔๐๐ 
๓๔. รูปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสมณะได ….     ….     …. ๔๐๑ 
๓๕. รูอริยสัจจจึงเปนสมณะได  ….     ….     …. ๔๐๒ 

หมวดที ่  ๑๗ 
ว่าด้วยการหมดพษิสงทางใจ ๑๓ เร่ือง 

๑. สระน้ําที่มีอยูภายใตจีวร  ….     ….     …. ๔๐๕ 
๒. ผูเวนยาพิษในโลก   ….     ….     …. ๔๐๗ 
๓. ผูไมตกเหว   ….     ….     …. ๔๐๘ 
๔. ผูไมตองทะเลาะวิวาทกัน  ….     ….     …. ๔๐๙ 
๕. ผูไมควรอยูในคอก   ….     ….     …. ๔๑๐ 
๖. ผูมีเพียรตลอดเวลา   ….     ….     …. ๔๑๑ 
๗. ผูไมตองกลายเปน “ลิงติดตัง”   ….     ….     …. ๔๑๓ 
๘. ผูอยูเหนือการสึก   ….     ….     …. ๔๑๔ 
๙. คุณธรรมของพระโสดาบัน  ….     ….     …. ๔๑๕ 
๑๐. คุณธรรมของพระสกทาคามี  ….     ….     …. ๔๑๗ 
๑๑. คุณธรรมของพระอนาคามี  ….     ….     …. ๔๑๗ 
๑๒. คุณธรรมของพระอรหันต  ….     ….     …. ๔๑๙ 
๑๓. หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา ….     ….     …. ๔๑๙ 

หมวดที ่  ๑๘ 
ว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลกัผู้ใหญ่ ๑๔ เร่ือง 

๑. รอดไดเพราะผูนํา   ….     ….     …. ๔๒๓ 



[๓๐]                                              ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

๒. อุปชฌายะท่ีถูกตองตามธรรม  ….     ….     …. ๔๒๖ 
๓. อาจารยที่ถูกตองตามธรรม  ….     ….     …. ๔๒๗ 
๔. ผูควรมีศิษยอุปฏฐาก   ….     ….     …. ๔๒๗ 
๕. เถระดี    ….     ….     …. ๔๒๘ 
๖. เถระที่ไมตองระวัง   ….     ….     …. ๔๒๙ 
๗. เถระบัณฑิต   ….     ….     …. ๔๓๐ 
๘. เถระไมวิปริต   ….     ….     …. ๔๓๐ 
๙. เถระไมโลเล (หลายแบบ)   ….     ….     …. ๔๓๒ 
๑๐. พอไมฆาลูก   ….     ….     …. ๔๓๓ 
๑๑. สมภารถูกหลัก   ….     ….     …. ๔๓๔ 
๑๒. สมภารไมติดถิ่น   ….     ….     …. ๔๓๕ 
๑๓. สมภารไมติดที่อยู   ….     ….     …. ๔๓๕ 
๑๔. สวรรคของสมภารเจาวัด  ….     ….     …. ๔๓๖ 
 

หมวดที ่  ๑๙ 
ว่าด้วยเนือ้นาบุญของโลก  ๑๐  เร่ือง 

 
๑. เน้ือนาบุญ    เกิดจากองคสามมีศีลเปนตน ….     …. ๔๔๑ 
๒. เน้ือนาบุญ    เกิดจากการมีสังวร  ….     …. ๔๔๓ 
๓. เน้ือนาบุญ    เกิดจากการเปนอยูชอบ  ….     …. ๔๔๔ 
๔. เน้ือนาบุญ    เกิดจากการไมทําไปตามอํานาจกิเลส ….     …. ๔๔๗ 
๕. เน้ือนาบุญ    เกิดจากการไมเปนทาสตัณหา ….     …. ๔๕๒ 
๖. เน้ือนาบุญ    เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม ….     …. ๔๕๓ 



ลําดับเรื่อง                                            [๓๑] 
 

 

๗. เน้ือนาบุญ   เกิดจากการไมลืมคําปฏิญาณ ….     …. ๔๕๙ 
๘. เน้ือนาบุญ   เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ ….     …. ๔๖๑ 
๙. เน้ือนาบุญ   เกิดเพราะไดรับการฝกตามลําดับ ….     …. ๔๖๒ 
๑๐. พินัยกรรม   ของ   “พระสังฆบิดา”   ….     …. ๔๖๕ 
          
 ปทานุกรม    เริ่มแตหนา  ….     …. ๔๖๗ 
         ลําดับหมวดธรรม   เริ่มแตหนา  ….     …. ๕๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 





 

 

 

 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

ภาค  ๑ 
 

นิคคหพจน _ คําขนาบ 





 

 

                              หมวดที ่ ๑      ว่าด้วยการทุศีล 

                  
          หมวดที ่ ๒     ว่าด้วยการไม่สังวร 
 
                   หมวดที ่ ๓     ว่าด้วยเกยีรตแิละลาภสักการะ 
 
                   หมวดที ่ ๔     ว่าด้วยการทาํไปตามอาํนาจกเิลส 
 
                   หมวดที ่ ๕     ว่าด้วยการเป็นทาสตณัหา 
 
                   หมวดที ่ ๖      ว่าด้วยการหละหลวมในธรรม 
 
                   หมวดที ่ ๗     ว่าด้วยการลมืคาํปฏญิาณ 
 
                              หมวดที ่ ๘            ว่าด้วยพษิสงทางใจ 
  
          หมวดที ่ ๙    ว่าด้วยการเสียความเป็นผู้หลกัผู้ใหญ่ 



 

๑ 
 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
_______________  

น    เต    อหํ     อานนฺท    ตถา    ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ    อยางทะนุถนอม 

ยถา    กุมฺภกาโร    อามเก    อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ    ทําแกหมอ    ที่ยังเปยก    ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว    ขนาบอีก    ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว    ชี้โทษอีก    ไมมีหยดุ 

โย    สาโร,    โส    ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร     ผูน้ันจักทนอยูได. 

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

 
นิธีนํว   ปวตฺตารํ              ยํ  ปสฺเส  วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ     ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา    ควรมองผูมปีญญาใด ๆ ที่คอยช้ีโทษ    คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป    วาคนน้ันแหละ    คือผูชี้ขมุทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส         เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู    ยอมมีแตดีทาเดยีว    ไมมีเลวเลย. 
( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖ )



 

๒ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑ 

วาดวย การทุศีล 
____________ 

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



 

๓ 
 

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ 
หมวดที่ ๑ 

วาดวย การทุศีล 
______________________________ 

ผาเปลือกปอ๑ 
           ภิกษุ ท. ! ผาทอดวยเปลือกปอ     ถึงจะยังใหมอยู    สีก็ไมงาม    นุงหม
เขาก็เจ็บเน้ือ         ราคาก็ถูก,          แมจะกลางใหมกลางเกาแลว         สีก็ยังไมงาม
นุงหมเขาก็ยังเจ็บเน้ือ      ราคาก็ถูกมาก,         แมจะเกาครํ่าแลว          สีก็ยังไมงาม
นุงหมเขาก็ยังเจ็บเน้ือ      ราคาก็ถูกมากอยูน่ันเอง.       ผาเปลือกปอ   ที่เกาคร่ําแลว
มแีตจะถูกใชเชด็หมอขาว   หรือทิ้งอยูตามกองขยะมลูฝอย   น้ีฉันใด ; 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ  ที่ทุศีล  มีความเปนอยูเลวทราม    ก็ฉันน้ันเหมือนกัน :
แมเพ่ิงบวชใหม        เราก็กลาววา      มีผิวพรรณไมงาม       เหมือนผาเปลือกปอ
ที่        มีสีไมงาม         น้ันน่ันแหละ.        เรากลาวภิกษุน้ี     วา        มีผาเปลือกปอ
เปนคูเปรียบ.      อน่ึง  ชนเหลาใด    คบหา    สมาคม    เขาใกล    ทําตามเย่ียงอยาง
ของภิกษุน้ัน       ขอน้ัน      จะเปนทางใหเกิดส่ิงอันไมเปนประโยชน      เปนทุกข
แกชนเหลาน้ันเอง   ตลอดกาลนาน ;       เราจึงกลาวภิกษุน้ันวา       ใครใกลชิดเขา
ก็เจ็บเน้ือ       เหมือนผาเปลือกปอ     นุงหมเขาก็เจ็บเน้ือ     ฉะน้ัน.           เรากลาว
ภิกษุน้ี  วามีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ.        อน่ึง    ภิกษุน้ัน     รับจีวร     บิณฑบาต 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๑๗/๕๓๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย.



๔                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด ทานน้ันยอมไมมผีลใหญ        
ไมมีอานิสงสใหญแกชนเหลาน้ัน. เรากลาวภิกษุน้ันวา  มีคานอย เหมือนผาเปลือก
ปอ มีราคาถูก   ฉะน้ัน.        เรากลาวภิกษุน้ันวา   มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ. 
           ภิกษุ ท. ! แมภิกษุ มชัฌิมภูมิ (ยังไมเปนเถระ) เมื่อเปนคนทุศีล มีความ
เปนอยูเลวทราม   ก็เปนอยางเดียวกัน,   เรากลาววา  มีผิวพรรณไมงาม   เหมือนผา
เปลือกปอ   ที่มีสีไมงาม   น้ันน่ันแหละ.   เรากลาวภิกษุน้ีวา     มีผาเปลือกปอเปน
คูเปรียบ.      อน่ึง     ชนเหลาใด    คบหา    สมาคม    เขาใกล    ทําตามเย่ียงอยาง
ของภิกษุน้ัน ขอน้ัน จะเปนทางใหเกิดส่ิงอนัไมเปนประโยชน เปนทุกขแกชนเหลา
น้ันเอง  ตลอดกาลนาน ;  เราจึงกลาวภิกษุน้ันวา  ใครใกลชิดเขาก็เจ็บเน้ือ   เหมือน
ผาเปลอืกปอ      นุงหมเขากเ็จ็บเน้ือ     ฉะน้ัน.        เรากลาวภิกษุน้ี  วามีผาเปลือก
ปอเปนคูเปรียบ.  อน่ึง    ภิกษุน้ัน     รับจีวร     บิณฑบาต     เสนาสนะ     และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร     ของชนเหลาใด      ทานน้ันยอมไมมผีลใหญ      ไมมี
อานิสงสใหญแกชนเหลาน้ัน.    เรากลาวภิกษุน้ันวา      มีคานอย      เหมือนผา
เปลือกปอ  มีราคาถูก    ฉะน้ัน.   เรากลาวภิกษุน้ันวา   มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ. 
           ภิกษุ ท. ! แมภิกษุ   ผูเปนเถระ๑      เมื่อเปนคนทุศีล      มีความเปนอยู
เลวทราม ก็เปนอยางเดียวกัน,       เรากลาววา      มีผิวพรรณไมงาม       เหมือนผา
เปลือกปอ     ที่มีสีไมงาม     น้ันน่ันแหละ.          เรากลาวภิกษุน้ีวา      มีผาเปลือก
ปอเปนคูเปรียบ.     อน่ึง     ชนเหลาใด    คบหา    สมาคม    เขาใกล    ทําตามเย่ียง 
อยางของภกิษุน้ัน     ขอน้ัน     จะเปนทางใหเกิดส่ิงอันไมเปนประโยชน         เปน
ทุกขแกชนเหลาน้ันเอง   ตลอดกาลนาน ;        เราจึงกลาวภิกษุน้ันวา         ใครใกล 
ชิดเขาก็เจบ็เน้ือ    เหมือนผาเปลือกปอ    นุงหมเขาก็เจ็บเน้ือ      ฉะน้ัน.   เรากลาว
ภิกษุน้ีวา   มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ.     อน่ึง    ภิกษุน้ัน     รับจีวร     บิณฑบาต
เสนาสนะ       และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร      ของชนเหลาใด        ทานน้ัน 
 
                 ๑.   หมายถึง   พระผูบวชนาน   นับต้ังแต   ๑๐   พรรษาขึ้นไป.



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๕ 
 

 

ยอมไมมผีลใหญ        ไมมีอานิสงสใหญแกชนเหลาน้ัน.          เรากลาวภิกษุน้ันวา
มีคานอย      เหมือนผาเปลือกปอ     มีราคาถูก     ฉะน้ัน.          เรากลาวภิกษุน้ันวา
มีผาเปลือกปอเปนคูเปรียบ. 
 อน่ึง     ภิกษุเถระชนิดน้ี    กลาวอะไรข้ึนในทามกลางสงฆ    ภิกษุทั้งหลาย
ก็จะวาใหวา        “ประโยชนอะไรดวยคําพดูของทาน    ซ่ึงเปนคนพาล    คนเขลา, 
คนอยางทานหรือจะรูจักส่ิงที่ควรพูด”    ดังน้ี.          ภิกษุเถระน้ัน       ถูกเขาวาให
ก็โกรธ     แคนใจ     กลาววาจาหยาบออกมา      โดยอาการท่ีทําใหตนตองถูกสงฆ
ลงอุกเขปนียกรรมในภายหลัง   จึงเปนเหมือนผาเปลือกปอเกาคร่ํา   ที่เขาท้ิงเสีย
ตามกองขยะมูลฝอย   ฉะน้ัน   แล. 

น้ําติดกนกะลา๑ 

           “ราหุล ! เธอเห็นนํ้าที่เหลืออยูนิดหน่ึงที่กนภาชนะน้ีหรือ ?” 
 “เห็นแลว   พระเจาขา !” 
           “ราหุล ! นักบวชที่ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ         ทั้งที่รู 
อยูวาเปนเท็จ  ก็   มีความเปนสมณะนิดเดยีว    เหมือนนํ้าที่เหลืออยูที่กนภาชนะน้ี    
ฉันน้ัน” 
  พระผูมีพระภาคเจา      ทรงสาดนํ้าน้ันเทไป     (ดวยอาการท่ีนํ้าจะเหลือติดอยูไดนอยท่ีสุดเปนธรรมดา)     แลว
ตรัสวา  :- 

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

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

พระบาทดวยพระองคเอง   แลวทรงเหลือนํ้าติดกนกะลา   เพ่ือเปนอุปมา,     ท่ีเวฬุวัน   ใกลนครราชคฤห. 



๖                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

“ราหุล ! นักบวช  ทีไ่มมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ   ทั้งที่รูอยู
วาเปนเท็จ  ก็ มีความเปนสมณะ  เหลืออยูนอย   เหมือนนํ้าที่สักวาเหลือตดิอยูตาม
ภาชนะ  (หลังจากท่ีสาดเทออกไปแลวโดยแรง)  น้ี   ฉันน้ัน”. 
 พระผูมีพระภาคเจา   ทรงคว่ําภาชนะนํ้าน้ันแลว   ตรัสวา  :- 

           “ราหุล ! เธอเห็นภาชนะที่ควํ่าอยูแลวน้ี   มิใชหรอื ?” 
 “เห็นแลว   พระเจาขา !” 
           “ราหุล ! นักบวชที่  ไมมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ  ทั้งที่รูอยูวา
เปนเท็จ  ก็  มีความเปนสมณะ เทากับนํ้าที่เขาควํ่าภาชนะเสียแลวอยางน้ี  ฉันน้ัน” 
 พระผูมีพระภาคเจา   ทรงหงายภาชนะน้ันขึ้นมาดูแลว   ตรัสวา :- 

           “ราหุล ! เธอเห็นภาชนะอันวางจากนํ้าน้ีแลว   มิใชหรือ ?” 
 “เห็นแลว   พระเจาขา !” 
           “ราหุล ! นักบวช  ทีไ่มมีความละอายในการแกลงกลาวเท็จ   ทั้งที่รูอยู
วาเปนเท็จ  ก็  มีความเปนสมณะ  เทากับความวางเปลาของนํ้าในภาชนะน้ี  
ฉันน้ันเหมือนกัน_ _ _ฯลฯ _ _ _” 
           “ราหุล ! เรากลาววา     กรรมอันลามกหนอยหน่ึง     ซึ่งนักบวชที่ไมมี
ความละอายในการแกลงกลาวเท็จ        ทั้งที่รูอยูวาเปนเท็จ           จะทําไมได
หามีไม.        เพราะฉะน้ัน       ในเรื่องน้ี       เธอท้ังหลาย       พึงสําเหนียกใจไววา
‘เราท้ังหลายจักไมกลาวมุสา   แมแตเพ่ือหัวเราะกันเลน’  ดังน้ี.        ราหุล !
เธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไวอยางน้ี”. 
           “ราหุล ! กระจกเงา๑   มีไวสําหรับทําอะไร ?” 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   กระจกเงามีไวสําหรับสองดู   พระเจาขา !” 
 
 

๑.   กระจกเงาในท่ีน้ีคือศัพทวา   อาทาส,     เปนแผนทองเหลืองหรือโลหะชนิดเดียวกันขัดมัน. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๗ 
 

 

           “ราหุล ! กรรมทั้งหลาย   ก็เปนสิ่งที่บุคคลควรสอดสองพิจารณาดูแลว ๆ  
เลา ๆ เสยีกอน  จึงทําลงไปทางกาย,  ทางวาจา,  หรือทางใจ  ฉันเดยีวกับกระจก 
เงาน้ันเหมอืนกัน”.  

งูเปอนคถู๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! นักบวชชนิดไร   ที่ทุก ๆ  คนควรขยะแขยง    ไมควรสมาคม
ไมควรคบ   ไมควรเขาใกล ? 
           ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนในกรณีน้ี       เปนคนทุศีล       มีความเปนอยู
เลวทราม     ไมสะอาด       มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง
มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคน
ประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ
มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.        ภิกษุ ท. !     นักบวชชนิดน้ีแล
ที่ทุก ๆ คนควรขยะแขยง   ไมควรสมาคม   ไมควรคบ   ไมควรเขาใกล.      ขอน้ัน
เพราะอะไร ?        ภิกษุ ท. !       เพราะเหตุวา     ถึงแมผูที่เขาใกลชิด   จะไมถือเอา
นักบวชชนิดน้ี     เปนตัวอยางก็ตาม,        แตวา     เสยีงล่ําลืออันเสือ่มเสียจะระบือ
ไปวา  “คนคนน้ี  มีมิตรเลว  มีเพือ่นทราม  มีเกลอลามก”   ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืน       งูที่ตกลงไปจมอยูในหลุมคูถ        กัดไมได
ก็จริงแล,          แตมันอาจทําคนที่เขาไปชวยยกมันขึ้นจากหลุมคูถใหเปอนดวย
คูถได    (ดวยการดิ้นของมัน)      น้ีฉันใด๒ ;         ภิกษุ  ท. !        แมผูที่เขาใกลชิด 
 

 ๑.     บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๕๘/๔๖๖,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
  ๒.   อรรถกถา    เปรียบความทุศีลกับหลุมคูถ,    เปรียบนักบวชทุศีลกับงูท่ีจมอยูในหลุมคูถ,    เปรียบคนท่ีเขาไป
คบหาคนทุศีล   กับคนที่เขาไปชวยยกงูขึ้นจากหลุมคูถ. 



๘                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

จะไมถือเอานักบวชชนิดน้ี   เปนตัวอยางก็จริงแล,    แตวา  เสียงลํ่าลืออันเส่ือมเสีย
จะระบือไปวา      “คนคนน้ี     มีมิตรเลว     มีเพื่อนทราม     มีเกลอลามก”      ดังน้ี
ฉันน้ัน    เหมือนกัน.        เพราะเหตุน้ัน     นักบวชชนิดน้ี     จึงเปนคนที่ทุก ๆ คน
ควรขยะแขยง    ไมควรสมาคม    ไมควรคบ    ไมควรเขาใกล. 

ทําตัวเหมือนโจร๑ 
           ภิกษุ ท. ! มหาโจรผูประกอบดวยองคหา        ยอมมีโอกาสตัดชองก็ได
ยองเบาก็ได    ปลนสดมภก็ได    ตีชิงก็ได.     องคหาอยางไรกันเลา ?     องคหาใน
กรณีน้ีคือ     มหาโจรไดอาศัยทีซ่องสุม ๑,   ไดอาศัยที่กําบัง ๑,   ไดอาศัยพึ่งพิงผูมี
อํานาจ ๑,   ไดอาศัยการโปรยทรัพย ๑,   เที่ยวไปคนเดียว ๑. 
 
 มหาโจรไดอาศัยทีซ่องสุม     เปนอยางไร ?        ภิกษุ ท. !        ในกรณีน้ีคือ
มหาโจรไดอาศัยเกาะแกงในแมนํ้า          หรือไดอาศัยหุบเหวตามภูเขา.         น้ีแล
เรียกวา     มหาโจรไดอาศัยที่ซองสุม. 
 
 มหาโจรไดอาศัยทีก่ําบัง       เปนอยางไร ?         ภิกษุ ท. !        ในกรณีน้ีคือ
มหาโจรไดอาศัยพงหญาหรือปารก        ไดอาศัยเนินดินหรือราวปาใหญเพือ่เปนที่
กําบัง     น้ีแล    เรียกวา    มหาโจรไดอาศัยที่กําบัง. 
 
 มหาโจรไดอาศัยพึง่พงิผูมีอํานาจ    เปนอยางไร  ?      ภิกษุ ท. !    ในกรณีน้ี
คือ     มหาโจรไดอาศัยพระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชา       เปนที่พึ่งวา
“ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไร ๆ      พระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชา 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๔๕/๑๐๓,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๙ 
 

 

เหลาน้ี   จักชวยโตแทนเรา”   ดังน้ี.     ครั้นใครโจทมหาโจรน้ันดวยเรื่องอะไร ๆ
ข้ึนจริง,      พระราชาหรืออํามาตยของพระราชาเหลาน้ัน      ก็ชวยโตแทนใหจริง.
น้ีแล    เรียกวา     มหาโจรไดอาศัยพึ่งพิงผูมีอํานาจ. 
 
 มหาโจรไดอาศัยการโปรยทรัพย       เปนอยางไร ?           ภิกษุ ท. !        ใน
กรณีน้ีคือ       มหาโจรเปนคนมั่งค่ัง       มีทรัพยสมบติัมาก       เขามีแผนการไววา
“ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไร ๆ        เราจะปดปากมันเสียดวยทรัพยสมบัติน้ี”
ดังน้ี.     ครั้นใครโจทมหาโจรนั้นดวยเรื่องอะไร ๆ ข้ึนจริง,    เขาก็ปดปากคน
เหลาน้ันเสียดวยทรัพยสมบัติน้ัน.   น้ีแล เรียกวา มหาโจรไดอาศัยการโปรยทรัพย. 
 
 มหาโจรเทีย่วไปคนเดยีว       เปนอยางไร ?         ภิกษุ ท. !       ในกรณีน้ีคือ
มหาโจรประพฤติตนเปนคนไมมเีหยาเรือน  เที่ยวไปแตผูเดียว.    ที่ทําเชนน้ีเพราะ
เหตุไร ?    เพราะมหาโจรน้ันคิดวา      “มนตลับของตนอยาไดแพรงพรายไป
ภายนอกเลย”   ดังน้ี.       น้ีแล   เรียกวา     มหาโจรเที่ยวไปคนเดียว. 
 
           ภิกษุ ท. ! มหาโจรผูประกอบดวยองคหาเหลาน้ีแลว        ยอมมีโอกาส
ตัดชองก็ได    ยองเบาก็ได    ปลนสดมภก็ได    ตีชิงก็ได.      ขอน้ีฉันใด ; 
 

. . . . .         . . . . .         . . . . . 
 
           ภิกษุ ท. ! ขอน้ีก็ฉันน้ัน    :    ภกิษุลามก      ผูประกอบดวยเหตุหาอยาง
ยอมทําตนใหถูกขุดราก    ใหถูกกําจัดความดี    เปนผูมีความชั่วติดตัว     ผูรูพากัน
ติเตียน      ไดประสพส่ิงมิใชบญุเปนอันมาก.      เหตุหาอยางอะไรกันเลา ?     เหตุ
หาอยางในกรณีน้ีคือ        ภิกษุลามก     ไดอาศัยที่ซองสุม ๑,     ไดอาศัยที่กําบัง ๑,
ไดอาศัยพึ่งพิงผูมีอํานาจ ๑,     ไดอาศัยการโปรยทรัพย ๑,     เที่ยวไปคนเดียว ๑ . 



๑๐                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุลามกไดอาศัยทีซ่องสมุ       เปนอยางไร ?          ภิกษุ ท. !        ในกรณี
น้ีคือ      ภิกษุลามกเปนผูประกอบดวยกายกรรมอันคดโกง,     เปนผูประกอบดวย
วจีกรรมอนัคดโกง,     เปนผูประกอบดวยมโนกรรมอนัคดโกง.     น้ีแล     เรียกวา
ภิกษุลามกไดอาศัยทีซ่องสุม. 
 
        ภิกษุลามกไดอาศัยที่กาํบัง  เปนอยางไร ?     ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ีคือ   ภิกษุ
ลามกเปนคนมีมิจฉาทิฏฐิ     ประกอบดวยทิฏฐิอันแลนดิ่ง    ไปจับเอาปลาย
สุดโตง  (แหงความเหน็ทั้งปวง).๑  น้ีแล   เรียกวา    ภิกษุลามกไดอาศัยที่กําบัง. 
 
 ภิกษุลามกไดอาศัยพึ่งพิงผูมอีํานาจ      เปนอยางไร ?         ภิกษุ ท. !       ใน
กรณีน้ีคือ          ภิกษุลามกไดอาศัยพระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชาเปน
ที่พึ่งวา     “ถาใครจักโจทเราดวยเรื่องอะไรๆ,   พระราชาหรืออาํมาตยผูใหญของ
พระราชา เหลาน้ี จักชวยโตแทนเรา”  ดังน้ี. ครั้นใครโจทภิกษลุามกน้ันดวยเรื่อง
อะไร ๆ ข้ึนจริง,      พระราชาหรืออํามาตยผูใหญของพระราชาเหลาน้ัน   ก็ชวยโต
แทนใหจรงิ.       น้ีแล   เรียกวา   ภิกษุลามกไดอาศัยพึ่งพิงผูมีอํานาจ. 
 
 ภิกษุลามกไดอาศัยการโปรยทรัพย     เปนอยางไร ?      ภิกษุ ท. !    ในกรณี
น้ีคือ      ภิกษุลามกเปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร       บิณฑบาต       เสนาสนะ       และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร       เธอมีแผนการไววา        “ถาใครจักโจทเราดวยเรื่อง
อะไร ๆ เราจักปดปากเขาเสียดวยลาภน้ี”   ดังน้ี.       ครั้นใครโจทภิกษุลามกน้ัน
ดวยเรื่องอะไร ๆ ข้ึนจริง,     เธอก็ปดปากคนเหลาน้ันเสียดวยลาภน้ัน.      น้ีแล 
เรียกวา      ภิกษุลามกไดอาศัยการโปรยทรัพย. 
 

๑.     เชนยึดความเห็นวา   ตายแลวเกิด,    หรือตายแลวสูญ   เปนตน ;     มิไดถือวา    มีเหตุมีปจจัย :      ถาปจจัย
เหลือ   ก็เกิด,     หมดปจจัย   ก็ไมเกิด,     ดังน้ี   เปนตน ;       ซึ่งเรียกวาอันตคาหิกทิฏฐิ. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๑๑ 
 

 

 ภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียว    เปนอยางไร ?    ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี 
คือ   ภิกษุลามกเลี่ยงไปอยูเสียตามชนบทปลายแดนแตผูเดียว       เธอเขาไปสูสกุล
ทั้งหลายในชนบท   ( ที่ไรการศึกษา )  น้ัน ๆ ยอมไดลาภ.      น้ีแล   เรียกวา   ภิกษุ
ลามกเที่ยวไปคนเดียว. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุลามก     ผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลาน้ีแลว     ยอม
ทําตนใหถูกขุดราก   ใหถูกกําจัดความดี   เปนผูมีความชั่วติดตัว    ผูรูพากันติเตียน
ไดประสพส่ิงมิใชบญุเปนอันมาก      อยางน้ีแล. 
 

กอดกองไฟ๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย  เห็นกองไฟใหญ   อันรอนแรง     ลุกโพลง
มีแสงโชติชวง      โนนหรือไม ?  
     “เห็น   พระเจาขา !”. 
 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย    จักตัดสินเน้ือความสองขอน้ีวาอยางไหน
จะดีกวากัน      คือ         การที่เขาไปน่ังกอด      นอนกอด      กองไฟกองใหญโนน
อันรอนแรงลุกโพลงมแีสงโชติชวง         กับ      การที่เขาไปน่ังกอด        นอนกอด
นางสาวนอยแหงกษัตริย     หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ     หรือนางสาวนอย
แหงคฤหบดี   ผูลวนแตมีฝามอืฝาเทาออนน่ิมนวล ?  
             “ขาแตพระองคผูเจริญ !       การท่ีเขาไปนั่งกอด      นอนกอด       นางสาวนอยแหงกษัตริย   
หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ       หรือนางสาวนอยแหงคฤหบดี     ผูลวนแตมีฝามือฝาเทาออนนิม่นวล 

 
๑.     บาลี   พระพุทธภาษิต   สตตก.  อ  ๒๓/๑๒๙/๖๙,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย    ท่ีโคนไมแหงหน่ึง,     ระหวาง

การเดินทาง     ถึงกองไฟใหญแหงหน่ึง     ในเขตประเทศโกศล. 



๑๒                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

นั่นแหละดีกวา  ;    เพราะวา การที่เขาไปนั่งกอดนอนกอดไฟกองใหญโนน       อันรอนแรงลุกโพลงมี
แสงโชติชวง     นั่นเปนความทุกขทนไดยาก    พระเจาขา”. 
 
           ภิกษุ ท. ! เราจักบอก        เราจักอธิบายแกพวกเธอท้ังหลายใหเขาใจ   :    
การที่เขาไปน่ังกอด     นอนกอดไฟกองใหญโนน     อันรอนแรงลุกโพลงมีแสง
โชติชวง  น่ันตางหาก  เปนการดี  สําหรับคนซ่ึงเปนคนทุศีล   มีความเปนอยูลามก   
ไมสะอาด    มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง   มีการกระทํา
ที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรย    ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย     เปนคนเนาใน    เปยกแฉะ    มี
สัญชาติหมกัหมม    เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.    ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
 
           ภิกษุ ท. ! เพราะวา การท่ีเขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย        
เน่ืองจากเหตุท่ีเขาไปนั่งกอด นอนกอดไฟกองใหญอยางน้ัน หาไดเปน
เหตุใหเขาตองไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ภายหลังแตความตาย
เพราะการทําลายแหงกาย  ไม ; สวนการที่เขาเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก
ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่
ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรย  ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย   เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ มี
สัญชาติหมกัหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย,    แลวยัง (มีความคิดที่จะ) เขาไป
น่ังกอด  นอนกอด  นางสาวนอยแหงกษัตริย    หรือนางสาวนอยแหงพราหมณ 
หรือนางสาวนอยแหงคฤหบดี   ผูลวนแตมีฝามือฝาเทาออนน่ิมนวลน้ัน  ยอม
เปนไปเพื่อความทุกข    ไมเก้ือกูลแกเขาตลอดกาลนาน      ภายหลังแตความตาย   
เพราะการทําลายแหงกาย      เขายอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๑๓ 
 

 

การ “ตัด” ถึงเยื่อในกระดูก๑ 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย     จักตัดสินเน้ือความสองขอน้ี       วาอยาง 
ไหนจะดีกวากัน คือ  การที่บุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาเชอืกทําดวยขนทราย 
อันเหนียวพันเขาที่แขงทั้งสองขางแลวถูไปถูมา  :    มันตัดผวิหนังแลวตัดหนัง, 
ตัดหนังแลวตัดเน้ือ, ตัดเน้ือแลวตัดเอ็น, ตัดเอ็นแลวตัดกระดูก, ตัดกระดกู 
แลวเขาจดเยื่อในกระดกูอยู กับ การรับการอภิวาทของพวกกษัตริยมหาศาล 
หรือพราหมณมหาศาล      หรือคฤหบดมีหาศาล ? 
 
         “ขาแตพระองคผูเจริญ !      การรับการอภวิาทของพวกกษัตริยมหาศาล   หรือพราหมณมหาศาล 
หรือคฤหบดีมหาศาล     นั่นแหละดีกวา ;     เพราะวาการท่ีถูกบุรุษมีกาํลังแข็งแรง     เอาเชือกขนทราย
อันเหนยีว    พนัแขงท้ังสองขางแลวถูไปถูมา  :  มันบาดผิวหนัง_ _ _ฯลฯ _ _ _จนจดเยื่อในกระดกู    นั่น
เปนความทุกข  ทนไดยาก พระเจาขา”. 
 
           ภิกษุ ท. ! เราจักบอก          เราจักอธิบายแกพวกเธอท้ังหลายใหเขาใจ :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง      เอาเชือกขนทรายอันเหนียว    พันแขงทั้งสองขาง
แลวถูไปถูมา : มันบาดผิวหนัง_ _ _ฯลฯ_ _ _จนจดเย่ือในกระดูก น่ันตางหากเปน
การดี  สําหรับคนซ่ึงเปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามกไมสะอาด มีความประพฤติ
ชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใช
สมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวา
ประพฤติพรหมจรรย     เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม  เหมือนบอ 

 
 ๑.     บาลี   พระพุทธภาษิต   สตฺตก.   อํ.   ๒๓/๑๓๐/๖๙,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย     ท่ีโคนไมแหงหน่ึง 
ในเขตประเทศโกศล. 



๑๔                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ที่เทขยะมูลฝอย.     ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
           
           ภิกษุ ท. ! เพราะวา   การท่ีเขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย
เน่ืองจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  เอาเชือกขนทรายอันเหนียว พัน 
แขงท้ังสองขางแลวถูไปถูมา  หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย   ทุคติ  
วินิบาต นรก  ภายหลังแตความตาย เพราะการทําลายแหงกาย ไม ;  สวน
การที่เขาเปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก ไมสะอาด   มีความประพฤติชนิดที่
ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง   มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน   ไมใชสมณะ
ก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ    ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย    ก็ปฏิญญาวาประพฤติ
พรหมจรรย   เปนคนเนาใน    เปยกแฉะ    มีสัญชาติหมักหมม      เหมือนบอที่เท
ขยะมูลฝอย, แลวยัง (มีความคิดที่จะ) รับการอภิวาทของพวกกษัตริยมหาศาล 
หรือพราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดมีหาศาลน้ัน   ยอมเปนไปเพือ่ความทุกข  ไม
เก้ือกูลแกเขาตลอดกาลนาน  ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย   
เขายอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก. 

 
การถูกแทงดวย “หอก”๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย  จักตัดสินเน้ือความสองขอน้ี  วาอยางไหน
จะดีกวากัน   คือ     การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง     แทงเอาที่หวางอกดวยหอกอัน
คมกลาทาน้ํามันทําใหลื่น  กับ  การรับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล  หรือ
พราหมณมหาศาล     หรือคฤหบดีมหาศาล ? 
 

๑.     บาลี   พระพุทธภาษิต   สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๓๑/๖๙,    ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีโคนไมแหงหน่ึง      
ในเขตประเทศโกศล. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๑๕ 
 

 

       “ขาแตพระองคผูเจริญ !  การรับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล หรือพราหมณมหาศาล   หรือ
คฤหบดีมหาศาล   นั่นแหละดีกวา  ;    เพราะวาการท่ีถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง    แทงเอาท่ีหวางอกดวย
หอกอันคมกลาทาน้ํามันทําใหล่ืน   นั่นเปนความทุกข    ทนไดยาก    พระเจาขา”. 
 
           ภิกษุ ท. ! เราจักบอก        เราจักอธิบายแกพวกเธอท้ังหลายใหเขาใจ   :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง      แทงเอาที่หวางอกดวยหอกอนัคมกลาทานํ้ามัน
ทําใหล่ืน   น่ันตางหาก     เปนการดี   สําหรับคนซ่ึงเปนคนทุศีล      มีความเปนอยู
ลามก  ไมสะอาด   มีความประพฤติชนิดทีต่นเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง    มีการ
กระทําที่ตองปกปดซอนเรน     ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ      ไมใชคน
ประพฤติพรหมจรรย   ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย   เปนคนเนาใน   เปยก
แฉะ     มีสัญชาติหมักหมม     เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.    ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
  
           ภิกษุ ท. ! เพราะวา  การท่ีเขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย
เน่ืองจากเหตุท่ีเขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  แทงเอาท่ีหวางอกดวยหอกอัน
คมกลาทาน้ํามันทําใหลื่น    หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดในอบาย    ทุคติ  
วินิบาต    นรก     ภายหลังแตความตาย    เพราะการทําลายแหงกาย  ไม ;   
สวนการที่เขาเปนคนทุศีล    มีความเปนอยูลามก   ไมสะอาด     มีความประพฤติ
ชนิดที่ตนเอง   นึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน   ไม 
ใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ    ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย   ก็ปฏิญญาวา
ประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมอืนบอที่
เทขยะมูลฝอย,  แลวยัง  (มีความคิดที่จะ) รับการไหวของพวกกษัตริยมหาศาล    
หรือพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดมีหาศาลน้ัน   ยอมเปนไปเพื่อความทุกข ไม
เก้ือกูลแกเขาตลอดกาลนาน     ภายหลังแตความตาย   เพราะการทําลายแหงกาย     
เขายอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก. 



๑๖                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

จีวรที่ลุกเปนไฟ๑ 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย    จักตัดสินเน้ือความสองขอน้ี  วาอยางไหน
จะดีกวากัน      คือ      การที่ถูกบุรุษมีกําลังมหาศาลเอาแผนเหล็ก        อันรอนเปน
เปลวไฟลุกโพลงมแีสงโชติชวง   มานาบเขาที่กาย    กับ  การนุงหมจีวร   ที่ 
พวกกษัตริยมหาศาล     หรือพราหมณมหาศาล     หรอืคฤหบดีมหาศาล    ถวาย
ดวยศรัทธา ? 
      
              “ขาแตพระองคผูเจริญ !       การนุงหมจวีร   ท่ีพวกกษัตริยมหาศาล      หรือพราหมณมหาศาล   
หรือคฤหบดีมหาศาล     ถวายดวยศรัทธา     นั่นแหละดกีวา  ;   เพราะวา    การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  
เอาแผนเหล็ก       อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง    มีแสงโชติชวง        มานาบเขาท่ีกาย        นัน่เปนความ
ทุกข    ทนไดยาก     พระเจาขา”. 
            
 ภิกษุ ท. !   เราจักบอก       เราจักอธิบายแกพวกเธอท้ังหลายใหเขาใจ   :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง        เอาแผนเหล็ก     อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง 
มีแสงโชติชวง    มานาบเขาที่กาย    น่ันตางหาก    เปนการดี  สําหรับคนซ่ึงเปน
คนทุศีล   มีความเปนอยูลามก   ไมสะอาด      มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึก
แลวก็กินแหนงตัวเอง      มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน         ไมใชสมณะก็
ปฏิญญาวาเปนสมณะ     ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย    ก็ปฏิญญาวาประพฤติ
พรหมจรรย    เปนคนเนาใน    เปยกแฉะ    มีสัญชาติหมักหมม       เหมือนบอที่ 
เทขยะมูลฝอย.      ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
 

 
๑.     บาลี     พระพุทธภาษิต   สตฺตก.   อํ.   ๒๓/๑๓๒/๖๙,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย      ท่ีโคนไมแหงหน่ึง                

ในเขตประเทศโกศล. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๑๗ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! เพราะวา  การท่ีเขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย 
เน่ืองจากเหตุท่ีเขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง    เอาแผนเหล็ก   อันรอนเปน
เปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติชวง   มานาบเขาท่ีกาย   หาไดเปนเหตุใหเขา
ตองเกิดในอบาย  ทุคติ   วินิบาต   นรก     ภายหลังแตความตาย    เพราะ
การทําลายแหงกาย  ไม ;  สวนการที่เขา  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก  ไม
สะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทําที่
ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวา   ประพฤติพรหมจรรย      เปนคนเนาใน    เปยกแฉะ   มี
สัญชาติหมกัหมม เหมอืนบอที่เทขยะมูลฝอย,   แลวยัง  (มีความคิดที่จะ)  นุงหม
จีวร     ที่พวกกษัตริยมหาศาล      หรือพราหมณมหาศาล      หรือคฤหบดมีหาศาล       
ถวายดวยศรัทธาน้ัน    ยอมเปนไปเพื่อความทุกข   ไมเก้ือกูลแกเขา   ตลอดกาล
นาน  ภายหลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย   เขายอมเขาถึง อบาย ทุคติ
วินิบาต นรก. 

กอนขาวที่ลุกเปนไฟ๑ 
           ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย  จักตัดสินเน้ือความสองขอน้ี  วาอยางไหน
จะดีกวากัน  คือ  การที่ถูกบุรุษมกีําลังแข็งแรง    เอาขอเหล็ก  อันรอนเปนเปลวไฟ
ลุกโพลงมแีสงโชติชวง   กระชากปากใหเปด   แลวโยนกอนเหล็กแดง  อันรอนแรง
ลุกโพลง   มีแสงโชติชวง    เขาไปในปาก  :   มันไหมริมฝปาก   ไหมปาก   ไหมลิ้น   
ไหมคอ   ไหมทอง   ไหมลําไสใหญของเขา    พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบ้ืองต่ํา 
กับ     การบริโภคกอนขาว    ที่พวกกษัตริยมหาศาล    หรือพราหมณมหาศาล     
หรือคฤหบดีมหาศาล     ถวายดวยศรัทธา ? 
 

๑.     บาลี     พระพุทธภาษิต     สตฺตก.   อํ.   ๒๓/๑๓๓/๖๙,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย     ท่ีโคนไมแหงหน่ึง          
ในเขตประเทศโกศล. 



๑๘                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !      การบริโภคกอนขาว  ท่ีพวกกษัตริยมหาศาล  หรือพราหมณมหาศาล 
หรือคฤหบดีมหาศาล   ถวายดวยศรัทธา   นั่นแหละดีกวา ; เพราะวา       การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง   
เอาขอเหล็ก    อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติชวง     กระชากปากใหเปด    แลวโยนกอนเหล็ก
แดง  อันรอนแรงลุกโพลงมีแสงโชติชวงเขาไปในปาก  :    มันไหมริมฝปาก   ไหมปาก  ไหมล้ิน  ไหม
คอ      ไหมทอง     ไหมลําไสใหญของเขา      พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบ้ืองตํ่า   นั่นเปนความทุกข   
ทนไดยาก    พระเจาขา”. 

 
 ภิกษุ ท. !   เราจักบอก       เราจักอธิบายแกพวกเธอท้ังหลายใหเขาใจ    :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง     เอาขอเหล็ก    อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมีแสง
โชติชวง    กระชากปากใหเปด   แลวโยนกอนเหล็กแดง  อันรอนแรงลุกโพลงมี
แสงโชติชวง เขาไปในปาก   :     มันไหมรมิฝปาก    ไหมปาก    ไหมล้ิน   ไหมคอ
ไหมทอง   ไหมลําไสใหญของเขา    พาลําไสเล็กออกมาโดยทวารเบื้องตํ่า    น่ัน
ตางหากเปนการดี  สําหรับคนซ่ึงเปนคนทุศีล    มีความเปนอยูลามก    ไมสะอาด
มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง          มีการกระทําที่ตอง
ปกปดซอนเรน       ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ         ไมใชคนประพฤต
พรหมจรรย ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย     เปนคนเนาใน    เปยกแฉะ    มี
สัญชาติหมกัหมม   เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.      ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 

 
 ภิกษุ ท. !   เพราะวา         การที่เขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย
เน่ืองจากเหตุที่เขาถกูบุรุษมีกําลังแข็งแรง เอาขอเหล็ก อันรอนเปนเปลวไฟลกุโพลง
มีแสงโชติชวง  กระชากปากใหเปด  แลวโยนกอนเหล็กแดง   อันรอนแรง           
ลุกโพลงมแีสงโชติชวง    เขาไปในปาก    หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดใน       อบาย     
ทุคติ     วินิบาต     นรก     ภายหลังแตความตาย    เพราะการทําลายแหงกาย   ไม ; 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๑๙ 
 

 

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

เตียงต่ังทีลุ่กเปนไฟ๑ 
 

 ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย  จักตัดสินเน้ือความสองขอน้ี  วาอยางไหน
จะดีกวากัน        คือ         การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง       จับเขาที่ศีรษะหรือที่คอ
กดใหน่ัง     หรือนอน         บนเตียงเหล็กหรือตั่งเหลก็            อันรอนเปนเปลวไฟ
ลุกโพลงมแีสงโชติชวง    กับ    การใชสอยเตียงต่ัง    ที่พวกกษัตริยมหาศาล    หรือ
พราหมณมหาศาล    หรือคฤหบดมีหาศาล    ถวายดวยศรัทธา ? 
 
        “ขาแตพระองคผูเจริญ !    การใชสอยเตียงต่ัง    ท่ีพวกกษัตริยมหาศาล    หรือพราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล      ถวายดวยศรัทธา      นั่นแหละดกีวา  ;  เพราะวา     การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง    
จับเขาท่ีศีรษะ  หรือคอ      กดใหนั่งหรือนอนบนเตียงเหล็กหรือต่ังเหล็ก    อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง
มีแสงโชติชวง      นั่นเปนความทุกข  ทนไดยาก    พระเจาขา”. 
 

๑.     บาลี    พระพุทธภาษิต   สตฺตก.   อํ.   ๒๓/๑๓๔/๖๙,        ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย      ท่ีโคนไมแหงหน่ึงในเขต
ประเทศโกศล. 



๒๐                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุ ท. !   เราจักบอก       เราจักอธิบายแกพวกเธอท้ังหลายใหเขาใจ    :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง     จับเขาที่ศีรษะหรือที่คอ    กดใหน่ังหรือนอนบน
เตียงเหล็กหรือต่ังเหล็ก      อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลง         มีแสงโชติชวงน่ัน
ตางหากเปนการดี    สําหรับคน  ซ่ึงเปนคนทุศีล   มีความเปนอยูลามก   ไมสะอาด
มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง           มกีารกระทําที่ตอง
ปกปดซอนเรน        ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ        ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย    เปนคนเนาใน    เปยกแฉะ      มี
สัญชาติหมกัหมม  เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.      ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
 
  
 ภิกษุ ท. !   เพราะวา  การท่ีเขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย
เน่ืองจากเหตุท่ีเขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จับเขาท่ีศีรษะหรือท่ีคอ กดให
น่ังหรือนอน บนเตียงเหล็กหรือต่ังเหล็ก    อันรอนเปนเปลวไฟลุกโพลงมี
แสงโชติชวง     หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดใน   อบาย   ทุคติ   วินิบาต 
นรก   ภายหลังแตความตาย    เพราะการทําลายแหงกาย  ไม ;      สวนการ
ที่เขา    เปนคนทุศีล   มีความเปนอยูลามก     ไมสะอาด      มีความประพฤติชนิดที่
ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง   มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน   ไมใชสมณะ
ก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติ
พรหมจรรย  เปนคนเนาใน   เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมกัหมม   เหมือนบอที่เทขยะ
มูลฝอย,     แลวยัง  (มีความคิดที่จะ)  ใชสอยเตียงต่ัง         ที่พวกกษัตริยมหาศาล       
หรือพราหมณมหาศาล    หรือคฤหบดมีหาศาล   ถวายดวยศรัทธาน้ัน    ยอม
เปนไปเพื่อความทุกขไมเก้ือกูลแกเขาตลอดกาลนาน ภายหลังแตความตาย  เพราะ
การทําลายแหงกาย      เขายอมเขาถึง   อบาย   ทุคติ   วินิบาต    นรก. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๒๑ 
 

 

กุฏิวิหารที่ลุกเปนไฟ๑ 
  
 ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย  จักตัดสินเน้ือความสองขอน้ี  วาอยางไหน
จะดีกวากัน     คือ       การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง       จับเอาเทาขึ้นขางบน     ให
หอยหัวลงลาง       หยอนลงในหมอโลหะ          ซึ่งกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลว
ไฟมแีสงโชติชวง  :   เขาถูกตมเดอืดเปนฟอง  บางคราวลอยขึ้นบน  บางคราวลอย
ลงต่ํา  บางคราวขวางอยู   กับ    การบริโภค (อาศัย) ในวิหาร      ที่พวกกษัตริย
มหาศาล     หรือพราหมณมหาศาล     หรือคฤหบดมีหาศาล    ถวายดวยศรัทธา ? 
  
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !     การบริโภค   (อาศัย)   ในวหิาร       ท่ีพวกกษัตริยมหาศาล   หรือ
พราหมณมหาศาล      หรือคฤหบดีมหาศาล      ถวายดวยศรัทธา นั่นแหละดีกวา ;  เพราะวา     การที่ถูก
บุรุษมีกําลังแข็งแรง       จับเอาเทาข้ึนขางบน ใหหอยหวัลงลาง    หยอนลงในหมอโลหะ     ซ่ึงกาํลังรอน
ลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสงโชติชวง     :    เขาถูกตมเดือดเปนฟอง       บางคราวลอยข้ึนบน    บางคราว
ลอยลงตํ่า     บางคราวขวางอยู       นั่นเปนความทุกขทนไดยาก     พระเจาขา”. 
  
 ภิกษุ ท. !   เราจักบอก      เราจักอธิบายแกพวกเธอท้ังหลายใหเขาใจ     :
การที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง   จับเอาเทาข้ึนขางบน    ใหหอยหัวลงลาง   หยอนลง
ในหมอโลหะ      ซ่ึงกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสงโชติชวง   :     เขาถูกตม
เดือดเปนฟอง     บางคราวลอยข้ึนบน      บางคราวลอยลงตํ่า      บางคราวขวางอยู
น่ันตางหาก     เปนการดี     สําหรับคน    ซ่ึงเปนคนทุศีล         มีความเปนอยูลามก 
 
 

๑.     บาลี    พระพุทธภาษิต   สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๓๕/๖๙,         ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย      ท่ีโคนไมแหงหน่ึงในเขต
ประเทศโกศล. 



๒๒                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ไมสะอาด    มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง   มีการกระทํา
ที่ตองปกปดซอนเรน     ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ     ไมใชคนประพฤติ
พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย      เปนคนเนาใน     เปยกแฉะ      มี
สัญชาติหมกัหมม เหมอืนบอที่เทขยะมูลฝอย. ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
 ภิกษุ ท. !   เพราะวา  การท่ีเขาจะตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย
เน่ืองจากเหตุท่ีเขาถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรง  จับเอาเทาข้ึนขางบน    ใหหอย
หัวลงลาง หยอนลงในหมอโลหะ ซึ่งกําลังรอนลุกโพลงเปนเปลวไฟมีแสง
โชติชวง  หาไดเปนเหตุใหเขาตองเกิดใน  อบาย ทุคติ วินิบาต นรก   ภาย 
หลังแตความตาย  เพราะการทําลายแหงกาย ไม ; สวนการที่เขาเปนคนทุศีล  
มีความเปนอยูลามก      ไมสะอาด         มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กิน
แหนงตัวเอง   มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน     ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปน
สมณะ    ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย     เปน
คนเนาใน     เปยกแฉะ        มีสัญชาติหมักหมม       เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย, 
แลวยัง  (มีความคิดทีจ่ะ)  บริโภค  (อาศัย) ในวิหาร     ท่ีพวกกษัตริยมหาศาล หรือ
พราหมณมหาศาล   หรือคฤหบดีมหาศาล   ถวายดวยศรัทธา  น้ัน  ยอมเปนไป 
เพื่อความทุกข    ไมเก้ือกูลแกเขา  ตลอดกาลนาน    ภายหลังแตความตาย   เพราะ
การทําลายแหงกาย      เขายอมเขาถึง   อบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก. 

.....    .....    ..... 
 ภิกษุ ท. !   เพราะฉะน้ันในเร่ืองน้ี    พวกเธอท้ังหลาย     พึงสําเหนียกใจ
ไววา  “เราทั้งหลาย   จะบริโภคจวีร   บิณฑบาต   เสนาสนะ    และคิลานปจจัย
เภสัชบริกขารของทายกทั้งหลาย โดยประการที่จักทําใหทายกเหลาน้ันไดรับผลมาก   
มีอานิสงสมาก ใหจงได ; และการบรรพชาของเราทั้งหลายเหลาน้ีเลา  ก็จักไมเปน 
หมันเสยีเปลา     แตกลับไดรับผล    มีกําไร”  ดังน้ี.       ภิกษุ ท. !      พวกเธอทั้ง 
หลาย      พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ี. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๒๓ 
 

 

ภิกษุ ท. !   ผูเห็นแกประโยชนตนก็ตาม        ควรแทที่จะทําตนใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท. 
 ภิกษุ ท. !   ผูเห็นแกประโยชนผูอื่นก็ตาม   ก็ควรแทที่จะทําตนใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท. 
 ภิกษุ ท. !   ผูเห็นแกประโยชนท้ังสอง    ( คือทั้งของตนทั้งของผูอื่น )
ก็ตาม    ก็ควรแทที่จะทําตนใหถึงพรอมดวยความไมประมาท ;     ดังน้ี. 
 
 เมื่อพระผูมีพระภาคเจา       กําลังแสดงเน้ือความดังที่กลาวมาน้ี         ต้ังแตเรื่องการกอดกองไฟ       เปนตนมา 
อยู,   ภิกษุประมาณ   ๖๐   รูป    ไดมีโลหิตอุนพุงพนออกจากปากแลว,   ภิกษุประมาณ    ๖๐    รูป        ไดบอกเลิก 
สิกขาหมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ         โดยไดสํานึกวา        ‘พรหมจรรยน้ีประพฤติกระทําไดยาก     กระทํา 
ไดยากอยางยิ่ง’,    แตภิกษุประมาณ ๖๐ รูป    อีกจํานวนหน่ึงน้ัน    ไดเปนพระอรหันต     มีจิตไมถือมั่นดวย             
อุปาทาน   เพราะหลุดพนจากอาสวกิเลสท้ังหลายแลวแล.  

 
ผูหมดหวัง๑ 

 ภิกษุ ท. !   คนชนิดไรชื่อวา   ผูหมดหวัง ? 
 ภิกษุ ท. !   ในโลกน้ี     คนบางคน    จําเพาะมาเกิดในตระกูลตํ่า      เชน
ตระกูลจัณฑาล     ตระกูลจักสาน     ตระกูลนายพราน     ตระกูลทําหนัง     หรือ
ตระกูลคนเทขยะมูลฝอย      เปนคนยากจน    ไมคอยมีขาวนํ้าจะบริโภค  เปนอยู
อยางแรนแคน เปนที่ซ่ึงแมของกินอันเปนเดนก็หากินไดโดยยาก   ซํ้ามีผิวพรรณ 
ข้ีเหร   นุงหมข้ีริ้ว   รางแคระ   อมโรค   ตาพิการ   มือแป   ขางอย   ออนเปล้ีย ไม
มีโอกาสจะไดขาว     ไดนํ้า     ผาผอน     ยวดยาน     เคร่ืองประดบั       เครื่องหอม 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๓๕/๔๕๒,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๒๔                                                                    ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เครื่องทา      เครื่องน่ังนอน      และเครื่องโคมไฟ     กะเขาเลย.      คนเข็ญใจผูน้ัน
ไดยินขาววา   “พวกกษัตริย  ไดทําการอภิเษกกษัตริยองคหน่ึง  ข้ึนเปนเจาแผนดิน
ดวยพิธีราชาภิเษก”   ดังน้ี,   ก็คิดถึงตัววา    “สําหรับเรา  ยอมไมมหีวัง    ที่กษัตริย
ทั้งหลาย     จักอภิเษกยกเราขึ้นเปนเจาแผนดิน      ดวยพิธีราชาภิเษกอยางน้ันบาง”
ดังน้ี.      ภิกษุ ท. !      น้ีเรียกวา    คนหมดหวัง. 
  
 ภิกษุ ท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน :    นักบวชบางคน  ในกรณีน้ี   เปน  คนทุศีล
มีความเปนอยูเลวทราม        ไมสะอาด        มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลว
ก็กินแหนงตัวเอง   มีการกระทําที่ตองปกปดซอนเรน   ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวา
เปนสมณะ    ไมใชคนประพฤติพรหมจรรยก็ปฏญิญาวาประพฤติพรหมจรรย  
เปนคนเนาใน   เปยกแฉะ   มีสัญชาติหมักหมม    เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.   นัก 
บวชผูน้ัน    ไดยินขาววา     “ภิกษุรูปหน่ึง ไดทําใหแจงเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ    
อันไมมีอาสวะ     เพราะหมดอาสวะ    ดวยปญญาอันย่ิงเอง   ในชาติที่ปรากฏอยูน้ี    
แลวจึงเขาอยูในวิหารธรรมน้ัน”   ดังน้ี,    ก็คิดถึงตัววา      “สําหรับเรา    ยอมไม
มีหวังเลย   ที่จะทําใหแจงเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ    อันไมมีอาสวะ    เพราะ
หมดอาสวะ    ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในชาติที่ปรากฏอยูน้ี  แลวจึงเขาอยูในวิหาร
ธรรมน้ัน”  ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !     น้ีเรียกวา   คนหมดหวัง. 
 

เมื่อโจรกําเริบ๑ 
 ภิกษุ ท. !   คราวใด   พวกโจรมกํีาลัง   พระราชาเส่ือมกําลัง,    คราวน้ัน
ทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุก    ที่จะเขาใน   ออกนอก   หรือจะมีใบบอกไปยัง 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทุก.   อํ.   ๒๐/๘๗/๒๘๔,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑   วาดวยการทุศีล                                                   ๒๕ 
 

 

ชนบทปลายแดน ;  ถึงแมพวกพราหมณและคฤหบดีก็หมดความสะดวกที่จะเขา
ใน    ออกนอก    หรือที่จะอํานวยการงานนอกเมือง.       ขอน้ีฉันใด ; 
 
 ภิกษุ ท. !   คราวใด     พวกภิกษลุามกมีกําลัง      และหมูภิกษผุูมีศีลเปน
ที่รักเส่ือมกําลัง ;   คราวน้ัน  หมูภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก    จําตองเปนผูน่ิง   เงียบเชียบ
อยูในทามกลางสงฆ หรือถึงกับตองไปอยูตามชนบทชายแดน ;  ฉันน้ันเหมือนกัน 
 
 ภิกษุ ท. !   เหตุเชนน้ี         มีข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนแกคนจํานวนมาก
เลย        กลับทําใหมหาชนขาดความสะดวกสบาย    เปนความเสียหายแกมหาชน
เปนอันมาก    และทั้งเปนความทุกข    ไมเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษยทัง้หลาย 
ทั่วกัน    แล. 
 
 

หมวดทีห่น่ึง   จบ. 
 

_________________ 



๒๖                                                                     

 



 

๒๗ 
 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
_______________  

น    เต    อหํ     อานนฺท    ตถา    ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ    อยางทะนุถนอม 

ยถา    กุมฺภกาโร    อามเก    อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ    ทําแกหมอ    ที่ยังเปยก    ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว    ขนาบอีก    ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว    ชี้โทษอีก    ไมมีหยดุ 

โย    สาโร,    โส    ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูได. 

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

 
นิธีนํว   ปวตฺตารํ              ยํ  ปสฺเส  วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ     ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา    ควรมองผูมปีญญาใด ๆ ที่คอยช้ีโทษ    คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป    วาคนน้ันแหละ    คือผูชี้ขมุทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส         เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู    ยอมมีแตดีทาเดยีว    ไมมีเลวเลย. 
( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖ )



 

๒๘ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๒ 

วาดวย    การไมสังวร 
____________ 

 
๑.    ผูถูกฉุดรอบดาน 
๒.    แมวตายเพราะหนู 
๓.    เน้ือนาที่ไมเกิดบญุ 
๔.    เสียขวัญต้ังแตเห็นผงคลี 
๕.    เสียขวัญต้ังแตเห็นยอดธงชัยของขาศึก 
๖.    เสียขวัญต้ังแตไดยินเสียงโหรอง 
๗.    เสียขวัญต้ังแตพอเริม่การสัมประหารกัน 
๘.    ผูตายคาท่ี 
๙.    ผูตายกลางบาน 

๑๐.    ผูตายที่บาน 
๑๑.    ผูรอดตาย 
๑๒.    ผูนอกรีต – เลยเถิด 
๑๓.    ผูชะลาใจ 
๑๔.    ผูชอบเขาบาน 
๑๕.    ผูชอบคลุกคลีกับชาวบาน



 

๒๙ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๒ 

วาดวย   การไมสังวร 
____________ 

 
ผูถูกฉุดรอบดาน๑ 

 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุผูไมมีสังวรน้ัน    เปนอยางไรเลา ?     ภิกษุ ท. !     ภิกษุ
ในกรณีน้ี       เมื่อเห็นรูปดวยตา,    ฟงเสียงดวยห,ู    ดมกลิ่นดวยจมูก,    ล้ิมรส
ดวยล้ิน,      สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,       รูธรรมารมณดวยใจ ;        ก็สยบอยูใน
อารมณที่นารัก     เคียดแคนในอารมณอันไมนารัก,     เปนผูไมต้ังไวซ่ึงกายคตา--
สติ,    มจิีตดอยดวยคุณธรรม,    ไมรูตามเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ     ปญญาวิมุตติ   
อันเปนที่ดบัแหงบาปอกุศลที่เกิดแลวแกเขาน้ัน   โดยส้ินเชิง. 
          
 ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมือนบุรษุจับสัตวหกชนิด     อันมีที่อยูอาศัยตางกัน
มีที่เที่ยวหากินตางกัน    มาผูกรวมกันดวยเชอืกอันมั่นคง       คือเขาจับงูมาผูกดวย
เชือกเหนียวเสนหน่ึง,  จับจระเข,  จับนก,  จับสุนัขบาน,  จับสุนัขจ้ิงจอก,  จับลิง,   
มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึง ๆ แลวผูกรวมเขาดวยกันเปนปมเดียวในทามกลาง 
ปลอยแลว.        ภิกษุ ท. !        ครั้งน้ัน    สัตวเหลาน้ัน     ทั้งหกชนิด        มีที่อาศัย              
 

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



๓๐                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

และที่เที่ยวตาง ๆ กัน     ก็ย้ือแยงฉุดดึงกัน    เพื่อจะไปสูที่อาศัยที่เที่ยวของตน ๆ  :
งูจะเขาจอมปลวก,        จระเขจะลงนํ้า,         นกจะบินขึ้นไปในอากาศ,         สุนัข
จะเขาบาน,       สุนัขจิง้จอกจะไปปาชา,        ลิงก็จะไปปา.          ครั้นเหน่ือยลากัน
ทั้งหกสัตวแลว   สัตวใดมีกําลังกวา       สัตวนอกน้ันก็ตองถูกลากติดตามไปตาม
อํานาจของสัตวน้ัน.    ขอน้ีฉันใด ; 
  
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุใดไมอบรมทําใหมากในกายคตาสติแลว   ตา    ก็จะฉดุ
เอาภิกษุน้ันไปหารูปที่นาพอใจ,       รูปที่ไมนาพอใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรู 
สึกอึดอัดขยะแขยง ;    หู   ก็จะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาเสียงทีน่าฟง,   เสียงที่ 
ไมนาฟงก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;    จมกู   ก็จะฉดุเอาภิกษุน้ันไป
หากล่ินที่น าสูดดม ,    กล่ินที่ไมนาสูดดมก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง ;    ลิ้น   ก็จะฉดุเอาภกิษุน้ันไปหารสท่ีชอบใจ,   รสที่ไมชอบใจก็กลาย 
เปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอดัขยะแขยง ;  กาย     ก็จะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาสมัผัสที่
ยั่วยวนใจ,    สัมผัสที่ไมย่ัวยวนใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง,        
และ    ใจ    ก็จะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาธรรมารมณที่ถูกใจ,   ธรรมารมณที่ไมถูกใจ 
ก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;   ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุผูไมมีสังวรเปนอยางน้ีแล. 

 
แมวตายเพราะหน๑ู 

 ภิกษุ ท. !   เรื่องน้ีเคยมีมาแลว    :    แมวตัวหน่ึง        ยืนคอยจองจับหนู
อยูที่ปากชองที่เทขยะมูลฝอยรมิฝาเรือน        ดวยหวังวา   “หนูตัวออน   จักออกมา 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๓๑๕/๖๘๑-๒,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน. 



หมวดท่ี ๒   วาดวยการไมสังวร                                             ๓๑ 
 

 

เพื่อหาเหย่ือในที่ใด  จักจับมันมากินเสียในที่น้ัน”  ดังน้ี.      ภิกษุ ท. !     ครั้งน้ัน
หนูตัวออนออกไปเพือ่หาเหย่ือแลว        แมวก็จับมันกลืนกินอยางรวดเร็ว   (ทั้ง-
เปน ๆ).     หนูตัวออนน้ันกัดลําไสของแมวน้ันบาง,    กัดลําไสสุดของแมวน้ัน
บาง ;     แมวน้ัน   ถึงแกความตาย   หรือไดรับทุกขเจียนตาย     เพราะการที่หนู 
กัดไสน้ัน ๆ เปนเหตุ. 
 ภิกษุ ท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน     :        ภิกษุบางรูปในกรณีน้ี      ในเวลาเชา
ครองจีวรถือบาตร     เขาไปสูหมูบานหรือนิคม     เพื่อบิณฑบาต,      ไมรักษากาย
ไมรักษาวาจา    ไมรักษาจิต,    ไมต้ังสติไว,    ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,  เธอ 
เห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมน้ัน ๆ ผูนุงชั่วหมชั่ว ครั้นไดเห็นมาตุคามผูนุงชั่ว
หมชั่ว เชนน้ันเขาแลว        ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ         ภิกษุน้ันมีจิตถูกราคะ
เสียบแทงแลว    ยอมถึงความตาย    หรือไดรบัทุกขเจียนตาย. 
 ภิกษุ ท. !   ที่เรียกวา     “ตายในอริยวินัย”      น้ัน         ไดแกผูที่บอก  
เลิกสิกขา    หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.       ที่เรียกวา   “ทุกขเจียนตาย” 
ไดแกผูที่ตองอาบัติอนัเศราหมองรายแรงอันใดอันหน่ึง    ถึงกับตองออกจากอาบัติ
น้ัน       ดวยระเบียบแหงการอยูกรรม. 

เนื้อนาท่ีไมเกิดบุญ๑ 
 ภิกษุ ท. !   ชางหลวงประกอบดวยองคหา เปนชางไมคูควรแกพระราชา
ไมเปนราชพาหนะได   ไมนับวาเปนของคูบารมีของพระราชา.  องคหาอะไรเลา ?
องคหาคือ     ชางหลวงในกรณีน้ี    เปนชางที่ไมอดทนตอรูปทัง้หลาย,   ไมอดทน
ตอเสียงทั้งหลาย,  ไมอดทนตอกล่ินทั้งหลาย,  ไมอดทนตอรสทัง้หลาย,  ไมอด 
ทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๗๖/๑๓๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย.   



๓๒                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุ ท. !   ชางหลวงที่ไมอดทนตอรูปทั้งหลาย          เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !     ในกรณีน้ี   ชางหลวงเมื่อออกศึก  ไดเห็นหมูพลชางก็ดี,  หมูพลมาก็ดี, 
หมูพลรถก็ดี,   หมูพลราบก็ดี,  (ของฝายขาศึก)  แลว   ก็ระยอ  หอหด  ถดถอยเสีย
ไมอาจจะเขาสูที่รบ.     ภิกษุ ท. !  ชางหลวงอยางน้ีชื่อวา  ไมอดทนตอรูปทั้งหลาย. 
 
 ภิกษ ุท. !   ชางหลวงที่ไมอดทนตอเสยีงทั้งหลาย       เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี   ชางหลวงเมื่อออกศึก    ไดยินเสียงหมูพลชางก็ดี,   หมูพล
มาก็ดี,         หมูพลรถก็ดี,        หมูพลราบก็ดี,             ไดยินเสียงกึกกองแหงกลอง
บัณเฑาะว   สังขและมโหระทึกก็ดี,       แลวก็ระยอ   หอหด   ถดถอยเสีย    ไมอาจ 
จะเขาสูที่รบ.   ภิกษุ ท. !    ชางหลวงอยางน้ีชื่อวา ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย. 
 
 ภิกษุ ท. !   ชางหลวงที่ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย         เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !     ในกรณีน้ี     ชางหลวงเมื่อออกศึก     ไดกล่ินมูตรและกรีส  (ปสสาวะ
และอุจจาระ)  ของชางทั้งหลาย     ชนิดที่เปนชั้นจาเจนสงครามเขาแลว      ก็ระยอ
หอหด    ถดถอยเสีย    ไมอาจจะเขาสูที่รบ.     ภิกษุ ท. !      ชางหลวงอยางน้ีชื่อวา
ไมอดทนตอกล่ินทั้งหลาย. 
 
 ภิกษุ ท. !   ชางหลวงที่ไมอดทนตอรสท้ังหลาย          เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !        ในกรณีน้ี        ชางหลวงเมื่อออกศึก        เมื่อไมไดรบัการทอดหญา
และนํ้ามื้อหน่ึงหรอืสองมือ้    สามมื้อ    ส่ีมื้อ    หรือหามื้อ      แลวก็ระยอ   หอหด
ถดถอยเสีย       ไมอาจจะเขาสูที่รบ.      ภิกษุ ท. !     ชางหลวงอยางน้ีชื่อวา     ไม
อดทนตอรสทั้งหลาย.  
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ภิกษุ ท. !   ชางหลวงที่ไมอดทนตอโผฏฐัพพะท้ังหลาย       เปนอยางไร
เลา  ?        ภิกษุ ท. !         ในกรณีน้ี       ชางหลวงเมือ่ออกศึก       ถูกศรท่ีเขายิงมา
อยางเร็วกะทันหันเขาหน่ึงลูก     หรือสองลูก     สามลูก     ส่ีลูก     หรือหาลูกแลว
ก็ระยอ  หอหด  ถดถอยเสีย    ไมอาจจะเขาสูที่รบ.     ภิกษุ ท. !    ชางหลวงอยางน้ี
ชื่อวา    ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทัง้หลาย. 

.....    .....    ..... 
 ภิกษุ ท. !   ฉันใดก็ฉันน้ันเหมือนกัน  :  ภิกษุ   เมื่อประกอบดวยเหตุ
หาอยางแลว    ยอมเปนผูไมควรแกของบูชา   ไมควรแกของตอนรับ   ไม 
ควรแกของทําบุญ     ไมควรทําอัญชลี     ไมเปนเน้ือนาบุญของโลกอยาง
ดีเยี่ยม. เหตุหาอยางอะไรกันเลา ?    เหตุหาอยางคือ    ภิกษุในกรณีน้ี    เปนผูไม
อดทนตอรปูทั้งหลาย,   ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย,   ไมอดทนตอกล่ินทั้งหลาย, 
ไมอดทนตอรสทั้งหลาย,     ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุ     เปนผูไมอดทนตอรูปทัง้หลาย        เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีน้ี    ไดเห็นรูปดวยตาแลว    ติดใจยินดีในรูปอันเปนที่ต้ัง
แหงความกําหนัดยินดี         ไมอาจจะต้ังจิตเปนกลางอยูได.       ภิกษุ ท. !    ภิกษุ
อยางน้ีชื่อวา      ไมอดทนตอรูปทัง้หลาย. 
          ภิกษุ ท. !   ภิกษุ     เปนผูไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย     เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !      ภิกษุในกรณีน้ี     ไดฟงเสียงดวยหูแลว       ติดใจยินดีในเสียงอันเปน
ที่ต้ังแหงความกําหนัดยินดี     ไมอาจจะต้ังจิตเปนกลางอยูได.      ภิกษุ ท. !    ภิกษุ
อยางน้ีชื่อวา      ไมอดทนตอเสียงทั้งหลาย. 
          ภิกษุ ท. !   ภิกษุ    เปนผูไมอดทนตอกลิ่นทัง้หลาย       เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ ท. !     ภิกษุในกรณีน้ี     ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว    ติดใจยินดีในกลิ่นอันเปน 
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ที่ต้ังแหงความกําหนัดยินดี     ไมอาจจะต้ังจิตเปนกลางอยูได.      ภิกษุ ท. !    ภิกษุ
อยางน้ีชื่อวา      ไมอดทนตอกล่ินทั้งหลาย. 
           ภิกษุ ท. !   ภิกษุ     เปนผูไมอดทนตอรสท้ังหลาย      เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !     ภิกษุในกรณีน้ี     ไดล้ิมรสดวยล้ินแลว    ติดใจยินดีในรสอันเปนที่ต้ัง
แหงความกําหนัดยินดี     ไมอาจจะต้ังจิตเปนกลางอยูได.   ภิกษุ ท. !   ภิกษุอยางน้ี
ชื่อวา      ไมอดทนตอรสทั้งหลาย. 
          ภิกษุ ท. !   ภิกษุ    เปนผูไมอดทนตอโผฏฐพัพะทั้งหลาย    เปนอยางไร
เลา ?     ภิกษุ ท. !       ภิกษุในกรณีน้ี     ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว      ติดใจ
ยินดีในโผฏฐัพพะอันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยินดี      ไมอาจจะตั้งจิตเปนกลาง
อยูได.    ภิกษุ ท. !      ภิกษุอยางน้ีชื่อวา      ไมอดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 
 
         ภิกษุ ท. !   ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยเหตหุาอยางน้ีแลว  ยอมเปนผูไมควร 
แกของบูชา          ไมควรแกของตอนรับ           ไมควรแกของทําบุญ           ไมควร
ทําอัญชลี      ไมเปนเน้ือนาบุญของโลกอยางดีเยี่ยมเลย. 
 

เสียขวัญต้ังแตเห็นผงคลี๑ 
 

          ภิกษุ ท. !   นักรบอาชีพบางประเภท      เพียงแตเห็นผงคล ี  (ฟุงข้ึนใน
กองทัพขาศึก)   ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม   หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู ไมอาจจะเขา 
ตอตานสงคราม.   นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีน้ีเปนเชนน้ี   เปนนักรบอาชีพ 
ประเภทแรก      มีอยูในโลก     หาไดในโลก . . . 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๐, ๑๐๑/๗๕,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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 ภิกษุ ท. !   นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชพีเชนน้ี        ก็มีอยูในหมูภิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมอืนกัน.          ในกรณน้ีีคือ        ภิกษุเพยีงแตเห็น      “ผงคล”ี
ก็ขวัญหนี      ครั่นคราม    หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู   ไมอาจจะสืบพรหมจรรย
ตอไปได   เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา     บอกเลิกสิกขา   หมุน
กลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.   ขอวา “ผงคลี” สําหรับภิกษุน้ันไดแกอะไรเลา ?   
ภิกษุ ท. !           ในกรณีน้ีคือ        ภิกษุไดฟงขาววา      สตรี       หรือกุมารี 
ในหมูบานหรือนิคมโนน          รูปสวย        เปนขวัญตา        เปนขวัญใจ         มี
ผิวพรรณและทรวดทรงงามย่ิงนัก.        ภิกษุน้ัน    เพียงไดยินขาวลือเทาน้ัน    ก็
ระยอทอถอย     ระทมระทด      หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู         ไมอาจจะสืบ
พรหมจรรยตอไปได     เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา      บอกเลิก
สิกขา    หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.   ความท่ีไดยินขาวหญิงงามนี้    ได
ในขอวา  “เห็นผงคล ี”   สําหรับภิกษุน้ัน.     ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมอืนนักรบอาชีพ
ผูน้ัน    เพียงแตเห็นผงคลี  (ฟุงข้ึนในกองทัพขาศึก) ก็ขวัญหนี  ครั่นคราม หว่ัน
หวาดจนสะกดใจไมอยู   ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม  ฉันใด ;   ภิกษุ ท. ! เรา
กลาวนักบวชน้ีวา    มีนักรบอาชีพชนิดน้ันเปนคูเปรียบ   ฉันน้ัน.     ภิกษุ ท. !  
นักบวชบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี           เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพ
ประเภทแรก    มีอยูในหมูภิกษุ    หาไดในหมูภิกษุ. 

เสียขวัญต้ังแตเห็นยอดธงชัยของขาศึก๑ 
 ภิกษุ ท. !   นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลไีด,     แตพอสกัวาเห็น
ยอดธงชัยของขาศกึเขาแลว       ก็ขวัญหนี       ครั่นคราม        หว่ันหวาดจนสะกด 
 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๐,๑๐๒/๗๕. 
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ใจไมอยู       ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม.        นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีน้ี
เปนเชนน้ี       เปนนักรบอาชพีประเภทท่ีสอง       มีอยูในโลก     หาไดในโลก . . . 
 
 ภิกษุ ท. !   นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชพีเชนน้ี        ก็มีอยูในหมูภิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมือนกัน.            ในกรณีน้ีคือ       ภิกษุทนตอ   “ผงคล”ี    ได, 
แตพอสักวาเห็น    “ยอดธงชยัของขาศกึ”    เขาแลว       ก็ระยอทอถอย        ระทม
ระทด    หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู   ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได   เปดเผย
ถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา      บอกเลิกสิกขา     หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่า
แหงคฤหัสถ.            ขอวา      “ยอดธงชัยของขาศึก”      สําหรับภิกษุน้ันไดแก
อะไรเลา ?      ภิกษุ ท. !      ในกรณีน้ีคือ ภิกษุ    ไมเพียงแตไดยินขาวดังกลาวแลว, 
แตวาเธอไดเห็นเองซ่ึงสตรีหรือกุมารี    รูปสวย    เปนขวัญตาเปนขวัญใจ      มีผิว 
พรรณและทรวดทรงงามย่ิงนัก.   ภิกษุน้ัน   ครั้นไดเหน็หญิงงามน้ันแลว   ก็ ระยอ
ทอถอย       ระทมระทด       หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู       ไมอาจจะสืบ
พรหมจรรยตอไปได     เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา      บอกเลิก
สิกขา      หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหสัถ.       ความท่ีไดเห็นหญิงงามน้ี  
ไดในขอวา  “เห็นยอดธงชัยของขาศึก”  สําหรับภิกษุน้ัน.  ภิกษุ ท ! เปรียบเหมือน
นักรบอาชพีประเภทที่ทนตอผงคลีได    แตพอสักวา    เห็นยอดธงชัยของขาศึก
เขาแลวก็ขวัญหนี    ครั่นคราม    หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู     ไมอาจจะ เขาตอ 
ตานสงคราม  ฉันใด ;    ภิกษุ ท. !    เรากลาวนักบวชน้ีวา  มีนักรบอาชีพชนิดน้ัน
เปนคูเปรียบ      ฉันน้ัน.           ภิกษุ ท. !          นักบวชบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี
เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพประเภทท่ีสอง      มีอยูในหมูภิกษุ        หาได
ในหมูภิกษ.ุ 
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เสียขวัญต้ังแตไดยินเสียงโหรอง๑ 
 ภิกษุ ท. !   นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลไีด,     ทนตอยอดธงชัย
ได,       แตพอสักวาไดยินเสยีงโหรองของขาศึกแลว       ก็ขวัญหนี        ครั่นคราม
หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู     ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม.       นักรบอาชีพบาง
ประเภทในกรณีน้ีเปนเชนน้ี        เปนนักรบอาชีพประเภทท่ีสาม       มีอยูในโลก 
หาไดในโลก . . .  
 
 ภิกษุ ท. !   นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชพีเชนน้ี        ก็มีอยูในหมูภิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมอืนกัน.        ในกรณีน้ีคือ     ภิกษุทนตอ   “ผงคลี”       ทนตอ
“ยอดธงชัยของขาศึก”  ได,          แตพอสักวาไดยิน    “เสียงโหรองของขาศึก”
เขาแลว   ก็ระยอทอถอย   ระทมระทด   หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู      ไมอาจจะ
สืบพรหมจรรยตอไปได     เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา       บอก
เลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.    ขอวา  “เสียงโหรองของ 
ขาศึก”  สําหรับภิกษุน้ันไดแกอะไรเลา ?   ภกิษุ  ท. !     ในกรณีน้ีคือ   ภิกษอุยูปา    
หรืออยูโคนไม    หรอือยูเรือนวาง,     มีมาตุคามเขาไปชวนระริกซิกซ้ี    สรวลเส 
หัวเราะเสียงดัง ย่ัวเยา.  ภิกษุน้ันถูกมาตุคามชวนระรกิซิกซ้ี   สรวลเส   หัวเราะ 
เสียงดังย่ัวเยาเขาแลว    ก็ระยอทอถอย    ระทมระทด    หว่ันหวาดจนสะกดใจ 
ไมอยู ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได       เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจ
ตอสิกขา    บอกเลิกสิกขา    หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.    ความท่ีถูก 
มาตุคามยั่วยวนกวนใจน้ี   ไดในขอวา   “เสยีงโหรองของขาศึก”  สําหรับภิกษุน้ัน.      
ภิกษุ  ท. !         เปรยีบเหมือนนักรบอาชพีประเภทท่ีทนตอผงคลี          ทนตอยอด 

 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๑,๑๐๓/๗๕. 
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ธงชัยได,      แตพอสักวา      ไดยินเสียงโหรองของขาศึกเขาแลว       ก็ขวัญหนี  
ครั่นคราม        หว่ันหวาดจนสะกดใจไมอยู      ไมอาจจะเขาตอตานสงคราม   ฉัน
ใด ;     ภิกษุ ท. !      เรากลาวนักบวชน้ีวา   มีนักรบอาชีพชนิดน้ันเปนคูเปรียบ  
ฉันน้ัน.   ภิกษุ ท. !    นักบวชบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี เปนนักบวชที่เปรียบดวย
นักรบอาชพีประเภทที่สาม       มีอยูในหมูภิกษุ   หาไดในหมูภิกษุ. 

 
เสียขวัญต้ังแตพอเริ่มการสมัประหารกัน๑ 

 
 ภิกษุ ท. !   นักรบอาชีพบางประเภททนตอผงคลไีด,     ทนตอยอดธงชัย
ได,     ทนตอเสียงโหรองได,      แตวา    พอเร่ิมการสัมประหารกันเทาน้ัน   ก็ยอม
แพ.        นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีน้ีเปนเชนน้ี      เปนนักรบอาชีพประเภท
ที่ส่ี      มีอยูในโลก    หาไดในโลก . . .  
         
 ภิกษุ ท. !   นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชพีเชนน้ี        ก็มีอยูในหมูภิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมอืนกัน.      ในกรณน้ีีคือ      ภิกษุทนตอ “ผงคลี”  ได    ทนตอ
“ยอดธงชัยของขาศึก” ได     และทนตอ   “เสียงโหรอง” ได,         แตวา     พอเร่ิม
การสัมประหาร       ก็ยอมแพ.        ขอวา     “การสัมประหารกัน”      สําหรับภิกษุ
น้ัน    ไดแกอะไรเลา ?         ภิกษุ ท. !        ภิกษุอยูปา       หรืออยูโคนไม      หรือ
อยูเรือนวาง,      มีมาตุคามเขาไปน่ังเบียดนอนเบียด      น่ังทับนอนทับ.      เมื่อเธอ
ถูกกระทําเชนน้ัน,         ไมทันจะไดบอกคืนสิกขา           ไมทันจะเปดเผยถึงความ
เปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา         ไดเสพเมถุนแลว.           ความที่ถูกกระทําเชนน้ี
ไดในขอวา     “เร่ิมการสัมประหารกัน”  สําหรับภิกษุน้ัน.         ภิกษุ ท. !      เปรียบ 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๑,๑๐๓/๗๕. 
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เหมือนนักรบอาชพีประเภทท่ีอดทนตอผงคลีได    ทนตอยอดธงชัยได    และทน 
ตอเสียงโหรองได,      แตวาไดยอมแพในขณะสักวาพอเริ่มการสัมประหารกัน  
ฉันใด ;     ภิกษุ ท. !     เรากลาวนักบวชน้ีวา     มีนักรบอาชีพชนิดน้ันเปนคูเปรียบ 
ฉันน้ัน.    ภิกษุ ท. !    นักบวชบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี    เปนนักบวชที่เปรียบ 
ดวยนักรบอาชีพประเภทท่ีส่ี     มีอยูในหมูภิกษุ     หาไดในหมูภกิษุ   แล. 
 

ผูตายคาที่๑ 
 ภิกษุ ท. !   นักรบอาชีพบางคน     ถือดาบและโล     สอดใสธนูและแลง
เขาสูสงครามอันประชิดแลว.      เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.   พวกขาศึก
ฆาเขาผูอุตสาหะพยายามอยูน้ันตายไป.         ภิกษุ  ท. !      นักรบอาชีพบางคนใน
กรณีน้ีเปนเชนน้ี   เปนนักรบอาชพีประเภทแรก     มีอยูในโลก    หาไดในโลก . . . 
 
 ภิกษุ ท. !   นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชพีชนิดน้ี        ก็มีอยูในหมูภิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมอืนกัน.      ในกรณน้ีีคือ    ภิกษุเขาไปอยูอาศัยหมูบานหรือ
นิคมแหงใดแหงหน่ึงอยู.     เวลาเชา    เธอครองจีวร    ถือบาตร    เขาไปสูหมูบาน
หรือนิคมน้ัน       เพื่อบิณฑบาต,      ไมรักษากาย      ไมรักษาวาจา      ไมรักษาจิต, 
ไมต้ังสติไว,        ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,        เธอเห็นมาตุคามในหมูบานหรือ
นิคมน้ัน นุงชั่วหมชัว่ ;  เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชัว่หมชั่วแลว,   ราคะก็เสียบ 
แทงจิตของเธอ.  ภิกษุน้ัน  มีจิตถูกราคะเสยีบแทงแลว   ไมทันบอกเลกิสิกขา  
ไมทันทําใหแจงซึ่งความเปนผูหมดกําลงัใจตอสิกขา  ไดเสพเมถุนแลว. 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๖, ๑๐๗/๗๖,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๔๐                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูน้ัน  ถือดาบและโล   สอดใสธนู
และแลง      เขาสูสงครามอันประชิดแลว ;     เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.
พวกขาศึกฆาเขาผูอุตสาหะพยายามอยูน้ันตายไป   ฉันใด ;   ภิกษ ุท. !    เรากลาว
นักบวชน้ีวา  มีนักรบที่ตายในสนามรบเปนคูเปรียบ  ฉันน้ัน .   ภิกษุ ท. ! นักบวช
บางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี        เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพประเภทแรก    
มีอยูในหมูภิกษุ      หาไดในหมูภกิษุ.   
 

ผูตายกลางทาง๑ 
 
 ภิกษุ ท. !   นักรบอาชีพบางคน          ถือดาบและโล          สอดใสธนู
และแลง      เขาสูสงครามอันประชิดแลว.      เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.
พวกขาศึกไดฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูน้ัน    จนมีแผลเต็มตัว.      พวก
เดียวกันนําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ  เพื่อนําไปสงหมูญาติ.        เขาถูกพวกญาติ
นํากลับไป  ยังไมทันถึงสํานักญาติ      ก็ตายเสียกลางทาง.         ภิกษุ ท. !    นักรบ
อาชีพบางคนในกรณน้ีีเปนเชนน้ี  เปนนักรบอาชพีประเภทท่ีสอง    มีอยูในโลก 
หาไดในโลก . . . 
 
 ภิกษุ ท. !   นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชพีชนิดน้ี       ก็มีอยูในหมูภิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมอืนกัน.     ในกรณีน้ีคือ     ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม
แหงใดแหงหน่ึงอยู.    เวลาเชา     เธอครองจีวร     ถือบาตร     เขาไปสูหมูบานหรือ 

 
๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๖, ๑๐๖/๗๖. 
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นิคมน้ัน  เพื่อบณิฑบาต,    ไมรกัษากาย  ไมรักษาวาจา  ไมรักษาจิต,   ไมต้ังสติไว, 
ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,   เธอเห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมน้ัน      นุงชั่ว
หมชั่ว ;    เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่วแลว,  ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ. 
ภิกษุน้ัน   มีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว   เรารอนกาย   รุมรอนใจ    ไดความคิดวา 
“อยาเลย   เราจักกลับไปสูอาราม,  จักบอกความน้ีแกภิกษุทั้งหลาย   ตามความ       
ในใจของเราวา           ทานผูมีอายุ ท. !    ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว     ถูกราคะ
ครอบงําแลว    ขาพเจาไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได      ขาพเจาตองเปดเผย
ถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา        จักบอกเลิกสิกขา      หมุนกลับคืนไปสู
เพศตํ่าแหงคฤหัสถ”    ดังน้ี.      ภิกษุน้ัน     คร้ันกลับไปยงัไมทันถึงอาราม    ก็
เปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลงัใจตอสิกขา    บอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสู
เพศต่ําแหงคฤหัสถ   ณ   กลางทางน่ันเอง. 
 
 
 ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูน้ัน     ถือดาบและโล     สอดใส
ธนูและแลง   เขาสูสงครามอันประชิดแลว ;     เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบ
น้ัน.     พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอตุสาหะพยายามอยูน้ัน    จนมีแผลเต็มตัว.    พวก
เดียวกันนําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ    เพื่อนําไปสงหมูญาติ.     เขาถูกพวกญาติ
นํากลับไปยังไมทันถึงสํานักญาติ        ก็ตายเสีย  ณ  กลางทางน่ันเอง        ฉันใด ; 
ภิกษุ ท. !    เรากลาวนักบวชน้ีวา    มีนักรบส้ินชีพกลางทางเปนคูเปรียบ ฉันน้ัน. 
ภิกษุ ท. !   นักบวชบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี     เปนนักบวชทีเ่ปรียบดวยนักรบ
อาชีพประเภทท่ีสอง     มีอยูในหมูภิกษุ      หาไดในหมูภิกษุ. 
 



๔๒                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ผูตายที่บาน๑ 
 ภิกษุ ท. !   นักรบอาชีพบางคน     ถือดาบและโล     สอดใสธนูและแลง
เขาสูสงครามอันประชิดแลว.    เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.     พวกขาศึก
ฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูน้ัน      จนมีแผลเต็มตัว.  พวกเดียวกันนําเอาตัว
เขาออกไปจากที่รบ เพื่อนําไปสงหมูญาติ.   พวกญาติชวยกันพยาบาลแกไขเขา.
เมื่อพวกญาติพยาบาลแกไขอยู    ก็ยังตายเพราะความเจ็บน้ันจนได.      ภิกษุ ท. !
นักรบอาชพีบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี  เปนนักรบอาชีพประเภทที่สาม  มีอยู  
ในโลก     หาไดในโลก . . . 
 ภิกษุ ท. !   นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชพี     ก็มีอยูในหมูภิกษ ุ   หาได
ในหมูภิกษเุหมือนกัน.         ในกรณีน้ีคือ           ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม
แหงใดแหงหน่ึงอยู.       เวลาเชา      เธอครองจีวร      ถือบาตร      เขาไปสูหมูบาน
หรือนิคมน้ัน    เพื่อบิณฑบาต,   ไมรักษากาย   ไมรักษาวาจา   ไมรักษาจิต,   ไมต้ัง
สติไว,      ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย,      เธอเห็นมาตคุามในหมูบานหรือนิคมน้ัน
นุงชั่วหมชัว่ ;     เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่วแลว,    ราคะก็เสียบแทงจิต
ของเธอ.     ภิกษุน้ันมีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว         ก็เรารอนกาย         รุมรอนใจ
ไดความคิดวา    “อยาเลย  เราจักกลับไปสูอาราม   จักบอกความน้ีแกภิกษุทัง้หลาย
ตามความในใจของเราวา   ทานผูมีอายุ ท. !   ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลวถูกราคะ
ครอบงําแลว   ขาพเจาไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได   ขาพเจาตองเปดเผยถึง
ความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  จักบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหง
คฤหัสถ”    ดังน้ี.     ภิกษุน้ัน ไปถึงอารามแลวบอกความน้ันแกภิกษุทั้งหลายวา 
“ทานผูมีอายุ ท. !    ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว ถูกราคะครอบงําแลว   ขาพเจาไม 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๖,๑๐๙/๗๖. 
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อาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได       ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจ 
ตอสิกขา      จักบอกเลิกสิกขา     หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ”  ดังน้ี. 
 
 เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน   ตักเตือนใหสติเธอ   พร่ําชีช้องใหเธอ
กลับใจวา   “ น่ีแนะทานผูมีอายุ !       พระผูมีพระภาคเจา    ไดตรสัแลววา     ‘กาม
ทั้งหลายมรีสอรอยนอย     มีทุกขมาก   มีความคับแคนใจมาก   โทษเพราะ 
กามน้ีมีมากเกินประมาณ. กามทั้งหลายเปรียบดวยทอนกระดกู, เปรียบดวย 
ชิ้นเน้ือ,    เปรียบดวยคบเพลิงหญา,  เปรียบดวยหลมุถานเพลิง,  เปรียบดวยความ
ฝน,    เปรียบดวยของท่ียืมเขามา,    เปรียบดวยผลไม,    เปรียบดวยเขียงสับเน้ือ, 
เปรียบดวยหอกและหลาว,   เปรียบดวยหัวงูพิษ ;    เพราะกามทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ  
มีรสอรอยนอย      มีทุกขมาก   มีความคับแคนใจมาก   โทษเพราะกามน้ีมีมากเกิน
ประมาณ’ ดังน้ี.       ขอทานผูมอีายุ  จงยินดีในพรหมจรรย,  ผูมอีายุ    อยาแสดง
ความทอแทตอสิกขา  แลวบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ
เสียเลย”.    ภิกษุน้ัน    ทั้ง ๆ ที่เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน    ตักเตือนให
สติอยางน้ี   ชี้ชองใหมองเห็น   แลวกลับใจเสียอยางน้ี  ก็ยังยืนกรานอยูวา   “ทาน
ผูมีอายุ ท. !  ถึงแมพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา  กามทั้งหลายมีรสอรอยนอย 
มีทุกขมาก    มีความคับแคนใจมาก โทษเพราะกามน้ีมีมากเกินประมาณ ก็จริงอยู
แล,    แตถึงกระน้ัน  ขาพเจาก็ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได      ขาพเจาตอง
เปดเผย      ถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา  จักบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืน
ไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถละ”  ดังน้ี.  ภิกษุน้ัน ไดเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลัง 
ใจตอสิกขา   บอกเลิกสิกขา   หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ  เสียจนได . 
  
 ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูน้ัน  ถือดาบและโล   สอดใสธนู 
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และแลง    เขาสูสงครามอันประชิดแลว ;       เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.
พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูน้ัน     จนมีแผลเต็มตัว.    พวกเดียวกัน
นําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ    เพื่อนําไปสงหมูญาติ.      พวกญาติชวยกันพยาบาล
แกไขเขา.     เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขอยู    ก็ยังตายเพราะความเจ็บน้ันจนได
ฉันใด ;  ภกิษุ ท. !   เรากลาวนักบวชน้ีวา  มีนักรบอาชีพชนิดทีส้ิ่นชีพที่บานญาติ
เปนคูเปรียบ  ฉันน้ัน.  ภิกษุ ท. ! นักบวชบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี เปนนักบวชที่
เปรียบดวยนักรบอาชพี       ประเภทที่สาม     มีอยูในหมูภิกษุ     หาไดในหมูภิกษุ. 

ผูรอดตาย๑ 
 ภิกษุ ท. !   นักรบอาชีพบางคน   ถือดาบและโล   สอดใสธนู    และแลง
เขาสูสงครามอันประชิดแลว.     เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.    พวกขาศึก
ฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูน้ัน    จนมีบาดแผลเตม็ตัว.    พวกเดียวกันนําเอา
ตัวเขาออกไปจากที่รบ   เพื่อนําไปสงหมูญาติ.      พวกญาติชวยกันพยาบาลแกไข
เขา.     เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขแลว     ก็หายจากความเจ็บน้ัน.     ภิกษุ ท. !
นักรบอาชพีบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี       เปนนักรบอาชีพประเภทท่ีส่ี     มีอยู
ในโลก     หาไดในโลก . . . 
 ภิกษุ ท. !   นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชพี  ก็มีอยูในหมูภิกษุ   หาไดใน
หมูภิกษุเหมือนกัน.       ในกรณีน้ี      คือภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใด
แหงหน่ึงอยู.     เวลาเชา     เธอครองจีวร    ถือบาตร  เขาไปสูหมูบานหรือนิคมน้ัน
เพื่อบิณฑบาต, ไมรักษากาย   ไมรักษาวาจา   ไมรักษาจิต, ไมต้ังสติไว,  ไมสํารวม
อินทรียทั้งหลาย,         เธอเห็นมาตุคามในหมูบานหรือนิคมน้ัน      นุงชั่วหมชั่ว ;
เพราะไดเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่วแลว,    ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ.       ภิกษุน้ัน 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๗, ๑๑๑/๗๖. 
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มีจิตถูกราคะเสียบแทงแลว    ก็เรารอนกาย    รุมรอนใจ   ไดความคิดวา   “อยาเลย
เราจักกลับไปสูอาราม  จักบอกความน้ีแกภกิษุทั้งหลาย   ตามความในใจของเราวา
ทานผูมีอายุ ท. !    ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว    ถูกราคะครอบงาํแลว      ขาพเจา
ไมอาจจะสืบพรหมจรรยตอไปได            ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมด
กําลังใจตอสิกขา จักบอกเลิกสิกขา    หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ”  ดังน้ี.
ภิกษุน้ัน ไปถึงอารามแลว  บอกความน้ันแกภิกษุทั้งหลายวา       “ทานผูมีอายุ ท. !
ขาพเจาถูกราคะแผดเผาแลว        ถูกราคะครอบงําแลว           ขาพเจาไมอาจจะสืบ
พรหมจรรยตอไปได         ขาพเจาตองเปดเผยถึงความเปนผูหมดกําลังใจตอสิกขา
จักบอกเลิกสิกขา     หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ”    ดังน้ี. 
 เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน          ตักเตือนใหสติเธอ       พร่ําชี้ชอง
ใหเธอกลับใจวา  “น่ีแนะทานผูมีอายุ !   พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสแลววา   ‘กาม
ทั้งหลาย มีรสอรอยนอย    มีทุกขมาก    มีความคับแคนใจมาก    โทษเพราะกามน้ี
มีมากเกินประมาณ.     กามทั้งหลายเปรียบดวยทอนกระดูก,     เปรียบดวยชิน้เน้ือ, 
เปรียบดวยคบเพลิงหญา,       เปรียบดวยหลุมถานเพลิง,         เปรียบดวยความฝน, 
เปรียบดวยของท่ียืมเขามา,           เปรียบดวยผลไม,           เปรียบดวยเขียงสับเน้ือ, 
เปรียบดวยหอกและหลาว,     เปรียบดวยหวังูพิษ ;   เพราะกามทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ
มีรสอรอยนอย       มีทุกขมาก     มีความคับแคนใจมาก      โทษเพราะกามน้ีมีมาก
เกินประมาณ’  ดังน้ี.  ขอทานผูมีอายุ จงยินดีในพรหมจรรย,   ผูมีอายุอยาแสดง
ความทอแทตอสิกขาบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถเสียเลย”.   
ภิกษุน้ัน    อันเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน    ตักเตือนใหสติอยางน้ี    
ช้ีชองใหมองเห็นแลวกลับใจเสียอยางน้ี     ก็ตัดสินใจใหความยินยอมวา  
“ทานผูมีอายุ ท. ! ถาอยางน้ันขาพเจาจักอตุสาหะ  จักดํารงพรหมจรรยไว จักยินดี 
ในพรหมจรรย.          ทานผูมีอายุ ท. !           บัดน้ี           ขาพเจาจักไมแสดงความ 
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ทอแทตอสิกขา         ไมบอกเลิกสิกขา        ไมหมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหง
คฤหัสถละ” ;   ดังน้ี. 
 
 ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผูน้ัน   ถือดาบและโล  สอดใสธนู
และแลง     เขาสูสงครามอันประชิดแลว ;      เขาอุตสาหะพยายามในการสูรบน้ัน.
พวกขาศึกฟนแทงเขาผูอุตสาหะพยายามอยูน้ัน   จนมีบาดแผลเต็มตัว.     พวก
เดียวกัน นําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบ   เพื่อนําไปสงหมูญาติ.    พวกญาติชวยกัน
พยาบาลแกไขเขา.        เขาถูกพวกญาติพยาบาลแกไขแลว       ก็หายจากความเจ็บ
น้ันได    ฉันใด ;    ภิกษุ ท. !      เรากลาวนักบวชน้ีวา     มีนักรบอาชีพทีร่อดตาย     
เปนคูเปรียบ     ฉันน้ัน.          ภิกษุ ท. !         นักบวชบางคนในกรณีน้ีเปนเชนน้ี
เปนนักบวชที่เปรียบดวยนักรบอาชีพ      ประเภททีส่ี่        มีอยูในหมูภิกษ ุ   หาได
ในหมูภิกษ ุ  แล. 
 

ผูนอกรีต - เลยเถิด๑ 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล         เมื่อประกอบดวยการ
กระทําหาอยาง        ยอมทําใหสกุลทั้งหลายหมดความรัก      หมดความพอใจ  ไม
เคารพ   และไมตั้งไวในภาวะที่ควร.   หาอยาง  อะไรกันเลา ? หาอยางคือ :- 
 
 (๑)   วางทาเปนกันเอง    กับคนท่ียังไมถึงขนาดเปนกันเอง. 
 (๒)   ทําตนเปนเจาก้ีเจาการ   ในส่ิงที่ไมไดรับอํานาจมอบหมาย. 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๕๔/๑๑๑,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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(๓)   คบคนฝายปฏิปกษ. 
 (๔)   ชอบพูดกระซิบที่หู. 
 (๕)   ขอมากเกินไป. 
          
           ภิกษุ ท. !   ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล        เมื่อประกอบดวยการ
กระทําหาอยางน้ี   ยอมทําใหสกุลทั้งหลายหมดความรัก     หมดความพอใจ  ไม
เคารพ     และไมต้ังไวในภาวะท่ีควร  แล. 
 

ผูชะลาใจ๑ 
 

 ภิกษุ ท. !   ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง       ยอมเปนผูทําใหเกิดการ
รังเกียจ  กนิแหนงแคลงใจ แกเพือ่นผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน วา คงจะเปน 
ภิกษุลามก, ถึงแมวาผูน้ัน จะเปนผูมีธรรมอันไมกลับกําเรบิ (คือเปนผูสิ้น 
อาสวะแลว)  ก็ตาม.     เหตุหาอยาง    อะไรกันเลา ? เหตุหาอยางคือ :-   
 (๑)    ไปมาหาสูสํานักหญิงแพศยาเนือง ๆ. 
 (๒)   ไปมาหาสูสํานักหญิงหมายเนือง ๆ. 
 (๓)   ไปมาหาสูสํานักสาวแกเนือง ๆ. 
 (๔)   ไปมาหาสูสํานักคนถูกตอนแลว๒เนืองๆ. 
 (๕)   ไปมาหาสูสํานักภิกษุณีเนือง ๆ. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๕๔/๑๑๑,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
๒. ศัพทน้ีวา   ปณฑก   แปลวา    คนท่ีถูกตอนแลว    มีท้ังหญิงและชาย,      เขาใจวา    ในยุคพุทธกาลใน  

อินเดียน้ัน      คนพวกน้ีเปนเคร่ืองมือทางอารมณชนิดหน่ึงดวย.        แตบางทานแปลคําคําน้ีวา       กระเทย,     นาแปลกอยู.  
พิจารณาดูแลว          นาจะไดแกคนเพศเดียวกัน            แตทําตนเปนเหมือนเพศตรงขามใหแกผูอื่นมากกวา.       นักศึกษา- - 
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ภิกษุ ท. !   ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุหาอยางน้ีแล            ยอมเปนผูทําให
เกิดการรังเกียจ       กินแหนงแคลงใจ     แกเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันวา
คงจะเปนภิกษุลามก,     ถึงแมวาผูน้ันจะเปนผูมีธรรมอันไมกลับกําเริบ   (คือเปนผู
ส้ินอาสวะแลว)  ก็ตาม. 

 
ผูชอบเขาบาน๑ 

  
 ภิกษุ ท. !   โทษหาอยางเหลาน้ี      เปนโทษแหงภิกษผุูเขาไปสูสกุลเปน
ปรกติ.      หาอยางอะไรเลา ?    หาอยางคือ :- 
 (๑) เธอ  ยอมจะตองอาบัติ     เพราะเทีย่วไปไมบอกลา. 
      (๒) เธอ  ยอมจะตองอาบัติ     เพราะน่ังรวมกับผูหญิงในที่ลับ. 
      (๓)    เธอ  ยอมจะตองอาบัติ     เพราะน่ังรวมกับผูหญิงในที่กําบัง. 
      (๔)    เธอ  ยอมจะตองอาบัติ     เพราะแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คํา. 
 (๕) เธอ  ยอมจะมากไปดวยความคิดที่หนักไปในทางกาม. 
         ภิกษุ ท. !   โทษหาอยางเหลาน้ีแล        เปนโทษแหงภิกษุผูเขาไปสูสกุล
เปนปรกติ. 

 
 
 
 
 

ชาวตะวันตก    แปลคํา ๆ  น้ีวา    คนถูกตอน,          ดู ๆ ก็ยังเขาใจยากอยูน่ันเอง.        ถาจะแปลวา   คนคนเดียวท่ี
ทําหนาท่ีไดท้ังสองเพศ     ก็ยังมีคําบาลีคําอื่นอีกคําหน่ึง    คือคาํวา     “อุภโตพยัญชนกะ”  ใชอยู ;      จึงเปนปญหา
ท่ีตองท้ิงไวสําหรับการสอบสวนตอไป. 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๘๗/๒๒๕. 
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ผูชอบคลุกคลีกับชาวบาน๑ 
 ภิกษุ ท. !   โทษหาอยางเหลาน้ี       เปนโทษแหงภิกษ ุ     ผูเขาไปสูสกุล
แลวคลุกคลีอยูในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร.      โทษหาอยาง      อะไรกันเลา ?
หาอยาง คือ :- 
 (๑) เธอ   ยอมไดเห็นมาตุคามเนือง ๆ. 
 (๒) เมื่อมกีารเห็น    ความใกลชิดทางกายก็มขีึน้. 
 (๓) เมื่อมีความใกลชิดทางกาย    ความสนิทสนมเปนกันเองก็มีขึ้น. 
 (๔) เมื่อมีความสนิทสนมเปนกันเองแลว   โอกาสก็มีขึ้น. 
 (๕) เมื่อภิกษุมีจิตตกตํ่าแลว          เปนอันหวังผลเหลาน้ีไดคือ         เธอ   
                 จะตองทนประพฤติพรหมจรรย           อันเต็มไปดวยอาบัติทีเ่ศรา 
                หมอง  หรือมิฉะน้ัน ก็จักตองบอกคืนสิกขา (สึก) หมุนกลับไปสูเพศ
  ต่ําแหงคฤหัสถเปนแท . 
                                                 
         ภิกษุ ท. !   โทษหาอยางเหลาน้ีแล    เปนโทษแหงภิกษุ    ผูเขาไปสูสกุล
แลวคลุกคลีอยูในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร. 
 
 

หมวดทีส่อง จบ. 
 

________________ 
 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๘๗/๒๒๖,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๕๐ 
 

 



 

๕๑ 
 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
_______________  

น    เต    อหํ     อานนฺท    ตถา    ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ    อยางทะนุถนอม 

ยถา    กุมฺภกาโร    อามเก    อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ    ทําแกหมอ    ที่ยังเปยก    ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว    ขนาบอีก    ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว    ชี้โทษอีก    ไมมีหยดุ 

โย    สาโร,    โส    ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูได. 

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

 
นิธีนํว   ปวตฺตารํ              ยํ  ปสฺเส  วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ     ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา    ควรมองผูมปีญญาใด ๆ ที่คอยช้ีโทษ    คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป    วาคนน้ันแหละ    คือผูชี้ขมุทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส         เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู    ยอมมีแตดีทาเดยีว    ไมมีเลวเลย. 
                                                    ( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖ )



 

๕๒ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๓ 

วาดวย   เกียรตแิละลาภสักการะ 
____________________ 

 
๑. ฤทธิเดชของลาภสักการะ 
๒. สุนัขข้ีเรื้อน 
๓. เตาติดชนัก 
๔. ปลากลืนเบ็ด 
๕. ผูกินคูถ 
๖. ผูติดเซิงหนาม 
๗. ผูถูกหลาวอาบยาพิษ 
๘. จักรแหงอสันีบาต 
๙. ลมเวรัมภา 

๑๐. ลูกสุนัขดุถูกขย้ีดวยดีสัตว 
๑๑. ความฉิบหายของผูหลงสักการะ 
๑๒. การออกผลเพื่อฆาตัวเอง 



 

๕๓ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๓ 

วาดวย   เกียรตแิละลาภสักการะ 
____________________ 

ฤทธิเดชของลาภสักการะ๑ 

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

ภิกษุ ท. !   สมณพราหณพวกใด      ไมรูจกัความยวนใจ     ไมรูจักโทษ
อันต่ําทราม          ไมรูจักอุบายเปนทางพน           ในกรณีอันเก่ียวกับลาภสักการะ
และเสียงเยินยอ      ตรงตามที่เปนจริง ;     สมณพราหมณพวกนั้น     จะกระทําให
แจงดวยปญญาอันย่ิงเอง    แลวเขาถึงความสงบอยู    หาไดไม. 

ภิกษุ ท. !   สมณพราหมณพวกใด      ไมรูจักมูลฐานเปนที่ตั้งขึ้น       ไม
รูจักความดับสนิท       ไมรู จักความยวนใจ       ไมรูจักโทษอันต่าํทราม  
ไมรูจักอุบายเปนทางพน       ในกรณีอันเก่ียวกับลาภสักการะและเสียงเยินยอ ตรง
ตามท่ีเปนจริง ;     สมณพราหมณพวกนั้น        จะกระทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิง
เอง    แลวเขาถึงความสงบอยู    หาไดไม. 
 

๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต    นิทาน .  สํ .  ๑๖ /๒๗๘ -๙ /๕๗๓ -๕๗๖ ,๕๗๙ ,      ตรัสแก ภิกษุ ท้ังหลาย
ท่ีเชตะวัน     ใกลนครสาวัตถี. 



๕๔                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุ ท. !   สมณพราหมณพวกใด         ไมรูจักลาภสักการะและเสียง 
เยินยอ ไมรูจักมูลฐานเปนที่ตั้งขึ้นแหงลาภสกัการะและเสยีงเยินยอไมรูจักความดับ 
สนิทแหงลาภสักการะและเสยีงเยนิยอ  ไมรูจกัหนทางใหถึงความดับสนิทแหงลาภ -
สักการะและเสยีงเยินยอ ;        สมณพราหมณพวกนั้นจะกระทําใหแจงดวยปญญา 
อันย่ิงเอง แลวเขาถึงความสงบอยู หาไดไม. 
 
 ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมือนบุรษุผูลํ่าสัน   นําเอาเชือกมีคมอันหยาบมาพัน
รอบ ๆ แขง  แลวสีไปสีมา.      เชือกน้ันยอมบาดผิวหนัง,      ครั้นบาดผิวหนังแลว
ยอมบาดหนัง,       ครั้นบาดหนังแลว    ยอมบาดเน้ือ,       ครั้นบาดเน้ือแลว    ยอม
บาดเอ็น,       ครั้นบาดเอ็นแลว     ยอมบาดกระดูก,       ครั้นบาดกระดูกแลว   ยอม
เขาจดอยูที่เย่ือกระดูก.     ขอน้ีฉันใด ;   ภิกษุ ท. !    ลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ี
ก็ฉันน้ัน   :     มันยอมจะบาดผิวหนัง,     ครัน้บาดผิวหนังแลว     ยอมจะบาดหนัง, 
ครั้นบาดหนังแลว   ยอมจะบาดเน้ือ,     ครั้นบาดเน้ือแลว    ยอมจะบาดเอ็น,   ครั้น
บาดเอ็นแลว     ยอมจะบาดกระดูก,       ครั้นบาดกระดูกแลว     ยอมจะเขาจดอยูที่
เย่ือกระดูก. 
 

ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน    อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา      ดวยอาการอยางน้ี.            เพราะฉะน้ัน     ในเรื่องน้ี     พวกเธอท้ังหลาย
พึงสําเหนียกใจไวดังน้ีวา   “เราทั้งหลายจักไมเย่ือใยในลาภสักการะ    และเสียง
เยินยอที่เกิดข้ึน.  อน่ึง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว  ตองไมมาหอหุม
อยูที่จิตของเรา”   ภิกษุ ท. !  พวกเธอท้ังหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ี  แล. 



หมวดท่ี ๓   วาดวยเกียรติและลาภสักการะ                                    ๕๕ 
 

 

สุนัขขี้เรือ้น๑ 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย   ตอการบรรลุพระนิพพาน    อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ   ไมมีธรรม
อื่นย่ิงกวา. 
 ภิกษุ ท. !   พวกเธอเห็นสุนัขจ้ิงจอกตัวที่อาศัยอยูเมื่อตอนยํ่ารุง      แหง
ราตรีน้ีไหม ? 
 “เห็น พระเจาขา”. 
 ภิกษุ ท. !   สุนัขจ้ิงจอกตัวน้ัน   เปนโรคหูชัน   (โรคเร้ือนสุนัข)๒  ว่ิงไป
บนแผนดนิก็ไมสบาย       ไปอยูที่โคนไมก็ไมสบาย      ไปอยูกลางแจงก็ไมสบาย.
มันไปในทีใ่ด    มันยืนในที่ใด    มันน่ังในที่ใด    มันนอนในที่ใด     ลวนแตไดรับ
ทุกขทรมาน    ในที่น้ัน ๆ. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ีก็เหมือนกัน,       คร้ันถูกลาภ
สักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว       มีจิตติดแนนอยู ในสิ่งน้ัน ๆ
ไปอยูสุญญาคารก็ไมสบาย          ไปอยูโคนไมกไ็มสบาย          ไปอยูกลางแจงก็ไม
สบาย.      เธอไปในที่ใด        เธอยืนในที่ใด        เธอน่ังในที่ใด        เธอนอนในที่ใด
ลวนแตไดรับทุกขทรมาน    ในที่น้ัน ๆ. 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย    ตอการบรรลุพระนิพพาน      อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ   ไมมีธรรม 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๗๐/๕๕๓-๔. 
 ๒.  ตามอรรถกถากลาววา      โรคหูชันเปนแกสุนัขในฤดูหนาว.     เม่ือเกิดเปนโรคชนิดน้ี       ขนของมัน                       
ก็รวงหลุดหมดท้ังตัว    เปนสัตวปราศจากขน    เปอยเนาไปท้ังตัว      ลมพัดมาถูกตองรางกายของมัน    มันเจ็บปวด                
ดูนาเวทนา     เหมือนคนท่ีถกูสุนัขบากัด    ไมอาจดํารงตนใหเปนปรกติ      หมุนตัวไป ๆ มา ๆ   ฉะน้ัน.       เม่ือ                       
โรคชนิดน้ีเกิดเปนขึ้น    มันจะตองวิ่งวุนไมหยุด    และไมมีท่ีไหนจะเปนท่ีสบายแกมันเลย. 



๕๖                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

อื่นย่ิงกวา     ดวยอาการอยางน้ี.      เพราะฉะน้ัน     ในเร่ืองน้ี       พวกเธอท้ังหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวดังน้ีวา      “เราทั้งหลายจักไมเย่ือใยในลาภสักการะและเสียง
เยินยอที่เกิดข้ึน.   อน่ึง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ   ที่เกิดข้ึนแลว     ตองไมมา
หอหุมอยูทีจิ่ตของเรา”.      ภิกษุ  ท. !    พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไวอยาง 
น้ี   แล. 
 

เตาติดชนัก๑ 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย    ตอการบรรลุพระนิพพาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา. 
 
 ภิกษุ ท. !   เรื่องเคยมีมาแลวแตหนหลัง    :     มีเตาพันธุเดียวกันจํานวน
มาก  ฝูงหน่ึง        อาศัยอยูนมนานในหวงนํ้าลึกแหงหน่ึง.         ครั้งน้ันเตาตัวหน่ึง
ไดเขาไปหาเตาอีกตัวหน่ึงถึงทีอ่ยู      แลวพูดวา   “พอเตาเอย !   เจาอยาไดไปเที่ยว
หากินทางถ่ินโนนเลย”.        ภิกษุ ท. !       เตา  (ตัวที่สอง)   ก็ยังขืนไปทางถ่ินน้ัน.
ชาวประมงไดแทงเตาตัวน้ันดวยชนัก.      กาลตอมา เตา   (ตัวที่สอง)  ไดเขาไปหา
เตา (ตัวที่หน่ึง)  ถึงที่อยู.       เตา (ตัวที่หน่ึง) ไดเห็น      เตา (ตัวที่สอง)  มาแตไกล, 
ครั้นเห็นจึงกลาวทักวา   “พอเตา  !    เจาไมไดไปเที่ยวหากินทางถ่ินโนนไมใช
หรือ ? ” 
 “พอเตา !    เราไดไปมาเสียแลว”. 
 “อยางไร   พอเตา !    ก็เจาถูกแทงถูกตีมาบางไหม ?” 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๖๗/๕๔๒-๕๔๔. 



หมวดท่ี ๓   วาดวยเกียรติและลาภสักการะ                                    ๕๗ 
 

 

“พอเตาเอย !     เราถูกแทงถูกตีเสียแลว      น่ี  เชือกสายชนัก     ยังมีติดหลัง
เรามาดวย”. 
  
 “พอเตาเอย !    สมนํ้าหนาที่ถูกแทง    สมนํ้าหนาแลวที่ถูกตี.   พอเตาเอย !
พอของเจา      ปูของเจา       ไดรับทุกขถึงความพินาศดวยเชือกเสนน้ีเหมือนกัน.
เจาจงไปเสียเดี๋ยวน้ีเถิด.        บัดน้ีเจาไมใชพวกของเราแลว”. 
 
 ภิกษุ ท. !   คําวา      “ชาวประมง”  เปนคําชื่อแทนคําวา   “มารผูมี
บาป”.     คําวา    “ชนัก”     เปนคําชื่อแทนคําวา       “ลาภสักการะและ
เสียงเยินยอ”.     คําวา   “เชือกดาย”   เปนคําชื่อแทนคําวา   “นันทิราคะ
(ความกําหนัดยินดีเพราะเพลิน)”.     ภิกษุ  ท . !      ก็ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง
ยังรูสึกอรอยติดใจในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึน      หรือดิ้นรนใครที่จะ
ไดอยู ;   ภกิษุน้ี  เราเรียกวา  ภิกษุผูไดรบัทุกข  ถึงความพินาศดวยชนัก      แลวแต
มารผูมบีาป      ใครจะทําประการใด. 
 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนพิพาน   อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา        ดวยอาการอยางน้ี.       เพราะฉะน้ัน       ในเร่ืองน้ี      พวกเธอท้ังหลาย
พึงสําเหนียกใจไวดังน้ีวา          “เราทั้งหลาย จักไมเย่ือใยในลาภสักการะและเสียง
เยินยอที่เกิดข้ึน.      อน่ึง    ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว     ตองไมมา
หอหุมอยูทีจิ่ตของเรา”.         ภิกษุ  ท. !      พวกเธอท้ังหลาย      พึงสําเหนียกใจไว
อยางน้ีแล. 



๕๘                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ปลากลืนเบ็ด๑ 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย    ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ   ไมมีธรรม 
อื่นย่ิงกวา. 
 ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมือนพรานเบ็ด  ซัดเบด็ที่มีเหย่ือลงไปในหวงนํ้าลึก.
ปลาที่เห็นแตจะกินเหย่ือตัวหน่ึง         ไดกลืนเบ็ดน้ันเขาไป.           ปลาที่กลืนเบ็ด
ตัวน้ัน        ยอมไดรับทุกขถึงความพินาศ         แลวแตพรานเบ็ดผูน้ัน     ใครจะทํา
ประการใด. 
 ภิกษุ ท. !   คําวา      “พรานเบ็ด”       เปนคําชื่อแทนคําวา      “มารผู
มีบาป”    คําวา   “เบ็ด”     เปนคําชื่อแทนคําวา    “ลาภสักการะและเสียง
เยินยอ”.    ภิกษุ  ท.  !        ก็ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง      ยังรูสึกอรอย     ยังติดใจในลาภ
สักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึน หรือดิ้นรนใครจะไดอยู ;     ภิกษน้ีุ     เราเรียกวา
ผูกลืนเบ็ดของมาร    จะไดรับทกุขถึงความพินาศ   แลวแตมารผูมบีาป   ใครจะทํา
ประการใด 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย   ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ    ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา     ดวยอาการอยางน้ี.            เพราะฉะน้ัน      ในเร่ืองน้ี     พวกเธอท้ังหลาย
พึงสําเหนียกใจไวดังน้ีวา      “เราทั้งหลาย     จักไมเย่ือใยในลาภสักการะและ 
เสียงเยินยอที่เกิดข้ึน.      อน่ึง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว    ตองไม
มาหอหุมอยูที่จิตของเรา”.       ภกิษุ  ท. !      พวกเธอท้ังหลาย        พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางน้ีแล. 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๖๖-๗/๕๓๘-๕๔๑. 



หมวดท่ี ๓   วาดวยเกียรติและลาภสักการะ                                    ๕๙ 
 

 

ผูกินคูถ๑ 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย     ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา. 
 ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมือนตัวกังสฬกะ๒   ซ่ึงกินคูถเปนอาหาร     อิ่มแลว
ดวยคูถ       ทองปองดวยคูถ ;         อน่ึง   กองคูถใหญ         ก็มีอยูตรงหนาของมัน
เพราะเหตุน้ันมันจึงนึกดูหมิ่นกังสฬกะตัวอื่นวา    “เราผูมีคูถเปนภักษา    อิ่มแลว
ดวยคูถ       ทองปองดวยคูถ.         อน่ึง    กองคูถใหญตรงหนาของเราก็ยังม ี.
กังสฬกะตัวอื่น          มีบุญนอย         มีเกียรตินอย         ไมรวยลาภดวยคูถ”
ดังน้ี. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ีก็เหมือนกัน,   เปนผูถูกลาภสักการะ
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว       มีจิตติดแนนอยูในส่ิงน้ัน ๆ,           ในเวลาเชา
ครองจีวร      ถือบาตร      เขาไปบิณฑบาตในหมูบาน    หรือในเมอืง,    เธอไดฉัน
ตามพอใจจนอ่ิมแลวในที่น้ันดวย,         ทั้งเขาก็นิมนตเพื่อฉันในวันพรุงน้ีดวย. 
ของบณิฑบาตก็เต็มบาตรกลับมาดวย.      ภิกษุน้ี    ครั้นกลับมาถึงวัดแลว      ก็พูด
พลาม    (เหมือนตัวกังสฬกะ)     ในทามกลางหมูเพื่อนภิกษุวา    “เราไดฉนัตาม
พอใจจนอ่ิมแลว   ทั้งเขายงันิมนตเพื่อฉันในวันพรุงน้ีอีก,    ของบิณฑบาตของเรา
น้ีก็เต็มบาตรกลับมา,   เรารวยลาภดวยจีวร     บิณฑบาต      เสนาสนะและคิลาน -
ปจจยัเภสชับริกขาร.    สวนภิกษุอื่น ๆ เหลาน้ี         มีบุญนอย        มีอภินิหารนอย 

 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๖๙/๕๔๗-๘. 

 ๒.  ตัวกังสฬกะ   เปนสัตวกินคูถชนิดหน่ึง   ซึ่งอรรถกถากลาววา    เวลากินคูถน้ัน     มันเอาสองเทาหลัง         
ยันแผนดิน     แลวยกสองเทาหนาต้ังไวบนกองคูถ     แลวแหงนหนากินไปพลาง. 



๖๐                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

จึงไมรวยลาภดวยจีวร      บิณฑบาต      เสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริกขาร”   
ดังน้ี. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุน้ันถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว  มีจิต
ติดแนนอยูในส่ิงน้ัน ๆ             ยอมนึกดูหมิน่ภิกษุเหลาอื่น             ผูมีศีลเปนที่รัก
ภิกษุ ท. !    การไดลาภของโมฆบุรุษชนิดน้ัน   ยอมเปนไปเพื่อทกุข  ไรประโยชน
เก้ือกูล     ส้ินกาลนาน. 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย    ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ   ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา    ดวยอาการอยางน้ี.      เพราะฉะน้ัน     ในเรื่องน้ี     พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังน้ีวา   “เราทั้งหลาย  จักไมเย่ือใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดข้ึน.    อน่ึง     ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว      ตองไมมาหอหุม
อยูที่จิตของเรา”        ภิกษุ ท. !     พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไว    อยางน้ีแล.  
 

ผูติดเซิงหนาม๑ 
 

 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน   อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ   ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา. 
 ภิกษุ ท. !   แกะชนิดมีขนยาว เขาไปสูเซิงหนาม    มันของอยูในที่น้ัน ๆ
ติดอยูในทีน้ั่น ๆ   พัวพันอยูในทีน้ั่น ๆ    ไดรับทุกขพินาศอยูในที่น้ัน ๆ,     ฉันใด ; 

 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๖๘/๕๔๕-๖. 



หมวดท่ี ๓   วาดวยเกียรติและลาภสักการะ                                    ๖๑ 
 

 

ภิกษุ ท. !   ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ีก็ฉันน้ัน :  เธอเปนผูถูกลาภสักการะ
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว         มีจิตติดแนนอยูในส่ิงน้ัน ๆ,         ในเวลาเชา
ครองจีวร   ถือบาตรเขาไปบิณฑบาตในหมูบาน   หรือในเมือง,        เธอของอยูใน
ที่น้ัน ๆ  ติดอยูในที่น้ัน ๆ  พัวพันอยูในที่น้ัน ๆ    ไดรับทุกขพินาศอยูในที่น้ัน ๆ. 
 
 ภิกษ ุท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย       ตอการบรรลุพระนิพพาน         อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ     ไมมี
ธรรมอื่นย่ิงกวา       ดวยอาการอยางน้ี.        เพราะฉะน้ัน      ในเรื่องน้ี      พวกเธอ
ทั้งหลาย       พึงสําเหนียกใจไวดังน้ีวา     “เราทั้งหลายจักไมเย่ือใยในลาภสักการะ
และเสียงเยินยอที่เกิดข้ึน.      อน่ึง          ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว
ตองไมมาหอหุมอยูทีจิ่ตของเรา”.      ภิกษุ ท. !     พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจ
ไวอยางน้ีแล. 

ผูถูกหลาวอาบยาพิษ๑ 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย     ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ      ไมมีธรรม
อื่นย่ิงกวา. 
 
 ภิกษุ ท. !   หลาวที่อาบยาพิษ     จะเสียบใครกันนะ ?          ลาภสักการะ
และเสียงเยินยอ    จะติดตามภิกษุ    ผูยังตองศึกษา     ยังไมลุถึงข้ันสุดแหงส่ิงที่ตน
จํานงหวัง. 

 

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



๖๒                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุ ท. !   คําวา    “หลาว”      เปนคําชื่อแทนคําวา     “ลาภสักการะ
และเสยีงเยนิยอ”. 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย        ตอการบรรลุพระนิพพาน      อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ       ไมมี
ธรรมอื่นย่ิงกวา   ดวยอาการอยางน้ี.      เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี   พวกเธอท้ังหลาย
พึงสําเหนียกใจไวดังน้ีวา         “เราทั้งหลาย         จักไมเย่ือใยในลาภสักการะ
และเสียงเยินยอที่เกิดข้ึน.      อน่ึง      ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    ที่เกิดข้ึนแลว
ตองไมมาหอหุมอยูที่จิตของเรา”.         ภกิษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียก
ใจไว   อยางน้ีแล. 
 

จักรแหงอสนีบาต๑ 
 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย       ตอการบรรลุพระนิพพาน        อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ      ไมมี
ธรรมอื่นย่ิงกวา. 
 ภิกษุ ท. !   จักรแหงอสนีบาตอันลุกโพลง   ตกลงถูกกระหมอมของใคร
กันนะ ?       ภิกษุ ท. !     ลาภสักการะและเสียงเยินยอ   จะตามติดภิกษุผูยังตอง
ศึกษา        ยังไมลุถึงข้ันสุดแหงส่ิงที่ตนจํานงหวัง. 
 ภิกษุ ท. !   คําวา     “จักรแหงอสนีบาตอันลุกโพลง”          เปนคําชื่อ
แทนคําวา  “ลาภสักการะและเสยีงเยินยอ”. 

 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๗๐/๕๔๙,๕๕๐.    



หมวดท่ี ๓   วาดวยเกียรติและลาภสักการะ                                    ๖๓ 
 

 

ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน    อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา     ดวยอาการอยางน้ี.      เพราะฉะน้ัน    ในเรื่องน้ี     พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังน้ีวา   “เราทั้งหลาย  จักไมเย่ือใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดข้ึน.     อน่ึง    ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  ที่เกิดข้ึนแลว    ตองไมมาหอหุม
อยูที่จิตของเรา”.       ภิกษุ ท. !     พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไว    อยางน้ีแล. 
 

ลมเวรัมภา๑ 
 

 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย ตอการบรรลุพระนิพพาน    อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา. 
 
 ภิกษุ ท. !   ลมชื่อวา    เวรัมภา๒   พัดอยูแตในอากาศเบ้ืองบน.    นกตัว
ใดบินเหินลมข้ึนไปถึงที่น้ัน    ลมเวรัมภาก็ซัดเอานกตัวน้ันใหลอยปลิวไป.     เมื่อ
นกถูกลมเวรัมภาซัดเอาแลว       เทาของมันขาดไปทางหน่ึง      ปกของมันขาดไป
ทางหน่ึง     ศีรษะของมันขาดไปทางหน่ึง     ตัวของมันขาดไปทางหน่ึง. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๗๑/๕๕๕-๖. 

 ๒. ลมเวรัมภา       นาจะไดแกลมท่ีเรียกกันตามภาษาชาวบานวา ลมกรดน่ันเอง.       ตามอรรถกถากลาววา             
ถามีคนขึ้นไปบนทองฟา    ขนาดท่ีสูงพอมองเห็นทวีปท้ังสี่      เล็กประมาณเทาใบบัว      ระยะสูงประมาณน้ีแหละ 
เปนระยะท่ีลมเวรัมภาพัด.      ยังมีนกชนิดหน่ึงท่ีบินไปถึงระยะสูงขนาดน้ัน       เรียกช่ือวา     “ วาตสกุณ-นกชอบ 
บินเหินลม”         และชอบเท่ียวรองในเวลาฝนตกแลวใหม ๆ           แลวบินไปในทองฟาสูงขนาดมีลมเวรัมภาพัด 
จึงถูกซัดเอาเทา    ปก    ศีรษะ    และตัว    ขาดไปคนละทิศละทาง. 



๖๔                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุ ท. !   ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ีก็เหมือนกัน   :   เธอถูกลาภสักการะ
และเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว         มีจิตติดแนนอยูในส่ิงน้ัน ๆ,         ในเวลาเชา
ครองจีวร     ถือบาตรเขาไปบิณฑบาตในหมูบาน     หรือในเมือง,     ไมรักษากาย, 
ไมรักษาวาจา,       ไมรักษาจิต,       ไมกําหนดสติ,       ไมสํารวมอินทรียทั้งหลาย ;
ภิกษุน้ัน        เห็นมาตุคามในที่น้ัน ๆ ที่นุงชัว่หมชั่ว,        ครั้นเห็นมาตุคามผูนุงชั่ว
หมชั่วแลว      ความกําหนัดก็เสียบแทงจิตของเธอ.        เธอน้ัน    ครั้นจิตถูกความ
กําหนัดเสียบแทงแลว     ก็บอกคืนสิกขา  (สึก)    กลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.
ภิกษุพวกหน่ึง      เอาจีวรของเธอไป         ภิกษุพวกหน่ึง        เอาบาตรของเธอไป
ภิกษุพวกหน่ึง         เอาผานิสีทนะของเธอไป       ภิกษุพวกหน่ึง        เอากลองเข็ม
ของเธอไป       เชนเดียวกับอวัยวะของนก      ซึ่งถูกลมเวรัมภาซัดเสียกระจัด
กระจายแลว    ฉะน้ัน. 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย    ตอการบรรลุพระนิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีธรรมอื่น
ย่ิงกวา      ดวยอาการอยางน้ี.      เพราะฉะน้ัน    ในเรื่องน้ี     พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังน้ีวา     “เราทั้งหลายจักไมเย่ือใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดข้ึน.      อน่ึง    ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว     ตองไมมาหอหุม
อยูที่จิตของเรา”.       ภิกษุ ท. !    พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ี   แล. 

ลูกสุนัขดุถูกขยี้ดวยดีสัตว๑ 
 ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย   อยานึกกระหย่ิมตอลาภสักการะและเสียง
เยินยอ      ที่เกิดแกพระเทวทัตเลย.       ตลอดเวลา   ที่พระเจาอชาตสัตตุกุมารยังไป 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๘๔/๕๙๓, ๕๙๔. 



หมวดท่ี ๓   วาดวยเกียรติและลาภสักการะ                                    ๖๕ 
 

 

บํารุงพระเทวทัตดวยรถ ๕๐๐ คัน  ทั้งเชาทั้งเย็น,    และอาหารที่นําไปมีจํานวนถึง
๕๐๐ สํารับ๑  อยูเพียงใด ;       ตลอดเวลาเพียงน้ัน,       พระเทวทัตหวังไดแตความ
เส่ือมในกุศลธรรมทัง้หลาย   อยางเดียว,         หวังความเจริญไมได. 
 
 
 ภิกษุ ท. !   ใครขยี้ดีสัตวเขาที่จมูกของลูกสุนัขตัวดุราย,        ลูกสุนัข
ตัวน้ันก็จะกลับดุยิง่กวาเดิม       ดวยการกระทําอยางน้ี.    ขอน้ีฉันใด  ;   ภิกษ ุท. !
ตลอดเวลาที่พระเจาอชาตสัตตกุมุารยังไปบํารุงพระเทวทัต         ดวยรถ ๕๐๐ คัน
ทั้งเชาทั้งเยน็,   และอาหารท่ีนําไปมีจํานวนถึง  ๕๐๐  สํารับ     อยูเพยีงใด ;  ตลอด 
เวลาเพียงน้ัน,  พระเทวทัตหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย อยางเดียว,    
หวังความเจริญไมได,     ฉันน้ัน. 
 
 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผด็
หยาบคาย     ตอการบรรลุพระนิพพาน           อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ     ไมมี
ธรรมอื่นย่ิงกวา        ดวยอาการอยางน้ี.          เพราะฉะน้ัน     ในเรื่องน้ี    พวกเธอ
ทั้งหลายพงึสําเหนียกใจไวดงัน้ีวา     “เราทั้งหลาย       จักไมเย่ือใยในลาภสักการะ
และเสียงเยินยอที่เกิดข้ึน.       อน่ึง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว  ตอง
ไมมาหอหุมอยูที่จิตของเรา”.   ภกิษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย     พึงสําเหนียกใจไว
อยางน้ีแล. 
 

๑.   สํารับในท่ีน้ี    ตรงกับบาลีท่ีวา  “ถาลิปากะ”    ถาลิปากะหน่ึง ๆ น้ัน    ตามอรรถกถาวาจุอาหารพอแก           
จํานวนคน ๑๐ คน   รับประทาน. 



๖๖                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ความฉิบหายของผูหลงสักการะ๑ 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน      อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ    ไมมีธรรม
อื่นย่ิงกวา. 
 ภิกษุ ท. !   พระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแลว
มีจิตติดแนนอยูในส่ิงน้ัน ๆ,     จึงทําลายสงฆ. 
 ภิกษุ ท. !   เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอา
แลว     มจิีตติดแนนอยูในส่ิงน้ัน ๆ,    รากเหงาแหงธรรมอันเปนกุศลของเธอจึง
ถึงความขาดสูญ. 
 ภิกษุ ท. !   เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอา
แลว      มีจิตติดแนนอยูในส่ิงน้ัน ๆ,    ธรรมอันเปนตัวกุศลของเธอ     จึงถึงความ
ขาดสูญ. 
 ภิกษุ ท. !   เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอา
แลว   มีจิตติดแนนอยูในส่ิงน้ัน ๆ,    ธรรมอันขาวสะอาดของเธอ  จึงถึงความขาด
สูญ. 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย  ตอการบรรลุพระนิพพาน      อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ    ไมมีธรรม
อื่นย่ิงกวา    ดวยอาการอยางน้ี.     เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี    พวกเธอท้ังหลายพึง
สําเหนียกใจไวดังน้ีวา    “เราทั้งหลาย จักไมเย่ือใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดข้ึน.    อน่ึง  ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว    ตองไมมาหอหุมอยู
ที่จิตของเรา”.      ภิกษุ ท. !     พวกเธอท้ังหลาย   พงึสําเหนียกใจไวอยางน้ี  แล. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๘๒/๕๘๒-๕๘๕. 



หมวดท่ี ๓   วาดวยเกียรติและลาภสักการะ                                    ๖๗ 
 

 

การออกผลเพื่อฆาตนเอง๑ 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ         เกิดข้ึนแลวแกพระเทวทัต
เพื่อฆาตนเอง      เพื่อความฉิบหายของตนเอง. 
 ภิกษุ ท. !   กลวยเมื่อจะออกผล       ก็ออกผลเพื่อฆาตนเอง        เพื่อ
ความฉิบหายของมันเอง     ขอน้ีฉันใด ;    ภิกษุ ท. !  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ
เกิดข้ึนแลวแกพระเทวทัต      เพื่อฆาตนเอง     เพื่อความฉิบหายของตนเอง    ขอน้ี
ก็ฉันน้ัน. 
 ภิกษุ ท. !   ไผเมื่อจะออกผล      ก็ออกผลเพื่อฆาตนเอง      เพื่อความ
ฉิบหายของมันเอง        ขอน้ีฉันใด ;        ภิกษุ ท. !    ลาภสักการะและเสียงเยินยอ
เกิดข้ึนแลวแกพระเทวทัต       เพื่อฆาตนเอง    เพื่อความฉิบหายของตนเอง    ขอน้ี
ก็ฉันน้ัน. 
 ภิกษุ ท. !   ไมออเมื่อจะออกผล       ก็ออกผลเพ่ือฆาตนเอง        เพื่อ
ความฉิบหายของมันเอง  ขอน้ีฉันใด ;      ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ
เกิดข้ึนแลวแกพระเทวทัต      เพื่อฆาตนเอง    เพื่อความฉิบหายของตนเอง     ขอน้ี
ก็ฉันน้ัน. 
 ภิกษุ ท. !   นางมาอัสดร       ยอมตั้งครรภ       เพื่อความตายของตนเอง
เพื่อความฉิบหายของตนเอง      ขอน้ีฉันใด ;      ภิกษุ ท. !    ลาภสักการะและเสียง
เยินยอ    เกิดข้ึนแลวแกพระเทวทัต    เพื่อฆาตนเอง    เพื่อความฉิบหายของตนเอง
ขอน้ีก็ฉันน้ัน. 
 ภิกษุ ท. !   ลาภสักการะและเสียงเยินยอ   เปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด
หยาบคาย       ตอการบรรลุพระนิพพาน          อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ     ไมม ี

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



๖๘                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ธรรมอื่นย่ิงกวา       ดวยอาการอยางน้ี.           เพราะฉะน้ัน     ในเรื่องน้ี    พวกเธอ
ทั้งหลาย      พึงสําเหนียกใจไวดังน้ีวา     “เราทั้งหลาย จักไมเย่ือใยในลาภสักการะ
และเสียงเยินยอที่เกิดข้ึน.      อน่ึง          ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดข้ึนแลว
ตองไมมาหอหุมอยูทีจิ่ตของเรา”.     ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย  พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางน้ี   แล. 
 
 
         พระผูมีพระภาคเจา     ไดตรัสความขอน้ันแลว     พระองคผูสุคตศาสดา        ไดตรัสนิคมวจนะน้ีอีกวา :- 

 
 

“สักการะ        ยอมฆาคนชั่ว          เหมือนผลกลวยฆา 
  ตนกลวย    ผลไผฆาตนไผ    ขุยออฆาตนออ    และสัตว 
  ที่เกิดในครรภฆานางมาอัสดร    ฉะน้ัน”  ดังน้ี   แล. 

 
 

หมวดทีส่าม จบ. 
 

_______________ 



 

๖๙ 
 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
_______________  

น    เต    อหํ     อานนฺท    ตถา    ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ    อยางทะนุถนอม 

ยถา    กุมฺภกาโร    อามเก    อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ    ทําแกหมอ    ที่ยังเปยก    ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว    ขนาบอีก    ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว    ชี้โทษอีก    ไมมีหยดุ 

โย    สาโร,    โส    ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูได. 

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

 
นิธีนํว   ปวตฺตารํ              ยํ  ปสฺเส  วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ     ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา    ควรมองผูมปีญญาใด ๆ ที่คอยช้ีโทษ    คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป    วาคนน้ันแหละ    คือผูชี้ขมุทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส         เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู    ยอมมีแตดีทาเดยีว    ไมมีเลวเลย. 
( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖ )



 

๗๐ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๔ 

วาดวย    การทาํไปตามอํานาจกิเลส 
_________________ 

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

         ๑๖. ปาชาผีดิบ



 

๗๑ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๔ 

วาดวย    การทาํไปตามอํานาจกิเลส 
________________ 

ผูไมหนุนหมอนไม๑ 
 ภิกษุ ท. !   ในบัดน้ี   เจาลิจฉวีท้ังหลาย  มีทอนไมเปนหมอนหนุน
เปนอยูอยางไมประมาท       มีความเพียรเขมแข็ง      ในการฝกวิชาใชศร.
พระราชาแหงมคธ       นามวา      อชาตสัตต ุ      ผูเวเทหิบุตร       ยอมหาชองทาง
ทําลายลางมิได    หาโอกาสทําตามอําเภอพระทัยแกเจาลิจฉวีเหลาน้ันมิได. 
 ภิกษุ ท. !   แตในกาลฝายอนาคต       เจาลิจฉวีทั้งหลาย     จักทําตนเปน
สุขุมาลชาติ      จนมีฝามือและฝาเทาออนน่ิม.         เจาลิจฉวีเหลาน้ัน      จักสําเร็จ
การนอนบนที่นอนอนัออนนุม      มีหมอนใหญ ๆ หนุน           ประทมจนกระทั่ง
พระอาทิตยข้ึน     คราวน้ัน   พระราชาแหงมคธนามวา    อชาตสัตตุ   ผูเวเทหิบุตร
จักไดชองทางทําลายลาง       จักไดโอกาสทําตามอําเภอพระทัย        แกเจาลิจฉวี
เหลาน้ัน. 
 ภิกษุ ท. !   ในบัดน้ี    ภิกษุท้ังหลาย     ก็มีทอนไมเปนหมอนหนุน
เปนอยูอยางไมประมาท    มีความเพียรเผากิเลส    ในช้ันความเพียรท่ีเปน 
 
                  ๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต    นิทาน.   สํ.   ๑๖/๓๑๒/๖๗๕-๖,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย     ท่ีกูฏาคารศาลา                 
ปามหาวัน    ใกลเมืองเวสาลี. 



๗๒                                                  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

หลักเปนประธาน.         มารผูใจบาป        จึงหาชองทางทําลายลางมิได         หา
โอกาสท่ีจะทําตามอําเภอใจแกภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันมิได . 
 
 ภิกษุ ท. !   ในกาลยืดยาวฝายอนาคต    จักมีภิกษุทั้งหลาย    ที่ทําตนเปน
สุขุมาลชาติ   จนมีฝามือและฝาเทาออนน่ิม.       ภิกษุเหลาน้ัน    จักสําเร็จการนอน
บนที่นอนอันออนนุม      มีหมอนใหญ ๆ หนุน      นอนจนกระท่ังพระอาทติยข้ึน.
คราวน้ันเอง     มารผูใจบาป      ก็จักไดชองทางทําลายลาง     จักไดโอกาสที่จะทํา
ตามอําเภอใจ    แกภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน. 
 
 ภิกษุ ท. !   เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี       พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียก
ใจไววา    “เราท้ังหลาย    จักใชทอนไมเปนหมอนหนุน      เปนอยูอยางไม
ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ในช้ันความเพียรท่ีเปนหลักเปนประธาน”
ดังน้ี.      ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 
 

ผูเห็นแกนอน๑ 
 ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย       จะเขาใจเรื่องน้ีกันอยางไร ?        พวก
เธอเคยไดเห็นไดฟงมาบางหรือ    วา    พระราชา     ผูเปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเษก
แลว      ทรงประกอบความสุขในการประทม     หาความสุขในการเอนพระวรกาย
หาความสุขในการประทมหลับ      ตามแตพระประสงคอยูเนืองนิจ         ยังคงทรง 
 

๑.   บาลี     พระพุทธภาษิต    ฉกฺก.   อํ.   ๒๒/๓๓๓/๒๘๘,          ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย     โดยปรารภเหตุ                 
ท่ีมีพระบวชใหมนอนสายจนกระท่ังพระอาทิตยขึ้น     ท่ีอุปฏฐานศาลา    ณ  เชตวัน. 



หมวดท่ี ๔   วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส                                  ๗๓ 
 

 

ปกครองราชสมบัติใหเปนที่รักใคร     ถูกใจของพลเมอืง     จนตลอดพระชนมชีพ
ไดอยูหรือ ? 
 “อยางน้ี    ไมเคยไดเห็นไดฟงเลย    พระเจาขา”. 

 ดีแลว     ภิกษุ ท. !     ขอที่กลาวน้ี     แมเราเอง            ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง
อยางน้ันเหมือนกัน. 
           ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย      จะเขาใจเรื่องน้ีกันอยางไร ?     พวกเธอ
เคยไดเห็นไดฟงมาบางหรือ     วา    ผูครองรัฐ     ก็ดี         ทายาทผูสืบมรดก    ก็ดี
เสนาบดี   ก็ดี     นายบาน   ก็ดี    และ   หัวหนาหมูบาน   ก็ดี   ประกอบความสุข
ในการนอน    หาความสุขในการเอนกาย    หาความสุขในการหลับ    ตามสบาย
ใจอยูเนืองนิจ      ยังคงดํารงตําแหนงน้ัน ๆ      ใหเปนที่รักใคร        ถูกใจของ 
(ประชาชนทุกเหลา)     กระทั่งลูกหมู       จนตลอดชวิีตไดอยูหรือ ? 
 “อยางน้ี    ไมเคยไดเห็นไดฟงเลย    พระเจาขา”. 

 ดีแลว       ภิกษุ ท. !       ขอที่กลาวน้ี     แมเราเอง       ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง 
อยางน้ันเหมือนกัน. 
 ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย จะเขาใจเรื่องน้ีกันอยางไร ? พวกเธอเคย
ไดเห็นไดฟงมาบางหรือวา  สมณะหรือพราหมณ     ที่เอาแตประกอบความสุข 
ในการนอน  หาความสุขในการเอนกาย  หาความสุขในการหลับ  ตามสบายใจ 
อยูเสมอ ๆ,    ทั้งเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย,    ไมรูประมาณใน
การบริโภค,      ไมตามประกอบธรรมเปนเคร่ืองต่ืน,      ไมเห็นแจมแจงซ่ึงกุศล -      
ธรรมทัง้หลาย,   ไมตามประกอบการทําเนือง ๆ ในโพธิปกขิยธรรม     ทั้งในยาม
ตนและยามปลาย,      แลวยังจะกระทําใหแจงได   ซ่ึงเจโตวิมุตติ     ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได      เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย       ดวยปญญาอันย่ิง
เองในทิฏฐธรรมเทียว    เขาถึงแลวแลอยูหรอื ? 



๗๔                                                  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

      “ขอน้ัน    ก็ยังไมเคยไดเห็นไดฟงเลย    พระเจาขา”. 

  
 ดีแลว     ภิกษุ ท. !      ขอที่กลาวถึงน้ี    แมเราเอง       ก็ไมเคยไดเห็นไดฟง
อยางน้ันเหมือนกัน. 
 
           ภิกษุ ท. !   เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี     พวกเธอทัง้หลาย    พึงสําเหนียก 
ใจไววา     “เราท้ังหลาย    จักคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย,      เปนผูรู
ประมาณในการบริโภค,    ตามประกอบธรรมเปนเครื่องต่ืน,    เปนผูเห็น 
แจมแจงซ่ึงกุศลธรรมท้ังหลาย, และจักตามประกอบอนุโยคภาวนาใน
โพธิปกขิยธรรม  ท้ังในยามตนและยามปลายอยูเสมอ ๆ”   ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !  
พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจ   อยางน้ีแล. 
 

ผูตองการนุงงามหมงาม๑ 
 

           ภิกษุ ท. !   ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย  ผูตองการ
ความสวยงามในเคร่ืองนุงหม     (จีวร),         เธอท้ังหลาย         เมื่อเปนเชนน้ันอยู
จักเริดรางจากการใชผาบังสุกุล,           จักเหินหางที่นอนท่ีน่ังอันเปนปาและปาชัฏ
เงียบสงัด,     จักมั่วสุมชมุนุมกันอยูแตในยานหมูบาน    นิคม    และเมืองหลวง
และจักถึงอเนสนกรรม            คือการแสวงหาอันไมสมควรหลายแบบหลายวิธี
เพราะความตองการความสวยงามในเคร่ืองนุงหมน้ันเปนเหตุ. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๔/๘๐,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๔   วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส                                  ๗๕ 
 

 

ภิกษุ ท. !   น้ี  เปน อนาคตภัยขอท่ีหน่ึง  ยังไมเกิดข้ึนในบัดน้ี   แตจัก 
เกิดข้ึนในเวลาตอไป.     พวกเธอทั้งหลายพงึสํานึกไว    ครั้นไดสํานึกแลว     ก็พึง
พยายามเพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 
 

ผูตองการกินดี๑ 
 ภิกษุ ท. !   ในกาลยืดยาวฝายอนาคต      จักมีภิกษุทั้งหลาย    ผูตองการ
ความเอร็ดอรอยในอาหาร,         เธอท้ังหลาย       เมื่อเปนเชนน้ันอยู       จักเริดราง
จากการเที่ยวบิณฑบาต,       จักเหินหางที่นอนท่ีน่ังอันเปนปาและปาชัฏเงียบ  
สงัด,    จักมั่วสุมชมุนุมกันอยูแตในยานหมูบาน    นิคม    และเมืองหลวง  และจัก
ถึงอเนสนกรรม      คือการแสวงหาอันไมสมควรหลายแบบหลายวิธี   เพราะ
ความตองการความเอร็ดอรอยในอาหารน้ันเปนเหตุ. 
           
 ภิกษุ ท. !   น้ี  เปน อนาคตภัยขอท่ีสอง  ยังไมเกิดข้ึนในบัดน้ี    แตจัก
เกิดข้ึนในเวลาตอไป.      พวกเธอท้ังหลายพึงสํานึกไว    ครั้นไดสํานึกแลว    ก็พึง
พยายามเพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 
 

ผูตองการอยูดี๒ 
 ภิกษุ ท. !   ในกาลยืดยาวฝายอนาคต         จักมีภิกษุทั้งหลาย        ผูตอง 
การนอนสบายน่ังสบาย,          เธอท้ังหลาย     เมื่อเปนเชนน้ันอยู      จักเริดรางจาก 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๔/๘๐. 
            ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๕/๘๐. 



๗๖                                                  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

การอยูปา (หรือจากการอยูโคนไม),    จักเหินหางทีน่อนที่น่ังอนัเปนปาและปา 
ชัฏเงียบสงดั,     จักมั่วสุมชุมนุมกันอยูแตในยานหมูบาน    นิคม    และเมืองหลวง
และจักถึงอเนสนกรรม   คือการแสวงหาอนัไมสมควรหลายแบบหลายวิธี เพราะ
ความตองการนอนสบายน่ังสบายน้ันเปนเหตุ. 
 
 ภิกษุ ท. !   น้ี  เปน อนาคตภัยขอท่ีสาม   ยังไมเกิดข้ึนในบัดน้ี   แตจัก
เกิดข้ึนในเวลาตอไป.     พวกเธอทั้งหลายพงึสํานึกไว     ครั้นไดสํานึกแลว    ก็พึง
พยายามเพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 
 
 

ภัยมีเพราะการระคนใกลชิดสตร๑ี 
 

 ภิกษุ ท. !   ในกาลยืดยาวฝายอนาคต   จักมีภิกษุทั้งหลาย   ที่มีการ          
อยูระคนใกลชิดกับพวกภิกษุณี         สิกขมานา๒       และสมณุทเทส๓,             เมื่อ
มีการระคนใกลชิดกันเชนน้ัน        ก็เปนอันหวังผลเหลาน้ีไดคือ         เธอท้ังหลาย
จักตองทนประพฤติพรหมจรรย    อันเต็มไปดวยอาบัติที่เศราหมอง   หรือมิฉะน้ัน
ก็จักตองบอกเลิกสิกขา      หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ. 

 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๕/๘๐. 
 ๒.  สิกขมานา    คือ   สามเณรีท่ีตองรับการอบรมพิเศษกอนบวชเปนภิกษุณีเปนเวลา   ๒  ป    โดยการรักษา                
ศีล    ๕    และสิกขาบทขอวิกาลโภชนอีกหน่ึง    รวมเปน    ๖    สิกขาบทไมขาดตกบกพรองเลย. 
 ๓.    สมณุทเทสในท่ีน้ี   คือ   สามเณรี. 



หมวดท่ี ๔   วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส                                  ๗๗ 
 

 

ภิกษุ ท. !   น้ี  เปน อนาคตภัยขอท่ีสี ่ ยังไมเกิดข้ึนในบัดน้ี   แตจักเกิด 
ข้ึนในเวลาตอไป.  พวกเธอท้ังหลายพึงสํานึกไว   ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึงพยายาม
เพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 

ภัยเกิดเพราะกลัวอด๑ 
 ภิกษุ ท. !   ในกาลยืดยาวฝายอนาคต       จักมีภิกษุทั้งหลาย        ที่มีการ
อยูคลุกคลีกับพวกคนทําการวัด      และสมณุทเทส  (สามเณร),          เมื่อมีการ
อยูคลุกคลีกันเชนน้ัน      ก็เปนอันหวังผลเหลาน้ีไดคือ    เธอท้ังหลายจักขวนขวาย
ทําการสะสมของกินไวบริโภคหลายอยางหลายประการ       และจักทํานิมิตอัน
หยาบ    ในการใชเขาขุดดินบาง    ในการใชเขาพรากของสดเขียวบาง๒. 
 ภิกษุ ท. !   น้ี   เปน  อนาคตภัยขอท่ีหา   ยังไมเกิดข้ึนในบัดน้ี    แตจัก
เกิดข้ึนในเวลาตอไป.      พวกเธอท้ังหลายพึงสํานึกไว        ครั้นไดสํานึกแลวก็พึง
พยายามเพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 
 

ราคีของนักบวช๓ 
  
 ภิกษุ ท. !   เครื่องเศราหมองของพระจันทรและพระอาทิตย   มีอยูส่ีอยาง
อันเปนเหตุใหพระจันทรและพระอาทิตย   ไมสุกใส   ไมสวางไสวรุงเรือง.  ส่ีอยาง 
 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๕/๘๐. 
 ๒.  คือถึงกับใชเขาขุดดิน    หรือเก็บผักผลไม    โดยตรง   หรือโดยการใชใบเปนตน ( โอฬาริกํป   นิมิตฺตํ                 
กริสฺสนฺติ   ปฐวิยาป   หริตคฺเคป ). 
 ๓.  บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๖๘/๕๐. 



๗๘                                                  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

อะไรบาง ?       ส่ีอยางคือ   เมฆ,   หมอก,   ผงคลี,   และอสุรินทราหู.      ภิกษุ ท. !
เครื่องเศราหมองของพระจันทรและพระอาทิตย       อันเปนเหตุใหพระจันทรและ
พระอาทิตยไมสุกใส     ไมสวางไสวรุงเรือง    มีอยูส่ีอยางน้ี ; 
           ภิกษุ ท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน :   เคร่ืองเศราหมองของสมณพราหมณ     ก็มี
อยูส่ีอยาง     อันเปนเหตุใหสมณพราหมณ ไมผองใส  ไมงามสงารุงเรือง.   ส่ีอยาง
อะไรบาง ?     ส่ีอยางคือ  :- 
 (๑)    สมณพราหมณพวกหน่ึง      ดื่มสุราเมรัย     ไมงดเวนจากการดื่มสุรา
เมรัย. 
 (๒)  สมณพราหมณพวกหน่ึง ยังมีการกระทํา (อยางใดอยางหน่ึง) อยางที่
คนคูเขาทําตอกัน๑    ไมงดเวนจากการกระทําเชนน้ัน. 
 (๓)   สมณพราหมณพวกหน่ึง   รับทองและเงิน    ไมงดเวนจากการรับทอง
และเงิน. 
 (๔)  สมณพราหมณพวกหน่ึง สําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชวิีตที่ผดิวิสยั
ของสมณะ    ไมงดเวนจากการเลี้ยงชีวิตทีผ่ิดวิสัย. 
 ภิกษุ ท. !   เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ มีอยูส่ีอยางน้ี    อันเปน
เหตุใหสมณพราหมณ    ไมผองใส    ไมงามสงารุงเรือง  แล. 

เมื่อโจรปลนชาวเมือง๒ 

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

๑.   เพศหญิงและเพศชาย   จะพึงทําแกกัน   เพ่ือกามารมณ   ระดับไหนก็ตาม. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวิ.  วิ.  ๑/๑๖๙/๒๓๐,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย    ท่ีกูฏาคารศาลา                             
ปามหาวัน    ใกลเมืองเวสาลี. 
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 (๑)   ภิกษุ ท. !        ความคิดของมหาโจรบางพวกในกรณีน้ีมีวา   “เมื่อไรหนอ 
เราจักเปนผูมีบริวารรอยหน่ึง    หรือพันหน่ึงแวดลอมเรา   เที่ยวไปในยานหมูบาน
นิคม  และเมืองหลวง,    จักไดฆาเอง    หรือใชใหบริวารฆา,    จักไดตัดเอง    หรือ
ใชใหบรวิารตัด,    จักไดเผาเอง     หรือใชใหบริวารเผา”  ดังน้ี.        ครั้นกาลตอมา
มหาโจรน้ันมีบริวารรอยหน่ึง  หรือพันหน่ึงแวดลอมแลว  เที่ยวไปในยานหมูบาน
นิคม  และเมืองหลวง,     ทําการฆาเอง และใหบริวารฆา,      ทําการตัดเอง และให
บริวารตัด,       ทําการเผาเอง    และใหบริวารเผา.       ขอน้ีฉันใด ;          ภิกษุ ท. !
ความคิดของภิกษุลามกบางรูปในกรณีน้ี   มีวา       “เมื่อไรหนอ        เราจักเปนผูมี
บริวารรอยหน่ึง   หรือพันหน่ึงแวดลอมเรา      เที่ยวจาริกไปในยานหมูบาน   นิคม
และเมืองหลวง,      เปนที่สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   นอบนอม      ของพวก
คฤหัสถและบรรพชิต,    เปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร”   ดังน้ี.       ครั้นกาลตอมา     ภิกษุลามกน้ันไดมีบริวาร
รอยหน่ึง     หรือพันหน่ึงแวดลอมแลว          เที่ยวจาริกไปในยานหมูบาน     นิคม
และเมืองหลวง,  เปนที่สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบนอม ของพวกคฤหัสถ
และบรรพชิต,  เปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย--
เภสัชบริกขาร ;  ฉันน้ันเหมือนกัน.      ภิกษุ ท. !   ภิกษุลามกน้ี   จัดเปน  มหาโจร
พวกแรก     ซ่ึงมีอยูในโลก     หาไดในโลก. 
 
           (๒)   ภิกษุ ท. !        พวกอื่นอีก,   ภิกษุลามกบางรูปในกรณน้ีี  ยอมเลาเรียน
ธรรมวินัย   ที่ตถาคตประกาศแลว    ยกตนวารูเอง   (หรือนําไปหาลาภผลเพื่อตน).
ภิกษุ ท. ! ภิกษุลามกน้ี จัดเปน มหาโจรพวกท่ีสอง ซ่ึงมีอยูในโลก หาไดในโลก. 
 
 (๓)   ภิกษุ ท. !        พวกอื่นอีก,     ภิกษุลามกบางรูปในกรณีน้ี       ยอมตาม
กําจัดพรหมจารีผูประพฤติพรหมจรรยไดบรสุิทธิ์            ดวยส่ิงอันไมใชเรื่องของ 
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พรหมจรรย  อันปราศจากมูลความจริง.      ภิกษุ ท. !   ภิกษุลามกน้ี   จัดเปน มหา
โจรพวกท่ีสาม   ซ่ึงมีอยูในโลก    หาไดในโลก. 
 (๔)   ภิกษุ ท. !       พวกอื่นอีก, ภิกษุลามกบางรูปในกรณีน้ี ยอมสงเคราะห 
และพูดจาและเกลี้ยกลอมพวกคฤหัสถ   ดวยครุภัณฑและครุบรกิขารอันเปนของ
สงฆ   คือของปลูกสรางในอาราม  พื้นที่อาราม  วิหาร  พื้นที่วิหาร  เตียง  ต่ัง ฟูก 
หมอน     หมอโลหะ   อางโลหะ   กะถางโลหะ กะทะโลหะ พรา ขวาน ผึ่ง จอบ 
สวาน  เชือก ไมไผ   หญาสําหรบัมุง หญาปลอง  หญา  ดินเหนียว       ส่ิงของที ่
ทําดวยไมและส่ิงของที่ทําดวยดนิ   เหลาน้ัน.   ภิกษุ ท. ! ภกิษุลามกน้ี จัดเปน 
มหาโจรพวกท่ีสี ่     ซ่ึงมีอยูในโลก    หาไดในโลก. 
 (๕)   ภิกษุ ท. !        ภิกษุพวกสุดทาย   จัดเปน   มหาโจรช้ันเลิศ   ในโลก             
พรอมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว     พรอมทั้งสมณพราหมณ   
เทวดา  พรอมทัง้มนุษย   คือ  ภิกษุลามก  กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม  อัน
ไมมีจริง  ไมเปนจริง.   ขอน้ันเพราะเหตุไร ?    ภิกษุ ท. !    เพราะวา   เธอ
บริโภคกอนขาวของชาวเมือง      ดวยอาการอันเปนขโมย. 
 

“ภิกษุใด       แสดงตัวเองซึ่งความจริงเปนอยางหน่ึง 
ใหคนอื่นเขาใจเปนอยางอ่ืนไป,       การบริโภคปจจัย
ดวยอาการแหงขโมยของเธอน้ัน     เปนเชนเดยีวกับ 
นายพราน     ผูลอลวงดักสัตวกิน      ฉะน้ัน.       คน 
เปนอันมาก   ที่มีผากาสาวพัสตรคลุมคอ  แตมีความ 
เปนอยูลามก       ขาดการสํารวม,        พวกคนลามก 
เหลาน้ัน  ตองไปเกิดในนรก  เพราะการกระทํากรรม 
อันหยาบชา.      มันกินกอนเหล็ก       ซึ่งเปรียบดวย 

   เปลวไฟอันรอนจัด    ยังจะดีกวา,     คนทุศีล    ไมม ี
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การสํารวม    บริโภคกอนขาวของชาวเมอืง    เปนการ 
ไมเหมาะสมเลย”. 

 
คนนอกบัญชี๑ 

 ภิกษุ ท. !   ภิกษุเหลาใด       เปนคนหลอกลวง      กระดาง      พูดพลาม
ยกตัว      จองหอง     ใจฟุงเฟอ ;        ภิกษุ ท. !       ภิกษุเหลาน้ัน        ไมใช
“คนของเรา”. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุเหลาน้ัน         ไดออกไปนอกธรรมวินัยน้ีเสียแลว ;
และพวกภกิษุเหลาน้ัน         ยอมไมถึงความเจริญ       งอกงาม       ไพบูลย       ใน
ธรรมวินัยน้ี   ไดเลย. 
 

คนแหวกแนว๒ 
 

 ภิกษุ ท. !   ภิกษุผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป,         เมื่อมีการกระทํา
สามอยางน้ีแลว,     จะไดชือ่วาเปน      ผูทํามหาชนใหเสื่อมเสยี      ทํามหาชน
ใหหมดสุข        ทําไปเพ่ือความฉิบหายแกมหาชน         ไมเปนประโยชน
เกื้อกูลแตเปนไปเพ่ือความทุกข         ท้ังแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย.         
การกระทําสามอยางอะไรบางเลา ?  สามอยาง คือ :- 
 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๓๓/๒๖. 

 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๓๓/๔๕๐. 
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(๑)        ทําการชักชวนมหาชนในกายกรรม๑         อันผิดแนวแหงการทาํ
ที่สุดทุกขในพระศาสนา. 
 (๒)       ทําการชักชวนมหาชนในวจีกรรม๒           อันผิดแนวแหงการทาํ
ที่สุดทุกขในพระศาสนา. 
 (๓)       ทําการชักชวนมหาชนในการบําเพ็ญทางจิต๓             อันผิดแนว
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป,         เมื่อมีการกระทํา
สามอยางเหลาน้ี   เขาแลว,    ไดชื่อวาเปนผูทํามหาชนใหเส่ือมเสีย   ทํามหาชนให
หมดสุข  ทําไปเพื่อความฉิบหายแกมหาชน  ไมเปนประโยชนเก้ือกูล,   แตเปน 
ไปเพื่อความทุกข    ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   แล. 

 
 คนทิ้งธรรม๔ 

 ภิกษุ ท. !   ในทิศใด       พวกภิกษุ       เกิดแกงแยง       ทะเลาะวิวาท
ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกปากอย ู ;          ภิกษุ ท. !      ทิศน้ัน     แมแตเพียง
นึกถึงก็ไมเปนท่ีผาสุกแกเราเสียแลว    ไมตองกลาวถึงการไปในที่น้ัน.   
ในกรณีน้ี เราเชื่อแนแกใจวา     เปนเพราะภิกษุเหลาน้ัน    ไดละทิ้งธรรมสามอยาง
เสยี แลวพากันมาถือ  ทําใหมากในธรรมสามอยาง.  ธรรมสามอยางอะไรบางเลาที่
เธอละทิ้งเสีย ?   สามอยาง   คือ :- 
 
 ๑.    กายกรรม   ในท่ีน้ี   อรรถกถา กลาวถึงการชักชวนใหไหวทิศ   เปนตน. 
 ๒.   วจีกรรม   ในท่ีน้ี   อรรถกถา กลาวถึงการชักชวนใหพูดเขวนอกลูนอกทาง   เปนตน. 
 ๓.    อรรถกถา  กลาวถึงการบอกกรรมฐานผิด ๆ   เปนตน. 
 ๔.    บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๕๕/๕๖๔. 
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 (๑)    ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม, 
 (๒)    ความตรึกในการทําความไมมุงราย, 
 (๓)    ความตรึกในการไมทําคนอ่ืนใหลําบาก.         ธรรมสามอยางเหลาน้ี
แล   ที่พวกภิกษุเหลาน้ัน  ละทิ้งเสียแลว. 
 ก็ธรรมอีกสามอยางอะไรบางเลา     ที่พวกภิกษุเหลาน้ันพากันถือ     กระทํา
เพิ่มพูนใหมาก ?   สามอยาง  คือ :- 
 (๑)     ความตรึกในทางกาม, 
 (๒) ความตรึกในทางมุงราย, 
 (๓)    ความตรึกที่กอใหเกดิความลําบากแกผูอื่น.      ธรรมสามอยางเหลาน้ี
แล    ที่พวกภิกษุเหลาน้ันพากันถือ   กระทําเพิ่มพูนใหมาก. 
 ภิกษุ ท. !   ในทิศใด     พวกภิกษุ   เกิดแกงแยง   ทะเลาะวิวาท   ทิ่มแทง
กันและกันดวยหอกปากอยู ;        ภิกษุ ท. !    ทิศน้ัน      แมแตเพียงนึกถึงก็ไมเปน
ที่ผาสุกแกเราเสียแลว     ไมตองกลาวถึงการไปในท่ีน้ัน.     ในกรณีน้ี    เราเชื่อแน
แกใจวา         เปนเพราะพวกภิกษุเหลาน้ัน        ละทิ้งธรรมสามอยางเหลาโนนเสีย
แลว     และพากันมาถือ    กระทําใหมากในธรรมสามอยางเหลาน้ีแทน. 
 

คืนวันทีม่ีแต “ความมืด”๑ 
 ภิกษุ ท. !   คืนวันของภิกษุทีป่ระกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลาน้ี
แลว,       ยอมผานไป     โดยหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมทัง้หลายอยางเดียว 
หาความเจริญมไิด.       หกอยางอะไรบางเลา ?     หกอยาง คือ     ภิกษุในกรณีน้ี :- 

 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ฉกฺก.   อํ.   ๒๒/๔๘๓/๓๕๕. 
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(๑) มีความตองการมากจนเปนทุกข       เพราะไมรูจักพอในเร่ืองจีวร,  
บิณฑบาต,  เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสชับริกขาร. 
 (๒) เปนคนไมมีศรัทธา. 
 (๓) เปนคนทุศลี. 
 (๔) เปนคนเกียจคราน. 
 (๕) เปนคนมีสติฟนเฟอน. 
 (๖) เปนคนมีปญญาทึบ. 
           ภิกษุ ท. !   คืนวันของภิกษุทีป่ระกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลาน้ี 
แลว,      ยอมผานไป      โดยหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว 
หาความเจริญมไิด. 

ผูถูกตรึง๑ 
 ภิกษุ ท. !   บรรพชิตรูปใด    จะเปนภิกษุหรือภิกษณุีก็ตาม     ยังละตะปู
ตรึงใจหาตัวไมได ;  คืนวันของบรรพชิตรูปน้ัน  ยอมผานไป  โดยหวังไดแตความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว      หาความเจริญมิได .      ตะปูตรึงใจหาตัว     
ที่บรรพชิตรูปน้ันยังละไมได    เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี        ยังสงสยั        เคลือบแคลง        ไมปลงใจ
เชื่อ      ไมเลื่อมใส    ในพระศาสดา.      ภิกษุใด   เปนดังกลาวน้ี     จิตของภิกษุน้ัน
ยอมไมนอมไป    เพือ่ความเพียรเผากิเลส     เพียรประกอบเนือง ๆ     เพียรต้ังหลัก
ติดตอเน่ืองกัน.      จิตของผูใด  ไมนอมไปตามนัยที่กลาวน้ี,    น่ันแหละ  เปนตะปู
ตรึงใจตัวทีห่น่ึง   ที่เธอน้ันยังละไมได. 
 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อํ.   ๒๔/๑๙/๑๔. 
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 ภิกษุ ท. !    อีกอยางหน่ึง ภิกษุ ยังสงสยั ฯลฯ   ในธรรม 
_ _ _ฯลฯ _ _ _ น่ันแหละ เปนตะปูตรึงใจตวัที่สอง   ที่เธอน้ันยังละไมได. 
 ภิกษุ ท. !    อีกอยางหน่ึง ภิกษุ ยังสงสยั ฯลฯ  ในพระสงฆ 
_ _ _ฯลฯ _ _ _ น่ันแหละ  เปนตะปูตรึงใจตัวที่สาม   ที่เธอน้ันยังละไมได. 
 ภิกษุ ท. !    อีกอยางหน่ึง ภิกษุ ยังสงสยั     ฯลฯ         ในไตรสิกขา 
_ _ _ฯลฯ _ _ _ น่ันแหละ  เปนตะปูตรึงใจตัวที่ส่ี   ที่เธอน้ันยังละไมได. 
 
 ภิกษุ ท. !   อีกอยางหน่ึง           ภิกษุเปนผูครุนโกรธในเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกัน,           ไมชอบใจ       มีจิตอันโทสะกระทบกระท่ังแลว      จน
เกิดเปนเคร่ืองตรึงใจ.      ภิกษุใด  เปนดังกลาวน้ี  จิตของภิกษุน้ัน  ยอมไมนอมไป
เพื่อความเพียรเผากิเลส      เพียรประกอบเนือง ๆ        เพียรต้ังหลักติดตอเน่ืองกัน.
จิตของผูใด     ไมนอมไปตามนัยที่กลาวน้ี,      น่ันแหละ    เปนตะปูตรึงใจตัวที่หา
ที่เธอน้ันยังละไมได. 
           ภิกษุ ท. !   บรรพชิตรูปใด    จะเปนภิกษุ    หรือภิกษณุีก็ตาม ยังละตะปู
ตรึงใจหาตัวไมได,       คืนวันของบรรพชิตรูปน้ัน     ยอมผานไป    โดยหวังไดแต
ความเส่ือมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว      หาความเจริญมไิด   แล. 

ผูถูกแมลงวันตอม๑ 
 ภิกษุ ท. !   เมื่อเชาน้ี เราครองจีวร ถือบาตร ไปบิณฑบาตในเมืองพาราณสี   
เราไดเห็นภิกษุรูปหน่ึง    เที่ยวบิณฑบาตอยูตามแหลงที่ซ้ือขายโคของพวกมิลักขะ  
เปนภิกษุมทีาทางกระหายกาม    คิดสึก   ปลอยสติ   ปราศจากสัมปชญัญะ   จิตฟุง  
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๖๑/๕๖๘,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลายท่ีอิสิปตนมฤคทายวัน. 



๘๖                                                  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ใจเขว     ผิวพรรณแหงเกรียม.        ครั้นเห็นแลว     เราไดกลาวกะภิกษุน้ันวา
“ภิกษุ !     เธออยาทาํตัวใหเนาพอง.          ตัวที่เนาพองสงกลิ่นเหม็นคาวคลุง
แลว    แมลงวันจักไมตอมไมดูดน้ัน    เปนไปไมได     นะภิกษุ !”         ดังน้ี.
ภิกษุน้ัน    ถูกเราทักอยางน้ี    ก็เกิดความสลดข้ึนในใจ. 
 
                ครั้นพระผูมีพระภาคเจา    ตรัสดังน้ีแลว      ภิกษุรูปหน่ึงไดทูลถามขึ้นวา   “อะไรเลาพระเจาขาช่ือวา    ของ 
เนาพอง ?  อะไรเลา   ช่ือวา กล่ินเหม็นคาว ?      อะไรเลา   ช่ือวา แมลงวัน ?” 

 
 “อภิชฌา    น่ีแหละภิกษุ !     ช่ือวา ของเนาพอง,     พยาบาท  ช่ือวา
กลิ่นเหม็นคาว,    ความคิดท่ีเปนอกุศลลามก   ช่ือวา แมลงวัน.    ตัวท่ีเนา
พองสงกลิ่นเหม็นคาวคลุงแลว    แมลงวันจักไมตอมไมดูดน้ัน      เปนไป
ไมได    นะภิกษุ  !”    ดังน้ี   แล.   
 
 

ปาชาผีดิบ๑ 

 
 ภิกษุ ท. !   โทษหาอยางเหลาน้ี        เปนโทษในปาชาผดีิบ.         หาอยาง
อะไรบาง ?        หาอยาง  คือ     ปาชาผีดิบเปนที่ไมสะอาด,    มีกล่ินเหม็น,    มีภัย
เฉพาะหนา,     เปนที่พักอาศัยของพวกอมนุษยที่ดุราย,      และเปนที่ที่รองไห 
พิไรร่ําของคนเปนจํานวนมาก.       โทษหาอยางเหลาน้ี      เปนโทษในปาชาผีดิบ. 

  
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๙๘/๒๔๙. 



หมวดท่ี ๔   วาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส                                  ๘๗ 
 

 

ภิกษุ ท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน   :   โทษหาอยางเหลาน้ี         เปนโทษใน
นักบวช     ท่ีเปรียบดวยปาชาผีดิบ.        หาอยางอะไรบาง ?     หาอยางคือ :- 
 
 (๑)     นักบวชบางคนในกรณีน้ี                เปนผูประกอบดวยการกระทาํ
ทางกายอันไมสะอาด,            ประกอบดวยการกระทําทางวาจาอันไมสะอาด,
ประกอบดวยการกระทําทางใจอันไมสะอาด.       ภิกษุ ท. !  เรากลาวการทําเชนน้ี
ของผูน้ันวา  เปนความไมสะอาด   ดุจดัง่ปาชาผีดิบ  ซึ่งเปนที่ไมสะอาด.  เรากลาว
นักบวชชนิดน้ี   วาเทียบกันไดกับที่ที่ไมสะอาด  ฉะน้ัน. 
 (๒)  เมื่อนักบวชประกอบกรรมไมสะอาดเชนน้ันอยู,  เสียงเลาลอือันชั่วชา   
ก็ระบือไป.     ภิกษุ ท. !    เรากลาวเสียงเลาลืออันชั่วชาน้ีของผูน้ัน วา    เปนกลิ่น
เหม็น   ดุจดั่งปาชาผดีบิ   ซึ่งเปนที่มีกลิ่นเหม็น.  เรากลาวนักบวชชนิดน้ี   วาเทียบ
กันไดกับทีท่ี่มีกล่ินเหม็น  ฉะน้ัน. 
 (๓)    ผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน          ซึ่งมศีีลเปนที่รัก          ยอมเวน
หางไกลจากคนที่มีกลิ่นเหม็นเชนกลาวน้ันเสีย.          ภิกษุ ท. !       เรากลาวการ
ที่เพื่อน ๆ เวนหางไกลน้ีของผูน้ัน        วา   เปนภัยเฉพาะหนา      ดุจดัง่ปาชาผีดิบ
ซึ่งเปนที่มภัียเฉพาะหนา.      เรากลาวนักบวชชนิดน้ี    วาเทียบกันไดกับที่ทีม่ีภัย
เฉพาะหนา  ฉะน้ัน. 
 (๔)    คนชั่วชาน้ัน         ผูประกอบกรรมอันไมสะอาดทั้งทางกาย        วาจา
และใจ           ก็อยูรวมกันไดแตพวกที่มีการกระทําเหมือน ๆ กัน.         ภิกษุ ท. !
เรากลาวการที่อยูรวมกันไดของผูน้ัน  วา        เปนที่พกัอาศัยสําหรับพวกเหลาราย
น้ี     ดุจดั่งปาชาผดีิบ  ซึ่งเปนที่พกัอาศัยของพวกอมนุษย  ทีดุ่ราย.          เรากลาว
นักบวชชนิดน้ี     วาเทียบกันไดกับที่พักอาศัยสําหรับคนดุราย  ฉะน้ัน. 



๘๘                                                  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

(๕)    ผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน     ซึ่งมีศีลเปนที่รัก           ไดเห็น
นักบวชชนิดน้ันเขาแลว   ก็นึกตําหนิไดวา   “พุทโธเอย !   ความทุกขของพวก
เรา         มีอยูตรงท่ี          พวกเราจําตองอยูรวมกับนักบวชชนิดน้ันดวย”
ดังน้ี.       ภิกษุ ท. !      เรากลาวการอยูรวมที่ทําใหเกิดทุกขข้ึนน้ีของผูน้ัน   วา
เปนความรองไหพไิรรํ่า     ดุจดั่งปาชาผดีิบ    ซึ่งเปนทีท่ี่รองไหพไิรรํ่าของคนเปน
จํานวนมาก.      เรากลาวนักบวชชนิดน้ี    วาเทียบกันไดกับที่สําหรับเปนทีร่องไห
พิไรร่ําของคนเปนจํานวนมาก   ฉะน้ัน. 
 
 ภิกษุ ท. !   โทษหาอยางเหลาน้ี      เปนโทษในนักบวช       ที่เปรียบดวย
ปาชาผีดิบ   แล. 
 
 

หมวดทีส่ี่  จบ. 
 

_______________ 



 

๘๙ 
 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
__________________  

น    เต    อหํ     อานนฺท    ตถา    ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ    อยางทะนุถนอม 

ยถา    กุมฺภกาโร    อามเก    อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ    ทําแกหมอ    ที่ยังเปยก    ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว    ขนาบอีก    ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว    ชี้โทษอีก    ไมมีหยดุ 

โย    สาโร,    โส    ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูได. 

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

 
นิธีนํว   ปวตฺตารํ              ยํ  ปสฺเส  วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ     ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา    ควรมองผูมปีญญาใด ๆ ที่คอยช้ีโทษ    คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป    วาคนน้ันแหละ    คือผูชี้ขมุทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส         เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู    ยอมมีแตดีทาเดยีว    ไมมีเลวเลย. 
                                                    ( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖ )



 

๙๐ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๕ 

วาดวย    การเปนทาสตัณหา 
____________________ 

 
 
 

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



 

๙๑ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๕ 

วาดวย    การเปนทาสตัณหา 
____________________ 

ผูเห็นแกอามิส๑ 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุบริษทัมีสองชนิด.   สองชนิดอะไรกันเลา ?     สองชนิด
คือ     ภิกษุบริษัทที่    หนักในอามิส    แตไมหนักในพระสัทธรรม หน่ึง,  ภิกษุ 
บริษัทที่     หนักในพระสัทธรรม    แตไมหนักในอามิส  หน่ึง. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุบริษทัที่หนักในอามิส   แตไมหนักในพระสัทธรรมน้ัน
เปนอยางไรเลา ?      ภิกษ ุท. !   ในกรณีน้ี   ภิกษุเหลาใดกลาวยกยอกันเองตอหนา
คฤหัสถผูครองเรือนวา     “ภิกษรุูปโนน  เปนอริยบุคคลชนิด    อุภโตภาควมิุตต๒,
รูปโนน   เปนอริยบุคคลชนิด ปญญาวิมุตต๓,            รูปโนน   เปนอริยบุคคลชนิด
กายสักข๔ี,       รูปโนน  เปนอริยบุคคลชนิด   ทิฏฐิปปตตะ๕,        รูปโนน       เปน 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทุก.   อํ.   ๒๐/๙๓/๒๙๓. 
 ๒.  อุภโตภาควิมุตต      ผูหลุดพนโดยสวนสอง      คือผูไดวิโมกขท้ังแปดดวย     และไดโลกุตตรผลในช้ัน 
สิ้นอาสวะดวย. 
 ๓.  ปญญาวิมุตต   ผูสิ้นอาสวะดวยอํานาจปญญาเห็นอนัตตาโดยตรง. 
 ๔.  กายสักขี      ผูมีกายเสวยสุขดวยนามกายมาแลวเปนเคร่ืองประจักษ     คือเสขบุคคล ๗          ผูชิมฌาน            
สุขมาแลว     จึงเห็นทุกขและบรรลุมรรคผลในขั้นของตน ๆ. 
 ๕. ทิฏฐิปปตตะ    ผูบรรลุมรรคผลดวยอํานาจพิจารณา     เห็นอนัตตาในสังขารท้ังหลาย    ซึ่งไดแกอริยบุคคล
นับต้ังแตผู ต้ังอยูในโสดาปตติผลไปจนถึงผูต้ังอยูในอรหัตตมรรค,  แตพอไดบรรลุอรหัตตผลก็เปนปญญาวิมุตตไป. 
 [ต้ังแต  ๒-๕    และเชิงอรรถหนา ๙๒   (ในขอ ๑, ๒, ๓)   ดูรายละเอียดโดยพุทธวจนะ    ใน อริยสัจจาก
พระโอษฐภาคตน   หนา  ๖๕๘]    



๙๒                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

อริยบุคคลชนิด   สัทธาวิมุตต ๑,        รูปโนน   เปนอริยบุคคลชนิด    ธัมมานุสารี๒,
รูปโนน  เปนอริยบุคคลชนิด  สทัธานุสาร ๓ี,      รูปโนน   มีศีลมีการเปนอยูงดงาม, 
และรูปโนน    ทุศีลมีการเปนอยูเลวทราม”    ดังน้ีเปนตน.    ภิกษุเหลาน้ัน     ยอม
ไดลาภ   เพราะการกลาวยกยอกันน้ันเปนเหตุ.     ครั้นไดลาภแลว     ภิกษุพวกน้ัน
ก็พากันติดอกติดใจในรสแหงลาภ        สยบอยู        เมาหมกอยู,           ไมมองเห็น
สวนที่เปนโทษ              ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากทุกข
ทําการบริโภคลาภน้ันอยู. 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุบริษทัอยางน้ีแล    เราเรียกวา      บริษัทที่หนักในอามิส
แตไมหนักในพระสัทธรรม. 

ไมคุมคาขาวสุก๔ 
           ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี  เขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใดแหงหน่ึง
อยู.      คฤหบดหีรือบตุรคฤหบดก็ีตาม    เขาไปหาภิกษุน้ันแลว   นิมนตฉันอาหาร
ในวันรุงข้ึน.     ภิกษุน้ันมีความหวังในอาหารน้ีก็รับนิมนต.    ครั้นราตรีลวงไปถึง
เวลาเชา      เธอครองจีวร      ถือบาตร        เขาไปสูเรือนคฤหบดหีรือบุตรคฤหบด ี
 
 

๑.   สัทธาวิมุตต      ผูหลุดพนดวยศรัทธาหรือมีศรัทธาออกหนา         ซึ่งไดแกผูบรรลุมรรคผลขั้นสุดทาย              
ดวยอาศัยกําลังของศรัทธาท่ีเกิดขึ้น     มากกวากําลังดานสมาธิ,   ปญญา,   หรือกําลงัดานอื่น ๆ     ( ดูการอธิบาย โดย-    พุทธ
วจนะ   ใน พุทธประวัติจากพระโอษฐ   หนา  ๓๓๖ ). 
 ๒.  ธัมมานุสารี      ผูแลนไปตามกระแสแหงธรรม      ซึ่งไดแกผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค      ดวยอํานาจพิจารณา              
เห็นอนิจจังใน ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ. 
 ๓.  สัทธานุสารี     ผูแลนไปตามกระแสแหงศรัทธา       ซึ่งไดแกผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค    โดยมีความเช่ือ               
และมีจิตนอมไป     เห็นอนิจจังใน   ตา,   หู,   จมูก,   ลิ้น,   กาย,   ใจ      ( ดูการอธิบายโดยพุทธวจนะ    ใน  อริยสัจจากพระ- 
โอษฐ ภาคตน   หนา  ๕๙๒ ). 
 ๔.   บาลี   พระพุทธภาษิต    ติก.  อํ.  ๒๐/๓๕๓/๕๖๓,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย    ท่ีพลิหรณะไพรสณฑ, 
เมืองกุสินารา.
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ผูนิมนต,       ถึงแลวก็น่ังบนอาสนะที่เขาจัดไว.        คฤหบดหีรือบุตรคฤหบดี  ได
เล้ียงเธอดวยของเค้ียวของฉันอันประณีต      ดวยตนเอง             ใหอิ่มหนําสําราญ
จนเธอบอกหาม.          ความคิดไดเกิดข้ึนแกภิกษุน้ันในขณะน้ันวา     “วิเศษจริง !
คฤหบดหีรอืบุตรคฤหบดีน้ี   เล้ียงเราดวยของเค้ียวของฉันอันประณีต  ดวยตนเอง
จนอิ่มหนําสําราญถึงกับเราตองบอกหาม” ดังน้ีแลว,   ภิกษุน้ันยังหวังตอไปอีกวา
“โอหนอ !   แมวันตอๆไป    ก็ขอใหคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีน้ี     เล้ียงดูเราดวย
ของเค้ียวของฉันอันประณีต ฯลฯ อยางน้ีอีกเถิด”   ดังน้ี.       เธอน้ัน    ไดติดในรส
อาหาร หลงในรสอาหาร สยบอยูดวยความยินดีในรสอาหาร, ไมมองเห็นสวนที่
เปนโทษ  ไมเปนผูรูแจมแจงในอบุายเปนเคร่ืองออกไปจากทุกข   ฉันอาหารน้ัน.
ภิกษุน้ัน            ยอมครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในกามบาง          ครุนคิดอยูดวย
ความครุนคิดในทางเคียดแคนบาง            ครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทาง
ทําผูอื่นใหลําบากโดยไมรูสึกตัวบาง       ตรงที่เธอน่ังฉนัน้ันเอง. 
 
 ภิกษุ ท. !   เรากลาววา  “ทาน  ที่ถวายแกภิกษุผูเชนน้ี    หามีผลมากไม”.
เพราะเหตุไร ?    เพราะเหตุวา    ภิกษุน้ี    เปนผูมัวเมา  แล. 
 

ขี้ตามชาง๑ 
 ภิกษุ ท. !   เรื่องน้ีเคยมีมาแลว      :       มีสระใหญในทีใ่กลปาแหงหน่ึง.
ชางทั้งหลายไดอาศัยหากินในสระใหญแหงน้ัน.         มันลงสูสระแลว        ใชงวง
ถอนหัวบัวและรากบัวข้ึนมา      แลวแกวงไปแกวงมาในน้ํา     ทําใหหมดเปอกตม
แลวใสปากเค้ียวใหดเีสียกอน    จึงกลืนลงไป.        การกินอยางน้ีของชางเหลาน้ัน 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๓๑๓/๖๗๘. 
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ยอมทําใหเน้ือตัวเปลงปล่ัง  มีพละกําลัง     และไมถึงซ่ึงความตาย  หรือไดรับทุกข
เจียนตาย ;  เพราะขอที่ชางน้ันรูจักกินน้ันเองเปนเหตุ. ภิกษุ ท. !   สวนพวกลูกชาง
เล็ก ๆ อยากจะเอาอยางชางใหญ ๆ  บาง,     มันจึงลงสูสระบัวน้ัน  ใชงวงถอน
หัวบัวและรากบัวข้ึนมาได  ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดแกวงไปแกวงมาในน้ํา   มีเปอกตมติด
อยู  ก็เอาเขาใสปาก   ไมไดเค้ียวใหดีเสียกอน   กลืนลงไปแลว.   การกินอยางน้ี
ของพวกลกูชางเล็ก ๆ น้ัน    ยอมไมทําใหเน้ือตัวเปลงปล่ังมพีละกําลัง      แลวยัง
จะถึงซ่ึงความตาย         หรือไดรบัทุกขเจียนตาย ;        เพราะขอที่ลูกชางเหลาน้ัน
ไมรูจักกินน้ันเองเปนเหตุ ; 
           ภิกษุ ท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน  :   ภกิษุผูเถระทั้งหลาย    ในกรณีน้ี   เวลาเชา
ครองจีวร    ถือบาตร   เขาไปสูยานหมูบานหรือนิคม  เพื่อบณิฑบาต,      พวกภิกษุ
ผูเถระเหลาน้ัน    ยอมกลาวธรรมอยูในที่น้ัน ๆ ;      พวกคฤหัสถผูเล่ือมใสตอภิกษุ
ผูเถระเหลาน้ัน        ยอมทําอาการแหงผูเล่ือมใส.     อน่ึง    พวกภิกษุผูเถระน้ันเลา
ก็ไมตดิอกติดใจ     ไมสยบ     ไมเมาหมก     ในลาภน้ัน ๆ ,               เปนผูมองเห็น
สวนที่เปนโทษ      เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากทุกข     แลวจึง
ทําการบริโภคลาภน้ัน.    การบริโภคอยางน้ีของภิกษผุูเถระเหลาน้ัน  ยอมทําใหมี
รางกายสุกใส    มีพละกําลัง     และไมถึงซ่ึงความตาย    หรือไดรบัทุกขเจียนตาย ;
เพราะขอที่ทานเหลาน้ันรูจักการทําการฉัน      น้ันเองเปนเหตุ. 
 ภิกษุ ท. !   สวนพวกภิกษุผูหยอนวัย    อยากจะเอาอยางพวกภิกษผุูเถระ
เหลาน้ันบาง,   เวลาเชา   ก็ครองจีวร   ถือบาตร        เขาไปสูยานหมูบานหรือนิคม
เพื่อบิณฑบาต.      พวกเธอก็กลาวธรรมอยูในที่น้ัน ๆ ;        พวกคฤหัสถผูเล่ือมใส
ตอภิกษุผูหยอนวัยเหลาน้ัน        ยอมทําอาการแหงผูเล่ือมใส.     อน่ึง      พวกภิกษุ
ผูหยอนวัยน้ันเลา        ก็ติดอกตดิใจ       สยบอยู       เมาหมกอยู        ในลาภน้ัน ๆ,
เปนผูไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ            ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเคร่ือง 
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ออกไปจากทุกข     ทําการบริโภคลาภน้ัน.      การบริโภคอยางน้ีของภิกษุผูเด็ก ๆ
เหลาน้ัน    ยอมไมทําใหมรีางกายสุกใส    มีพละกําลัง  (ชนิดเดยีวกับผูที่บริโภค
เพียงเพื่อเปนการอนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย)  แตไดกลับถึงซ่ึงความ
ตาย      หรือไดรบัทุกขเจียนตาย ;      เพราะขอที่ภิกษุเด็ก ๆ เหลาน้ัน   ไมรูจักการ
ทําการฉัน   น้ันเองเปนเหตุ. 
 ภิกษุ ท. !   เพราะฉะน้ันในเรื่องน้ี พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนียกใจไววา
“เราทั้งหลาย   จักเปนผูไมติดอกติดใจ   ไมสยบ   ไมเมาหมก    ในปจจัยลาภ    มี
ปรกติมองเห็นสวนที่เปนโทษ       เปนผูรูแจมแจงในอบุายเปนเคร่ืองออกไปจาก
ทุกข   ทําการบริโภคปจจัยลาภน้ัน ๆ” ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !  พวกเธอทั้งหลาย  พึง
สําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 
 

ติดบวงนายพราน๑ 
 ภิกษุ ท. !   กามคุณเหลาน้ีมีหาอยาง.    หาอยางอะไรกันเลา ?  หาอยาง
คือ  รูปที่เห็นดวยตา,   เสียงที่ฟงดวยห,ู   กล่ินที่ดมดวยจมูก,   รสที่ล้ิมดวยล้ิน, 
และโผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย,       อันเปนส่ิงที่นาปรารถนา         นารักใคร  
นาพอใจ   ยวนตายวนใจใหรัก    เปนที่เขาไปตั้งไวซ่ึงความใคร        เปนที่ต้ังแหง
ความกําหนัดยอมใจ.      ภิกษุ ท. !    กามคุณมหีาอยางเหลาน้ีแล. 
 ภิกษุ ท. !   สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง  ติดอกติดใจ   สยบอยู
เมาหมกอยูในกามคุณหาอยางเหลาน้ีแลว        ก็ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ     ไม
เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากทุกข         ทําการบริโภคกามคุณทั้ง  
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปาสราสิสูตร    มู.  ม.  ๑๒/๓๓๓/๓๒๗-๘,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีอาศรม
ของรัมมกพราหมณ    ใกลนครสาวัตถี. 



๙๖                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

หาน้ันอยู ;  สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน      อันคนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา    เปน
ผูถึงความพินาศยอยยับ       แลวแตมารผูใจบาปตองการจะทําตามอําเภอใจอยาง
ใด    ดังน้ี. 
 ภิกษุ ท. !   เปรียบไดดั่งเน้ือปาที่ติดบวง        นอนจมอยูในกองบวง, 
ในลักษณะที่ใคร ๆ พึงเขาใจไดวา มันจะถึงซ่ึงความพินาศยอยยับ ตองทาํตาม
ประสงคของพรานทกุประการ    เมื่อนายพรานมาถึงเขา   มันจะหนีไปไหนไม 
พนเลย๑ ดังน้ี.    ขอน้ีฉันใด ; ภิกษุ ท. !  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ก็ฉันน้ัน
เหมือนกัน : พวกเขาพากันติดอกติดใจ  สยบอยูเมาหมกอยูในกามคุณหาอยาง
เหลาน้ีแลว   ก็ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ   ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเคร่ือง
ออกไปจากทุกข   ทําการบริโภคกามคุณทัง้หาน้ันอย ู,   เปนผูที่คนทั้งหลายพึง
เขาใจเถิดวา  จะถึงความพินาศยอยยับ      แลวแตมารผูใจบาปตองการจะทําตาม
อําเภอใจ   อยางใด ดังน้ี. 

ผูถูกลาม๒ 
 ภิกษุ ท. !   บรรพชิตรูปใด   จะเปนภิกษุหรอืภิกษณุีก็ตาม   ยังตัดเคร่ือง
ลามทางใจหาอยางใหขาดออกไปไมไดแลว ;         คืนวันของบรรพชิตรูปน้ัน
ยอมผานไปโดยหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมทัง้หลายอยางเดียว   หาความ
เจริญมิได.     เครื่องลามทางใจหาอยางน้ัน     เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี     ยังเปนผูมีความกําหนัด     ในกามทั้งหลาย, 
ยังมีความพอใจ,   มคีวามรัก,   มีความกระหาย,   มีความเรารอน,    มีความทะยาน 
 

๑.   อรรถกถาใหขอเปรียบไววา    สมณพราหมณ    เปรียบดั่งเน้ือปา,    ปจจัยสี่    เปรียบดั่งบวงท่ีนายพราน            
ดักไวในปา,   ขณะท่ีสมณพราหมณเหลาน้ันทําการบริโภคไมพิจารณาปจจัยสี่        เปรียบด่ังขณะท่ีเน้ือนอนจมอยู 
ในกองบวง,    ขณะท่ีสมณพราหมณตองทําตามประสงคของมาร     เปรียบด่ังขณะเม่ือนายพรานมาถึงเขา    เน้ือก็
ไมรูวาจะหนีเอาตัวรอดทางไหน. 
 ๒.    บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อํ.   ๒๔/๑๙/๑๔. 
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อยาก   ในกามทั้งหลาย.       ภิกษุใด   เปนดังกลาวน้ี,     จิตของภกิษุน้ัน     ยอมไม
นอมไป    เพื่อความเพยีรเปนเคร่ืองเผากิเลส    เพื่อความเพียรทําใหเนือง ๆ     เพื่อ
ความเพียรอันติดตอกัน        และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมั่นคง.      จิตของผูใด
ไมนอมไปในความเพยีร    ดังกลาวน้ี,    น่ันแหละเปนเคร่ืองลามทางใจอยางที่
หน่ึงซ่ึงเธอยังตัดใหขาดออกไมได. 
 
 ภิกษ ุท. !   อีกอยางหน่ึง,  ภิกษุยังเปนผูมีความกําหนัด ในกาย _ _ ฯลฯ _ _
น่ันแหละเปนเคร่ืองลามทางใจอยางที่สอง    ซ่ึงเธอยังตัดใหขาดออกไมได. 
 ภิกษุ ท. !   อีกอยางหน่ึง,   ภิกษุยังเปนผูมีความกําหนัด ในรูป _ _ ฯลฯ _ _
น่ันแหละเปนเคร่ืองลามทางใจอยางที่สาม   ซ่ึงเธอยังตัดใหขาดออกไมได. 
 
 ภิกษุ ท. !   อีกอยางหน่ึง,        ภิกษุไดฉันอาหารเต็มทองตามประสงคแลว
ก็  มัวหาความสุขในการหลับ        หาความสุขในการเอนกายเลน        หาความสุข
ในการนอนซบเซาไมอยากลุกข้ึน   _ _ ฯลฯ _ _     น่ันแหละเปนเคร่ืองลามทางใจ
อยางที่ส่ี    ซ่ึงเธอยังตัดใหขาดออกไมได. 
 
 ภิกษุ ท. !   อีกอยางหน่ึง,     ภิกษุประพฤติพรหมจรรย     โดย  ตั้งความ
ปรารถนาเพื่อเปนเทวดาพวกใดพวกหน่ึง  วา        “เราจักเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ
หรือเปนเทวดาผูมีศักดานอยชนิดใดชนิดหน่ึง  ดวยศีลน้ี,  ดวยวัตรน้ี,  ดวยตบะ 
น้ี,   หรือดวยพรหมจรรยน้ี”  ดังน้ี.        ภิกษุใด เปนดงักลาวน้ี,      จิตของภกิษุน้ัน
ยอมไมนอมไป    เพื่อความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส    เพื่อความเพยีรทําใหเนือง ๆ
เพื่อความเพียรอันติดตอกัน    และเพื่อความเพียรอันเปนหลักมัน่คง.    จิตของผูใด
ไมนอมไป  ในความเพียร  ดังกลาวน้ี,     น่ันแหละเปนเคร่ืองลามทางใจอยางที่หา
ซ่ึงเธอยังตัดใหขาดออกไมได. 



๙๘                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุ ท. !   บรรพชิตรูปใด   จะเปนภิกษุหรอืภิกษณุีก็ตาม    ยังตัดเคร่ือง
ลามทางใจหาอยางเหลาน้ีใหขาดออกไมไดแลว ;    คืนวันของบรรพชิตรูปน้ัน  
ยอมผานไป   โดยหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว   หาความ
เจริญมิได ;      เชนเดียวกับคืนวันแหงดวงจันทรเวลาขางแรม,     ดวงจันทรน้ัน
โดยสีก็ไมแจมกระจาง,  โดยวงกลดก็เล็กแคบเขา,  โดยรัศมก็ีเส่ือมลง,  โดย 
ขนาดก็หดเล็กลง ;     ฉันใดก็ฉันน้ันแล. 

 
หมองูตายเพราะง๑ู 

 ภิกษุ ท. !   ไมพันธุใหญ ๆ ซ่ึงมเีม็ดเล็ก ๆ แตอาจเติบโตมีลําตนสูงใหญ
มีธรรมดาชอบงอกข้ึนคลุมตนไมทั้งหลายน้ัน   มีอยู.      บรรดาตนไมที่ถูกมนังอก
ข้ึนคลุมแลว   ยอมหักเล็กหักใหญ   ยอมผุพังไป   กระทั่งสูญส้ินไปเลย.      ตนไม
เชนวาน้ี คือตนอะไรบางเลา ?     ภิกษุ  ท. !  ตนไมเชนวาน้ีคือ   ตนโพธิ,  ตนไทร, 
ตนมิลักขุ, ตนอุทุมพร, ตนกัจฉกะ และตนกปตถนะ๒,     น้ีแล      คือไมพันธุใหญ
ซ่ึงมีเม็ดเล็ก ๆ     แตอาจเติบโตมีลําตนสูงใหญ   มธีรรมดาชอบงอกข้ึนคลุมตนไม
ทั้งหลาย   ทําบรรดาตนไมที่ถูกมนังอกข้ึนคลุมแลว   ใหหักเล็กหักใหญ    ใหผุพงั
กระทั่งสูญส้ินไปเลย ; 
 ภิกษุ ท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน   ที่กุลบุตรบางคนในโลกน้ี   ละกามทั้งหลาย
อยางใดอยางหน่ึงแลว      ออกจากเรือน          บวชเปนคนไมเก่ียวของดวยเรือน,
นักบวชผูน้ัน       กลับเปนคนที่ตองเสียหายยอยยับ       หลนจากพรหมจรรย  
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๑๓๕/๔๙๖-๔๙๘. 
 ๒.  ตนไมท่ีวาน้ี     หมายถึงตนไมทุกชนิดท่ีเมล็ดของมันละเอียด     จนอาจไปติดอยูท่ีตนไมอื่นแลวงอก                  
ขึ้นบนตนไมน้ัน ๆ    แลวทําลายตนไมเดิมใหสูญสิ้นไป  เชน  ตนไทร เปนตน    ท่ีเราเห็นกันอยูท่ัว ๆ ไป. 



หมวดท่ี ๕   วาดวยการเปนทาสตัณหา                                        ๙๙ 
 

 

ดวยกามท้ังหลายชนิดเดิมอีกน่ันเอง   หรือดวยกามที่เลวรายยิง่ไปกวาเดมิ   (ที ่
ตนกลับสะสมมันข้ึน    เพราะความไมรูเทาถึงกามของตน). 
 

อมิตตภิกข๑ุ 
          ภิกษุ ท. !   มิตรที่เปนภิกษุ ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลาน้ี เปน
คนที่ใคร ๆ ไมควรคบ.    หาอยางอะไรกันเลา ?    หาอยางคือ :- 
  (๑) ภิกษุน้ัน     ชอบใชใหผูอื่นทํางาน. 
  (๒)  ภิกษุน้ัน     ชอบกออธกิรณ. 
  (๓)  ภิกษุน้ัน ทําตนเปนปฏิปกษตอเหลาพระเถระชั้นครูบาอาจารย. 
  (๔)  ภิกษุน้ัน     ชอบเทีย่วไกล ๆ และไมมีจดุหมาย. 
  (๕)  ภิกษุน้ัน     ไมมีความสามารถในการแสดง,    ในการชี้ชวน,    ในการ
ปลุกปลอบ,   ในการเราใหเกิดความบันเทิง,   ดวยธรรมกีถา   ตามเวลาอันสมควร. 
 
 ภิกษุ ท. !   มิตรที่เปนภิกษุ      ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลาน้ีแล
เปนคนที่ใคร ๆ ไมควรคบ. 

 
เปนโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปอย๒ 

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

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



๑๐๐                                                   ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 (๑) เธอ ยอมไมบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ. 
 (๒) เธอ ยอมเสือ่มถอยจากสิ่งที่บรรลุแลว. 
 (๓) ไมเปนผูแตกฉานช่ําชองในบางสิง่บางอยางแมที่บรรลแุลว. 
 (๔) เปนแตโรคที่ทําใหชีวิตลําบาก. 
 (๕) และเปนคนไรมิตร. 
        
 ภิกษุ ท. !   โทษหาอยางเหลาน้ีแล  เปนโทษสําหรับคนชอบเทีย่วไกล ๆ
และไมมีจุดหมาย. 
 

 
หมวดทีห่า  จบ. 

 
________________ 



 

๑๐๑ 
 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
_______________  

น    เต    อหํ     อานนฺท    ตถา    ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ    อยางทะนุถนอม 

ยถา    กุมฺภกาโร    อามเก    อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ    ทําแกหมอ    ที่ยังเปยก    ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว    ขนาบอีก    ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว    ชี้โทษอีก    ไมมีหยดุ 

โย    สาโร,    โส    ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูได. 

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

 
นิธีนํว   ปวตฺตารํ              ยํ  ปสฺเส  วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ     ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา    ควรมองผูมปีญญาใด ๆ ที่คอยช้ีโทษ    คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป    วาคนน้ันแหละ    คือผูชี้ขมุทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส         เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู    ยอมมีแตดีทาเดยีว    ไมมีเลวเลย. 
( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖ )



 
 

๑๐๒ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๖ 

วาดวย   การหละหลวมในธรรม 
____________________ 

 
  ๑ . นกแกว   นกขุนทอง 
  ๒. ถุงลม 
  ๓. ปริยัติที่เปนงูพิษ 
  ๔. ผูที่ไมควรพูดอภิธรรม 
  ๕. เน้ือแท อันตรธาน 
  ๖. ผูทําศาสนาเส่ือม 
  ๗. คนไมควรเล้ียงโค 
  ๘. ลูกนอกคอก 
  ๙ . ผูโลเล 
 ๑๐ . ภิกษุรองเพลง 
 ๑๑ . ผูมัวแตอวดฉลาด 
 ๑๒. พระหลวงตา 
 ๑๓. พระถกูฆา 
 ๑๔. ผูหลนจากศาสนา 



 

๑๐๓ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๖ 

วาดวย   การหละหลวมในธรรม 
____________ 

 
นกแกว นกขุนทอง๑ 

  
           ภิกษุ ! ภิกษุในกรณีน้ี   ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม   (นานาชนิด)   คือ
สุตตะ   เคยยะ   เวยยากรณะ   คาถา   อุทาน   อิติวุตตกะ   ชาตกะ   อัพภูตธัมมะ 
เวทัลละ ;   แตเธอไมรูทั่วถึงความหมายอันยิ่งแหงธรรมน้ัน ๆ ดวยปญญา.  ภิกษุน้ี
เราเรียกวา     ผูมากดวยปริยัติ  (นักเรียน)    ยังมิใชธรรมวิหารี  (ผูอยูดวยธรรม). 
 อีกอยางหนึ่ง,       ภิกษุ       แสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมา      แกคนอื่น
โดยพิสดาร,         แตเธอไมรูทั่วถึงความหมายอันยิง่แหงธรรมน้ัน  ๆ  ดวยปญญา.
ภิกษุน้ี     เราเรียกวา   ผูมากดวยการบัญญัติ  (นักแตง)     ยังมิใชธรรมวิหารี 
(ผูอยูดวยธรรม). 
 อีกอยางหนึ่ง,       ภิกษุ       ทําการสาธยายธรรม       ตามท่ีไดฟงไดเรียนมา
โดยพิสดาร,    แตเธอไมรูความหมายอันยิง่แหงธรรมน้ัน ๆ ดวยปญญา.      ภิกษุน้ี
เราเรียกวา   ผูมากดวยการสวด   (นักสวด)    ยังมิใชธรรมวิหารี   (ผูอยูดวยธรรม). 
  
 

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



๑๐๔                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           อีกอยางหน่ึง,      ภิกษุ       คิดพลานไปในธรรม      ตามท่ีไดฟงไดเรียนมา, 
แตเธอไมรูทั่วถึงความหมายอันยิ่งแหงธรรมน้ัน  ๆ   ดวยปญญา.            ภิกษุน้ีเรา
เรียกวา    ผูมากดวยการคิด   (นักคิด)     ยังมิใชธรรมวิหารี   (ผูอยูดวยธรรม). 

ถุงลม๑ 
           ภิกษุ ! ภิกษุในกรณีน้ี    ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม   (นานาชนิด)  คือ  
สุตตะ   เคยยะ   เวยยากรณะ   คาถา   อุทาน   อิติวุตตกะ   ชาตกะ   อัพภูตธัมมะ 
เวทัลละ,       เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการเรียนธรรมน้ัน       ตองเริดราง
จากการหลีกเรน     ไมประกอบซึง่ธรรมเปนเคร่ืองสงบใจในภายใน.           ภิกษุน้ี
เราเรียกวา    ผูมากดวยปริยัติ   (นักเรียน)     ยังมิใชธรรมวิหารี   (ผูอยูดวยธรรม). 
 อีกอยางหนึ่ง,      ภิกษุ       แสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมา       แกคนอื่น
โดยพิสดาร,          เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการบัญญัติธรรมน้ัน       ตอง
เริดรางจากการหลีกเรน          ไมประกอบซึ่งธรรมเปนเคร่ืองสงบใจในภายใน. 
ภิกษุน้ี     เราเรียกวา    ผูมากดวยการบัญญัติ  (นักแตง)      ยังมิใชธรรมวิหาร ี 
(ผูอยูดวยธรรม). 
 อีกอยางหนึ่ง,      ภิกษุ       ทําการสาธยายธรรม        ตามท่ีไดฟงไดเรียนมา
โดยพิสดาร,    เธอใชเวลาทั้งวันใหเปลืองไปดวยการสาธยายน้ัน   ตองเริดราง 
จากการหลีกเรน      ไมประกอบซึ่งธรรมเปนเคร่ืองสงบใจในภายใน.          ภิกษน้ีุ
เราเรียกวา  ผูมากดวยการสวด   (นักสวด)     ยังมิใชธรรมวิหารี   (ผูอยูดวยธรรม). 
 อีกอยางหนึ่ง,      ภิกษุ       คิดพลานไปในธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมา, 
เธอใชเวลาท้ังวันใหเปลืองไปดวยการคิดพลานในธรรมน้ัน             ตองเริดราง 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๙๘/๗๓,       ตรัสแกภิกษุรูปหน่ึงซึ่งทูลถามเร่ืองน้ี. 



หมวดท่ี ๖   วาดวยการหละหลวมในธรรม                                  ๑๐๕ 
 

 

จากการหลีกเรน    ไมประกอบซึง่ธรรมเปนเคร่ืองสงบใจในภายใน.    ภิกษุน้ี   เรา
เรียกวา     ผูมากดวยการคิด   (นักคิด)     ยังมิใชธรรมวิหารี   (ผูอยูดวยธรรม). 

ปริยัติที่เปนงูพษิ๑ 
           ภิกษุ ท. ! โมฆบุรุษบางพวกในกรณีน้ี เลาเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด)
คือ   สุตตะ   ฯลฯ   เวทัลละ,   พวกโมฆบรุุษเหลาน้ัน ครั้นเลาเรียนธรรมน้ัน ๆ
แลว    ไมสอดสองใครครวญเนือ้ความแหงธรรมเหลาน้ันดวยปญญา ;    เมื่อไม
สอดสองใครครวญเนือ้ความดวยปญญา      ธรรมทัง้หลายเหลาน้ัน      ยอมไมทน
ตอการเพงพิสูจน๒   ของโมฆบุรษุเหลาน้ัน.       พวกโมฆบุรุษเหลาน้ัน    เลาเรียน
ธรรมดวยการเพงหาขอบกพรอง     (ของธรรมหรือของลัทธใิดลัทธิหน่ึง)      และ
มีความคิดที่จะใชเปนเคร่ืองทําลายลัทธิใดลัทธิหน่ึง      เปนอานิสงส .          ผูรู
ทั้งหลาย  เลาเรียนพระปริยัติธรรม    เพื่อคุณประโยชนอันใด          พวกโมฆบุรุษ
เหลาน้ัน     หาไดรับคุณประโยชนอันน้ันแหงธรรมไม ;    ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน
ก็เลยเปนธรรมที่โมฆบุรุษเหลาน้ันถือเอาไมดี   เปนไปเพื่อความไมเปนประโยชน
เก้ือกูล    เพื่อทุกขแกเขาเหลาน้ันตลอดกาลนาน.       ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะ
ความที่ธรรมทั้งหลายอันโมฆบุรษุเหลาน้ันถือเอาไมดีเปนเหตุ. 
 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนบุรุษผูมคีวามตองการใครจะไดงู      เที่ยวเสาะ
แสวงหางูอยู.   บุรุษน้ัน   ครั้น เห็นงูตัวใหญก็เขาจับงูน้ันที่ตัวหรือที่หาง,  อสรพิษ
ตัวน้ัน    ก็จะพึงกลับฉกเอามือหรือแขนหรืออวัยวะแหงใดแหงหน่ึงของบุรุษน้ัน ; 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อลคัททูปมสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๒๖๗/๒๗๘,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน. 

 ๒. การเพงพิสูจนในท่ีน้ี   หมายถึง   การเพงพิสูจนธรรมเพ่ือใหเห็นตามความเปนจริงในธรรม    จนเกิด   ฉันทะ,    
อุตสาหะ     ฯลฯ     ตามมา      ซึ่งเปนหลักในการรูตามซึ่งสัจจธรรม      ๑๒     ขั้นตอน       ท่ีไดตรัสไว    (ดูปฏิจฺจสมุปฺบาท
จากพระโอษฐ  หนา  ๖๓๖  ประกอบ). 



๑๐๖                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

บุรุษน้ัน    ก็จะตายหรือไดรับทกุขเจียนตาย      เพราะการฉกเอาของอสรพิษน้ัน
เปนเหตุ.    ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะความท่ีบุรุษน้ันจับงูไมดี  (คือไมถูกวิธี) 
เปนเหตุ.      ขอน้ีฉันใด ; 
 
           ภิกษุ ท. ! โมฆบุรุษบางพวกในกรณีน้ี      ก็ฉันน้ันเหมือนกัน :        เขา
เลาเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด) คือ   สุตตะ  ฯลฯ  เวทัลละ,     พวกโมฆบุรุษ
เหลาน้ัน     ครั้นเลาเรียนธรรมน้ัน ๆ  แลว    ไมสอดสองใครครวญเนื้อความ           
แหงธรรมเหลาน้ันดวยปญญา ;      เมื่อไมสอดสองใครครวญเนื้อความดวยปญญา
ธรรมทัง้หลายเหลาน้ัน    ยอมไมทนตอการเพงพิสูจนของโมฆบุรุษเหลาน้ัน ;
โมฆบุรุษเหลาน้ัน    เลาเรียนธรรมดวยการเพงหาขอบกพรอง    (ของธรรมหรือ
ของลัทธใิดลัทธิหน่ึง)   และมีความคิดทีจ่ะใชเปนเคร่ืองทําลายลัทธิใดลัทธิหน่ึง
เปนอานิสงส.       ผูรูทั้งหลาย   เลาเรียนปริยัติธรรม     เพื่อคุณประโยชนอนัใด, 
โมฆบุรุษเหลาน้ัน   หาไดรับคุณประโยชนอันน้ันแหงธรรมไม ;  ธรรมทั้งหลาย
เหลาน้ัน  ก็เลยเปนธรรมที่โมฆบุรุษเหลาน้ันถือเอาไมดี เปนไปเพื่อความไมเปน
ประโยชนเก้ือกูล เพื่อทุกขแกเขาเหลาน้ันตลอดกาลนาน.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?
เพราะความท่ีธรรมทัง้หลาย    อันโมฆบุรุษเหลาน้ันถือเอาไมดีเปนเหตุ   แล. 
 

ผูที่ไมควรพูดอภิธรรม๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภกิษุทั้งหลาย ซ่ึงมิไดอบรมกาย
มิไดรับอบรมศีล      มิไดอบรมจิต       และมิไดรับอบรมปญญา ;       เธอท้ังหลาย  
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๒/๗๙. 



หมวดท่ี ๖   วาดวยการหละหลวมในธรรม                                  ๑๐๗ 
 

 

เมื่อเปนเชนน้ัน       พูดกันถึงเร่ืองอภิธรรม    หรือเร่ืองเวทัลละอยู     จักพลัดออก
ไปสูแนวของมิจฉาทฏิฐิโดยไมรูสึกตัว.           ภิกษุ ท. !       ดวยอาการอยางน้ีเอง,
วินัยมีมลทนิ เพราะธรรมมีมลทิน ;     ธรรมมีมลทิน เพราะวินัยมีมลทิน.      น้ีเปน
อนาคตภัย    ที่ยังไมเกิดข้ึนในบดัน้ี   แตจักเกิดข้ึนในเวลาตอไป.    พวกเธอท้ัง 
หลายพึงสํานึกไว  ครั้นไดสํานึกแลว  ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 
 

เนื้อแทอันตรธาน๑ 
           ภิกษุ ท. ! เรื่องน้ีเคยมีมาแลว    :     กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะ๒

เรียกวา   อานกะ   มีอยู.         เมื่อกลองอานกะน้ี     มีแผลแตก     หรือลิ,         พวก
กษัตริยทสารหะ   ไดหาเน้ือไมอืน่ทําเปนล่ิม      เสริมลงในรอยแตกของกลองน้ัน
(ทุกคราวไป).      ภิกษุ ท. !    เมื่อเชื่อมปะเขาหลายครั้งหลายคราวเชนน้ันนานเขา
ก็ถึงสมัยหน่ึง          ซ่ึง    เน้ือไมเดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป     เหลืออยูแตเน้ือไม
ที่ทําเสริมเขาใหม   เทาน้ัน ; 
           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน  : ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทัง้หลาย, 
สุตตันตะ  (ตัวสูตรสวนท่ีลึกซ้ึง)   เหลาใด       ที่เปนคําของตถาคต      เปนขอความลึก
มีความหมายซ้ึง     เปนชั้นโลกุตตระ    วาเฉพาะดวยเร่ืองสุญญตา,        เมื่อมีผูนํา
สุตตันตะเหลาน้ันมากลาวอยู ;      เธอจักไมฟงดวยดี   จักไมเงี่ยหูฟง   จักไมต้ังจิต
เพื่อจะรูทั่วถึง          และจักไมสําคัญวาเปนส่ิงที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.          สวน
สุตตันตะเหลาใด          ที่นักกวีแตงขึ้นใหม            เปนคํารอยกรองประเภทกาพย  

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน. 
๒.  กษัตริย   ทสารหะ   วงษยาทพ     แหงมหาภารตะ. 



๑๐๘                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

กลอน      มีอักษรสละสลวย      มีพยัญชนะอันวิจิตร      เปนเร่ืองนอกแนว     เปน
คํากลาวของสาวก,          เมื่อมีผูนําสูตรที่นักกวีแตงขึ้นใหมเหลาน้ันมากลาวอยู  ;
เธอจักฟงดวยดี   จักเงี่ยหูฟง   จักต้ังจิตเพื่อจะรูทั่วถึง      และจักสําคัญวาเปนส่ิงที่
ตนควรศึกษาเลาเรียน. 
           ภิกษุ ท. ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหลาน้ัน   ที่เปนคําของตถาคต
เปนขอความลึก   มีความหมายซ้ึง   เปนชั้นโลกุตตระ   วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา
จักมีไดดวยอาการอยางน้ี   แล. 

 
ผูทําศาสนาเส่ือม๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! มูลเหตุส่ีประการเหลาน้ี       ที่ทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเส่ือมสูญไป.      ส่ีอยางอะไรกันเลา ?   ส่ีอยางคือ :- 
           ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุเลาเรียนสตูร   อันถือกันมาผิด    ดวยบทพยญัชนะ
ที่ใชกันผิด ;    เมื่อบทและพยัญชนะใชกันผิดแลว   แมความหมายก็มีนัยอัน
คลาดเคล่ือน.       ภิกษุ ท. !  น้ี     มูลกรณีท่ีหน่ึง    ซ่ึงทําใหพระสัทธรรมเลอะ
เลือน จนเส่ือมสูญไป. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง,    พวกภิกษุเปนคนวายาก ประกอบดวยเหตุที่
ทําใหเปนคนวายาก  ไมอดทน    ไมยอมรับคําตักเตือนโดยความเคารพหนักแนน.
ภิกษุ ท. !  น้ี   มูลกรณีท่ีสอง  ซ่ึงทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน จนเส่ือมสูญไป. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง,  พวกภิกษุเหลาใด  เปนพหุสูต  คลองแคลวใน
หลักพระพทุธวจนะ   ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมาติกา (แมบท),       ภิกษุเหลาน้ัน 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๙๗/๑๖๐. 



หมวดท่ี ๖   วาดวยการหละหลวมในธรรม                                  ๑๐๙ 
 

 

ไมไดเอาใจใสบอกสอนใจความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอื่น ๆ  ;          เมื่อทาน
เหลาน้ันลวงลับดับไป    สูตรทั้งหลาย   ก็เลยขาดผูเปนมูลราก (อาจารย)  ไมมีที่
อาศัยสืบไป.    ภิกษุ ท. !   น้ี มูลกรณีท่ีสาม      ซ่ึงทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเส่ือมสูญไป. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง,       พวกภิกษุชั้นเถระ     ทําการสะสมบริกขาร
ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา      เปนผูนําในทางทราม     ไมเหลียวแลในกจิแหง
วิเวกธรรม     ไมปรารภความเพยีร    เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง    เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไม
บรรลุ    เพื่อทําใหแจงในส่ิงที่ยังไมทําใหแจง.       ผูบวชในภายหลังไดเหน็พวก
เถระเหลาน้ันทําแบบแผนเชนน้ันไว   ก็ถือเอาไปเปนแบบอยาง   จึงทําใหเปนผู 
ทําการสะสมบริกขารบาง  ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา  มีจิตตํ่าดวยอํานาจ
แหงนิวรณ  ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม  ไมปรารภความเพียร   เพื่อถึงส่ิงที่
ยังไมถึง     เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ     เพื่อทําใหแจงในส่ิงที่ยังไมทําใหแจง,  
ตามกันสืบไป.    ภิกษุ ท. !   น้ี   มูลกรณีท่ีสี ่     ซ่ึงทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเส่ือมสูญไป. 
           ภิกษุ ท. ! มูลเหตุส่ีประการเหลาน้ีแล   ที่ทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน 
จนเส่ือมสูญไป. 
 

คนไมควรเล้ียงโค๑ 
 

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

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาโคปาลสูตร.   มู.   ม.   ๑๒/๔๑๐/๓๘๔-๕,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน. 



๑๑๐                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

กันเลา ?       ๑๑  อยางคือ      คนเล้ียงโคในกรณีน้ี    เปนผูไมรูเร่ืองรางกายของโค, 
เปนผูไมฉลาดในลักษณะของโค,          เปนผูไมเขีย่ไขขาง,          เปนผูไมปดแผล, 
เปนผูไมสมุควัน,           เปนผูไมรูจักทาทีค่วรนําโคไป,           เปนผูไมรูจกันํ้าที่โค
ควรดื่ม,          เปนผูไมรูจักทางที่โคควรเดนิ,          เปนผูไมฉลาดในที่ที่โคควรไป, 
เปนผูรีดนมโคเสียหมด       ไมมสีวนเหลือ,            เปนผูไมใหเกยีรติแกโคอุสภอัน
เปนโคพอฝูง      เปนโคนําฝูง      ดวยการเอาใจใสเปนพิเศษ.        ภิกษุ ท. !      คน
เล้ียงโคที่ประกอบดวยความบกพรอง ๑๑ อยางเหลาน้ีแล  ไมเหมาะที่จะ                    
เล้ียงโคและทําฝูงโคใหเจริญได ; 
           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน  :  ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ  ๑๑   ประการ
แลว       ไมควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย       ในธรรมวินัยน้ี.      องคคุณ
๑๑   ประการอะไรกันเลา ?     ๑๑  ประการคือ    ภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูไมรูจกัรูป, 
เปนผูไมฉลาดในลักษณะ,           เปนผูไมเขี่ยไขขาง,            เปนผูไมปดแผล, 
เปนผูไมสมุควัน,           เปนผูไมรูจักทาที่ควรไป,           เปนผูไมรูจักนํ้าที่ควรดื่ม, 
เปนผูไมรูจักทางที่ควรเดิน,         เปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป,          เปนผูรีด
“ นมโค ”    เสียหมด    ไมมีสวนเหลือ,        เปนผูไมบูชาอยางยิ่งในภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนเถระ  มีพรรษายุกาล    บวชนาน    เปนบิดาสงฆ    เปนผูนําสงฆ    ดวยการ
บูชาชั้นพเิศษ. 
 

พวกไมรูจักรูป 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมรูจักรูป    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี     ยอมไมรูชดัตามที่เปนจริงวา    “รูปชนิดใด
ก็ตาม  ทั้งหมดน้ันชือ่วารูป,    คือ มหาภูตรูปมี ๔,    และอุปาทายรูป คือรูปที่อาศัย
มหาภูตรปูทั้ง ๔”  ดังน้ี.         ภิกษุ ท. !       ภิกษุเปนผูไมรูจักรูป     เปนอยางน้ีแล. 



หมวดท่ี ๖   วาดวยการหละหลวมในธรรม                                  ๑๑๑ 
 

 

พวกไมฉลาดในลักษณะ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมฉลาดในลักษณะ    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี       ยอมไมรูตามที่เปนจริงวา     “ คนพาล   มี
กรรมเปนเคร่ืองหมาย,        บัณฑิต   ก็มีกรรมเปนเคร่ืองหมาย ”        ดังน้ีเปนตน.
ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูไมฉลาดในลักษณะ   เปนอยางน้ีแล. 

พวกไมเข่ียไขขาง 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมเข่ียไขขาง    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี   ไมอดกล้ัน    ไมละ    ไมบรรเทา    ไมทําให
ส้ินสุด  ไมทําใหหมดส้ิน    ซ่ึงความตรึกเก่ียวดวยกาม,  ความตรึกเก่ียวดวยความ
พยาบาท,    ความตรึกเก่ียวดวยการเบียดเบียน     ที่เกิดข้ึนแลว  ;     และไมอด
กล้ัน  ไมละ  ไมบรรเทา  ไมทําใหส้ินสุด  ไมทําใหหมดส้ิน    ซ่ึงส่ิงอันเปนอกุศล
ลามกทั้งหลาย ที่เกิดข้ึนแลว.  ภิกษุ ท. !  ภิกษุเปนผูไมเข่ียไขขาง เปนอยางน้ีแล. 

พวกไมปดแผล 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมปดแผล    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี   เห็นรูปดวยตา,  ฟงเสียงดวยหู,  ดมกลิน่ดวย
จมูก,   ล้ิมรสดวยล้ิน,   ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย,   รูธรรมารมณดวยใจ,  แลวก็มี
จิตยึดถือเอา  ทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด     และการถือเอาโดยการ
แยกเปนสวน ๆ.   ส่ิงอันเปนอกุศลลามกคืออภชิฌาและโทมนัส   จะพึงไหลไป
ตามผูที่ไมสํารวม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอนิทรียใดเปนเหตุ, 
เธอไมปฏิบัติเพื่อปดก้ัน    อินทรียน้ันไว,     เธอไมรักษาและไมสํารวม ตา หู จมูก  
ล้ิน  กาย  ใจ     ภิกษุ ท. !   ภิกษุเปนผูไมปดแผล   เปนอยางน้ีแล. 

พวกไมสุมควัน 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมสุมควัน    เปนอยางไรเลา ? 



๑๑๒                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี   ไมแสดงธรรม    ตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแลว
แกคนอื่น    โดยพิสดาร.      ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูไมสุมควัน  เปนอยางน้ีแล. 

พวกไมรูจักทาที่ควรไป 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมรูจักทาที่ควรไป    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี  เมื่อเขาไปหาพวกภิกษุ ซ่ึงเปนพหุสูต   คลอง 
แคลวในหลักพระพุทธวจนะ    ทรงธรรม    ทรงวินัย    ทรงมาติกา,     ก็ไมไตถาม
ไมไลเลียงโดยทํานองน้ีวา    “ทานผูเจริญ ท. !    พระพุทธวจนะน้ี    เปนอยางไร ?
ความหมายแหงพระพทุธวจนะน้ี   มีอยางไร ?”   ดังน้ีเปนตน     ตามเวลาอัน
สมควร ;    ทานพหุสูตเหลาน้ัน       จึงไมทําขอความที่ยังล้ีลับใหเปดเผย      ไม 
ทําขอความอันลึกซ้ึงใหต้ืน      และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย      อัน
เปนที่ต้ังแหงความสงสัย    นานาประการใหแกภิกษุน้ันได.    ภิกษุ ท. !   ภิกษุเปน
ผูไมรูจักทาที่ควรไป    เปนอยางน้ีแล. 

พวกไมรูจักนํ้าที่ควรดื่ม 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมรูจักนํ้าที่ควรดื่ม    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี  เมื่อธรรมวินัยทีต่ถาคตประกาศไวแลว  อันผู 
ใดผูหน่ึงแสดงอยู   เธอก็ไมไดความรูธรรม   ไมไดความรูอรรถ       และไมได
ความปราโมทยอันอาศัยธรรม.      ภิกษุ ท. !     ภิกษุเปนผูไมรูจักนํ้าที่ควรดื่ม เปน
อยางน้ีแล. 

พวกไมรูจักทางที่ควรเดิน 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมรูจักทางที่ควรเดิน    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี  ยอมไมรูชดัแจงตามที่เปนจริง   ซ่ึงอริยมรรค   
มีองคแปด.         ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูไมรูจักทางที่ควรเดิน        เปนอยางน้ีแล. 
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พวกไมฉลาดในที่ที่ควรไป 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี        ยอมไมรูชัดแจงตามท่ีเปนจริง        ซ่ึงสติ
ปฏฐานส่ี.    ภิกษุ ท. !   ภิกษุเปนผูไมฉลาดในที่ที่ควรไป   เปนอยางน้ีแล. 

พวก รีด  “นมโค”  เสียหมด ไมมีสวนเหลือ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู  รีด  “นมโค”  เสียหมด    ไมมีสวนเหลือ       เปน
อยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! พวกคฤหบดีผูมีศรัทธา     ยอมปวารณาไมมขีีดข้ัน    แกภิกษุ
ในพระศาสนาน้ี    ดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร.
ในการที่เขาปวารณาเชนน้ัน,       ภิกษุเปนผูไมรูจักประมาณในการรับปจจัยส่ี    มี
จีวรเปนตนเหลาน้ัน.       ภิกษุ ท. !   ภิกษุเปนผู  รีด  “นมโค”  เสียหมด       ไมมี
สวนเหลือ   เปนอยางน้ีแล. 

พวกไมบูชาผูเฒา 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูไมบชูาอยางย่ิงในภิกษทุั้งหลายชัน้ที่เปนเถระ ฯลฯ
ดวยการบูชาชั้นพิเศษ    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี   ไมเขาไปต้ังไวซ่ึงกายกรรม,   วจีกรรม  และ
มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา     ในภิกษุทั้งหลาย    ผูเปนเถระ มีพรรษายุกาล
บวชนาน        เปนบิดาสงฆ       ทั้งในทีแ่จงและที่ลับ.       ภิกษุ ท. !      ภกิษุเปนผู
ไมบชูาอยางย่ิงในภิกษทุั้งหลาย     ชั้นที่เปนเถระ    ฯลฯ       ดวยการบูชาชั้นพิเศษ
เปนอยางน้ีแล. . . . . .        . . . . .        . . . . . 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ      ผูประกอบดวยองคคุณ   ๑๑   ประการเหลาน้ีแล   
ไมควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย     ในธรรมวินัยน้ีเลย. 
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ลูกนอกคอก๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! เหย่ียวตัวหน่ึง   ไดโฉบลง      จับนกมูลไถตัวหน่ึงไปไดโดย
รวดเร็ว.   นกมูลไถกําลังถูกเหย่ียวนําไป     ไดพร่ํารําพันอยางน้ีวา    “เรานะไมเขา
ลักษณะของผูมีบุญ, เรามีบุญนอย, เราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึง่มใิชวิสัยควรเท่ียว
ไป. ถาในวันน้ี เราเที่ยวไปในวิสัยอันเปนของแหงบิดาของตน, เหยี่ยวตัวน้ีหาสูเรา
ไดไม”   ดงัน้ี ;   เหย่ียวจึงถามวา     “น่ีแนะนกมูลไถ !  ที่ไหนของเจาเลา ซ่ึงเปน
วิสัยอันเปนของแหงบิดาของตนเท่ียวไป”.   นกมูลไถตอบวา   “ที่ที่มีกอนดิน   ซ่ึง
คนทําการไถทิ้งไว   น่ันแหละคือวิสัยเปนที่เที่ยวของบิดาเรา”.  ครั้งน้ันเหย่ียวผู
แสดงความหย่ิงเพราะกําลังของตนผูอวดอางเพราะกําลังของตน        ไดปลอย นก
มูลไถไปดวยคําพูดวา     “ไปเถอะนกมูลไถ !    ถึงเจาไปในที่เชนน้ันก็ไมพน          
มือเราแน”  ดังน้ี.    ครั้งน้ันนกมูลไถไปยังที่ทีม่ีกอนดินซ่ึงคนทําการไถทิ้งไว      
แลวจึงข้ึนยืนบนกอนดินใหญ   ทาเหย่ียววา   “ทีน้ี มาซิ ทานเหย่ียวของเรา.     ทีน้ี
มาซิ ทานเหย่ียวของเรา”     ดังน้ี.   ครั้งน้ัน    เหย่ียวผูแสดงความหย่ิงเพราะกําลัง
ของตน        ผูอวดอางเพราะกําลังของตน    ไดหอปกทั้งสองขาง  แลวโฉบลงไป
ที่นกมูลไถโดยรวดเร็ว.      ภิกษุ ท. !   ในกาลใดแล     นกมูลไถรูตัวเสียกอนวา
“เหย่ียวใหญตัวน้ีมาจับเราแลว”     ในกาลน้ัน     นกมูลไถตัวน้ัน    ก็หลบเขา 
ซอกดินเสียกอน.    ภิกษุ ท. !   ครั้งน้ันแล    เหย่ียวตัวน้ันเอาอกกระแทกดินตาย  
เพราะความเร็ว   ณ   ตรงท่ีน้ันเอง.     ภิกษุ ท. !   ผูที่เที่ยวไปในวิสัยอื่น     ซ่ึงมิใช
วิสัยควรเที่ยวไปแหงตน       ยอมมีอันเปนไป ดวยประการฉะน้ี. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต.   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๑๙๖/๖๘๙. 
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           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน ในเรื่องน้ี  พวกเธอทัง้หลาย อยาไดเทีย่ว                
ไปในวิสยัอืน่ซึ่งมิใชวิสัยควรเที่ยวไป.         เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในวิสัยอื่นซ่ึงมิใช
วิสัยควรเที่ยวไป     มารจักไดชองทางทําลายลาง       มารจักไดโอกาสที่จะทําตาม
อําเภอใจ   แกพวกเธอ.      วิสัยอื่นซ่ึงมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภกิษุ คืออะไรเลา ?
คือ    กามคุณ  ๕.   หาอะไรกันเลา ?     หาคือ  รูปที่เห็นดวยตา,  เสียงที่ไดยินดวย
หู,  กล่ินที่รูสึกดวยจมูก,  รสที่รูสึกดวยล้ิน,    และโผฏฐัพพะที่รูสึกดวยการ 
สัมผัสทางกาย   ซ่ึงเปนที่นาปรารถนา,  นารักใคร,  นาชอบใจ,  ที่ยวนตายวนใจ
ใหรัก,    เปนที่เขาไปต้ังอาศัยแหงความใคร,     ที่เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยอม
ใจ ;    ภิกษุ ท. !  น้ี แล  เปนวิสัยอื่นซ่ึงมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภกิษุ. 
 

ผูโลเล๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! มูลเหตุแปดอยางน้ีเลา ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมเสียสําหรับ
ภิกษุ     ผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน.      มูลเหตุแปดอยางอะไร
กันเลา ?  แปดอยางคือ :- 
 (๑) ความเปนผูพอใจในการทํางานกอสราง. 
 (๒) ความเปนผูพอใจในการคุย. 
 (๓) ความเปนผูพอใจในการนอน. 
 (๔) ความเปนผูพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกัน. 
 (๕) ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อฏฐก.   อํ.   ๒๓/๓๔๓/๑๘๓. 
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 (๖) ความเปนผูไมรูประมาณในการบริโภค. 
 (๗) ความเปนผูพอใจในการกระทํา      เพื่อเกิดสมัผัสสนุกสบายทางกาย
 (๘) ความเปนผูพอในในการขยายกิจใหโยกโยโอเอ  เน่ินชา. 
           ภิกษุ ท. ! มูลเหตุแปดอยางน้ีแล        ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมเสีย
สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน. 
 

ภิกษุรองเพลง๑ 
           ภิกษุ ท. ! โทษของภกิษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว       มีหาอยาง
เหลาน้ี.    หาอยางอะไรกันเลา ?   หาอยางคือ :- 
 (๑) แมตนเอง    ก็กําหนัดยินดีในเสียงน้ัน. 
 (๒) แมคนอื่น    ก็พลอยกําหนัดยินดีในเสียงน้ัน. 
 (๓) แมพวกคฤหบดี            ก็พากันยกโทษติเตียนไดวา        “พวกสมณะ 
  สากยบุตร๒  เหลาน้ี     ก็ขับเพลงเหมือนพวกเราขับเพลงทีเดียวนะ” 
  ดังน้ี. 
 (๔) เมื่อภิกษุน้ันยังรูสึกลุมหลงในกระแสเสยีงน้ันอยู     สมาธิก็พงัทลาย
 (๕) อนุชนรุนหลัง    จะถือเอาเปนแบบอยาง. 
           ภิกษุ ท. ! โทษของภกิษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว       มีหาอยาง
เหลาน้ีแล. 
 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๗๙/๒๐๙. 

 ๒.  โดยคําศัพทจากบาลีเดิมน้ันใชพยัญชนะ   “ส”   ไมใชพยัญชนะ   “ศ”. 



หมวดท่ี ๖   วาดวยการหละหลวมในธรรม                                  ๑๑๗ 
 

 

ผูมัวแตอวดฉลาด๑ 
           กัสสปะ ! เธอ     จงวากลาวส่ังสอนภิกษ,ุ     จงแสดงธรรมีกถาแกภิกษุ. 
กัสสปะ !    เราหรือเธอ   จะตองวากลาวส่ังสอนภิกษ,ุ  เราหรือเธอ จะตองแสดง
ธรรมีกถาแกภิกษุ. 
 “ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ !   ในเวลาน้ี  ภิกษุท้ังหลายเปนคนวายากและประกอบดวยเหตุท่ีทําใหวายาก
ดวย,  ไมมีความอดทน,  ไมยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพ.   ขาแตพระองคผูเจริญ !  ในเร่ืองน้ี ขาพระองค ยัง 
ไดเห็นภิกษุช่ือภัณฑะซ่ึงเปนสัทธิวิหาริกของพระอานนทองคหน่ึง และภิกษุช่ืออาภิชชิกะ ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของ 
พระอนุรุทธองคหน่ึง     กลาวทาทายกันดวยเร่ืองวิชาความรูวา   ‘มาซิ   ภิกษุ !      จะไดเห็นกันวา     ใครจักกลาวได 
มากกวากัน,      ใครจักพูดไดเพราะกวากัน,      ใครจักพูดไดนานกวาใคร’    ดังน้ี”.          พระมหากัสสปะกลาวทูลขึ้น. 
                พระผูมีพระภาคเจา      จึงรับสั่งใหตามตัวภิกษุท้ังสองน้ันมาเฝา        แลวไดทรงซักถามภิกษุท้ังสองน้ัน,       ภิกษุ
ท้ังสองน้ันไดทูลรับวา     ไดทําการทาทายกันเชนน้ันจริง,        จึงตรัสวา :- 

           ภิกษุ ท. ! เธอท้ังสองยอมเขาใจธรรมที่เราแสดงแลว    วาเราไดแสดง
วา   “ภิกษ ุท. !     เธอทั้งหลาย    จงพูดทาทายกันดวยเรื่องวิชาความรูอยางน้ีวา 
‘มาซิ  ภิกษุ !   จะไดรูวา ใครจะพูดไดมากกวากัน, ใครจะพูดไดเพราะกวากัน, 
ใครจะพูดไดนานกวาใคร’  ดังน้ี”,      ดังน้ันหรือ ? 
           ภิกษุท้ังสองรูปน้ันทูลวา     “หาเปนเชนน้ันไม    พระเจาขา”. 

           ภิกษุ ท. ! ก็เมื่อเธอทั้งสอง เขาใจธรรมท่ีเราแสดงแลว วาหาเปนอยางน้ีไม, 
ก็เรื่องอะไรเลา   โมฆบุรุษทั้งสอง  รูอยางไร  เห็นอยางไร  ทั้งทีบ่วชอยูในธรรม
วินัยที่เรากลาวดีแลวน้ี   จึงกลาพูดทาทายกันและกันดวยเรื่องวิชาความรูวา “มาซ ิ
ภิกษุ !    จะไดรูวา ใครจะพูดไดมากกวากัน,   ใครจะพูดไดเพราะกวากัน,    ใคร 
จะพูดไดนานกวาใคร”    ดังน้ีเลา. 
 ภิกษุท้ังสองไดสํานึกตัว      จึงหมอบลงท่ีพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา      แลวกลาวคําขอขมาโทษวา
“ขาแตพระองคผูเจริญ !     ความลวงเกินของขาพระองคไดลวงเกินแลว      เพราะทําตามประสาพาล    ประสาเขลา    
ประสาไมฉลาด,          คือขอท่ีขาพระองคท้ังสองไดบวชอยูในธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคเจา              กลาวไวดีแลวอยาง 
น้ี          กลับมาพูดทาทายกันเสียดวยเร่ืองวิชาความรูวา      ‘มาซิ   ภิกษุ !        จะไดรูวาใครจะพูดไดมากกวากัน         ใครจะ 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๔๐/๒๘๓,       ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ   ท่ีเชตวัน. 
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พูดไดเพราะกวากัน     ใครจะพูดไดนานกวาใคร’     ดังน้ี.         ขาแตพระองคผูเจรญิ !          ขอพระผูมีพระภาคเจา      จงงด 
โทษโดยเปนโทษลวงเกินของขาพระองคท้ังสอง,     เพ่ือสังวรตอไปพระเจาขา”     ดังน้ี. 
 
           ภิกษุ ท. ! แนแลว     เธอท้ังหลาย   ไดถึงความมีโทษ      เพราะทําตาม
ประสาพาล ประสาเขลา ประสาไมฉลาด,   คือขอที่เธอท้ังหลาย   ทั้ง ๆ ที่ไดมา
บวชในธรรมวินัยที่เรากลาวไวดีแลวอยางน้ี     กลับมามัวพดูทาทายกันดวยเรื่อง
วิชาความรูวา   “มาซิ ภิกษุ !    จะไดรูวา   ใครจะพูดไดมากกวากัน,  ใครจะพูด 
ไดเพราะกวากัน,    ใครจะพูดไดนานกวาใคร” ดังน้ี.      ภิกษุ ท. !     แตเมื่อเธอ
ทั้งหลายเหน็โทษโดยความเปนโทษ   แลวทําคืนเสียอยางถูกระเบียบเชนน้ี     เรา
ก็จะงดโทษของพวกเธอท้ังหลายให. 
 
           ภิกษุ ท. ! ผูที่เห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนเสยีอยางถูกระเบียบ 
แลวทําการสังวรระวังตอไป, อันน้ันยอมเปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา
ดังน้ี. 
 

พระหลวงตา๑ 
 

ภิกษุ ท.! พระหลวงตา๒ ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยาง หาไดยาก.
หาอยางอะไรกันเลา ?    หาอยางคือ :- 
 

ภิกษ ุท. ! พระหลวงตาที่มีปญญาละเอียดออน       (ในการรูอริยสัจสี่) 
 หาไดยาก, 
 พระหลวงตาที่เปนคนมีทาทางเรียบรอย     หาไดยาก. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อ.ํ   ๒๒๑๙๐/๕๙, ๖๐. 
๒.  พระบวชเม่ืออายุมากแลว 
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     พระหลวงตาที่เปนคนสดับรับฟงแลวจําไดมาก  หาไดยาก. 
     พระหลวงตาที่เปนธรรมกถึก*     หาไดยาก. 
     พระหลวงตาที่เปนคนปฏิบัติเครงตามวินัย   หาไดยาก. 

(อีกสูตรหน่ึง) 

 ภิกษุ ท. !  พระหลวงตาที่เปนคนวางายสอนงาย   หาไดยาก. 
     พระหลวงตาที่รับคําแนะนําไปปฏิบัติใหเปนอยางดี  หาไดยาก. 
     พระหลวงตาที่ยอมรับคําตักเตอืนโดยเคารพเอ้ือเฟอ  หาไดยาก. 
     พระหลวงตาที่เปนธรรมกถึก  หาไดยาก. 
     พระหลวงตาที่ปฏิบติัเครงตามวินัย  หาไดยาก. 
 ภิกษุ ท. ! พระหลวงตา      ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยาง     (แตละ
หมวด)  เหลาน้ีแล    หาไดยาก. 

พระถูกฆา๑ 
 เกสี !      เราก็ฝกดวยวิธีละมุนละมอมบาง     ดวยวิธีรุนแรงบาง      ดวยทั้ง 
สองวิธีประกอบกันบาง      เชนเดียวกับทานฝกมาเหมือนกัน.  _ _ _ฯลฯ _ _ _ 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !       ถาคนผูน้ันไมรับการฝกท้ัง   ๓   วิธีน้ัน        พระผูมีพระภาคเจา    จะทรงทําแกเขา
อยางไร ?”   นายเกสีนักฝกมามีช่ือเสียงทูลถาม. 

 เกสี !      ถาคนผูน้ัน     ไมรับการฝกดวยวิธลีะมุนละมอม       ไมรับการฝก
ดวยวิธีรุนแรง    และไมรับการฝกดวยวิธทีั้งสองบวกกัน    เราก็ฆาเขาเสีย   เชน 
เดียวกับทานเหมือนกัน. 

“การฆา       ไมควรแกพระผูมีพระภาคเจามิใชหรือพระเจาขา !     ไฉนจึงรับสั่งวา     ‘เราก็ฆาเขาเสีย’ กระน้ีเลา ?” 

 
*   ผูแสดงธรรมเพ่ือความเบ่ือหนายใน  ภพ,  ชาติ,  ชรา,  มรณะ,  ฯลฯ;   ดูความหมายอยางละเอียด   ของคําวา

“ธรรมกถึก”  น้ี   ในปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ   หนา ๕๙ 
๑.     บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๕๑-๒/๑๑๑,       ตรัสแกนายเกสีนักฝกมา. 
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 จริง  เกสี !       การฆา   ไมควรแกตถาคต,     แตวา   คนผูใด   ไมรบัการฝก
ดวยวิธีละมุนละมอม    ไมรับการฝกดวยวิธรีุนแรง   และไมรับการฝกดวยทั้งสอง
วิธีบวกกัน    ตถาคตก็ไมนับคนผูน้ันวา    เปนคนที่จะพึงวากลาวสั่งสอนตอไป,    
ทั้งเพือ่นพรหมจารีผูรูทั้งหลายก็ไมนับคนผูน้ัน  วาเปนคนที่จะพงึวากลาวสัง่สอน
ดวย.    น่ีแนะเกสี !    ขอที่ตถาคตไมนับคนผูน้ัน    วาเปนคนท่ีจะพึงวากลาว           
ส่ังสอน,        ทั้งเพื่อนพรหมจารีผูรูทั้งหลายก็ไมนับคนผูน้ัน          วาเปนคนท่ีจะ
พึงวากลาวส่ังสอนดวยน้ัน      น่ันชื่อวา   เปนการฆาเสียอยางสนิททีเดียวในวินัย
ของพระอริยเจา. 
 “น่ัน ช่ือวาเปนการฆาเสียอยางสนิทแน     พระเจาขา ! . . .”   นายเกสีทูล. 

 
ผูหลนจากศาสนา๑ 

  
           ภิกษุ ท. ! นักบวช ทีไ่มประกอบดวยเหตุส่ีประการแลว  ยอมกลาวไดวา
เปนผูหลนจากธรรมวินัยน้ี.       เหตุส่ีประการอะไรกันเลา ?    เหตุส่ีประการคือ :- 
 
 (๑) ผูที่ไมประกอบดวยศลี       อันเปนเคร่ืองไปจากขาศึก๒   เรียกไดวา    
  คนหลนจากธรรมวินัยน้ี. 
 (๒) ผูที่ไมประกอบดวยสมาธิ    อันเปนเคร่ืองไปจากขาศึก    เรียกไดวา    
  คนหลนจากธรรมวินัยน ี้. 
 (๓) ผูที่ไมประกอบดวยปญญา  อันเปนเคร่ืองไปจากขาศึก   เรียกไดวา    
  คนหลนจากธรรมวินัยน ี้. 
 

๑.        บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อ.ํ   ๒๑/๒/๒. 
๒.      เปนเคร่ืองไปจากขาศึก    หมายความวา     เปนศีลท่ีครบถวนถูกตองบริสุทธ์ิ       มุงหมายเพ่ือออกจากทุกข

โดยตรง   มิใชศีลเพ่ือประโยชนอยางโลก ๆ หรือเพ่ือลาภเปนตน. 
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 (๔) ผูที่ไมประกอบดวยวิมุตติ    อันเปนเคร่ืองไปจากขาศกึ     เรียกไดวา 
  คนหลนจากธรรมวินัยน้ี. 
  
           ภิกษุ ท. ! นักบวชทีไ่มประกอบดวยเหตุส่ีประการเหลาน้ีแล   เรียกไดวา
เปนผูหลนจากธรรมวินัยน้ี. 
 
 

หมวดทีห่ก  จบ. 
 

_________________ 



๑๒๒ 
 

 



 

๑๒๓ 
 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
__________________  

น    เต    อหํ     อานนฺท    ตถา    ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ    อยางทะนุถนอม 

ยถา    กุมฺภกาโร    อามเก    อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ    ทําแกหมอ    ที่ยังเปยก    ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว    ขนาบอีก    ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาหํ    อานนฺท    วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว    ชี้โทษอีก    ไมมีหยดุ 

โย    สาโร,    โส    ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูได. 

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

 
นิธีนํว   ปวตฺตารํ              ยํ  ปสฺเส  วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ     ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเช 

คนเรา    ควรมองผูมปีญญาใด ๆ ที่คอยช้ีโทษ    คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป    วาคนน้ันแหละ    คือผูชี้ขมุทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส         เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู    ยอมมีแตดีทาเดยีว    ไมมีเลวเลย. 
( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖ )



 

๑๒๔ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๗ 

วาดวย   การลมืคําปฏิญาณ 
___________________ 

 
   ๑ . “กู  เปนโค !”      ๑๔. เห็นยอดออน ๆ วาเปนแกน 
 ๒. สมณะแกลบ                       ๑๕. หลงสะเก็ดแหงวาเปนแกน 
 ๓. ชอบใหหญิงประคบประหงม   ๑๖. หลงเปลือกสด ๆ วาเปนแกน 
 ๔. ชอบสัพยอกกับหญิง      ๑๗. หลงกระพีไ้มวาเปนแกน 
 ๕. ชอบสบตาหญงิ                       ๑๘. ไมรู “ความลับ” ของขันธหา 
 ๖. ชอบฟงเสียงหญิง              ๑๙. ไมรู “ความลับ” ของ 
 ๗. ชอบระลึกถึงความหลัง                      อุปาทานขันธ 
   เก่ียวกับหญิง               ๒๐.   ไมรู “ความลับ” ของธาตุส่ี 
 ๘. ชอบดูผูอื่นบริโภคกาม     ๒๑. ไมรู “ความลับ” ของ 
 ๙ . ประพฤติพรหมจรรย                           อินทรียหก 
        เพื่อเปนเทพยดา          ๒๒. ไมรู “ความลับ” ของ 
๑๐ . ฉิบหายเพราะคล่ืน                                 อินทรียหา 
๑๑ . ฉิบหายเพราะจระเข       ๒๓. ไมรูปฏิจจสมุปบาทไมไดเปน 
๑๒. ฉิบหายเพราะวังวน                               สมณะ 
๑๓. ฉิบหายเพราะปลาราย   ๒๔. ไมรูอริยสัจจไมไดเปนสมณะ



 

๑๒๕ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๗ 

วาดวย   การลมืคําปฏิญาณ 
____________ 

 
“กู  เปนโค !”๑ 

           ภิกษุ ท. ! ลาที่เดินตามฝูงโคไปขางหลัง ๆ  แมจะรองอยูวา  “กู ก็เปน
โค,   กู ก็เปนโค”  ดังน้ีก็ตามที,   แตสีของมันก็หาเปนโคไปไดไม,   เสียงของ 
มันก็หาเปนโคไปไดไม,     เทาของมันก็หาเปนโคไปไดไม,     มันก็ไดแตเดิน 
ตามฝูงโคไปขางหลัง ๆ    รองเอาเองวา  “ กู ก็เปนโค,    กู ก็เปนโค”  ดังน้ี เทา 
น้ัน.   ขอน้ีฉันใด ; 
  
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุบางรูปในกรณีเชนน้ี  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ;  คือแมจะ
เดินตามหมูภิกษไุปขางหลัง ๆ รองประกาศอยูวา  “ขา ก็เปนภิกษุ, ขา ก็เปน              
ภิกษุ”  ดังน้ีก็ตามที,    แต   ความใครในการประพฤติสีลสิกขาของเธอ 
ไมเหมือนของภิกษุทั้งหลาย,       ความใครในการประพฤติจิตตสิกขาของเธอ   
ไมเหมือนของภิกษุทั้งหลาย,    ความใครในการประพฤติปญญาสิกขาของเธอ   
ไมเหมือนของภิกษุทัง้หลาย,     ภิกษุรูปน้ัน    ไดแตเดินตามหมูภกิษุไปขางหลัง ๆ      
รองประกาศเอาเองวา     “ขา   ก็เปนภิกษ,ุ      ขา   ก็เปนภิกษ”ุ    ดงัน้ีเทาน้ัน. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๒๙๔/๕๒๒.
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           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน     ในเร่ืองน้ี    พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ
ไววา     “ความใครในการประพฤติสีลสิกขาของเรา     ตองเขมงวดเสมอ,     ความ
ใครในการประพฤติจติตสิกขาของเรา     ตองเขมงวดเสมอ,          ความใครในการ
ประพฤติปญญาสิกขาของเรา ตองเขมงวดเสมอ” ดังน้ี. ภิกษุท.! พวกเธอ 
ทั้งหลาย     พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 
 

สมณะแกลบ๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย      จงขับบุคคลน้ีออกไปเสีย.       ภิกษุ ท. !
พวกเธอท้ังหลาย    จงขับบุคคลน้ีออกไปเสีย.      จงนําบุคคลน้ีไปใหพน.        ลูก
นอกคอก      ชางทําใหลําบากใจกระไร. 
           ภิกษุ ท. ! พวกนักบวชบางคน   มีการเดิน  การถอยกลับ  การแลดู  การ
เหลียวดู    การคูแขนคูขา    การเหยียดมือเหยียดเทา    การทรงสังฆาฏิ     ถือบาตร
ครองจีวร     เหมือน ๆ พวกภิกษุที่ดีรูปอื่น ๆ ทั้งหลาย        ชั่วเวลาที่ภิกษุทัง้หลาย
ยังไมเห็นอาบัติของเธอ.       เมื่อใดภิกษทุั้งหลายเห็นอาบัติของเธอเขา       เมื่อน้ัน
เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา          “น่ีเปนสมณะอันตราย,            เปนสมณะแกลบ, 
เปนสมณะขยะมลูฝอย”  ดังน้ี.       ครั้นคนท้ังหลายรูจักเธอ      วาเปนเชนน้ันแลว
เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.         ขอน้ันเพราะอะไร ?        เพราะคนทั้งหลาย
มีความประสงควา       “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดีอื่น ๆ  ทั้งหลายเลย”
ดังน้ี. 
 
        ๑.   บาลี     พระพุทธภาษิต     อฏฐก.   อํ.   ๒๓/๑๗๐/๑๐๐,         ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย       ท่ีริมฝงสระโบกขรณี         
คัคครา       เน่ืองจากมีภิกษุรูปหน่ึง     ถูกเพ่ือนโจทดวยอาบัติแลว      แกลงปดเรือ่งของตนไว       หรือชวนไถลพูดออก 
นอกเรื่องเสีย     และแสดงทาโกรธ    ไมพอใจออกมาใหเห็นชัด. 
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           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืน    ตนขาวผี
๑    ซ่ึงออกรวงมีแตแกลบ       ไมมี

เน้ือในที่บริโภคได     เกิดข้ึนในนาขาว     เต็มไปหมดในฤดูทํานา.      รากของมัน
ลําตนของมัน       ใบของมัน       ก็ดูเหมือน ๆ ตนขาวยวะ๒  ทั้งหลาย        ชั่วเวลา
ที่รวงยังไมออก,     เมื่อใด มันออกรวง    เมื่อน้ัน  จึงทราบไดวา   “น่ีเปนตนขาวผี
ซ่ึงมีแตแกลบ  ไมมีเน้ือในที่บรโิภคได”  ดังน้ี.     ครั้นคนทั้งหลายทราบเชนน้ีแลว
เขาก็ชวยกันทึ้งถอนพรอมทัง้รากทิ้งไปใหพนนาขาว.             ขอน้ันเพราะอะไร ?
เพราะคนทั้งหลาย      มีความประสงควา         “อยาใหตนขาวผีทาํลายตนขาวยวะ
ที่ดีอื่น ๆ ทัง้หลายเลย”   ดังน้ี ; 
           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน    :     นักบวชบางคนในกรณีน้ี        มีการเดิน
การถอยกลับ  การแลดู    การเหลียวดู    การคูแขนคูขา     การเหยียดมือเหยียดเทา
การทรงสังฆาฏิ   ถือบาตร   ครองจีวร    เหมือน ๆ พวกภิกษุที่ดีรปูอื่น ๆ ทั้งหลาย
ชั่วเวลาที่ภกิษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ.    เมื่อใด   ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติ
ของเธอเขา       เมื่อน้ัน      เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา        “น่ีเปนสมณะอันตราย, 
เปนสมณะแกลบ,    เปนสมณะขยะมูลฝอย”  ดังน้ี.       ครั้นคนท้ังหลายรูจักเธอวา
เปนเชนน้ันแลว        เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.        ขอน้ันเพราะอะไร ?
เพราะคนทั้งหลาย    มีความประสงควา  “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดอีื่น ๆ
ทั้งหลายเลย”   ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืน   กองขาวเปลือก   กองใหญ       ที่คนทั้งหลาย           
กําลังโรยกันอยูกลางลม,   ในขาวเปลือกเหลาน้ัน  ขาวที่เปนเมล็ดแท   แข็งแกรง 
ก็ตกไปรวมกันอยูกองหน่ึง,          สวนขาวลีบที่เปนแกลบ        ลมก็พัดปลิวพาไป 

 
๑.   คําวา   ขาวผี   ในท่ีน้ี    ความหมายเพียงขาวท่ีมิใชขาวท่ีประสงค แตมันมีลําตนคลายขาวเทาน้ัน. 

 ๒. ศัพทวา ยวะ   เปนช่ือขาวชนิดหน่ึง   ซึ่งมีในอินเดีย   ไมมีช่ือเรียกในภาษาไทย   จึงตองเรียกทับศัพท,       
นักศึกษาตะวันตก      บางคนแปลวา  corn     บางคนแปลวา  barley   ลวนแตยังเปนปญหาท้ังน้ัน. 
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รวมเขาเปนอีกกองหน่ึง,        เจาของจึงเอาไมกวาดกวาดขาวที่ลีบน้ันไปทิ้งเสีย.
ขอน้ันเพราะเหตุไร ?      เพราะเจาของมีความประสงควา   “อยาใหขาวลีบที่เปน
แกลบมาปนกับขาวที่ดีอื่น ๆ ทั้งหลายเลย”      ดังน้ี ; 
           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน  :    นักบวชบางคนในกรณีน้ี           มีการเดิน
การถอยกลับ    การแลดู    การเหลียวดู    การคูแขนคูขา   การเหยียดมอืเหยียดเทา
การทรงสังฆาฏิ   ถือบาตร   ครองจีวร   เหมือน  ๆ พวกภิกษุที่ดีรปูอื่น ๆ ทั้งหลาย
ชั่วเวลาที่ภกิษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ.     เมื่อใด  ภิกษุทัง้หลายเห็นอาบัติ
ของเธอเขา     เมื่อน้ัน   เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา    “น่ีเปนสมณะอันตราย,   เปน
สมณะแกลบ,     เปนสมณะขยะมูลฝอย”   ดังน้ี.      ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอวา
เปนเชนน้ันแลว   เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.   ขอน้ันเพราะอะไร ? เพราะ
คนทั้งหลาย         มีความประสงควา         “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดอีื่น ๆ
ทั้งหลายเลย”     ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! อน่ึง      เปรียบเหมือนบุรุษที่ตองการ        ถังไมสําหรับใสนํ้า
ถือขวานที่คมเขาไปในปา.       เขาเคาะตนไมตาง ๆ    ดวยขวาน.      บรรดาตนไม
ตาง ๆ เหลาน้ัน    ตนไหนเปนไมเน้ือแข็ง    มีแกนตัน    ถูกเคาะดวยขวาน     ยอม
สงเสียงหนัก ๆ,     สวนตนไมทีผุ่ใน    นํ้าซึมเขาไปแชอยูได    จนเกิดเปอยผุข้ึน
ในตัวเอง    ถูกเคาะดวยขวานเขา     ก็สงเสียงดังกอง,       บุรุษผูน้ัน      จึงตัด
ตนไมเน้ือผุในชนิดน้ันที่โคน    แลวตัดปลายออก       ควานในทําใหเกล้ียงเกลา
อยางดี      ครั้นแลวก็ใชเปนถังสําหรับใสนํ้าไดสําเร็จ ; 
           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน  :       นักบวชบางคนในกรณีน้ี        มีการเดิน
การถอยกลับ   การแลดู   การเหลียวดู   การคูแขนคูขา    การเหยียดมือเหยียดเทา
การทรงสังฆาฏิ   ถือบาตร   ครองจีวร   เหมือน ๆ พวกภิกษุที่ดีรปูอื่น ๆ  ทั้งหลาย
ชั่วเวลาที่ภกิษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเธอ.   เมื่อใด ภิกษทุัง้หลายเห็นอาบติั
ของเธอเขา      เมื่อน้ัน  เขาทั้งหลายก็รูจักเธอไดวา    “น่ีเปนสมณะอันตราย,   เปน 
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สมณะแกลบ,    เปนสมณะขยะมลูฝอย”  ดังน้ี    ครั้นคนทั้งหลายรูจักเธอ    วาเปน
เชนน้ันแลว    เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู.    ขอน้ันเพราะอะไร ?    เพราะคน
ทั้งหลายมคีวามประสงควา  “อยาใหคนชั่วทําลายพวกภิกษุที่ดอีื่น ๆ   ทั้งหลาย
เลย”  ดังน้ี.๑ 

 “เพราะอยูรวมกัน   จึงรูจักกันไดวา    คนน้ีมีความปรารถนา
ลามก มักโกรธ  มักลบหลูคุณทาน หัวดื้อ ตีตนเสมอทาน   มีความ 
ริษยา   มีความตระหน่ี    และโออวด. 
 ในทามกลางชน      เขาเปนคนมวีาจาหวาน      ปานสมณะที่
ดีพดู ; แตในที่ลับคน   ยอมทําสิ่งที่คนชั่ว  ซึ่งมีความเหน็ต่ําทราม   
ไมเอื้อเฟอระเบียบ พดูจาปล้ินปลอน โปปด   เขาทํากัน   ทุกอยาง. 
 ทุกคน   พงึรวมมือกนักําจัดเขาออกไปเสยี,   ทุกคนพึงชวย 
กันทึ้งถอนบุคคลที่เปนดุจตนขาวผีน้ันทิ้ง, พึงชวยกันขับคนกลวง 
เปนโพรงไปใหพน,   พึงชวยกันคัดเอาคนทีม่ิใชสมณะ  แตยังอวด 
อางตนวาเปนสมณะ    ออกทิ้งเสยี   ดุจชาวนาโรยขาวเปลือกกลาง 
ลม      เพื่อคัดเอาขาวลีบ   ออกทิ้งเสยี  ฉะน้ัน. 
 อน่ึง   คนเรา    เมื่อมกีารอยูรวมกันกับคนที่สะอาด       หรือ
คนที่ไมสะอาดก็ตาม    ตองมีสติกํากับอยูดวยเสมอ,     แตน้ันพึง
สามัคคีตอกัน   มีปญญาทําที่สดุทุกขแหงตนเถิด”. 
 

ชอบใหหญิงประคบประหงม๒ 
พราหมณ ! มีสมณะหรอืพราหมณบางคน  ในโลกน้ี   ปฏิญาณตัววาเปน 
 
๑.   และ  ๒.   ดูคําอธิบายเชิงอรรถท้ังสองน้ี   ในหนา  ๑๓๐ 
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พรหมจารีโดยชอบ   เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคามก็จริงแล แตวา เขายงั
ยินดีกับการลูบทา    การขัดสี    การอาบ    การนวดฟน๓    ที่ทําให  โดยมาตุคาม,    
เขาปลาบปล้ืมยินดีดวยการทําเชนน้ันจากมาตุคาม. 
           พราหมณ ! น่ีแล  คือความขาด   ความทะลุ   ความดาง   ความพรอยของ
พรหมจรรย. 
           พราหมณ ! เรากลาววา  ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบรสุิทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเก่ียวพันดวยเมถุน     ยอมไมพนจากความเกิด    ความแก    และความตาย
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย   ความทุกขใจ   และความคับแคนใจ, 
ชื่อวายังไมพนจากความทุกขได. 

ชอบสัพยอกกับหญิง๔ 
           พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง,       มสีมณะหรือพราหมณบางคน     ในโลกน้ี
ปฏิญาณตัววา  เปนพรหมจารีโดยชอบ     เขาไมเสพเมถุนกับดวยมาตุคาม และไม
ยินดีการลูบทา   การขัดสี   การอาบ   การนวดฟน      ที่ไดรับจากมาตุคามก็จริงแล 

 
 ๑.   อุปมาท่ี   ๓   น้ี     หมายเอาแตเพียงลักษณะของตนไมท่ีแนนตัน     และตนไมท่ีกลวงเปนโพรง     ดูภายนอก
คลายกันเทาน้ัน,    ไมไดเทียบคูโดยตรง   เหมือนอุปมาท่ี  ๑-๒. 
 ๒.  บาลี    พระพุทธภาษิต    สตฺตก.   อํ.   ๒๓/๕๖/๔๗,       ตรัสแกพราหมณ  ชานุสโสณี    ผูทูลถามถึงขอท่ี
พระองคยังปฏิญาณตน     เปนพรหมจารีอยูหรือหาไม,       ไดรับคําตอบวา        “ถามีใครกลาวอยางน้ัน      ควรกลาวเจาะจง
ตัวเรา     เพราะเราน่ีแล     ประพฤติพรหมจรรย    ไดบริสุทธ์ิบริบูรณ    ไมขาด    ไมทะลุ    ไมดาง    ไมพรอย”,       
พราหมณจึงทูลถามถึงความขาด     ความทะลุ     ความดาง     ความพรอยของพรหมจรรยวาเปนอยางไร      ตอพระองค     
ซึ่งไดรับตอบดังเรื่องเหลาน้ี. 
 ๓.   อุจฺฉาทน - ปริมทฺทน - นฺหาปน - สมฺพาหน    เปนคําชุดหน่ึง    ซึ่งเปนช่ือของวิธีการอาบนํ้า    ซึ่งประกอบ 
ดวยการทาสิ่งท่ีชําระของโสโครกท่ีรางกาย,     การถูเหงื่อไคล,     การนวดฟน     ใหเกิดกําลังกลามเน้ือ,      ซึ่งแพรหลายใน
อินเดีย. 
 ๔.    บาลี   พระพุทธภาษิต   สตฺตก.   อํ.   ๒๓/๕๖/๔๗. 



หมวดท่ี ๗   วาดวยการลืมคําปฏิญาณ                                     ๑๓๑ 
 

 

แตวา      เขายังพดูจาซิกซี้       เลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม,       เขาปลาบปล้ืม
ยินดีดวยการทําเชนน้ันจากมาตุคาม. 
           พราหมณ ! น่ีแล     คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอยของ
พรหมจรรย. 
           พราหมณ ! เรากลาววาผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์    ยังประกอบ 
ดวยการเก่ียวพันดวยเมถุน       ยอมไมพนจากความเกิด   ความแก   และความตาย
ความโศก   ความร่ําไรรําพัน   ความทุกขกาย ความทุกขใจ   และความคับแคนใจ, 
ชื่อวายังไมพนจากความทุกขได. 

ชอบสบตาหญิง๑ 
           พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง,   มีสมณะหรือพราหมณบางคน   ในโลกน้ี
ปฏิญาณตัววา  เปนพรหมจารีโดยชอบ   เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม, 
ไมยินดีการลูบทา    การขัดสี    การอาบ    การนวดฟน       ที่ไดรับจากมาตุคาม, 
ทั้งไมยินดใีนการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม         ก็จริงแล    แตวา 
เขายงัชอบสบตาดวยตากับมาตคุาม, เขาปลาบปล้ืมยินดีดวยการทําเชนน้ันจาก
มาตุคาม. 
           พราหมณ ! น่ีแล  คือความขาด   ความทะลุ   ความดาง   ความพรอยของ
พรหมจรรย. 
           พราหมณ ! เรากลาววา  ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบรสุิทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเก่ียวพันดวยเมถุน       ยอมไมพนจากความเกิด   ความแก   และความตาย
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย   ความทุกขใจ   และความคับแคนใจ, 
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 
 

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



๑๓๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ชอบฟงเสียงหญิง๑ 
           พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง,       มสีมณะหรือพราหมณบางคน     ในโลกน้ี
ปฏิญาณตัววา     เปนพรหมจารีโดยชอบ     เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม, 
ไมยินดีการลูบทา   การขัดสี   การอาบ   การนวดฟน  ที่ไดรบัจากมาตุคาม,   ไม
ยินดีในการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม,       ทั้งไมยินดีในการสบตา
ดวยตากับมาตุคาม     ก็จริงแล     แตวา    เขายงัชอบฟงเสียงของมาตุคาม   ที่
หัวเราะอยูก็ด ี   พูดจาก็ดี   ขับรองอยูกด็ี   รองไหอยูกด็ี   ขางนอกฝาก็ตาม  นอก
กําแพงก็ตาม,   เขาปลาบปล้ืมยินดีดวยการทําเชนน้ันจากมาตุคาม. 
 

พราหมณ ! น่ีแล      คือความขาด    ความทะลุ    ความดาง    ความพรอย
ของพรหมจรรย. 
 

พราหมณ ! เรากลาววา  ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบรสุิทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเก่ียวพันดวยเมถุน  ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และความตาย
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ   และความคับแคนใจ, 
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 

 
ชอบระลึกถึงความหลังเก่ียวกับหญิง๒ 

พราหมณ !        อีกอยางหน่ึง,     มีสมณะหรอืพราหมณบางคน    ในโลกน้ี
ปฏิญาณตัววา      เปนพรหมจารีโดยชอบ    เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม, 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สตฺตก.   อํ   ๒๓/๕๖/๔๗. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   สตฺตก.   อํ   ๒๓/๕๗/๔๗. 



หมวดท่ี ๗   วาดวยการลืมคําปฏิญาณ                                     ๑๓๓ 
 

 

ไมยินดีการลูบทา    การขัดสี    การอาบ    การนวดฟน     ที่ไดรับจากมาตุคาม,  
ไมยินดใีนการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม,  ไมยินดีในการสบตา
ดวยตากับมาตุคาม,       ทั้งไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคาม      ก็จริงแล    แตวา
เขาชอบตามระลึกถึงเร่ืองเกา  ที่เคยหัวเราะ  เลาโลม  เลนหัวกับดวยมาตุคาม,  เขา
ปลาบปล้ืมยินดีดวยการทําเชนน้ันจากมาตุคาม. 
           พราหมณ ! น่ีแล   คือความขาด   ความทะลุ   ความดาง   ความพรอย
ของพรหมจรรย. 
           พราหมณ ! เรากลาววา   ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบรสุิทธิ์ ยังประกอบ 
ดวยการเก่ียวพันดวยเมถุน      ยอมไมพนจากความเกิด   ความแก    และความตาย
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ    และความคับแคนใจ, 
ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 

ชอบดูผูอ่ืนบริโภคกาม๑ 
พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง,       มสีมณะหรือพราหมณบางคน     ในโลกน้ี

ปฏิญาณตัววาเปนพรหมจารีโดยชอบ          เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม, 
ไมยินดีการลูบทา     การขัดสี     การอาบ     การนวดฟน    ที่ไดรบัจากมาตุคาม, 
ไมยินดใีนการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม, ไมยินดีในการสบตา
ดวยตากับมาตุคาม,  ไมยินดใีนการฟงเสียงของมาตุคาม,   ทั้งไมชอบตามระลึก 
ถึงเรื่องเกาที่เคยหัวเราะเลาโลมเลนหวักับดวยมาตุคาม ก็จริงแล แตวา เขา 
เพียงแตเหน็คฤหบดีหรือบุตรคฤหบด ี ผูอิ่มเอิบ เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา
ไดรับการบําเรออยูดวยกามคุณ,     เขาก็ปลาบปล้ืมยินดดีวยการไดเห็นการกระทํา
เชนน้ัน. 
 

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



๑๓๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           พราหมณ ! น่ีแล     คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอยของ
พรหมจรรย. 
           พราหมณ ! เรากลาววา   ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์   ยัง
ประกอบดวยการเก่ียวพันดวยเมถุน       ยอมไมพนจากความเกิด  ความแก  และ
ความตาย    ความโศก    ความรํ่าไรรําพัน    ความทุกขกาย    ความทุกขใจ    และ
ความคับแคนใจ,    ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 
 

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อเปนเทพยดา๑   
            พราหมณ ! อีกอยางหนึ่ง,      มีสมณะหรือพราหมณบางคน      ในโลกน้ี
ปฏิญาณตัววาเปนพรหมจารีโดยชอบ       เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม, 
ไมยินดีการลูบทา    การขัดสี    การอาบ    การนวดฟน     ที่ไดรับจากมาตุคาม,  
ไมยินดใีนการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับดวยมาตุคาม,  ไมยินดีในการสบตา
ดวยตา กับมาตุคาม, ไมยินดใีนการฟงเสียงของมาตุคาม, ไมชอบตามระลึกถึง
เรื่องเกาที่เคยหัวเราะเลาโลมเลนหัวกับดวยมาตุคาม,     และทั้งไมยินดทีีจ่ะเห็น
พวกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี    ผูอิ่มเอิบเพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา      แลว      
ตน    พลอยนึกปล้ืมใจก็จริงแล       แตวา     เขาประพฤติพรหมจรรยโดยตั้งความ
ปรารถนา เพื่อไปเปนเทพยดาพวกใดพวกหนึ่ง. 
           พราหมณ ! น่ีแล      คือความขาด    ความทะลุ    ความดาง    ความพรอย
ของพรหมจรรย. 

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



หมวดท่ี ๗   วาดวยการลืมคําปฏิญาณ                                     ๑๓๕ 
 

 

           พราหมณ ! เรากลาววา  ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบรสุิทธิ์  ยังประกอบ 
ดวยการเก่ียวพันดวยเมถุน     ยอมไมพนจากความเกิด    ความแก    และความตาย
ความโศก   ความรํ่าไรรําพัน   ความทุกขกาย   ความทุกขใจ    และความคับแคน
ใจ,   ชื่อวายังไมพนจากทุกขได. 
 

ฉิบหายเพราะคล่ืน๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! ภัย     อันเกิดแตคล่ืน      เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ีคือ     คนบางคนมีศรัทธา      ออกบวชจากเรือนไม
เก่ียวของดวยเรือน     เพราะคิดเห็นวา     “เราถูกความเกิด     ความแก     ความตาย
ความโศก    ความรํ่าไรรําพัน    ความทุกขกาย    ความทุกขใจ    ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว        เปนคนตกอยูในกองทุกข         มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว  
ทําไฉนการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี    จะปรากฏมีได ”     ดังน้ี.          ครั้น
บวชแลว     เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน       ยอมวากลาวตักเตือนเธอวา 
“ทาน !    เปนพระแลว   ตองกาวเดินดวยทาทางอยางน้ี ๆ,     ตองถอยกลับดวยทา 
ทางอยางน้ี ๆ,     ตองแลดดูวยทาทางอยางน้ี ๆ,     ตองเหลยีวดวยทาทางอยางน้ี ๆ,   
ตองคูแขนคูขาดวยทาทางอยางน้ี ๆ, ตองเหยยีดมือเหยียดเทาดวยทาทางอยางน้ี ๆ,   
ตองนุงหมจับถือซึ่งสงัฆาฏิ   บาตร   จีวร   ดวยทาทางอยางน้ี ๆ”     ดังน้ี.       เธอ
น้ันหวนระลึกไปวา        “เมื่อกอน        เราอยูครองเรือน        ยอมวากลาวส่ังสอน
ผูอื่น,      บัดน้ี      พวกภิกษุคราวลูกคราวหลานของเรา    กลับมาคอยหาโอกาสวา 

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



๑๓๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

กลาวตักเตือนเรา”  ดงัน้ี,    เธอก็โกรธ  แคนใจ  บอกเลิกสิกขา    หมุนกลับคืนไป 
สูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุชนิดน้ี   เรียกวา   ผูกลัวภัยอนัเกิดแตคล่ืน    แลวจึงบอก
เลิกสิกขา      หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.      
 ภิกษุ ท. !   คําวา    ภัย    อันเกิดแตคลื่นน้ี     เปนคําแทนชื่อสําหรับเรียก
ความโกรธคับแคนใจ. 
 ภิกษุ ท. !   น้ี    เรียกวา    ภัย อันเกิดแตคล่ืน   แล. 
 

ฉิบหายเพราะจระเข๑ 
 

 ภิกษุ ท. !   ภัย   อันเกิดแตจระเข    เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ีคือ    คนบางคนมีศรัทธา    ออกบวชจากเรือน   ไม
เก่ียวของดวยเรือน    เพราะคิดเห็นวา   “เราถูกความเกิด   ความแก   และความตาย
ความโศก    ความรํ่าไรรําพัน    ความทุกขกาย    ความทุกขใจ    ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว      เปนคนตกอยูในกองทุกข    มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว       ทํา
ไฉนการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี     จะปรากฏมีได”    ดังน้ี.        ครั้นบวช
แลวเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน    ยอมวากลาวส่ังสอนเธอวา    “สิ่งน้ี
ทานควรเค้ียว     สิ่งน้ีไมควรเค้ียว,     สิ่งน้ีทานควรบริโภค,     สิ่งน้ีไมควรบริโภค, 
ทานควรเค้ียว   กิน   ลิ้ม   ดืม่     แตของทีค่วร,     ไมควรเค้ียว   กิน   ลิ้ม   ดื่ม     
ของที่ไมควร,     ทานควรเค้ียว  กิน  ลิ้ม  ดื่ม   แตในกาลที่ควร,    ไมควรเค้ียว  กิน   

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อ.ํ   ๒๑/๑๖๕/๑๒๒. 



หมวดท่ี ๗   วาดวยการลืมคําปฏิญาณ                                     ๑๓๗ 
 

 

ลิ้ม ดื่ม นอกกาล” ดงัน้ี.   เธอน้ัน หวนระลึกไปวา  “เมื่อกอน  เราอยูครองเรือน   
ปรารถนาส่ิงใด   ก็เค้ียว กิน ล้ิม ดื่ม ส่ิงน้ัน,  เค้ียว กิน ล้ิม ดื่มได (ทุกอยางทั้งที่
ภิกษุน้ีวา)  ควรและไมควร,      ไดทัง้ในกาลที่ควร    และนอกกาล,     ชะรอย 
ทานจะหามปากของเราในของเคี้ยวของฉันอันประณีต        ที่คฤหบดผีูมศีรัทธา
นํามาถวายนอกกาลในเวลากลางวัน”    ดังน้ี,     เธอก็โกรธ    แคนใจ    บอกเลิก
สิกขา     หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุชนิดน้ี    เรียกวา    ผูกลัวภัย  อันเกิดแตจระเข     แลวจึง
บอกเลิกสิกขา    หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.   
 ภิกษุ ท. !   คําวา   ภัย  อันเกิดแตจระเขน้ี     เปนคําแทนชื่อสําหรับเรียก
ความเปนคนเห็นแกทอง. 
 ภิกษุ ท. !   น้ี  เรียกวา  ภัย    อันเกิดแตจระเข  แล. 
 

ฉิบหายเพราะวังวน๑ 
 

 ภิกษุ ท. !   ภัย   อันเกิดแตวังวน      เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ีคือ       คนบางคนมีศรัทธา       ออกบวชจากเรือน
ไมเก่ียวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา    “เราถูกความเกิด     ความแก     ความตาย
ความโศก    ความร่ําไรรําพัน    ความทุกขกาย     ความทุกขใจ     ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว    เปนคนตกอยูในกองทุกข    มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว     ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี  จะปรากฏมีได”   ดังน้ี.  ครั้นบวชแลว  เวลาเชา
เธอครองจีวร   ถือบาตร   เขาไปบิณฑบาตในยานหมูบานหรือนิคม   ไมรักษากาย 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อ.ํ   ๒๑/๑๖๗/๑๒๒. 



๑๓๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ไมรักษาวาจา     ไมรักษาจิต     ไมกําหนดสติ     ไมสํารวมอินทรยี.        ในที่น้ัน ๆ
เธอไดเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี          ผูอิ่มเอิบ          เพียบพรอมดวยกามคุณ
ทั้งหา    ใหเขาบําเรออยู.         เธอน้ัน    กลับหวนระลึกไปวา   “เมื่อกอน   เราเปน
คฤหัสถครองเรือน    ก็เปนผูอิ่มเอิบ   เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา  ใหเขาบําเรอ
อยู.   ทรัพยสมบัติในสกุลของเราก็มอียู   และเราก็อาจบริโภคทรัพยสมบติัพลาง
ทําบุญพลาง,    อยากระน้ันเลย     เราบอกเลิกสิกขา    หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่า
แหงคฤหัสถ บริโภคทรัพยสมบติัพลางทําบุญพลางเถิด” ดังน้ี,  เธอก็บอกเลิก
สิกขา       หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุชนิดน้ี  เรียกวา   ผูกลัวภัย อันเกิดแตวังวน   แลวจึงบอก
เลิกสิกขา      หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ. 
           ภิกษุ ท. ! คําวา     ภัย    อันเกิดแตวังวนน้ี เปนคําแทนชื่อสําหรับเรียก
กามคุณทัง้หา. 
           ภิกษุ ท. ! น้ี     เรียกวา    ภัย     อันเกิดแตวังวน  แล. 

ฉิบหายเพราะปลาราย๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภัย   อันเกิดแตปลาราย    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ีคือ    คนบางคนมีศรัทธา    ออกบวชจากเรือน   ไม
เก่ียวของดวยเรือน     เพราะคิดเห็นวา   “เราถูกความเกิด      ความแก      ความตาย
ความโศก    ความร่ําไรรําพัน    ความทุกขกาย     ความทุกขใจ     ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว     เปนคนตกอยูในกองทุกข    มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว    ทําไฉน 
 
 
        ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อ.ํ   ๒๑/๑๖๘/๑๒๒, 



หมวดท่ี ๗   วาดวยการลืมคําปฏิญาณ                                     ๑๓๙ 
 

 

การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี   จะปรากฏมีได”   ดังน้ี.    ครั้นบวชแลว    เวลา
เชาเธอครองจีวร       ถือบาตร         เขาไปบิณฑบาต       ในยานหมูบานหรือนิคม  
ไมรักษากายไมรักษาวาจา     ไมรักษาจิต    ไมกําหนดสติ    ไมสํารวมอินทรีย.      
ในที่น้ัน ๆ  เธอไดเห็นมาตุคาม   (หญิงชาวบาน)    ที่หมชั่วนุงชัว่,     เมื่อเธอเห็น
มาตุคามท่ีหมชั่วนุงชัว่     ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ ;     เธอมจิีตถูกราคะเสียบ
แทงแลว   ก็บอกเลิกสิกขา    หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุชนิดน้ี   เรียกวา  ผูกลัวภัย   อันเกิดแตปลาราย    แลวจึง
บอกเลิกสิกขา   หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถ.    
           ภิกษุ ท. ! คําวา   ภัย  อันเกิดแตปลารายน้ี   เปนคําแทนชื่อสําหรับเรียก
มาตุคาม  (หญิงชาวบาน). 
           ภิกษุ ท. ! น้ี    เรียกวา    ภัย     อันเกิดแตปลาราย  แล. 

 
เห็นยอดออน ๆ วาเปนแกน๑ 

  
           ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ีคือ     กุลบุตรบางคนมศีรัทธา    ออกบวชจากเรือน
ไมเก่ียวของดวยเรือน     เพราะคิดเห็นวา    “เราถูกความเกิด   ความแก   ความตาย
ความโศก    ความร่ําไรรําพัน    ความทุกขกาย     ความทุกขใจ     ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว    เปนคนตกอยูในกองทุกข     มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว    ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี     จะปรากฏมีได”   ดังน้ี.     ครั้นคิดอยางน้ีแลว
กุลบุตรน้ัน         จึงออกจากเรือนดวยศรัทธา,      คร้ันบวชแลว   สามารถทําลาภ 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต    มหาสาโรปมสูตร    มู.   ม.   ๑๒/๓๖๒/๓๔๗,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย      ท่ีภูเขา         
คิชฌกูฏ   ใกลนครราชคฤห. 



๑๔๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สักการะและเสียงเยนิยอ   ใหเกิดขึ้นได.       เธอมีใจยินดีแลว     มีความดําริเต็ม
รอบแลว      ในลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ัน.       เธอทะนงตัวเพราะลาภ
สักการะและเสียงเยินยอน้ันวา    “เราเปนผูมีลาภสักการะและเสียงเยินยอ    สวน
ภิกษุอื่น ๆ เหลาน้ี   ตํ่าตอยนอยศักดิ์”   ดังน้ี.      เธอน้ัน   เมาอยู   มัวเมาอยู     ถึง
ความประมาทอยู    เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ัน.      เมื่อประมาทแลว    
เธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชงั. 
 
 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนบุรุษ    ผูตองการดวยแกนไม   เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไมอยู       จนถึงตนไมใหญมแีกนแลว    มองขามพนแกน,     มอง 
ขามพนกระพี้,     มองขามพนเปลือกสด,     มองขามพนสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก, 
เดด็เอาใบออนที่ปลายกิ่งถือไป     ดวยเขาใจวา     น่ีแกนไม.        บุรุษมีตาดี    เห็น
คนน้ันเขาแลว      ก็กลาววา      “ผูเจริญคนน้ี     ชางไมรูจักแกน,      ไมรูจักกระพี้, 
ไมรูจักเปลือกสด,    ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,    ไมรูจักใบออนที่ปลายก่ิง.
จริงดังวา        ผูเจริญคนน้ี   ตองการแกนไม   เสาะหาแกนไม  เที่ยวคนหาแกนไม
จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว      ก็มองขามพนแกน,       ขามพนกระพี้,       ขามพน
เปลือกสด,     ขามพนสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,     ไปเดด็เอาใบออนที่ปลายก่ิง 
ถือไป   ดวยเขาใจวา  น่ีแกนไม ;     ส่ิงที่เขาจะตองทําดวยแกนไม   จักไมสําเร็จ
ประโยชนเลย” ดังน้ี ;  ฉันใดก็ฉันน้ัน.       ภิกษุ ท. !   เราเรียกคนบวชชนิดน้ีวา 
ไดถือเอาพรหมจรรย  ตรงใบออนที่ปลายกิ่งของมัน   และเขาถึงที่สุด                    
ของพรหมจรรย          ดวยการกระทําเพยีงใหลาภสักการะและเสยีงเยินยอเกิดขึ้น
เทาน้ันเอง. 



หมวดท่ี ๗   วาดวยการลืมคําปฏิญาณ                                     ๑๔๑ 
 

 

หลงสะเก็ดแหง  วาเปนแกน๑ 
           ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ีคือ     กุลบุตรบางคนมศีรัทธา    ออกบวชจากเรือน
ไมเก่ียวของดวยเรือน     เพราะคิดเห็นวา    “เราถูกความเกิด   ความแก   ความตาย
ความโศก     ความร่ําไรรําพัน    ความทุกขกาย     ความทุกขใจ    ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว     เปนคนตกอยูในกองทุกข   มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว     ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี   จะปรากฏมีได”  ดังน้ี.        คร้ันคิดอยางน้ีแลว
กุลบุตรน้ัน      จึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา,       ครั้นบวชแลวสามารถทําลาภ
สักการะและเสียงเยินยอใหเกิดข้ึนได,  เธอไมมีใจยินดีแลว ไมมีความดําริเต็มรอบ
แลว   ในลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ัน,     เธอไมทะนงตัว   เพราะลาภสักการะ
และเสียงเยินยอน้ัน,    เธอไมเมาอยู  ไมมัวเมาอยู  ไมถึงความประมาทอยู    เพราะ
ลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ัน ;     เมื่อไมประมาทแลว      เธอใหความถึงพรอม
ดวย ศีล เกดิขึ้นได.      เธอมีใจยินดีแลว     มีความดําริเต็มรอบแลว     ในความถึง
พรอมดวยศีลน้ัน.     เธอทะนงตัว เพราะความถึงพรอมดวยศีลน้ัน วา     “เราเปนผู
มีศีล     มีกัลยาณธรรม       สวนภิกษุอื่น ๆ เหลาน้ีทุศีล    มีความเปนอยูเลวทราม”
ดังน้ี.      เธอน้ัน    เมาอยู     มัวเมาอยู  ถึงความประมาทอยู    เพราะความถึงพรอม
ดวยศีลน้ัน,        เมื่อประมาทแลว    เธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง. 
 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนบุรุษ   ผูตองการดวยแกนไม    เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไมอยู    จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว  มองขามพนแกน,   มองขาม 
 

๑.     บาลี    พระพุทธภาษิต    มหาสาโรปมสูตร   มู.   ม.    ๑๒/๓๖๓/๓๔๘,      สะเก็ดเปลือกในท่ีน้ีคือผิวเปลอืก
ช้ันนอกสุดของเปลือกไม       ท่ีเปนสะเก็ดขรุขระหุมเปลือกสดอยู,         มิใชสะเก็ดท่ีเกิดจากการถากของชางไม     เปนตน.       
คําในภาษาไทย ยังไมปรากฏวา  ไดแกคําอะไร,          ขอความน้ีตรัสแกภิกษุท้ังหลาย       ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ   ใกลนครราชคฤห. 



๑๔๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

พนกระพี้,      มองขามพนเปลือกสด,      ถากเอาสะเก็ดเปลือกตามผิวเปลอืกถือไป
ดวยเขาใจวา   น่ีแกนไม.      บุรุษมีตาดี เหน็คนน้ันเขาแลว ก็กลาววา    “ผูเจริญ
คนน้ีชางไมรูจักแกน,   ไมรูจักกระพี้,   ไมรูจักเปลือกสด,   ไมรูจักสะเก็ดแหง 
ตามผิวเปลือก,   ไมรูจักใบออนที่ปลายก่ิง.      จริงดังวา    ผูเจริญคนน้ีตองการ
แกนไมเสาะหาแกนไม    เที่ยวคนหาแกนไม จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว    ก็มอง 
ขามพนแกน,   ขามพนกระพี้,   ขามพนเปลือกสด,   ถากเอาสะเก็ดแหงตามผิว
เปลือกถือไป      ดวยเขาใจวา   น่ีแกนไม ;     ส่ิงที่เขาจะตองทําดวยแกนไม   จัก 
ไมสําเร็จประโยชนเลย”   ดังน้ี ;    ฉันใดก็ฉันน้ัน.    ภิกษุ ท. !   เราเรียกคนบวช
ชนิดน้ีวา    ไดถือเอาพรหมจรรยตรงสะเกด็แหงตามผิวเปลอืกของมัน   และเขา
ถึงที่สดุแหงพรหมจรรย  ดวยการกระทาํเพียงใหความถึงพรอมดวยศีลเกิดขึ้น 
เทาน้ันเอง. 

หลงเปลือกสด ๆ วาเปนแกน๑ 
           ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ีคือ     กุลบุตรบางคนมศีรัทธา    ออกบวชจากเรือน
ไมเก่ียวของดวยเรือน      เพราะคิดเห็นวา   “เราถูกความเกิด   ความแก   ความตาย
ความโศก    ความร่ําไรรําพัน    ความทุกขกาย     ความทุกขใจ     ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว    เปนคนตกอยูในกองทุกข   มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว      ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี  จะปรากฏมีได”  ดังน้ี.         ครั้นคิดอยางน้ีแลว
กุลบุตรน้ันจึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา.     ครั้นบวชแลว     สามารถทําลาภ
สักการะและเสียงเยินยอใหเกิดข้ึนได,     เธอไมมีใจยินดี     ไมมีความดําริเต็ม
รอบแลว     ในลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ัน,       เธอไมทะนงตัว     เพราะลาภ 
 

๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต    มหาสาโรปมสูตร     มู.   ม.  ๑๒/๓๖๕/๓๔๙,          ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย        ท่ีภูเขา 
คิชฌกูฏ   ใกลนครราชคฤห. 
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สักการะและเสียงเยินยอน้ัน,    เธอไมเมาอยู  ไมมวัเมาอยู  ไมถึงความประมาทอยู
เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ัน ;  เมื่อไมประมาทแลว    เธอใหความถึง
พรอมดวยศีลเกิดข้ึนได,    เธอมีความยินดีแลว      ในความถึงพรอมดวยศีลน้ัน 
แตวา   หามีความดําริเต็มรอบเพียงความถึงพรอมดวยศีลน้ันไม,    เธอไมทะนง 
ตัวเพราะความถึงพรอมดวยศีลน้ัน,     เธอไมเมาอยู   ไมมัวเมาอยู   ไมถึงความ
ประมาทอยู       เพราะความถึงพรอมดวยศีลน้ัน ;         เมื่อไมประมาทแลว เธอให
ความถึงพรอมดวย   สมาธิ   เกิดขึ้นได.    เธอมีใจยินดีแลว    มีความดําริเต็มรอบ
แลว    ในความถึงพรอมดวยสมาธิน้ัน.     เธอทะนงตัว   เพราะความถึงพรอมดวย
สมาธิน้ันวา  “เราเปนผูมีจิตถึงความเปนหน่ึง  ต้ังมั่นแลว    สวนภิกษุอื่น ๆ เหลาน้ี   
มีจิตฟุงซาน ไมต้ังมัน่แลว”  ดงัน้ี.     เธอน้ันเมาอยู   มัวเมาอยู   ถึงความ         
ประมาทอยู    เพราะความถึงพรอมดวยสมาธิน้ัน,     เมื่อประมาทแลว   เธอก็อยู
ดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง. 
 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนบุรุษ    ผูตองการดวยแกนไม   เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไมอยู        ไปจนถึงตนไมใหญมีแกนแลว          มองขามพนแกน, 
มองขามพนกระพี้,  ถากเอาแตเปลือกสด ๆ ถือไป ดวยเขาใจวา  น่ีแกนไม.   บุรุษมี
ตาดี    เห็นคนน้ันเขาแลวก็กลาววา  “ผูเจริญคนน้ี    ชางไมรูจักแกน,   ไมรูจัก
กระพี้,  ไมรูจักเปลือกสด,  ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผวิเปลือก,  ไมรูจักใบออนที่
ปลายก่ิง.    จริงดังวา     ผูเจริญคนน้ี    ตองการแกนไม    เสาะหาแกนไม  เที่ยวคน 
หาแกนไม   จนถึงตนไมใหญมแีกนแลว   ก็มองขามพนแกน,  ขามพนกระพี้,  
ถากเอาเปลือกสด ๆ   ถือไป     ดวยเขาใจวา  น่ีแกนไม ;  ส่ิงที่เขาจะตองทําดวย
แกนไม  จักไมสําเร็จประโยชนเลย” ดังน้ี ;   ฉันใดก็ฉันน้ัน.    ภิกษุ ท. !   เราเรียก
คนบวชชนิดน้ีวา ไดถือเอาพรหมจรรยตรงเปลือกสดของมัน  และเขาถึงที่สดุแหง
พรหมจรรย   ดวยการกระทําเพยีงใหความถึงพรอมดวยสมาธิเกดิขึ้นเทาน้ันเอง. 
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หลงกระพี้ไม  วาเปนแกน๑ 
           ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ีคือ     กุลบุตรบางคนมศีรัทธา    ออกบวชจากเรือน
ไมเก่ียวของดวยเรือน    เพราะคิดเห็นวา   “เราถูกความเกิด    ความแก    ความตาย
ความโศก     ความร่ําไรรําพัน     ความทุกขกาย    ความทุกขใจ    ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว    เปนคนตกอยูในกองทุกข   มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว      ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี   จะปรากฏมีได”  ดังน้ี.        ครั้นคิดอยางน้ีแลว
กุลบุตรจึงออกบวชจากเรือนดวยศรัทธา.      ครั้นบวชแลวสามารถทําลาภสักการะ
และ   เสียงเยินยอใหเกิดข้ึนได,      เธอไมมใีจยินดี    ไมมีความดําริเต็มรอบแลว
ในลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ัน,   เธอไมทะนงตัว    เพราะลาภสักการะและ
เสียงเยินยอน้ัน,    เธอไมเมาอยู   ไมมัวเมาอยู   ไมถึงความประมาทอยู    เพราะ
ลาภสักการะและเสียงเยินยอน้ัน ;  เมื่อไมประมาทแลว   เธอใหความถึงพรอม 
ดวยศีลเกิดข้ึนได,  เธอมใีจยินดีแลว   ในความถึงพรอมดวยศีลน้ัน   แตวา  
หามีความดําริเต็มรอบเพียงความถึงพรอมดวยศีลน้ันไม,   เธอไมทะนงตัว   เพราะ
ความถึงพรอมดวยศีลน้ัน,   เธอไมเมาอยู    ไมมัวเมาอยู    ไมถึงความประมาท 
อยู     เพราะความถึงพรอมดวยศีลน้ัน ;   เมื่อไมประมาทแลว    เธอใหความถึง
พรอมดวยสมาธิเกิดข้ึนได,    เธอมีใจยินดีแลวในความถึงพรอมดวยสมาธิน้ัน   
แตวา     หามีความดําริเต็มรอบเพียงความถึงพรอมดวยสมาธิน้ันไม,     เธอไม
ทะนงตัว    เพราะความถึงพรอมดวยสมาธิน้ัน,     เธอไมเมาอยู    ไมมัวเมาอยู  
ไมถึงความประมาทอยู   เพราะความถึงพรอมดวยสมาธิน้ัน ;   เมื่อไมประมาท
แลว    เธอก็ทําให    ญาณทัสสนะ    (ความรูเห็นธรรม)    เกิดขึ้นได.     เธอมีใจ
ยินดีแลว        มีความดาํริเต็มรอบแลว         ในญาณทัสสนะน้ัน.        เธอทะนงตัว 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาสาโรปมสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๓๖๘/๓๕๐. 
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เพราะญาณทัสสนะน้ันวา    “เราเปนผูรูผูเห็นอยู    สวนภิกษุอืน่ ๆ  เหลาน้ีไมรู 
ไมเห็น”    ดังน้ี.      เธอน้ัน    เมาอยู    มัวเมาอยู    ถึงความประมาทอยู        เพราะ
ญาณทัสสนะน้ัน,       เมื่อประมาทแลว     เธอก็อยูดวยความเปนอยูที่ดูแลวนาชัง. 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนบุรุษ    ผูตองการดวยแกนไม   เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไมอยู      จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว       มองขามพนแกนเสีย,
ถากเอากระพี้ถือไป    ดวยเขาใจวา    น่ีแกนไม.       บุรุษมีตาดี  เห็นคนน้ันเขาแลว
ก็กลาววา     “ผูเจริญคนน้ี    ชางไมรูจักแกน,    ไมรูจักกระพี้,    ไมรูจักเปลือกสด, 
ไมรูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก,   ไมรูจักใบออนที่ปลายก่ิง.     จริงดังวา   ผูเจริญ
คนน้ีตองการแกนไม    เสาะหาแกนไม    เที่ยวคนหาแกนไม       จนถึงตนไมใหญ
มีแกนแลว       ก็มองขามพนแกนเสีย,        ถากเอากระพ้ีถือไป     ดวยเขาใจวา   น่ี
แกนไม ;      ส่ิงที่เขาจะตองทําดวยแกนไม    จักไมสําเร็จประโยชนเลย”      ดังน้ี ;
ฉันใดก็ฉันน้ัน.      ภิกษุ ท. !     เราเรียกคนบวชชนิดน้ีวา      ไดถือเอาพรหมจรรย
ตรงกระพีข้องมัน และเขาถึงที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยการกระทําเพยีงทําให
ญาณทัสสนะเกดิขึ้นเทาน้ันเอง.๑ 
 

ไมรู  “ความลับ”  ของขันธหา๒ 
  
 โสณะ !       สมณะหรือพราหมณพวกใด      ยอม ไมรูจกัลักษณะ     ไมรูจัก
เหตุเกิดขึ้น    ไมรูจักความดับสนิท    ไมรูจักขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความ 
ดับสนิท แหง   รูป ;_ _ _เวทนา ;_ _ _สัญญา ;_ _ _สังขาร ;   ยอมไมรูจักลักษณะ 
 
 

๑.   หมายถึง   มีการรูเห็นธรรมบางขั้น   แตยังไมถึงขนาดทําอาสวะใหสิ้น. 
 ๒.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ขนฺธ.   สํ.   ๑๗/๖๒/๑๐๑,       ตรัสแกโสณะคฤหบดีบุตร   ท่ีเวฬุวัน. 
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ไมรูจักเหตุเกิดข้ึน       ไมรูจักความดับสนิท     ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ
ดับสนิท แหง  วิญญาณ ; 
 โสณะ !        สมณะหรือพราหมณพวกนั้น   ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม,        ก็หาเปนสมณะหรอืพราหมณไปไดไม      หาไดทําใหแจงซ่ึง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ     หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ      ดวย
ปญญาอันย่ิงเอง   ในทิฏฐธรรมน้ี     เขาถึงแลวแลอยูไม. 
 

ไมรู  “ความลับ” ของอุปาทานขันธ๑ 
         
           ภิกษุ ท ! อุปทานขันธ  ๕  เหลาน้ี  คือ  อุปทานขันธคือรูป,  อุปทานขันธ
คือเวทนา,      อุปทานขันธคือสัญญา,       อุปทานขันธคือสังขาร,       อุปทานขันธ
คือวิญญาณ. 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด    ไมรูจักรสอรอย   ไมรูจักโทษ
และไมรูจักอุบายเปนเคร่ืองออกไปพน       ในอุปทานขนัธ   ๕  เหลาน้ี         ตามท่ี
เปนจริง ;      ภิกษุ ท. !       สมณะหรือพราหมณพวกนั้น       ทั้งที่ถูกสมมติวาเปน
สมณะในบรรดาสมณะท้ังหลายก็ตาม,    ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดา
พราหมณทัง้หลายก็ตาม,    ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,     หาไดทําให
แจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ       หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   
ดวยปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมน้ี    เขาถึงแลวแลอยูไม. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ขนฺธ.   ส. ํ   ๑๗/๑๙๕/๒๙๓. 
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ไมรู  “ความลับ”  ของธาตุสี่๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! ธาตุ  ๔  เหลาน้ี    คือ    ธาตุดิน    ธาตุนํ้า    ธาตุไฟ    ธาตุลม. 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด    ไมรูจักรสอรอย   ไมรูจักโทษ
และไมรูจักอุบายเคร่ืองออกไปพน       ในธาตุ    ๔    เหลาน้ี          ตามท่ีเปนจริง ;
ภิกษุ ท. !      สมณะหรือพราหมณพวกนั้น      ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะใน            
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,    ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม,      ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,      หาไดทําใหแจงซ่ึง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ   หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ    ดวย
ปญญาอันย่ิงเองในทิฏฐธรรมน้ี      เขาถึงแลวแลอยูไม. 
 

ไมรู  “ความลับ”  ของอินทรียหก๒ 
   
           ภิกษุ ท. ! อินทรีย   ๖  เหลาน้ี      คือ      อินทรียคือตา,     อินทรียคือห,ู
อินทรียคือจมูก,     อินทรียคือล้ิน,     อินทรียคือกาย,     อินทรียคือใจ. 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด    ไมรูจักความเกิดขึ้น    ไมรูจัก
ความดับไป        ไมรูจักรสอรอย        ไมรูจักโทษ        และไมรูจกัอุบายเปนเคร่ือง
ออกไปพน ในอินทรีย   ๖  เหลาน้ี  ตามที่เปนจริง ; ภิกษุ ท. ! สมณะหรือ      
พราหมณพวกน้ัน       ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะท้ังหลายก็ตาม, 
ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม,            ก็หาเปน 

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



๑๔๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สมณะหรือพราหมณไปไดไม.  หาไดทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ      
หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ      ดวยปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมน้ี   
เขาถึงแลวแลอยูไม. 

ไมรู  “ความลับ”  ของอินทรียหา๑ 
           ภิกษุ ท. ! อินทรีย   ๕   เหลาน้ี    คือ    อินทรียคือศรัทธา,   อินทรียคือ
วิริยะ,    อินทรียคือสติ,    อินทรยีคือสมาธิ,    อินทรียคือปญญา. 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด    ไมรูจักความเกิดขึ้น    ไมรูจัก
ความดับไป    ไมรูจักรสอรอย    ไมรูจักโทษ  (เมื่อยดึถือ)    และไมรูจกัอบุายเปน
เคร่ืองออกไปพน    ในอินทรีย   ๕    เหลาน้ี    ตามท่ีเปนจริง ;  ภิกษุ ท. !    สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น       ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทัง้หลาย 
ก็ตาม,    ทัง้ที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทัง้หลายก็ตาม,    ก็หา
เปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,     หาไดทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปน
สมณะ    หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ     ดวยปญญาอันย่ิงเองใน            
ทิฏฐธรรมน้ี         เขาถึงแลวแลอยูไม. 

ไมรูปฏิจจสมุปบาท  ไมไดเปนสมณะ๒ 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด     ไมรูจักชรามรณะ,     ไมรูจัก
เหตุเกิดข้ึนแหงชรามรณะ,       ไมรูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ,      ไมรูจักขอ
ปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชรามรณะ ;  
           ไมรูจักชาติ,       ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ,    ไมรูจักความดับสนิทแหง 
ชาติ,    ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชาติ ; 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต.   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๒๕๗/๘๔๘,     (ดูเชิงอรรถ   ๓,   หนา   ๔๐๐   ดวย). 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต.   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๑๗/๓๘. 



หมวดท่ี ๗   วาดวยการลืมคําปฏิญาณ                                     ๑๔๙ 
 

 

           ไมรูจักภพ,       ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ,       ไมรูจักความดับสนิทแหง
ภพ,    ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงภพ ; 
           ไมรูจักอุปาทาน,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  ไมรูจักความดับสนิทแหง
อุปาทาน,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอุปาทาน ; 
           ไมรูจักตัณหา,    ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา,   ไมรูจักความดับสนิทแหง
ตัณหา,   ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงตัณหา ; 
           ไมรูจักเวทนา,     ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา,    ไมรูจักความดับสนิทแหง
เวทนา,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงเวทนา ; 
           ไมรูจักผัสสะ,     ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ,    ไมรูจักความดับสนิทแหง
ผัสสะ,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงผัสสะ ; 
           ไมรูจักอายตนะหก, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะหก, ไมรูจักความดับสนิท
แหงอายตนะหก,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอายตนะหก ; 
           ไมรูจักนามรูป,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป, ไมรูจักความดับสนิทแหง
นามรูป,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงนามรูป ; 
           ไมรูจักวิญญาณ,  ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ, ไมรูจักความดับสนิทแหง
วิญญาณ,  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงวิญญาณ ; 
 ไมรูจักสังขาร,     ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร,    ไมรูจักความดับสนิทแหง
สังขาร,   ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงสังขาร ; 
 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น     ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม,  ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม,  หาไดทําใหแจงซ่ึง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมน้ี   เขาถึงแลวแลอยูไม. 



๑๕๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ไมรูอริยสัจจ ไมไดเปนสมณะ๑ 
 
 

ภิกษ ุท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด   ไมรูจักตามที่เปนจริงวา ทุกข
เปนเชนน้ี ๆ,   ไมรูจักตามที่เปนจริงวา   เหตุใหเกดิทุกขเปนเชนน้ี ๆ,  ไมรูจัก
ตามท่ีเปนจริงวา   ความดับสนิทแหงทุกขเปนเชนน้ี ๆ,  ไมรูจักตามที่เปนจริงวา
ขอปฏิบัตเิคร่ืองใหถึงความดับสนิทแหงทุกขเปนเชนน้ี ๆ ; 
 

ภิกษ ุท. ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน  ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะ
ในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,        ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดา
พราหมณทัง้หลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําให              
แจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ 
ดวยปญญาอันย่ิงเอง   ในทิฏฐธรรมน้ี    เขาถึงแลวแลอยูไม. 
 

หมวดทีเ่จด็ จบ. 
 

_________________ 
 
 
 
 

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



 

๑๕๑ 
 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
_________________ 

น   เต   อห ํ  อานนฺท   ตถา   ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ   อยางทะนุถนอม 

ยถา   กุมฺภกาโร   อามเก   อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ   ทําแกหมอ   ที่ยังเปยก   ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ   อานนฺท   วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว   ขนาบอีก   ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาห ํ  อานนฺท   วกฺขาม ิ
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว   ชี้โทษอีก   ไมมีหยดุ 

โย   สาโร,   โส   ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูได. 

( มหาสฺุญตสุตฺต   อุปร.ิ   ม.   ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ ) 
 

นิธีนํว   ปวตฺตารํ         ยํ   ปสฺเส   วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ    ตาทิสํ   ปณฺฑิตํ   ภเช 

คนเรา   ควรมองผูมปีญญาใด ๆ   ที่คอยช้ีโทษ   คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป   วาคนน้ันแหละ   คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส       เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู   ยอมมีแตดทีาเดยีว    ไมมเีลวเลย. 
( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.   ขุ.   ๒๕/๒๕/๑๖ )



 

๑๕๒ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๘ 

วาดวย  พิษสงทางใจ 
______________________ 

 
 ๑ .  ดาบท่ีหมกอยูในจีวร 
 ๒ . ยาพิษในโลก 
 ๓ .  ผูตกเหว 
 ๔ .  ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท 
 ๕ .  มาพยศแปดจําพวก 
 ๖ .  เหตุใหอยากทําลายสงฆ 
 ๗ .  ผูจมมดิในหลุมคูถ 
 ๘ .  สันดานกา 
  ๙ .  พระรังโรค 
       ๑๐ .   ผูควรอยูในคอกไปกอน 
       ๑๑ .   ผูเกียจครานตลอดเวลา 
      ๑๒ .  ลิงติดตัง 
      ๑๓ .  ลาสึกเพราะติดเมา 



 

๑๕๓ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๘ 

วาดวย พิษสงทางใจ 
_____________________ 

 

ดาบท่ีหมกอยูในจีวร๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! มหาชนเขารูจักเธอท้ังหลายวา     “สมณะ  สมณะ”    ดังน้ี,    
ถึงเธอทั้งหลายเลา   เมื่อถูกเขาถามวา  ทานทั้งหลาย  เปนอะไร ?  พวกเธอ
ทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองวา  “เราเปนสมณะ”  ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อเธอทั้งหลาย   มชีือ่วา   สมณะ      และปฏิญาณตัวเองวา
เปนสมณะ  อยูอยางน้ีแลว    พวกเธอท้ังหลาย  จะตองสําเหนียกใจวา  “ขอ 
ปฏิบัติอันใด   เปนขอปฏิบัตสิมควรแกสมณะ  เราจักปฏิบัตขิอปฏิบัตอินัน้ัน.  
ดวยการปฏิบัติของเราอยางน้ี    สมัญญาวาสมณะของตนก็จักเปนจริง   และ           
คําปฏิญาณวาสมณะของเราก็จักสมจริง ;  อน่ึงเลา  เราบริโภคใชสอย  บาตร  จีวร
อาหารบิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสชับริกขาร ของทายกเหลาใด,
การบําเพ็ญทานของทายกเหลาน้ัน  ก็จักมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ ;   และการ
บรรพชาของเราเอง   ก็จักไมเปนหมันเปลา   แตจักมีผลมีกําไรแกเรา”  ดังน้ี.        
ภิกษ ุท. !     พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีเถิด. 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จูฬอัสสปุรสูตร   มู.  ม.  ๑๒/๕๑๒/๔๗๙, ๔๘๐,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   
ท่ีอัสสปุรนิคมของชาวอังคะ.



๑๕๔                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุรปูใดรูปหน่ึง   มีอภชิฌามาก    ยังละอภิชฌาไมได, 
มีจิตพยาบาท    ยังละพยาบาทไมได,       เปนผูมักโกรธ     ยังละความมักโกรธ
ไมได,    เปนผูมักถือความโกรธ  ยังละความถือโกรธไมได,    เปนผูลบหลูคุณ 
ทาน    ยังละความลบหลูคุณทานไมได,       เปนผูยกตนเทียมทาน      ยังละความ
ยกตนเทียมทานไมได,      เปนผูริษยา    ยังละความริษยาไมได,      เปนคนตระหน่ี
ยังละความตระหน่ีไมได,   เปนคนโออวด  ยังละความโออวดไมได,   เปนคนมี
มายา  ยังละความมายาไมได,   เปนคนมีความปรารถนาลามก  ยังละความ
ปรารถนาลามกไมได,       เปนคนมีความเห็นผิด    ยังละความเห็นผดิไมได; 
 

ภิกษ ุท. ! เพราะละกิเลสมีอภชิฌาเปนตน  ซ่ึงเปนเคร่ืองมัวหมองของ
สมณะ  เปนโทษของสมณะ  เปนนํ้าฝาดของสมณะ  เปนเหตุใหสัตวเกิดในอบาย
และมีวิบากอนัสัตวทั้งหลายจะตองเสวยในทุคติ  เหลาน้ี  ยังละไมได ;  เราก็ไม
กลาวภิกษุน้ันวา  “เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ”  ดังน้ี. 
 

ภิกษ ุท. ! เปรียบเหมอืน   อาวุธอันคมกลา๑   มีคมสองขาง  ที่เขาลับ       
ไวอยางดแีลว    หุมหอไวดวยผาสังฆาฏิของภิกษุน้ันเอง   ฉันใด ;       ภิกษุ ท. !
เรากลาวการบรรพชาของภิกษุน้ีวา       เปรียบกันไดกับอาวุธมีคมสองขางน้ัน            
ฉันน้ัน.    ภิกษ ุท. !   เราไมกลาวความเปนสมณะวา    เปนส่ิงที่มีได   เพราะเหตุ
สักวาการทรงสังฆาฏิของผูทีท่รงสังฆาฏิ  ฯลฯ  เปนตนเลย. 

 
 
๑.  บาลีวา  มตชนนาม  อาวุธชาตํ,    อรรถกถาใหคําอธิบายไวอยางยืดยาว    ไดใจความโดยสรุปวาเปนดาบท่ีตีขึ้น

ดวยเหล็กท่ีชําระดวยวิธีท่ีดีท่ีสุดของสมัยน้ัน,       คือ    เอาผงเหล็กใหนกกะเรียนกินเขาไป        แลวถายออกมาหลาย ๆ ครั้ง
แลวจึงนํามาตีเปนดาบ   มีคมสองขาง  (ทํานองพระขรรค). 



หมวดท่ี ๘   วาดวยพิษสงทางใจ                                          ๑๕๕ 
 

 

ยาพิษในโลก๑ 
 

ภิกษ ุท. ! เปรียบเหมอืน  ถวยดื่มสําริดมีเครื่องดืม่ใสอยูแลวชนิดหน่ึง
สมบูรณดวยสี  กล่ิน  และรส  แตวา   มียาพิษปนติดอยู.   ครั้งน้ัน   มีบุรษุผูหน่ึง
ซ่ึงกําลังรอนจัด   มีความรอนระอุไปทัง้ตัว   เหน็ดเหน่ือย   คอแหงกระหายนํ้า
มาถึงเขา.    คนทั้งหลาย    บอกแกบุรุษน้ันวา   “น่ีแนะทานผูเจริญ,     ถวยดื่ม
สําริดใบน้ีมีเครื่องดืม่  สมบูรณดวยสี  กล่ิน  และรส   สําหรับทาน ;   แตวามียา
พิษปนติดอยู.     ถาหากทานตองการดื่มก็ดื่มได,        เมื่อทานกําลังดื่ม      จักติด
ใจมันดวยสีของมันบาง   ดวยกลิ่นของมันบาง     ดวยรสของมันบาง ;     แตวา
ครั้นดื่มเขาไปแลว      ทานจักถึงความตาย      หรือรบัทุกขเจียนตาย        เพราะ
เหตุน้ัน”  ดังน้ี.   บุรษุน้ันไมทนัจะพิจารณาถวยดื่มสําริดอันน้ัน   (วาจะควรดื่ม
หรือไมควรด่ืมอยางไรเปนตน)  รีบดืม่เอา ๆไมยอมวาง.    บุรุษน้ัน   ก็ถึงความ
ตาย   หรือรับทุกขเจียนตาย  เพราะเหตุน้ัน  ฉันใด ; 

 
ภิกษ ุท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด ในกาลอดีตก็ตาม, ในกาล

อนาคตก็ตาม,    ในกาลบัดน้ีก็ตาม,     ก็ฉันน้ันเหมือนกัน :     ยอมเห็นสิ่งอันเปน
ที่รักที่สนิทใจในโลก โดยความเปนของเท่ียงโดย ความเปนสุขโดยความเปน        
ตัวตน      โดยความเปนของไมเสยีบแทง       โดยความเปนของเกษม ;      สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น      ยอมทําตัณหาใหเจริญ.         เมือ่ทําตัณหาใหเจริญอยู     
ก็ทําอุปธิใหเจริญ.    เมื่อทําอปุธิใหเจริญอยูก็ทําทุกขใหเจริญ.    เมื่อทําทุกขให
เจริญอยู      สมณะหรือพราหมณพวกนั้น      ยอมไมหลุดพนจากความเกิด       
ความแก        ความตาย         ความโศก         ความร่ําไรรําพัน         ความทุกขกาย 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๓๓/๒๖๐,   ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๑๕๖                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ความทุกขใจ     ความคับแคนใจ ;      เราตถาคตยอมกลาววา   “พวกเหลาน้ัน           
ยอมไมหลุดพนจากทุกข”   ดังน้ี  แล. 
 

ผูตกเหว๑ 
 

ภิกษ ุท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใดก็ตาม  ยังไมรูตามท่ีเปนจริงวา
ทุกขเปนเชนน้ี ๆ,        เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนน้ี ๆ,        ความดบัสนิทแหงทุกข
เปนเชนน้ี ๆ,     ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข    เปนเชนน้ี ๆ ; 
สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน     ยอมยินดีอยางย่ิงในเหตุปจจัยเคร่ืองปรงุแตงชนิด
ที่เปนไปเพือ่ความเกิด   ความแก   ความตาย   ความโศก   ความร่ําไรรําพัน           
ความทุกขกาย   ความทุกขใจ   ความคับแคนใจ ;   เขาผูยินดีในเหตุปจจัย
เครื่องปรุงแตงชนิดน้ัน ๆ แลว   ยอมกอสรางเหตุปจจัยเคร่ืองปรุงแตงชนิดที่
เปนไปเพื่อความเกิดเปนตนน้ัน ๆ.     ครั้นเขากอสรางเหตุปจจัยน้ัน ๆ  แลว   เขาก็
ตกลงไปในเหวแหงความเกดิบาง,  ในเหวแหงความแกบาง,  ในเหวแหง                 
ความตายบาง, ในเหวแหงความโศกบาง, ในเหวแหงความรํ่าไรรําพันบาง,                   
ในเหวแหงความทุกขกายบาง,  ในเหวแหงความทุกขใจบาง,  ในเหวแหงความ           
คับแคนใจบาง อยูน้ันเอง.   สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน   ยอมไมหลุดพนจาก
ความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย   
ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ ;   เราตถาคตยอมกลาววา  “พวกเหลาน้ัน                   
ยอมไมหลุดพนจากทุกข”  ดังน้ี  แล. 
 

๑.  บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๐/๑๗๒๙,    ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย  ท่ีเขาคิชฌกูฏ  ใกล                        
นครราชคฤห. 



หมวดท่ี ๘   วาดวยพิษสงทางใจ                                          ๑๕๗ 
 

 

ผูเห็นแตจะทะเลาะวิวาท๑ 
 

ภิกษ ุท. ! พอท ี !   พวกเธอท้ังหลาย   อยาหมายมั่นกันเลย,    อยา
ทะเลาะกันเลย,   อยาโตเถียงกันเลย   อยาวิวาทกันเลย  (ดังน้ีถึง ๒-๓ คร้ัง). 

เม่ือตรัสอยางน้ีแลว    มีภิกษุบางรูปทูลข้ึนวา   “ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเปนธรรมสามี ! 
ขอพระองคจงหยุดไวกอนเถิด พระเจาขา !  ขอจงทรงขวนขวายนอยเถิด พระเจาขา !  ขาแตพระ                   
ผูมีพระภาคเจา !   ขอจงทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรม  อยูเถิด  พระเจาขา !   พวก                   
ขาพระองคทั้งหลายจักทําใหเห็นดําเห็นแดงกัน  ดวยการหมายม่ันกัน  ดวยการทะเลาะกัน  ดวย               
การโตเถียงกันดวยการวิวาทกัน อันน้ีเอง” ดังน้ี. 
              กาลน้ันแล ในเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจา ทรงครองจวีร ถือบาตร เสด็จเขาไปสูเมือง              
โกสัมพี เพื่อบิณฑบาต.  คร้ันทรงเที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีแลว ภายหลังภัตตกาล  กลับจาก                  
บิณฑบาตแลว   ทรงเก็บบริกขารข้ึนมาถือไว   แลวประทับยืน   ตรัสคาถาน้ีวา :- 
 

   “คนไพร ๆ   ดวยกัน     สงเสียงเอ็ดตะโร     แตหามีคนไหนสําคัญ
ตัววา   เปนพาลไม.    เมื่อหมูแตกกัน    ก็หาไดมีใครรูสึกเปนอยางอ่ืน              
ใหดีขึ้นไปกวาน้ันไดไม. 

   พวกบัณฑิตลืมตัว   สมัครที่จะพูดตามทางท่ีตนปรารถนาจะพูด
อยางไร ก็พูดพลามไปอยางน้ัน หาไดนําพาถึงกิเลสท่ีเปนเหตุแหงการ     
ทะเลาะกันไม.” 

 
 

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

ดวยหอกคือปาก    จนภิกษุรูปหน่ึง   ทูลขอรองใหพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไประงับเหตุ   ณ ท่ีโฆสิตาราม  ใกลเมืองโกสัมพี. 



๑๕๘                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           พวกใด    ยังผูกใจเจ็บอยูวา     ‘ผูน้ันไดดาเรา   ไดทํารายเรา   ไดเอา    
       ชนะเรา  ไดลักทรัพยของเรา’ ;    เวรของพวกนั้น   ยอมระงับไมลง. 
           พวกใด    ไมผูกใจเจ็บ    ‘ผูน้ันไดดาเรา    ไดทํารายเรา    ไดเอาชนะ 
       เรา  ไดลักทรัพยของเรา’ ;    เวรของพวกน้ัน   ยอมระงับได. 
           ในยุคไหนก็ตาม        เวรทั้งหลาย      ไมเคยระงับไดดวยการผูกเวร 
       เลย,      แตระงับไดดวยไมมกีารผูกเวร.       ธรรมน้ีเปนของเกาที่ใชได 
       ตลอดกาล. 
           คนพวกอื่น     ไมรูสึกวา       ‘พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะเหตุน้ี’ ; 
       พวกใด        สํานึกตัวไดในเหตุที่มีน้ัน     ความมุงรายกันยอมระงับได             
       เพราะความรูสึกน้ัน. 
           ความกลมเกลียวเปนนํ้าหน่ึงใจเดยีวกัน   (ในการทําตามกิเลส)    ยัง 
       มีไดแมแกพวกคนกักขฬะเหลาน้ัน       ที่ปลนเมอืงหักแขงขาชาวบาน 
       ฆาฟนผูคน     แลวตอนมา  โค  และขนเอาทรัพยไป ;      แลวทําไมจะ         
       มีแกพวกเธอไมไดเลา ? 
           ถาหากไมไดสหายที่พาตัวรอด     เปนปราชญ     ที่มีความเปนอยูด ี
       เปนเพือ่นรวมทางแลวไซร,       ก็จงทําตัวใหเหมือนพระราชา      ที่ละ 
       แควนซึ่งพิชิตไดแลวไปเสยี    แลวเที่ยวไปคนเดียว    ดุจชางมาตังคะ 
       เที่ยวไปในปาตัวเดียว   ฉะน้ัน. 
           การเที่ยวไปคนเดยีว    ดีกวา     เพราะไมมีความเปนสหายกันไดกับ 
       คนพาล.     พึงเที่ยวไปคนเดยีว      และไมทําบาป ;      เปนคนมักนอย 
       ดุจชางมาตังคะ  เปนสัตวมักนอย  เที่ยวไปในปา  ฉะน้ัน”. 

ดังน้ีแลว  ไดเสด็จไปยัง   พาลกโลณการคาม. 



หมวดท่ี ๘   วาดวยพิษสงทางใจ                                          ๑๕๙ 
 

 

มาพยศแปดจําพวก๑ 
ภิกษ ุท. ! เราจักแสดงมาพยศแปดจําพวก      และโทษแหงมาพยศแปด

จําพวกน้ันดวย ;      เราจักแสดงบุรุษพยศแปดจําพวก         และโทษแหงบุรษุพยศ
แปดจําพวกน้ันดวย ;     พวกเธอท้ังหลาย  จงฟงในขอน้ัน :- 
 

มาทิ้งรถ 
ภิกษ ุท. ! มาพยศบางตัวในกรณน้ีี    ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก

เพื่อใหรูวา  “จงไป”      ดังน้ีแลว     กลับถอยหลังสลัดรถ    ใหหลุดจากตน.     มา
พยศบางตัว   เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงมาพยศขอแรก. 

ภิกษ ุท. ! ในอุปมาน้ี       พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษรุูปหน่ึงดวยอาบัติ
ภิกษุรูปน้ันถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู          ยอม     อําพรางอาบัติ     ไววา
“ขาพเจาระลึกไมได,   ยังระลึกไมได”     ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !     เปรียบไดกับมาพยศ
ตัวน้ัน   ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”    ดังน้ีแลว    กลับถอยหลัง   สลัด
รถใหหลุดจากตน.      ภิกษ ุ ท. !    เรากลาวนักบวชน้ีวา      มีมาพยศเปนคูเปรียบ
ฉะน้ัน.   ภกิษุ ท. !    นักบวชบางคน   เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี   เปนโทษแหงบุรุษ
พยศขอแรก. 
 

มาหักไมรถ 
ภิกษ ุท. ! มาพยศบางตัวในกรณน้ีี    ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก

เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังน้ีแลว     ยอม  หกหลัง   กระแทกธูป    หักไมตรทีณัฑ. 
มาพยศบางตัว  เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงมาพยศขอที่สอง. 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อฏฐก.   อ.ํ   ๒๓/๑๙๔/๑๐๔,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๑๖๐                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทัง้หลายโจทภิกษุรูปหน่ึงดวยอาบัติ  ภิกษุรปูน้ัน
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู กลับโตแยง วา   “ประโยชนอะไรดวยคําพูด
ของทาน   ซ่ึงเปนคนพาลคนเขลา   คนอยางทานหรือรูจักส่ิงที่ควรพูด”   ดังน้ี.
ภิกษ ุท. !    เปรียบไดกับมาพยศตัวน้ันถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา   “จงไป” 
ดังน้ีแลว ยอมหกหลัง กระแทกธูป หักไมตรีทัณฑ.   ภิกษ ุท. !   เรากลาวนักบวช
น้ีวา   มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะน้ัน.     ภิกษุ ท. !    นักบวชบางคน   เปนไดถึง
เพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอที่สอง. 

มาเตะงอนรถ 
ภิกษ ุท. ! มาพยศบางตัวในกรณน้ีี  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก

เพื่อใหรูวา “จงไป” ดังน้ีแลว   ยอม ยกขาดดีขึ้นไป ทางงอนรถ   แลวเตะ แลวถีบ
งอนรถ.    มาพยศบางตัว   เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงมาพยศขอที่สาม. 

ภิกษ ุท. ! พวกภิกษุทัง้หลายโจทภิกษุรูปหน่ึงดวยอาบัติ ภิกษุรปูน้ัน 
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู    กลับ   ยกเอาอาบัติใหแกผูโจท   เสียเองวา
“ทานนะสิ    ตองอาบัติชื่อน้ี       ทานจงทําคืนเปนคนแรกเสียกอนเถิด”   ดังน้ี.
ภิกษ ุ ท. !   เปรียบไดกับมาพยศตัวน้ันถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา   “จงไป”
ดังน้ีแลว  ยอมยกขาดีดข้ึนไปทางงอนรถ   แลวเตะ  แลวถีบงอนรถ.    ภิกษุ ท. !
เรากลาวนักบวชน้ีวา   มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะน้ัน.      ภิกษ ุท. !  นักบวชบาง
คน   เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงบรุุษพยศขอที่สาม. 

มาหงายรถ 
ภิกษ ุท. ! มาพยศบางตัวในกรณน้ีี ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก

เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังน้ีแลว   ยอม  แกลงเดินใหผิดทาง  ทําใหรถตะแคงหงาย.
มาพยศบางตัว   เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงมาพยศขอที่ส่ี. 
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ภิกษ ุท. ! พวกภิกษุทัง้หลายโจทภิกษุรูปหน่ึงดวยอาบัติ   ภิกษุรูปน้ัน
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู     กลับเอาเรื่องอื่นมา   พูดกลบเกลื่อนเสยี
นําเอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดแทน  แสดงทาโกรธ  ประทุษราย  อาการนอยใจให
ปรากฏ.    ภิกษุ ท. !  เปรียบไดกับมาพยศตัวน้ัน ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา 
“จงไป”   ดังน้ีแลว   ยอมแกลงเดินใหผิดทาง   ทําใหรถตะแคงหงาย     ภิกษุ ท. !
เรากลาวนักบวชน้ีวา มีมาพยศเปนคูเปรียบ ฉะน้ัน.   ภิกษ ุท. !  นักบวชบางคน
เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงบุรษุพยศขอที่ส่ี. 

มาทําลายรถ 
ภิกษ ุท. ! มาพยศบางตัวในกรณน้ีี ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก

เพื่อใหรูวา “จงไป”  ดังน้ีแลว ยอม กระโดดจนสดุตัวสุดเทา.   มาพยศบางตัว
เปนไดถึงเพียงน้ี,  น่ีเปนโทษแหงมาพยศขอที่หา. 

ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุทัง้หลายโจทภิกษุรูปหน่ึงดวยอาบัติ ภิกษุรปูน้ัน 
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  กลับโคลงกาย  ไกวแขน   พูดในทามกลาง
สงฆ.    ภิกษุ ท. !    เปรียบไดกับมาพยศตัวน้ัน   ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา 
“จงไป”   ดังน้ีแลว  ยอมกระโดดจนสุดตัวสุดเทา.      ภิกษุ  ท. !  เรากลาวนักบวช
น้ีวา   มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะน้ัน.      ภิกษุ ท. !     นักบวชบางคนเปนไดถึง
เพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอที่หา. 

มากัดสายบังเหียน 
ภิกษ ุท. ! มาพยศบางตัวในกรณน้ีี  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก

เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังน้ีแลว   ก็ไมแยแสตอปฏัก  กลับกัดสายบังเหียน  ว่ิงเตลิด
ไปตามปรารถนาของมัน.   มาพยศบางตัว   เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหง
มาพยศขอที่หก. 
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ภิกษ ุท. ! พวกภิกษุทัง้หลายโจทภิกษุรูปหน่ึงดวยอาบัติ    ภิกษุรปูน้ัน
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู  ก็  ไมใยดีตอสงฆ  ไมเอื้อเฟอตอโจทก  หลีก
ไปทั้ง ๆ  ที่ตนยังมีอาบัติติดตัวอยู.     ภกิษุ ท. !     เปรียบไดกับมาพยศตัวน้ัน            
ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”  ดังน้ีแลว      ก็ไมแยแสตอปฏัก   กลับกัด
สายบังเหียน ว่ิงเตลิดไปตามปรารถนาของมัน.   ภิกษุ ท. !    เรากลาวนักบวชน้ีวา
มีมาพยศเปนคูเปรียบ   ฉะน้ัน      ภิกษุ ท. !     นักบวชบางคนเปนไดถึงเพียงน้ี,           
น่ี  เปนโทษแหงบุรุษพยศขอที่หก. 

มายืนน่ิง 
ภิกษ ุท. ! มาพยศบางตัวในกรณน้ีี  ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก

เพื่อใหรูวา  “จงไป”  ดังน้ีแลว      ก็ไมยอมกาวเดินหนา    ไมยอมถอยกลับหลัง
ยืนน่ิงอยู  ราวกับหลักที่ปกไวในที่น้ัน ฉะน้ัน.   มาพยศบางตัว  เปนไดถึงเพียงน้ี, 
น่ี  เปนโทษแหงมาพยศขอที่เจ็ด. 

ภิกษ ุท. ! พวกภิกษุทัง้หลายโจทภิกษุรูปหน่ึงดวยอาบัติ      ภกิษุรูปน้ัน
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู ก็  ไมยอมกลาว  วาตนตองอาบัติ หรือไมตอง
อาบัติ.  ภิกษุรูปน้ัน  ยอมทําใหสงฆลําบากดวยความเปนผูน่ิงไมยอมพูดของเธอ.
ภิกษ ุท. !   เปรียบไดกับมาพยศตัวน้ัน  ถูกนายสารถีเตือนดวยปฏักวา  “จงไป”
ดังน้ีแลว   ก็ไมยอมกาวเดินหนา   ไมยอมถอยกลับหลัง    ยืนน่ิงอยูราวกับหลักที่
ปกไวในทีน้ั่น.   ฉะน้ัน ภิกษ ุท. !  เรากลาวนักบวชน้ีวา   มีมาพยศเปนคูเปรียบ
ฉะน้ัน.    ภิกษ ุท. !    นักบวชบางคน  เปนไดถึงเพียงน้ี,       น่ี  เปนโทษแหงบุรุษ
พยศขอที่เจ็ด. 

มาหมอบ 
ภิกษ ุท. ! มาพยศบางตัวในกรณน้ีี   ถูกนายสารถีเตือนดวยการลงปฏัก

เพื่อใหรูวา  “จงไป”    ดังน้ีแลว     มันกลับคุกเทาหนา     คุกเทาหลัง    หมอบทับ- 
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เทาทั้งสี ่  ในที่น้ันเอง.  มาพยศบางตัว  เปนไดถึงเพียงน้ี,    น่ี  เปนโทษแหงมา 
พยศขอที่แปด. 

ภิกษ ุท. ! พวกภิกษุทัง้หลายโจทภิกษุรูปหน่ึงดวยอาบัติ      ภิกษุรูปน้ัน
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติอยู    กลับกลาวเสียอยางน้ีวา    “ทําไมหนอ,   พวก 
ผูมีอายุทั้งหลาย   ชอบพาลหาเหตุใสตัวเราหนักไปนัก,    บัดน้ี    เราขอเวลา    พอ
เราไดบอกเลิกสิกขา   หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถเสีย   กอนเทาน้ัน” 
ดังน้ีแลว ตอมา  ภิกษุน้ันก็ บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหง              
คฤหัสถ แลวยังแถมเยาะเยยใหวา  “ทีน้ี  พวกทานผูมีอายุทั้งหลาย  จงพอใจ            
กันเถิด”   ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !    เปรียบไดกับมาพยศตัวน้ัน    ถูกนายสารถีเตือนดวย
ปฏักวา  “จงไป”  ดังน้ีแลว    มันกลับคุกเทาหนา  คุกเทาหลัง  หมอบทบัเทาทั้งส่ี  
ในที่น้ันเอง.  ภิกษุ ท. !   เรากลาวนักบวชน้ีวา   มีมาพยศเปนคูเปรียบ  ฉะน้ัน. 
ภิกษ ุท. !    นักบวชบางคน   เปนไดถึงเพียงน้ี,     น่ี  เปนโทษแหงบุรษุพยศ                
ขอที่แปด แล. 
 

เหตุใหอยากทําลายสงฆ๑ 
 

อานนท ! ภิกษุลามกเห็นอํานาจประโยชนส่ีอยางเหลาน้ีอยู      จึงยินดี
ในการทําลายสงฆใหแตกกัน.   ส่ีอยางอะไรกันเลา ?    ส่ีอยางคือ :- 

(๑)    ภิกษุลามกในกรณีน้ี   เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก   ไมสะอาด  
มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง   มีการกระทําที่ตองปกปด
ซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย              
ก็ปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย   เปนคนเนาใน   เปยกแฉะ  มีสัญชาติหมักหมม 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.  ๒๑/๓๒๕/๒๔๓,       ตรัสแกทานพระอานนท. 
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เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.  ภิกษุลามกน้ันหว่ันวิตกไปวา “ถาหากภิกษุทั้งหลาย  
จะรูจักเราวา   เปนคนทุศีล   มีความเปนอยูลามก   ฯลฯ   เปยกแฉะ   มีสัญชาติ
หมักหมมเหมือนบอที่เทขยะมูลฝอยไซร,    เมื่อภิกษพุรอมเพรียงกันดีอยู    ก็จะ
ทําเราใหขาดสิทธิ์ในความเปนภิกษุได ;    แตเมื่อแตกกันเสีย   ก็จักไมอาจทําเรา
ใหฉิบหาย”   ดังน้ี.    ภิกษุลามกมองเห็นอาํนาจประโยชนอันน้ีเปนขอแรก     จึง
ยินดีในการทําลายสงฆ. 
           (๒)    อีกขอหน่ึง,   ภิกษุลามก      เปนคนมิจฉาทฏิฐิ    ประกอบดวย
ความเห็นที่แลนดิง่ไปยึดถือเอาที่สุดโตงขางใดขางหน่ึง. ภิกษุลามกน้ันหว่ันวิตก
ไปวา  “ถาหากภิกษุทั้งหลายจะรูจักเราวา  เปนคนมิจฉาทิฏฐิ  ประกอบดวย
ความเห็นที่แลนดิ่งไปยึดถือเอาที่สุดโตงขางใดขางหน่ึงไซร,   เมื่อภิกษุพรอม
เพรียงกันดีอยู   ก็จักทําเราใหฉิบหายได ;     แตเมื่อแตกกันเสีย    ก็จักไมทําเรา           
ใหฉิบหาย”  ดังน้ี.  ภิกษุลามกมองเห็นอํานาจประโยชนอันน้ีเปนขอที่สอง  จึง
ยินดีในการทําลายสงฆ. 

(๓)    อีกขอหน่ึง,   ภิกษุลามก    เปนคนเล้ียงชีวิตผิดทาง   เปนมจิฉา
อาชีพ.    ภิกษุลามกน้ันหว่ันวิตกไปวา    “ถาหากภิกษุทั้งหลาย    จะรูจักเราวา  เรา
เล้ียงชีวิตผดิทางเปนมจิฉาอาชีพไซร,   เมื่อภิกษุพรอมเพรียงกันดีอยู  ก็จักทําเรา
ใหฉิบหายได ;  แตเมื่อแตกกันเสีย  ก็จักไมทําเราใหฉิบหาย”  ดังน้ี.  ภิกษุลามก
มองเห็นอํานาจประโยชนอันน้ีเปนขอที่สาม   จึงยินดีในการทําลายสงฆ. 

(๔)      อีกขอหน่ึง,   ภิกษุลามก  เปนคนปรารถนาลาภ  ปรารถนาสักการะ
ปรารถนาเสียงเยินยอ.      ภิกษลุามกน้ันหว่ันวิตกไปวา     “ถาหากภิกษุทัง้หลาย
จะรูจักเราวา   เปนคนปรารถนาลาภ   ปรารถนาสักการะ   ปรารถนาเสียงเยินยอ
ไซร,      เมื่อภิกษุพรอมเพียงกันดอียู     ก็จักไมสักการะเคารพ   นับถือ   บูชาเรา  ;     
แตเมื่อแตกกันเสีย     ก็จักสักการะ    เคารพ    นับถือ    บูชาเรา”    ดังน้ี.       ภิกษุ 



หมวดท่ี ๘   วาดวยพิษสงทางใจ                                          ๑๖๕ 
 

 

ลามกมองเห็นอํานาจประโยชนอันน้ีเปนขอที่ส่ี   จึงยินดีในการทําลายสงฆ. 
อานนท ! ภิกษุลามกเห็นอํานาจประโยชนส่ีอยางเหลาน้ีแล     จึงยินดี

ในการทําลายสงฆใหแตกกัน. 
 

ผูจมมิดในหลุมคูถ๑ 
 

อานนท ! ภิกษุรูปน้ันชะรอยจักเปนพระใหม บวชยังไมนาน   หรือวา
เปนพระเถระผูพาลผูเขลา.    ขอที่เราพยากรณโดยสวนเดียวแลว   จักกลับกลาย
ไปเปนสองสวนไดอยางไร.     อานนท !     เรายังมองไมเห็นคนอื่นแมสักคนหน่ึง 
ซ่ึงเราไดวินิจฉัยประมวลเหตุการณทั้งปวงแลว    จึงพยากรณไวอยางน้ันเหมือน
อยางเทวทัต.    อานนท !   ตราบใด  เรายังมองเห็นธรรมขาวของเทวทัต  แมเพียง
เทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน,   ตราบน้ันเราก็ไมพยากรณเทวทัตวา   เทวทัต 
ตองไปเกิดในอบาย  เปนสัตวนรก  ต้ังอยูชั่วกัลปหน่ึง  ชวยเหลืออะไรไมได 
กอน.     อานนท !    เมื่อใดแล    เรามองไมเห็นธรรมขาวของเทวทัต   แมเพียง 
เทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน,   เมื่อน้ัน   เราจึงพยากรณเทวทัตวา   เทวทัต             
ตองไปเกิดในอบาย  เปนสัตวนรก    ต้ังอยูชัว่กัลปหน่ึง    ชวยเหลืออะไรไมได. 
  
 
 

 
๑.   บาล ี   พระพุทธภาษิต  ฉกฺก.  อ.ํ  ๒๒/๔๕๐/๓๓๓,    ตรัสแกทานพระอานนท    โดยท่ีมีภิกษุรูปหน่ึงถาม             

ทานวา  “ทานอานนทผูมีอายุ !  พระผูมีพระภาคเจาทรงวินิจฉัยประมวลเหตุการณท้ังปวง  ครบถวนดีแลวหรือ   จึงทรง
พยากรณวาพระเทวทัต   ตองเกิดในอบาย   เปนสัตวนรก   ต้ังอยูช่ัวกัลปหน่ึง   ชวยเหลืออะไรไมได,   หรือวาทรงพยากรณ
โดยปรยิายบางอยางเทาน้ัน”   ดังน้ีแลว      ทานพระอานนทจึงใหคําตอบวา     “ผูมีอายุ !    คําพยากรณท่ีพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพยากรณแลว    ยอมเปนความจริงเชนน้ันเสมอ”    ดังน้ีแลว ;      พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเร่ืองน้ี     จึงไดตรัส              
พระพุทธวจนะน้ี. 



๑๖๖                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

อานนท ! เปรียบเหมอืน  หลุมคูถลึกชั่วบุรุษ  เต็มไปดวยคูถจนปร่ิม
ขอบหลุม ;   บุรุษคนหน่ึงพึงตกลงไปในหลุมคูถน้ันจนมิดทั้งตัว.  ยังมีบุรษุบาง
คนหวังประโยชนเก้ือหนุน  หวังความเกษมสําราญจากสภาพเชนน้ัน  หวังจะชวย
ยกเขาขึ้นจากหลุมคูถน้ัน,  บุรุษน้ีจึงเขาไปใกล  เดินเวียนดูรอบ ๆ  หลุมคูถน้ัน
มองไมเห็นอวัยวะของคนในหลุมน้ัน แมเพียงเทาปลายแหลมสุดแหงเสนขน ที่          
ยังที่ยังไมไดเปอนคูถ   ซ่ึงตนพอจะจับยกขึ้นมาได.  ขอน้ีฉันใด ; 
 

อานนท ! เมื่อใด  เรามองไมเห็นธรรมขาวของเทวทัต  แมเพียงเทา
ปลายแหลมสุดแหงเสนขน,    เมื่อน้ัน   เราจึงกลาพยากรณเทวทัตวา   เทวทัตตอง
ไปเกิดในอบาย  เปนสัตวนรก ต้ังอยูชั่วกัลปหน่ึง ชวยเหลืออะไรไมได ฉันน้ันแล. 

  
สันดานกา๑ 

 
ภิกษ ุท. ! กา เปนสัตวที่ประกอบดวยความเลวสิบประการ. สิบ

ประการอะไรกันเลา ?      สิบประการคือ :- 
 

(๑)     กา   เปนสัตวทําลายความดี. 
(๒)    กา   เปนสัตวคะนอง. 
(๓)    กา   เปนสัตวทะเยอทะยาน. 

           (๔)    กา   เปนสัตวกินจุ. 
(๕)    กา   เปนสัตวหยาบคาย. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อํ.   ๒๔/๑๕๙/๗๗,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๘   วาดวยพิษสงทางใจ                                          ๑๖๗ 
 

 

(๖)     กา   เปนสัตวไมกรุณาปราณี. 
(๗)    กา   เปนสัตวทุรพล. 
(๘)    กา   เปนสัตวรองเสียงอึง. 
(๙)    กา   เปนสัตวปลอยสติ. 
(๑๐)   กา   เปนสัตวสะสมของกิน. 

 
ภิกษ ุท. ! กา   เปนสัตวที่ประกอบดวยความเลวสิบประการ   เหลาน้ี. 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุลามก  ก็เชนเดียวกับกาน้ันแหละ   เปนคนประกอบดวย 

อสัทธรรมสิบประการ.   สิบประการอะไรกันเลา ?   สิบประการคือ :- 
 
(๑)   ภิกษุลามก   เปนคนทําลายความดี. 
(๒)   ภิกษลุามก   เปนคนคะนอง. 
(๓)   ภิกษุลามก   เปนคนทะเยอทะยาน. 
(๔)   ภิกษุลามก   เปนคนกินจุ. 
(๕)   ภิกษุลามก   เปนคนหยาบคาย. 
(๖)   ภิกษุลามก   เปนคนไมกรณุาปราณี. 
(๗)   ภิกษุลามก   เปนคนทุรพล. 
(๘)   ภิกษุลามก   เปนคนพูดเสียงอึง. 
(๙)    ภิกษุลามก   เปนคนปลอยสติ. 

         (๑๐)   ภิกษุลามก   เปนคนสะสมของกิน. 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุลามก   เปนคนประกอบดวยอสัทธรรมสิบประการ
เหลาน้ีแล. 



๑๖๘                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

พระรงัโรค๑ 
ภิกษ ุท. ! โรคสองอยางเหลาน้ีมีอยู.    สองอยางอะไรกันเลา ?   สอง

อยางคือ   โรคทางกาย  กับ  โรคทางใจ 
ภิกษ ุท. ! ยอมเห็นกันอยูแลววา สัตวทั้งหลาย ที่ยืนยันถึงความไมมี

โรคทางกายตลอด   ๑ ปบาง,      ๒ ปบาง,      ๓ ปบาง,      ๔ ปบาง,      ๕ ปบาง, 
๑๐ ปบาง,    ๒๐ ปบาง,    ๓๐ ปบาง,    ๔๐ ปบาง,    ๕๐ ปบาง,    ๑๐๐ ปบาง, 
และที่ยืนยันถึงความไมมีโรคทางกายย่ิงกวา    ๑๐๐ ปบาง,     ก็พอจะหาได. 

ภิกษ ุท. ! แตหมูสัตว ที่จะกลายืนยันถึงความไมมโีรคทางใจแมชั่ว
เวลาเพียงครูเดียว (มุหตฺุต)  เวนแตพระขีณาสพแลว  นับวา หาไดแสนยากในโลก. 

ภิกษ ุท. ! โรคของบรรพชิตส่ีอยางเหลาน้ี.       ส่ีอยางอะไรกันเลา ?
ส่ีอยางคือ :- 

(๑)     ภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูมักมาก    มีความรอนใจเพราะความมักมาก 
อยูเสมอ,  ไมรูจักพอดวยผานุงหม   อาหาร   ที่อยูอาศัย   และหยูกยาแกไข   ตามมี
ตามได. 

(๒)    ภิกษุน้ัน   เมื่อเปนผูมักมาก   มีความรอนใจเพราะความมักมากอยู
เสมอ  ไมรูจักพอดวยผานุงหม   อาหาร   ที่อยูอาศัย   และหยูกยาแกไข     ตามมี
ตามไดแลว,    ยอมต้ังความปรารถนาลามก     เพื่อจะไดรับการคอยเอาอกเอาใจ
จากคนอื่น,       และเพื่อจะไดลาภสักการะและเสียงเยินยอ. 

(๓)   ภิกษุน้ัน  ยอมว่ิงเตน  ขวนขวาย  พยายาม  เพื่อจะไดรับการ                   
เอาอกเอาใจจากคนอื่น,     และเพื่อจะไดลาภสักการะและเสียงเยินยอ. 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อ.ํ   ๒๑/๑๙๑/๑๕๗,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๘   วาดวยพิษสงทางใจ                                          ๑๖๙ 
 

 

(๔)     ภิกษุน้ัน      ยอมคิดวางแผนการเขาสูสกุล      ยอมคิดวางแผนการ
น่ังในสกุล    ยอมคิดวางแผนการกลาวธรรมในสกุล   ยอมคิดวางแผนการทนกล้ัน
อุจจาระปสสาวะ   คลุกคลีอยูในสกุล 

ภิกษ ุท. ! โรคของบรรพชิตส่ีอยางเหลาน้ีแล. 
ภิกษ ุท. ! เพราะเหตุน้ัน   ในเรือ่งน้ี    พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนียกใจ

วา  “เราทั้งหลาย  จกัไมเปนผูมักมาก,  จักไมเปนผูรอนใจเพราะความมักมาก,            
แตเปนผูรูจกัพอดวยผานุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศยั และหยูกยาแกไข  ตามมี                
ตามได ;    จักไมตัง้ความปรารถนาลามก      เพื่อใหไดรับการคอยเอาอกเอาใจจาก
คนอ่ืน  และเพื่อใหไดลาภสักการะและเสยีงเยินยอ ;  จักไมว่ิงเตน  ขวนขวาย 
พยายาม  เพื่อใหไดรับการคอยเอาอกเอาใจจากคนอ่ืน,  และเพื่อใหไดลาภสกัการะ
และเสยีงเยนิยอ ;  จักเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว กระหาย  ตอสัมผสัแหง
เหลือบ  ยงุ  ลม  แดด   และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย,    ตอถอยคําหยาบคาย            
รายแรงตางๆ,  เปนผูอดทนตอเวทนาที่เกดิในกาย  อันเปนทุกข  กลาแข็ง  เผ็ดรอน   
ขมขื่นไมเจริญใจ   ถึงขนาดจะคราเอาชีวิตเสยีได”    ดังน้ี.    ภิกษุ ท  !     พวกเธอ
ทั้งหลาย    พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 
 

ผูควรอยูในคอกไปกอน๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ผูประกอบดวยเหตุหาอยาง  เปนผูทีย่ังไมควรไดรับการ
ปลอยออกจากหมูไปอยูผูเดยีวกอน.     เหตุหาอยางอะไรกันเลา ?      หาอยางคือ :- 

 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๖๔/๑๒๗,    ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๑๗๐                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

(๑)     เธอ    ยังไมรูจักพอ ดวยจีวรตามมีตามได. 
(๒)    เธอ    ยังไมรูจักพอ ดวยอาหารบิณฑบาตตามมีตามได. 
(๓)     เธอ    ยังไมรูจักพอ ดวยเสนาสนะตามมีตามได. 
(๔)     เธอ    ยังไมรูจักพอ ดวยคิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได. 
(๕)     เธอ    ยังมีความคิดหนักไปในทางกามอยูมาก. 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลาน้ีแล  เปนผูที่ยังไมควร

ไดรับการปลอยออกจากหมูไปอยูผูเดียวกอน. 
 

ผูเกียจครานตลอดเวลา๑ 
ภิกษ ุท. ! เมื่อภิกษุกําลัง เดิน อยู   ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิด

ในทางกาม   หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดอืดแคน    หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,   และภิกษุก็รับเอาความ
ครุนคิดน้ันไว  ไมสละท้ิง  ไมถายถอนออก  ไมทําใหสุดส้ินไป  จนไมมเีหลือ ;
ภิกษุที่เปนเชนน้ี     แมกําลังเดินอยู     ก็เรียกวา      เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส
ไมรูสึกกลัวตอส่ิงลามก   เปนคนเกียจคราน   มีความเพียรอันยอหยอน   อยู
เนืองนิจ. 

เมื่อภิกษุกําลัง ยืน อยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในทางกาม  หรือ 
ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน   หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทาง
ทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ  ข้ึนมา,    และภิกษุก็รับเอาความครุนคิดน้ันไว   ไม          
สละทิ้ง   ไมถายถอนออก  ไมทาํใหส้ินสุดลงไป   จนไมมีเหลือ ;     ภิกษุที่เปน
เชนน้ี   แมกําลังยืนอยู  ก็เรียกวา  เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส   ไมรูสึกกลัว        
ตอส่ิงลามก   เปนคนเกียจคราน   มีความเพียรอันยอหยอน   อยูเนืองนิจ. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อ ํ.   ๒๑/๑๖/๑๑,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๘   วาดวยพิษสงทางใจ                                          ๑๗๑ 
 

 

เมื่อภิกษุกําลัง น่ัง อยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในทางกาม  หรือ
ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน   หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทาง
ทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ  ข้ึนมา,    และภิกษุก็รับเอาความครุนคิดน้ันไว    ไม 
สละทิ้ง   ไมถายถอนออก   ไมทําใหส้ินสุดลงไป   จนไมมีเหลือ ;      ภิกษุที่เปน
เชนน้ี   แมกําลังน่ังอยู   ก็เรียกวา     เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส     ไมรูสึกกลัว
ตอส่ิงลามก   เปนคนเกียจคราน   มีความเพียรอันยอหยอน   อยูเนืองนิจ. 

เมื่อภิกษุกําลัง นอน อยู    ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในทางกาม   หรอื
ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน   หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทาง
ทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,    และภิกษุก็รับเอาความครุนคิดน้ันไว    ไม          
สละทิ้ง   ไมถายถอนออก   ไมทําใหส้ินสุดลงไป   จนไมมีเหลือ ;      ภิกษุที่เปน                
เชนน้ี  แมกําลังนอนอยู  ก็เรียกวา   เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส   ไมรูสึกกลัว
ตอส่ิงลามก   เปนคนเกียจคราน   มีความเพียรอันยอหยอน   อยูเนืองนิจ. 

 
ลิงติดตัง๑ 

 
ภิกษ ุท. ! ประเทศแหงขุนเขาหิมพานต อนัเปนประเทศที่ขรุขระ ไม

สม่ําเสมอ  ไปลําบาก  ไมเปนทีเ่ที่ยวไปทั้งของฝงูลิงและของหมูมนุษย  ก็มีอยู,   
ที่เปนที่เที่ยวไปของฝูงลิง  แตไมเปนที่เที่ยวไปของหมูมนุษย  ก็มีอยู ;   และ
ภูมภิาคแหงขุนเขาหิมพานตซ่ึงราบเรียบ    เปนที่นาร่ืนรมย    ซ่ึงเปนที่เที่ยวไปได
ทั้งของฝูงลิงและของหมูมนุษย   ก็มีอยู. 

ภิกษ ุท. ! ในที่น้ันแหละ   พวกพรานวางตังเหนียวไวในกลางทางเดิน
ของลิง  เพื่อดักลิง.    บรรดาลิงฝงูน้ัน   ลิงตัวใด   ไมเปนชาติลิงโง   ไมเปนชาต ิ
ลิงโลเล,    ลิงน้ันเห็นตังเหนียวน้ันแลว   ยอมเวนออกไกลทีเดียว.      สวนลิงตัวใด 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๑๙๘-๙/๗๐๑-๒,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๑๗๒                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เปนชาติลงิโง  เปนชาติลิงโลเล,  ลิงน้ันเขาไปใกลตงัเหนียวน้ันแลว  กเ็อามือ             
จับด ู  มือน้ันก็ติดตัง ;    มันจึงเอามือขางทีส่องจับดวยตั้งใจวา   จักเปลื้องมอืขาง
ที่ติดตงัออก,     มือขางที่สองน้ันก็เลยติดตงัเขาดวย.     มันจึงเอาเทาขางหน่ึงผลัก
ดวยตัง้ใจวา  จักชวยเปลือ้งมือทั้งสองที่ตดิตังออก,  เทาน้ันก็เลยติดตังดวย ;             
มันจึงเอาเทาที่เหลืออกีขางหน่ึงผลักดวยตัง้ใจวา จักชวยเปลื้องมือทั้งสองกับเทา
ขางหน่ึงออก,   เทาขางที่สองน้ันก็เลยตดิตังเขาอีก ;   มันจึงเอาปากกดัดวยคิด            
ตามประสาของมันวา จักชวยเปลือ้งมือทั้งสองและเทาทั้งสองที่กําลังตดิตังอยู
ออก,   ปากน้ันก็เลยติดตังเขาอกีดวย.    ภิกษ ุท. !     ลิงตัวน้ันถูกตังเหนียวตรึง                 
๕ ประการ ดวยอาการอยางน้ี,  นอนถอนใจใหญอยู  ถึงความพินาศยอยยับแลว
ตามแตนายพรานจะทําประการใด.    ภิกษุ ท. !   นายพรานแทงลิงตัวน้ันแลว
ยกข้ึนจากตังไมยอมทิ้งที่ไหน   หลีกไปสูที่ตามตองการ.    ภิกษุ ท. !   เพราะขอที่
ลิงเที่ยวไปในถ่ินอื่น  ซ่ึงเปนที่ไมควรเที่ยวไป  จึงเปนไดถึงอยางน้ี. 
 

ภิกษ ุท. ! เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี    พวกเธอท้ังหลาย   อยาไดเที่ยวไป
ในวิสัยอื่นซ่ึงมิใชวิสัยควรเที่ยวไป ;          เมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่นซ่ึงมิใชวิสัย
ควรเที่ยวไป   มารจักไดชองทาง   มารจักไดโอกาส   ทําตามอําเภอใจของมัน. 
 

ภิกษ ุท. ! ก็วิสัยอื่นซ่ึงมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภิกษ ุ เปนอยางไรเลา ?
วิสัยอื่นน้ันไดแก   กามคุณ ๕.     กามคุณ ๕   อยางไรกันเลา ?      หาอยางคือ รูป 
ที่จะพึงเหน็ดวยตา,   เสียง  ที่จะพึงฟงดวยหู,   กลิ่น  ที่จะพึงรูสึกดวยจมูก,   รส          
ที่จะพึงรูสึกดวยล้ิน,   โผฏฐัพพะ  ที่จะพึงรูสึกดวยกาย,    (ทั้ง ๕ อยางน้ี)     อัน
เปนส่ิงที่นาปรารถนา   นารักใคร   นาพอใจ   เปนส่ิงที่ย่ัวยวนชวนใหรัก    เปนที่
เขาไปต้ังอยูแหงความใคร   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยอมใจ.    ภิกษ ุท. !    น้ีแล 



หมวดท่ี ๘   วาดวยพิษสงทางใจ                                          ๑๗๓ 
 

 

เปนวิสัยอื่น     ซ่ึงมิใชวิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุเลย. 
 

ลาสึกเพราะติดเมา๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ความเมาสามอยางน้ีมอียู.  สามอยางอะไรกันเลา ?  สาม
อยาง  คือ   ความเมาวายังหนุมอยู   ความเมาวายังไมมีโรคเบียดเบียน   ความเมา 
วายังมีชีวิตอยู. 

 
ภิกษ ุท. ! บุถุชนผูมิไดสดับธรรม    มัวเมาดวยความเมาวายังหนุมอยู

ยอมประพฤติทุจริตทางกาย   ประพฤติทจุริตทางวาจา   ประพฤติทุจริตทางใจ, 
ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว ภายหลังแตตายเพราะ            
การแตกทําลายแหงกาย   ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก. 
 

ภิกษ ุท. ! บุถุชนผูมิไดสดับธรรม    มัวเมาดวยความเมาวายังไมมีโรค
เบียดเบียน   ยอมประพฤติทุจริตทางกาย  ประพฤติทุจริตทางวาจา  ประพฤติ
ทุจริตทางใจ.   ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย   ทางวาจา   ทางใจแลว   ภายหลัง
แตตายเพราะการแตกทําลายแหงกาย   ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
 

ภิกษ ุท. ! บุถุชนผูมิไดสดับธรรม    มัวเมาดวยความเมาวายังมีชวิีตอยู
ยอมประพฤติทุจริตทางกาย   ประพฤติทจุริตทางวาจา   ประพฤติทุจริตทางใจ.
ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย   ทางวาจา   ทางใจแลว   ภายหลังแตตายเพราะการ 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๘๕/๔๗๘,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๑๗๔                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

แตกทําลายแหงกาย   ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุ  ผูมวัเมาดวยความเมาวายังหนุมอยู  มัวเมาดวยความ
เมา  วายังไมมีโรคเบียดเบียน    มวัเมาดวยความเมาวายังมชีีวิตอยู     ยอมบอกเลิก
สิกขา     หมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถตามเดิมแล. 
 
 

หมวดทีแ่ปด จบ. 
 

                                     ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๕ 
 

ผูชี้ขุมทรัพย ! 
_________________ 

น   เต   อหํ   อานนฺท   ตถา   ปรกฺกมิสฺสามิ 
อานนท !    เราไมพยายามทํากะพวกเธอ   อยางทะนุถนอม 

ยถา   กุมฺภกาโร   อามเก   อามกมตฺเต 
เหมือนพวกชางหมอ   ทําแกหมอ   ที่ยังเปยก   ยังดิบอยู 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ   อานนฺท   วกฺขามิ 
อานนท !    เราจักขนาบแลว   ขนาบอีก   ไมมีหยดุ 

ปวยฺหปวยฺหาห ํ  อานนฺท   วกฺขาม ิ
อานนท !    เราจักชี้โทษแลว   ชี้โทษอีก   ไมมีหยดุ 

โย   สาโร,   โส   ฐสฺสติ 
ผูใดมมีรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูได. 

( มหาสฺุญตสุตฺต   อุปร.ิ   ม.   ๑๔/๒๔๕/๓๕๖ ) 
 

นิธีนํว   ปวตฺตารํ        ยํ   ปสฺเส   วชฺ ชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ   เมธาวึ     ตาทิสํ   ปณฺฑิตํ   ภเช 

คนเรา   ควรมองผูมปีญญาใด ๆ  ที่คอยช้ีโทษ   คอยกลาว 
คําขนาบอยูเสมอไป   วาคนน้ันแหละ   คือผูชี้ขุมทรัพยละ, 

ควรคบบัณฑิตที่เปนเชนน้ัน, 
ตาทิสํ  ภชมานสฺส   เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย 

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดน้ันอยู    ยอมมีแตดีทาเดยีว    ไมมีเลวเลย. 
( ปณฺฑิตวคฺค   ธ.   ขุ.   ๒๕/๒๕/๑๖ )



 

๑๗๖ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๙ 

วาดวย การเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
_______________________ 

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



 

๑๗๗ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๙ 

วาดวย การเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
_____________________ 

 
วอดวายเพราะผูนาํ๑ 

 
ภิกษ ุท. ! เรื่องเคยมีมาแลว :       โคบาลชาวมคธ      เปนคนปญญาทึบ 

โดยกําเนิด   ไมคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน   ไมตรวจตราดูฝงแมนํ้าคงคา 
ทางฟากนี้   ไดตอนฝงูโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรฐัฟากโนน    ตรงท่ีทีม่ิใช
ทาสําหรับโคขามเลย.    ภิกษ ุท. !   ครั้งน้ันแล    ฝูงโคไดวายวกไปเวียนมาใน
ทามกลางกระแสแมนํ้าคงคา   (เพราะไมอาจข้ึนฝงขางใดได)    ก็พากันถึงความ
พินาศวอดวายเสีย ณ กลางกระแสนํ้าน่ันเอง.  ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?  เพราะ          
เหตุที่โคบาลชาวมคธ     เปนคนปญญาทึบ     โดยกําเนิด      ไมคํานึงถึงฤดสูารท
ในเดือนทายฤดูฝน   ไมตรวจตราดูฝงแมนํ้าคงคาทางฟากน้ี   ไดตอนฝูงโคใหขาม
ไปฝงเหนือแหงวิเทหรฐัฟากโนน   ตรงท่ีทีม่ใิชทาสําหรบัโคขามเลย   น่ันเอง ; 
 
 
 

๑.  บาลี  พระพุทธภาษิต  จูฬโคปาลสูตร  มู.  ม.  ๑๒/๔๑๘/๓๘๙,   ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย  ท่ีฝงแมนํ้าคงคา   ใกล
เมืองอุกกเวลา,     แควนวัชชี. 



๑๗๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน :       สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง
เปนผูไมฉลาดเร่ือง  โลกน้ี,  ไมฉลาดเร่ือง  โลกอื่น,  เปนผูไมฉลาดเร่ือง  วัฏฏะ
อันเปนที่อยูของมาร  ไมฉลาดเร่ือง  วิวัฏฏะ  อันไมเปนที่อยูของมาร,  เปนผูไม
ฉลาดเร่ือง  วัฏฏะ  อันเปนที่อยูของมฤตย ู    ไมฉลาดเร่ือง  วิวัฏฏะ  อันไมเปน              
ที่อยูของมฤตยู  ;      ชนเหลาใดเกิดไปสําคัญวา    ถอยคําของสมณะ    หรือ
พราหมณเหลาน้ันควรฟงควรเช่ือ,     ขอน้ันจักเปนไปเพื่อความทุกข   ไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล   แกชนเหลาน้ันสิ้นกาลนาน. 
 

อุปชฌายะเสีย๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต   จักมี   ภิกษุทั้งหลาย   ซึ่งมิได
อบรมกาย   มิไดอบรมศีล   มิไดอบรมจิต   และมไิดอบรมปญญา,   เธอท้ังหลาย   
ทั้งที่เปนเชนน้ันอยู  จัก  เปนอุปชฌายะใหอุปสมบทคนอื่น ๆ แลว   จักไมอาจ
แนะนํา    ฝกสอนคนเหลาน้ัน     ในศีลอันยิ่ง     ในสมาธิอันยิ่ง     และในปญญา
อันยิ่ง,    แมคนบวชแลวเหลาน้ัน   ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย   มิไดอบรมศีล    
มิไดอบรมจิต  และมไิดอบรมปญญา,   เธอทั้งหลาย  ทั้งที่เปนเชนน้ันอยู   จัก   
เปนอุปชฌายะใหอุปสมบท     (ตอจากอุปชฌายะแรก)     สืบไป  ๆ,        จักไมอาจ
แนะนําฝกสอนผูบวชแลวทั้งหลาย  ในศีลอันย่ิง  ในสมาธิอันย่ิง  และในปญญา
อันย่ิงได ;   คนที่บวชแลวเหลาน้ัน   ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย  มิไดอบรมศีล  มิได
อบรมจิต    และมิไดอบรมปญญา  อยางเดียวกัน.     ภิกษุ ท. !   ดวยอาการอยางน้ี 
 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อ.ํ   ๒๒/๑๒๑/๗๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี  ๙   วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ                            ๑๗๙ 

 

 

เอง วินัยมมีลทิน  เพราะธรรมมีมลทิน ;    ธรรมมีมลทิน  เพราะวินัยมีมลทิน.                 
น้ีเปนอนาคตภัยที่ยังไมเกิดข้ึนในบัดน้ี     แตจักเกิดข้ึนในเวลาตอไป.       พวกเธอ
ทั้งหลายพงึสํานึกไว    ครั้นไดสํานึกแลว   ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 
 

อาจารยเสีย๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต   จักมีภิกษุทั้งหลาย   ซ่ึงมิไดอบรม
กาย  มิไดอบรมศีล  มิไดอบรมจิต  และมิไดอบรมปญญา,   เธอท้ังหลาย  ทั้งที่ 
เปนเชนน้ันอยู จัก  เปนอาจารยใหนิสสัยคนอื่น ๆ    แลวจักไมอาจแนะนําฝกสอน
คนเหลาน้ัน  ในศีลอันยิ่ง  ในสมาธิอันยิ่ง  และในปญญาอันยิ่ง.    แมคนบวชแลว
เหลาน้ัน    ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย   มิไดอบรมศีล   มิไดอบรมจิต   และมิได
อบรมปญญา,   เธอท้ังหลาย  ทั้งที่เปนเชนน้ันอยู  จัก  เปนอาจารยใหนิสสัย          
คนอ่ืน ๆ  สืบไป ๆ,    จักไมอาจแนะนําฝกสอนคนทั้งหลาย   ในศีลอันย่ิง   ใน
สมาธิอันย่ิง   และในปญญาอนัย่ิงได ;   คนบวชทัง้หลายเหลาน้ัน   ก็จักเปนผู             
มิไดอบรมกาย  มิไดอบรมศีล  มิไดอบรมจิต  และมิไดอบรมปญญา   อยาง                
เดียวกัน.   ภิกษ ุท. !    ดวยอาการอยางน้ีเอง  วินัยมีมลทิน  เพราะธรรมมี
มลทิน ;   ธรรมมมีลทิน   เพราะวินัยมีมลทิน.    น้ีเปนอนาคตภัยที่ยังไม
เกิดข้ึนในบัดน้ี    แตจักเกิดข้ึนในเวลาตอไป.    พวกเธอท้ังหลายพึงสํานึกไว            
ครั้นไดสํานึกแลว        ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 
 
 

 
๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต    ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๑/๗๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๑๘๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เถระเสีย๑ 
ภิกษ ุท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต   จักมีภิกษุทัง้หลาย   ซ่ึงมิได 

อบรมกาย   มิไดอบรมศีล   มิไดอบรมจิต   และมิไดอบรมปญญา,    เธอท้ังหลาย
เมื่อเปนเชนน้ันอยู   ทั้งที่  เปนภิกษุชัน้เถระแลว  จักเปนผูชอบทําการสะสม         
บริกขาร   ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา   มีจิตต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ     ไม
เหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม    ไมปรารภความพียรเพ่ือถึงสิ่งที่ยังไมถึง    เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงในสิง่ที่ยังไมทําใหแจง.  ผูบวชในภายหลัง 
ไดเห็นเถระเหลาน้ันทําเปนแบบแผนเชนน้ันไว    ก็ถือเอาไปเปนแบบอยาง      จึง
ทําใหเปนผูชอบทําการสะสมบริกขารบาง    ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา    มี
จิตตํ่าดวยอํานาจแหงนิวรณ    ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม    ไมปรารภความ
เพียรเพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง     เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ     เพื่อทําใหแจงในสิ่งที่ยัง
ไมทําใหแจง,   ตาม ๆ กันสืบไป.     ภิกษุ ท. !    ดวยอาการอยางน้ีเอง    วินัยมี
มลทิน   เพราะธรรมมีมลทิน ;   ธรรมมีมลทิน   เพราะวินัยมีมลทิน.   น้ี  
เปนอนาคตภัยที่ยังไมเกิดข้ึนในบัดน้ี   แตจักเกิดข้ึนในเวลาตอไป.    พวกเธอ
ทั้งหลายพงึสํานึกไว     ครั้นไดสํานึกแลว   ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยน้ันเสีย. 

 
เถระที่ตองระวัง๒ 

 กัสสะปะ !  ภิกษุ     แมเปนเถระแลว    แตไมเปนผูใครตอไตรสิกขาดวย 
 
 
 
 ๑.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๓/๗๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 ๒. บาลี  พระพุทธภาษิต   ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๗/๕๓๑,     ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ   ท่ีนิคมของชาวโกศล   ช่ือ

ปงกธา. 
 



หมวดท่ี  ๙   วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ                            ๑๘๑ 

 

 

ตนเอง,     ไมสรรเสริญผูปฏิบัติในไตรสิกขา,     ไมชักจูงผูไมรักไตรสิกขา,       ไม
กลาวยกยองผูรักการปฏิบัติในไตรสิกขา ตามเวลาทีค่วรแกการยกยอง ตามท่ี             
เปนจริง ;       กัสสปะ !    เราตถาคต    ไมสรรเสิรญภิกษุเถระชนิดน้ี. 
 

ขอน้ันเพราะอะไร ?    เพราะเหตุวา    ภิกษุทั้งหลายจะไปหลงคบภิกษ ุ
เถระชนิดน้ันเขา   ดวยคิดวา   “พระศาสดา   สรรเสริญภิกษุชนิดน้ี”   ดังน้ี.    ภิกษุ
เหลาใดไปคบหาภิกษเุถระชนิดน้ันเขา    ก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดน้ัน    เปน
ตัวอยางสืบไป ;    การถือเอาภิกษุเถระชนิดน้ัน   เปนตัวอยาง   ยอมเปนทาง          
ใหเกิดสิ่งอนัไมเปนประโยชน   และเปนทกุข   แกภิกษุเหลาน้ันเอง   สิ้นกาลนาน. 

 
กัสสปะ !         เพราะเหตุน้ัน      เราจึงไมสรรเสริญภิกษุเถระชนิดน้ี. 

  
เถระพาล๑ 

 
ภิกษ ุท. ! คนเราแมเปนผูเฒา   มีอายุ ๘๐,   ๙๐,   ๑๐๐ ป     โดยกําเนิด

ก็ดี,   แต      เขามีคําพดู    ไมเหมาะแกกาล,     พูดไมจริง,    พูดไมมีประโยชน,พูด
ไมเปนธรรม,   พูดไมเปนวินัย,   กลาววาจาไมมทีี่ตั้ง  ไมมีที่อิง  ไมมีที่            
สิ้นสดุ  ไมประกอบดวยประโยชน ;   คนผูน้ันยอมถึงการถูกนับวาเปน “เถระ            
ผูพาล”   โดยแท. 
 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.  อํ.   ๒๑/๒๘/๒๒,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีอชปาลนิโครธ   ริมฝงแมนํ้า
เนรัญชรา. 

 



๑๘๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เถระวิปรติ๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุเถระที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแลว
ยอมเปนผูปฏิบัตเิพื่อทํามหาชนใหเสื่อมเสยี ทํามหาชนใหหมดความสุข ทําไป 
เพื่อความฉบิหายแกคนเปนอันมาก ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เปนไปเพื่อความ  
ทุกข  ทั้งแกเทวดาและมนุษยทัง้หลาย.    หาอยางอะไรกันเลา ?   หาอยางคือ :- 
 

(๑)     ภิกษุเปนเถระ บวชมานาน  มีพรรษายกุาลมาก. 
(๒)    เปนที่รูจักกันมาก   มีเกียรติยศ   มีบริวาร   ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต. 
(๓)   เปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร    บิณฑบาต     เสนาสนะ     และคิลาน-- 

ปจจัยเภสัชบริกขาร. 
(๔)    เปนพหูสูต   ทรงจําธรรมท่ีฟงแลว    ส่ังสมธรรมที่ฟงแลวมาก  ฯลฯ. 
(๕)    (แต)  เปนมิจฉาทิฏฐิ   มีทัศนะวิปริต. 

 
ภิกษ ุ ท. ! ภิกษุน้ี ทาํคนเปนอันมากใหเลกิละจากพระสัทธรรม, ให

ตั้งอยูในอสทัธรรม.    ประชาชนทั้งหลาย   ยอมถือเอาแบบอยางของภิกษุน้ันไป  
เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระ  บวชมานาน   มีพรรษายุกาลมากบาง,    เพราะ         
คิดวา    เธอเปนภิกษุเถระ   ที่มหาชนเชื่อถือรูจักกันมาก   มีเกียรติยศ   มบีริวาร
มาก  ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตบาง,    เพราะคดิวา   เธอเปนภิกษุเถระ  ที่ร่ํารวย
ลาภดวยจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารบาง,     
เพราะคิดวา     เธอเปนภิกษุเถระ     ที่เปนพหูสูต     ทรงจําธรรมทีฟ่งแลว 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อ.ํ   ๒๒/๑๒๙/๘๘,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี  ๙   วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ                            ๑๘๓ 

 

 

ส่ังสมธรรมท่ีฟงแลวไดบาง,  ดังน้ี. 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุเถระ     ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแลว

ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อทํามหาชนใหเส่ือมเสีย ทํามหาชนใหหมดความสุข ทําไป
เพื่อความฉิบหายแกคนเปนอันมาก    ไมเปนประโยชนเก้ือกูล     เปนไปเพื่อความ
ทุกข    ทั้งแกเทวดาและมนุษยทัง้หลาย  แล. 
 
 

เถระโลเล (หลายแบบ)๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุเถระ    ที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง  (หาหมวด)   เหลาน้ี
แลว   ยอม  ไมเปนท่ีรัก    ไมเปนท่ีไววางใจ    ไมนาเคารพ    ไมนายกยอง
สรรเสริญของเพ่ือนผูประพฤติพรหมจรรยรวมกนั. หาอยางอะไรกันเลา ?
หาอยางคือ  :- 
 

(๑)       ภิกษุชั้นเถระนั้น    ยังกาํหนัดในอารมณเปนทีต่ั้งแหงความกําหนัด, 
ยังขดัเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง,    ยังหลงใหลในอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความหลงใหล,   ยังตื่นเตนในอารมณเปนที่ตั้งแหงความต่ืนเตน,   ยังมวัเมา
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา. 

(๒)       ภิกษุชั้นเถระน้ัน     ยังเปนผูไมปราศจากราคะ,    ยังเปนผูไมปราศจาก 
โทสะ,    ยังเปนผูไมปราศจากโมหะ,    ยังลบหลูคุณทาน,    ยังตีตนเสมอทาน. 

(๓)        ภิกษุชั้นเถระนั้น     เปนคนหลอกลวงเกงดวย,     เปนคนพูด 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๖ - ๘/๘๑-๕,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๑๘๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

พิร้ีพิไรเกงดวย,   เปนคนพูดหวานลอมเกงดวย,   เปนคนปลูกคําทาทายใหเกิด
มานะเจ็บใจเกงดวย,       เปนคนหากําไรทํานองเอาลาภตอลาภเกงดวย. 

 (๔)   ภิกษุชั้นเถระนั้น     เปนคนไมมีศรัทธา,       ไมมีความละอายบาป, 
ไมมีความเกรงกลัวบาป,     เปนคนเกียจคราน,     เปนคนมีปญญาทราม. 

 (๕)     ภิกษุชั้นเถระนั้น    เปนคนไมอดใจในรูปทั้งหลาย,    ไมอดใจในเสียง
ทั้งหลาย,   ไมอดใจในกล่ินทั้งหลาย,     ไมอดใจในรสท้ังหลาย,    ไมอดใจในสมัผัส
ทางกายทั้งหลาย. 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุเถระ  ที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง (หาหมวด)  เหลาน้ี
แลว     ยอมไมเปนทีร่ัก   ไมเปนที่ไววางใจ   ไมนาเคารพ   ไมนายกยองสรรเสริญ
ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันเลย. 
 

พอฆาลูก๑ 
 

กัสสปะ ! ก็ในเวลาน้ี     พวกภิกษุช้ันเถระ     ไมสมาทานการอยูปา
เปนวัตร  และทั้งไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,  ไมสมาทานการบิณฑบาต
เปนวัตร     และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,      ไมสมาทานการใชผา
บังสุกุลเปนวัตร     และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,     ไมสมาทานการ
ใชจีวรเพียงสามผืนเปนวัตร    และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,    ไม
จํากัดความตองการใหมีแตนอย   และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,  ไม
สันโดษ    และไมกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,       ไมอยูสงบ    และไมกลาว 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน. สํ. ๑๖/๒๔๗/๔๙๖,      ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ   ท่ีเวฬุวัน. 



หมวดท่ี  ๙   วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ                            ๑๘๕ 

 

 

 
สรรเสริญการกระทําเชนน้ัน, ไมเปนผูอยูอยางไมคลุกคลกีัน และไมกลาว
สรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,   ไมปรารภความเพยีร   และไมกลาวสรรเสริญ         
การกระทําเชนน้ัน. บรรดาภิกษุชั้นเถระเหลาน้ัน, ภิกษุรูปใด เปนคน               
มีชือ่เสียง    คนรูจักมาก    มีเกียรติยศ    มีลาภดวยบริกขารคือ  จีวรบิณฑบาต  
เสนาสนะ     และคิลานปจจัยเภสัช,       พวกภิกษุชั้นเถระดวยกันก็เชื้อเชิญใหน่ัง
เฉพาะภิกษุรูปน้ัน    ดวยคําเปนตนวา       “มาเถิดภิกษุ !   ภิกษุรูปน้ีชื่อไร ?    ภิกษุ
น้ีชางมีวาสนาจริง !     ภิกษุรูปน้ีเปนที่รักของผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน.    มา
เถิดภิกษ ุ!      นิมนตทานจงน่ังอาสนะน้ี”      ดังน้ี.  

กัสสปะ ! ครั้นภิกษุช้ันเถระประพฤติกันอยูดังน้ี,   ความคิดก็เกิด 
ข้ึนแกพวกภิกษุผูบวชใหมวา   ไดยินวา    ภิกษุรูปใด   มีชื่อเสียงคนรูจักมาก   มี
เกียรติยศ     มีลาภดวยบริกขารคือจีวร    บิณฑบาต    เสนาสนะ    และคิลาน -
ปจจัยเภสัช,     พระเถระทั้งหลาย     ยอมนิมนตเธอน้ันดวยอาสนะ    ดวยคํา          
เปนตนวา    “มาเถิดภิกษุ !    ภิกษุน้ีชื่อไร ?        ภิกษน้ีุชางมีวาสนาจริง !    ภกิษ ุ
น้ีเปนที่รักของผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน.   มาเถิดภิกษ ุ !   นิมนตทานจงน่ัง
อาสนะน้ี”  ดังน้ี.   พวกภิกษุผูบวชใหมเหลาน้ัน  ก็พากันประพฤติเพือ่ใหเปน
เชนน้ัน ;      และขอน้ัน      ยอมเปนไปเพื่อความทุกข    ไมเปนประโยชเกื้อกูล  
แกพวกภิกษุเหลาน้ันเองสิ้นกาลนาน. 

กัสสปะ ! จริงทีเดียว     เมื่อใดใครจะกลาวคําน้ี    ใหถูกตองแกกาละ –
เทสะและบุคคล  วา      “พรหมจารี    ถูกย่ํายีเสียแลว    ดวยอันตรายอยาง
ของพรหมจารี ;   พรหมจารี  ถูกรอยรัดเสียแลว  ดวยเครื่องรอยรัด           
อันยิ่งใหญอยางของพรหมจารี”   ดังน้ีแลว     เขาพึงกลาวขอความน้ันในกาล
บัดน้ีแล. 



๑๘๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สมภารผดิหลัก๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแลว ไมควร
ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส.  หาอยางอะไรกันเลา ?   หาอยางคือ:- 

 (๑)      เจาอาวาส      ไมสมบูรณดวยมารยาท   ไมสมบูรณดวยวัตร. 
 (๒)     เจาอาวาส      ไมเปนพหูสูต   ไมเปนเจาตํารับ. 
 (๓)   เจาอาวาส    ไมปฏิบัติขัดเกลากิเลส     ไมยินดีในการหลีกเรน 

ไมยินดีในกัลยาณธรรม๒  
 (๔)     เจาอาวาส      มีวาจาไมออนหวาน   ไมเพราะหู 
 (๕)     เจาอาวาส      มีปญญานอย   โงเขลา   เงอะงะ. 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแล  ไมควร

ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส. 
 

สมภารติดถ่ิน๓ 
 

ภิกษ ุท. ! โทษในการติดถ่ิน   หาอยางเหลาน้ีมีอยู.     หาอยางอะไรกัน
เลา ?   หาอยางคือ :- 

 (๑)    เธอ  ยอมมีความตระหน่ีที่อยู    (คือหวงเสนาสนะท่ีสบาย ๆ   เม่ือมีผูอื่นมาอยูดวยก็              

ตองแบงกัน     หรือถึงกับสูญเสียเสนาสนะเชนน้ัน     ถาหากวาตนดอยกวาดวย). 
 

 
 ๑.    บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๙๐/๒๓๑. 
 ๒.   ฉบับยุโรป   และฉบับพมา   ไมมีคําวา   ไมยินดีในกัลยาณธรรม. 
 ๓.    บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๘๖/๒๒๔,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี  ๙   วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ                            ๑๘๗ 

 

 

(๒)     เธอ    ยอมมีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก    (คือกันทา   ไมใหภิกษุอื่นรูจักมักคุน             

ดวยอุปฏฐากของตน     โดยกลัววาจะถูกแบงลาภ     หรือถึงกับสูญเสียอุปฏฐากไป). 
(๓)     เธอ     ยอมมีการหวงลาภ     (คือการอยูติดถิ่น     ทําใหเกิดความคิดสะสมส่ิงของจึงหวง

สิ่งของตาง ๆ เพ่ือการสะสม). 
(๔)    เธอ     ยอมมีการหวงชื่อเสียง เกียรติยศ    (คือไมตองการ   ใหใครมีช่ือเทาตนใน

ถิ่นน้ัน). 

(๕)    เธอ     ยอมมีการหวงคุณธรรม     (คอืการกันทา    ไมใหผูอื่นเจริญดวยปริยัติธรรม
ปฏิบัติธรรม     และปฏิเวธธรรม     เพราะจะเปนคูแขงท่ีครอบงําตน). 

ภิกษ ุท. ! โทษในการติดถ่ิน    มีหาอยางเหลาน้ีแล. 
 

สมภารติดที่อยู๑ 
 

ภิกษ ุท. ! โทษในการติดที่อยู   หาอยางเหลาน้ีมีอยู.     หาอยางอะไร
กันเลา ?  หาอยางคือ :- 

(๑)   ภิกษุติดที่อยู ยอมมีภัณฑะสิ่งของมาก เปนผูชอบสะสมสิง่ของไวมาก. 
(๒)  ภิกษุติดที่อยู ยอมมีเภสัชมาก  เปนผูชอบสะสมเภสัชไวมาก. 
(๓)  ภิกษุตดิที่อยู ยอมมีกิจมาก  มีการงานทีต่องจัดตองทํามาก  เลยเอาดีใน

หนาที่ของสมณะโดยตรงไมได. 
(๔) ภิกษุติดที่อยู ยอมจะคลุกคลีกับคฤหัสถและบรรพชิต  ดวยการคลุกคลี

กันอยางแบบคฤหัสถอันเปนสิ่งไมสมควรแกสมณะ. 
(๕)   ภิกษุติดที่อยู จะจากถ่ินที่อยูน้ันไป   เธอ   ยอมจากไปดวยจติที่หวงใย 
ภิกษุ ท. ! โทษในการติดที่อยู   มีหาอยางเหลาน้ีแล. 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อ.ํ   ๒๒/๒๘๖/๒๒๓. 



๑๘๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

นรกของสมภารเจาวัด๑ 
  

ภิกษ ุท. ! ภิกษุเจาอาวาสที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยาง     ยอม 
จะเดือดรอนเหมือนถูกลากตัวไป   เก็บไวในนรกในปจจุบันน้ี  (ตกนรกทั้งเปน),   
ฉะน้ัน.   หาอยางอะไรกันเลา ?     หาอยางคือ :- 

(๑)    ภิกษุเจาอาวาส     ไมใครครวญ    ไมไตสวนใหรอบคอบเสยีกอน
กลาวยกยอง   คนที่ควรตําหนิ. 
           (๒)    ภิกษุเจาอาวาส      ไมใครครวญ     ไมไตสวนใหรอบคอบเสยีกอน
กลาวตําหนิ    คนที่ควรยกยอง. 
           (๓)     ภิกษุเจาอาวาส      ไมใครครวญ     ไมไตสวนใหรอบคอบเสยีกอน
แสดงความเล่ือมใสใหปรากฏ        ในฐานะอันไมเปนทีต่ั้งแหงความเลื่อมใส. 
           (๔)   ภิกษุเจาอาวาส       ไมใครครวญ       ไมไตสวนใหรอบคอบเสยีกอน
แสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏ   ในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส. 
           (๕)      ภิกษุเจาอาวาส    ทําไทยทานที่ทายกถวายดวยศรัทธาใหตกเสียไป. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจาอาวาสที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแล
ยอมจะเดือดรอนเหมอืนถูกลากตัวไปเก็บไวในนรก   ในปจจุบันน้ี    ฉะน้ัน. 
 

หมวดทีเ่กา จบ. 
 

  
 

          ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อ.ํ   ๒๒/๒๙๓/๒๓๖,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



 

 

 
 
 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ  
ภาค ๒ 

 
ปคคาหพจน – คําชี้ชวนวิงวอน 





 

 

 

 หมวดที ่๑๐       วาดวยการมีศีล 
 
 หมวดที ่ ๑๑     วาดวยการมีสังวร 
 
 หมวดที ่ ๑๒    วาดวยการเปนอยูชอบ 
 
 หมวดที ่ ๑๓     วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส 
 
 หมวดที ่ ๑๔     วาดวยการไมเปนทาสตัณหา 
 
 หมวดที ่ ๑๕     วาดวยการไมหละหลวมในธรรม 
 
 หมวดที ่ ๑๖     วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ 
 
 หมวดที ่ ๑๗    วาดวยการหมดพิษสงทางใจ 
 
 หมวดที ่ ๑๘    วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
 
 หมวดที ่ ๑๙     วาดวยเน้ือนาบุญของโลก 
 
 
  
 





 

๑๘๙ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ย ํ  ภิกฺขเว   สตฺถารา   กรณีย ํ  สาวกาน ํ

หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   อนกุมฺป    อุปาทาย 
กตํ   โว   ตํ   มยา 

ภิกษุ ท. !      กิจอันใด    ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล    อาศัยความเอ็นดูแลว    จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันน้ัน     เราไดทําแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตานิ   ภิกฺขเว   รุกฺขมูลานิ 
เอตาน ิ   สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !      น่ัน    โคนไมทั้งหลาย,      น่ัน     เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา   ปจฺฉา   วปฺิปฏิสาริโน   อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย     อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ      ในภายหลังเลย. 
 

อยํ   โว   อมฺหากํ   อนุสาสนี 
น่ีแล     เปนวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

                                                    (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 



 

๑๙๐ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๑๐ 

วาดวย การมีศีล 
______________________ 

 
๑.  ผากาสี                   ผูมีศีล ไมเปนหมอดูฤกษยาม                                                     
๒.  รักษาพรหมจรรยไวดวยนํ้าตา                  ผูมีศีล ไมเปนหมอผีและหมอยา 
๓ . ผูท่ีควรเขาใกล             ๙.  อธิศีลสิกขา 
๔.  ละไดจักอยูเปน “พระ”           ๑๐.  สมณกิจ 
๕.  สมณพราหมณท่ีนานับถือ           ๑๑.  กิจของชาวนา  
๖.  ผล และ ประโยชน ของความเปนสมณะ         ๑๒.  ต้ังหนาทําก็แลวกัน 
๗.  ผูละความทุศีลเสียได           ๑๓.  เครื่องมือละกิเลส    
๘.  ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว                                  ๑๔.  เม่ือมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส 
      ผูมีศีล ถึงพรอมดวยอาทิพรหมจริยศีล          ๑๕.  อริยกันตศีล 
      ผูมีศีล ไมทําลายพืชคามและภูตคาม           ๑๖.  ศีลอยูเคยีงคูกับปญญาเสมอ  
      ผูมีศีล ไมกระทําการบริโภคสะสม            ๑๗.  ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสทุธ์ิกอน 
      ผูมีศีล ไมดูการเลน            ๑๘.  ศีลเปนฐานรองรับ สติปฏฐานส่ี 
      ผูมีศีล ไมเลนการพนัน            ๑๙.  ศีลเปนฐานรองรับ   สติปฏฐานสี่- (อีกนัยหน่ึง) 
      ผูมีศีล ไมนอนบนท่ีนอนสูงใหญ                          ๒๐. ศีลเปนฐานรองรับ โพชฌงคเจ็ด  
      ผูมีศีล ไมประดับตกแตงรางกาย           ๒๑. ศีลเปนฐานรองรับ  อริยมรรคมีองคแปด  
      ผูมีศีล ไมพูดคุยเดรัจฉานกถา          ๒๒.ศีลสมบัติเปนรุงอรุณแหงอริยมรรค 
      ผูมีศีล ไมกลาวคําแกงแยงกัน           ๒๓. ศีลสมบัติเปนธรรมมีอุปการะมากช้ันเอก 
      ผูมีศีล ไมเปนทูตนําขาว            ๒๔. ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มท่ี  
      ผูมีศีล ไมลอลวงชาวบาน                           ๒๕. ผูมีศีล จักถึงแกนธรรม 
      ผูมีศีล ไมเปนหมอทายโชคลาง                          ๒๖. อํานาจศีลท่ีเปนตัวกุศล  
      ผูมีศีล ไมเปนหมอทายลักษณะส่ิงของ                         ๒๗. อานิสงสสําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ 
      ผูมีศีล ไมเปนหมอทํานายการรบพุง           ๒๘. ผูอยูเหนือความหวัง 
       ผูมีศีล ไมเปนหมอโหราศาสตร           ๒๙. เม่ือราชามีกําลัง  
       ผูมีศีล ไมเปนหมอทํานายดินฟาอากาศ                         ๓๐. ประสพบุญใหญ 



 

๑๙๑ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๑๐ 

วาดวย การมีศีล 
(ปฏิปกขนัย ของหมวด ๑ อันวาดวยการทุศีล) 

_______________________ 
 

ผากาสี๑ 
ภิกษ ุท. ! ผากาส ี แมยังใหมอยู    สีก็งาม   นุมหมเขาก็สบายเน้ือ  ราคา

ก็แพง,      แมจะกลางใหมกลางเกาแลว      สีก็ยังงาม      นุงหมเขาก็ยังสบายเน้ือ
ราคาก็แพง,     แมจะเกาครํ่าแลว   สีก็ยังงาม    นุงหมเขาก็ยังสบายเน้ือ   ราคาก็
แพงอยูน่ันเอง.   ผากาสีแมที่เกาครํ่าแลว   คนทั้งหลายก็ยังใชเปนผาหอรตนะ 
หรอืเก็บไวในหีบอบ. 

ภิกษ ุท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน :    ภกิษุ      แมเพ่ิงบวชใหม    ถาเปนผูมีศีล
มีความเปนอยูงดงาม,     เราก็กลาววา    มีผวิพรรณงาม     เหมือนผากาสี   ที่แม 
ยังใหมอยูก็ดูสีงามฉะน้ัน.     เรากลาวภิกษุน้ีวา     มีผากาสีเปนคูเปรียบ.    อน่ึง 
ชนเหลาใด    คบหา    สมาคม    เขาใกล    ทําตามเย่ียงอยางของภิกษุน้ัน     ขอน้ัน
จะเปนทางใหเกิดส่ิงอนัเปนประโยชน   ส่ิงอันเปนความสุข   แกชนเหลาน้ันเอง
ตลอดกาลนาน ;  เราจึงกลาวภิกษุน้ันวา  ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว  เหมือน            
ผากาส ี  นุงหมเขาก็สบายเน้ือ  ฉะน้ัน.    เรากลาวภิกษุน้ีวา   มีผากาสีเปน                
คูเปรียบ.   อน่ึง   ภิกษุน้ัน   รับจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   และคิลานปจจัย
เภสัชบริกขาร   ของชนเหลาใด   ทานน้ัน   ยอมมีผลใหญ    มีอานิสงสใหญแกชน 
 

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



๑๙๒                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เหลาน้ัน.   เราจึงกลาวภิกษุน้ันวา   มีคามาก   เหมือนผากาสี   มีราคาแพง   ฉะน้ัน.
เรากลาวภิกษุน้ันวา     มีผากาสีเปนคูเปรียบ. 

ภิกษ ุท. ! แมภิกษุ  มชัฌิมภูมิ๑   ถาเปนผูมีศีล    มีความเปนอยูงดงาม, 
เราก็กลาววา     มีผิวพรรณงาม     เหมือนผากาสี      มีสีงาม        น้ันน่ันแหละ.  
เรากลาวภิกษุน้ีวา    มีผากาสีเปนคูเปรียบ.     อน่ึง    ชนเหลาใดคบหา   สมาคม 
เขาใกล      ทําตามเย่ียงอยางของภิกษุน้ัน    ขอน้ัน       จะเปนทางใหเกิดส่ิงอัน
เปนประโยชน       ส่ิงอันเปนความสุขแกชนเหลาน้ันเอง       ตลอดกาลนาน  ;    
เราจึงกลาวภิกษุน้ันวา     ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว     เหมือนผากาส ี       นุงหม            
เขาก็สบายเนื้อ  ฉะน้ัน.    เรากลาวภิกษุน้ีวา   มีผากาสีเปนคูเปรียบ.     อน่ึง             
ภิกษุน้ัน   รับจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของชน
เหลาใด   ทานน้ัน   ยอมมีผลใหญ     มีอานิสงสใหญแกชนเหลาน้ัน.    เราจึงกลาว
ภิกษุน้ันวา  มีคามาก   เหมือนผากาสี   มีราคาแพง   ฉะน้ัน.    เรากลาวภิกษุน้ันวา
มีผากาสีเปนคูเปรียบ. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุแม  ผูเปนเถระ๒  ถาเปนผูมีศีล   มีความเปนอยูงดงาม, 
เราก็กลาววา      มีผิวพรรณงาม       เหมือนผากาสี       มีสีงาม        น้ันน่ันแหละ.
เรากลาวภิกษุน้ีวา     มีผากาสีเปนคูเปรียบ.     อน่ึง   ชนเหลาใด    คบหา    สมาคม
เขาใกล   ทําตามเย่ียงอยางของภิกษุน้ัน   ขอน้ัน     จะเปนทางใหเกิดส่ิงอนัเปน
ประโยชน    ส่ิงอันเปนความสุขแกชนเหลาน้ันเอง   ตลอดกาลนาน ;   เราจงึกลาว
ภิกษุน้ันวา    ใครใกลชิดเขาก็สบายตัว    เหมือนผากาส ี     นุงหมเขากส็บายเน้ือ
ฉะน้ัน.    เรากลาวภิกษุน้ีวา   มีผากาสีเปนคูเปรียบ.    อน่ึง   ภิกษุน้ัน  รับจีวร
บิณฑบาต     เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของชนเหลาใด   ทานน้ัน 
 
 
 

 ๑.   และ  ๒  หมายถึง   ภิกษุท่ีมีอายุพรรษาประมาณ  ๕-๙  พรรษา     และต้ังแต   ๑๐  พรรษาขึ้นไป   ตามลําดับ.



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๑๙๓ 
 

 

ยอมมผีลใหญ  มีอานิสงสใหญแกชนเหลาน้ัน.   เราจึงกลาวภิกษุน้ันวา    มีคามาก
เหมือนผากาสี   มีราคาแพง   ฉะน้ัน  . เรากลาวภิกษุน้ันวา    มีผากาสีเปนคูเปรียบ. 

อน่ึง  ภิกษผุูเถระเชนน้ี    กลาวอะไรข้ึนในทามกลางสงฆ    ภิกษุทั้งหลาย 
ก็ชวยกันบอกกลาววา   “ขอทานทั้งหลาย  จงเงียบเสียงเถิด,    ภกิษุผูเฒาจะกลาว
ธรรมและวนัิย  บัดน้ี”  ดังน้ี. 

ภิกษ ุท. ! เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี   พวกเธอท้ังหลาย   พึงสําเหนียกใจ
ไววา   “เราทั้งหลาย   จักเปนใหเหมือนอยางผากาส ี   ไมเปนอยางผาเปลือก              
ปอละ”  ดังน้ี.     ภิกษุ ท. !    พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 
 

รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา๑ 
 

ภิกษ ุท. ! บรรพชิตรูปใด    จะเปนภิกษุหรอืภิกษณุีก็ตาม,    แมจะทุกข
กายทุกขใจ   ถึงนํ้าตานองหนา  รองไหอยู   ก็ยังสูประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์
บริบูรณอยูได  ก็มี   ขอที่นาสรรเสริญเธอใหเหมาะสมแกธรรมที่เธอมีในบัดน้ี   มี
อยูหาอยาง.    หาอยางอะไรบางเลา ?   หาอยางคือ :- 
 

(๑)    ธรรมที่ชื่อวา    ศรัทธา ในกุศลธรรมทัง้หลาย   ก็ไดมแีลวแกเธอ. 
(๒)   ธรรมที่ชื่อวา    หิริ ในกุศลธรรมทัง้หลาย   ก็ไดมีแลวแกเธอ. 
(๓)   ธรรมที่ชื่อวา    โอตตัปปะ ในกุศลธรรมทั้งหลาย   ก็ไดมแีลวแกเธอ. 
(๔)   ธรรมที่ชื่อวา    วิริยะ ในกุศลธรรมทัง้หลาย   ก็ไดมีแลวแกเธอ. 
(๕)   ธรรมที่ชื่อวา    ปญญา ในกุศลธรรมทัง้หลาย   ก็ไดมแีลวแกเธอ. 
  
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.    อํ.   ๒๒/๔/๕. 
 



๑๙๔                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษ ุท. ! บรรพชิตรปูใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม, แมจะทุกขกาย
ทุกขใจ   ถึงนํ้าตานองหนา   รองไหอยู     ก็ยังสูประพฤติพรหมจรรยใหบรสุิทธิ์
บริบูรณอยูไดก็ม.ี   ขอที่นาสรรเสริญเธอใหเหมาะสมแกธรรม   ที่เธอมีในบัดน้ี
หาอยางเหลาน้ีแล. 
 

ผูที่ควรเขาใกล๑ 
ภิกษ ุท. ! ก็บุคคลเชนไรเลา  ทีค่นทุก ๆ  คนควรคบหา   สมาคม   ควร

เขาใกล ? 
ภิกษ ุท. ! บุคคลบางคนในกรณน้ีี     เปนผูมีศีล    สมาธิ    และปญญา 

พอเสมอกัน,   บุคคล  ดังกลาวน้ี   เปนผูที่นาคบหา  สมาคม  นาเขาใกล.   ขอน้ัน
เพราะอะไร ?    เพราะเมื่อเราเปนผูมีศีล  สมาธิ  และปญญาเสมอกันแลว,   การพูด
กันถึงเรื่องศีล  สมาธิ  และปญญาของเราน้ันก็จักมีไดดวย,    การพูดกันของเราน้ัน
จักไปกันไดดวย,     และการพูดกันของเราน้ันจักเปนความสบายอกสบายใจดวย ;
เพราะเหตุน้ัน   บุคคลเชนน้ี  จึงเปน    ผูที่ทุกคนควรคบหาสมาคม   ควรเขาใกล.  

ภิกษ ุท. ! ก็บุคคลเชนไรเลา    ที่ตองสักการะเคารพเสียกอน     แลวจึง
คบหาสมาคม   เขาใกล ?  

ภิกษ ุท. ! บุคคลบางคนในกรณน้ีี     เปนผูมีศีล    สมาธิ    และปญญา  
ยิ่งกวาเรา,   บุคคล  ดังกลาวน้ี    เปนผูที่ตองสักการะเคารพเสียกอน    แลวจึง 
คบหา   สมาคม   เขาใกล.   ขอน้ันเพราะอะไร ?         เพราะเราจักไดทํากองศีล
กองสมาธิ     และกองปญญาของเรา     ทียั่งไมบริบรูณใหบริบรูณบาง,    เราจัก 
ไดประคับประคองกองศีล      กองสมาธิ     และกองปญญา    ที่บริบูรณแลวไวได 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๕๗/๔๖๕. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๑๙๕ 
 

 

ดวยปญญาในธรรมน้ัน ๆ บาง ;   เพราะฉะน้ัน   บุคคลเชนน้ี   จึงเปน   ผูที่ตอง
สักการะเคารพเสยีกอน   แลวจึงคบหาสมาคม    เขาใกล  แล. 
 

ละไดจักอยูเปน “พระ”๑ 
ภิกษ ุท. ! ความคดทางกาย    ทางวาจา    ทางใจ,    โทษทางกาย   ทาง

วาจา    ทางใจ,      กิเลสเพียงดังนํ้าฝาดทางกาย    ทางวาจา    ทางใจ    ของ
บรรพชิตพวกใด   จะเปนภิกษุหรือภิกษณุีก็ตาม  ยังละไมไดแลว ;   บรรพชิต
พวกน้ัน  ก็ตองหลนไปเองจากธรรมวินัยน้ี    เหมือนลอรถขางทีท่ําแลวใน ๖ วัน๒  
ต้ังตรงไมได   ตองตะแคงลมไป   ฉะน้ัน. 
 

ภิกษ ุท. ! ความคดทางกาย   ทางวาจา   ทางใจ    โทษทางกาย  ทาง
วาจา   ทางใจ,       กิเลสเพียงดังนํ้าฝาดทางกาย   ทางวาจา   ทางใจ   ของบรรพชิต
พวกใด   จะเปนภิกษุหรือภิกษณุีก็ตาม  อันเธอละไดแลว ;   บรรพชิตพวกน้ัน  
ก็ตั้งมั่นอยูไดเองในธรรมวินัยน้ี  เหมือนลอรถขางที่ทําแลวนานถึง ๖ เดือน  
หยอน  ๖  วัน     กล้ิงไปต้ังตรงอยูไดไมลม  ฉะน้ัน. 
 

ภิกษ ุท. ! เพราะฉะน้ัน    ในเรื่องน้ี    พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียก
ใจไววา   “เราทั้งหลาย   จักละความคดทางกาย,    โทษทางกาย,     กิเลส  เพียงดัง
นํ้าฝาดทางกาย ;    จักละความคดทางวาจา,      โทษทางวาจา,      กิเลสเพยีงดังนํ้า 

 
 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๔๒/๔๕๔. 
๒. ลอรถท่ีชางใชไมท่ีไมดีทํา  และทําโดยความรีบรอน  ยอมผิดกับลอขางท่ีทําดวยความประณีต  และมีเวลา              

นานเปนธรรมดา,   อานเร่ืองละเอยีด  จากพุทธประวัติจากพระโอษฐ ภาค  ๖ ตอน    “ครั้งมีพระชาติเปนรถการ   ชางทํารถ”. 
 



๑๙๖                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ฝาดทางวาจา ;   จักละความคดทางใจ,   โทษทางใจ,   กิเลสเพยีงดังนํ้าฝาดทางใจ”
ดังน้ี.     ภิกษุ ท. !    พวกเธอท้ังหลาย   พึงสําเหนียกใจ  ไวอยางน้ีแล. 
 

สมณพราหมณที่นานับถือ๑ 
ดูกอนพราหมณและคฤหบดี ท. !     ถาพวกปริพพาชกผูถือลัทธิอื่นจะพึง

ถามทานทั้งหลายวา   “สมณะหรือพราหมณชนิดไหนเลา   ที่พวกทานพึงสักการะ
เคารพ  นับถือ  บูชา”   ดังน้ีไซร ;    เมื่อพวกทานถูกเขาถามเชนน้ีแลว   พึงตอบ
แกแกเขาวา  :- 

สมณะหรือพราหมณเหลาใด   เปนผูปราศจากราคะ - โทสะ - โมหะ ในรูป
ที่เห็นดวยตา,   เสียงที่ไดยินดวยหู,   กล่ินที่รูสึกดวยจมูก,   รสที่รูสึกดวยล้ิน,
โผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย,   ธรรมารมณที่รูแจงดวยใจแลว,   มีจิตสงบ  ณ 
ภายใน,   ประพฤติมรรยาทเรียบรอยทั้งทางกาย   วาจา   และใจ ;   สมณะหรือ
พราหมณเหลาน้ันประเภทเดียวที่ควรสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา.       ขอน้ัน
เพราะอะไร ?    เพราะวา   แมพวกเราทั้งหลาย   ยังไมปราศจากราคะ - โทสะ -
โมหะ   ในรูปที่เห็นดวยตา   ฯลฯ        ธรรมารมณทีรู่แจงดวยใจแลว,         มีจิต 
ยังไมสงบได  ณ  ภายใน,      ยังประพฤติเรียบรอยบาง   ไมเรียบรอยบาง   ทั้ง            
ทางกาย   วาจา   และใจ   ก็จริงแล      แตความประพฤติเรียบรอยเดนชดัของ
สมณพราหมณเหลาน้ัน   จักเปนของเราผูเห็นอยูซึ่งตัวอยางอันยิ่ง.   เพราะฉะน้ัน
สมณพราหมณพวกนั้นจึงเปนผูที่ควรสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   สําหรับเรา
ทั้งหลาย  โดยแท. 
 
 

๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต   นครวนิทสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๓๐/๘๓๔,        ตรัสแกพราหมณและคฤหบดีชาวบาน
นครวินทคาม    คราวจาริกไปในแควนโกศล. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๑๙๗ 
 

 

ผล และ ประโยชนของความเปนสมณะ๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ผลของความเปนสมณะ  เปนอยางไรเลา ?  โสดาปตติผล,
สกทาคามิผล,  อนาคามิผล,  และอรหัตตผล   เหลาใดแล,    ภิกษุ ท. !  ผล               
เหลาน้ี    เราเรียกวา   ผลของความเปนสมณะ. 
 

ภิกษ ุท. ! ประโยชนของความเปนสมณะ  เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !
ความส้ินราคะ  ความส้ินโทสะ  ความส้ินโมหะ   อันใดแล,    ภิกษ ุท. !  อันน้ี               
เราเรียกวา   ประโยชนของความเปนสมณะ. 

 
ภิกษ ุท. ! ความเปนสมณะ    เปนอยางไรเลา ?    อริยอัฏฐังคิกมรรคน้ี

อยางเดียวเทาน้ัน  ซ่ึงไดแกความเขาใจอันถูกตอง,  ความดําริอันถูกตอง,               
การพูดจาอันถูกตอง, การทําการงานอันถูกตอง, การเล้ียงชีวิตอันถูกตอง,               
ความพยายามอันถูกตอง,    ความมีสติครองตนอนัถูกตอง,   ความต้ังใจมั่น               
อันถูกตอง ;     ภิกษุ ท. !   อริยอัฏฐังคิกมรรคอันน้ี   เราเรียกวา   ความเปน 
สมณะ. 

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

 



๑๙๘                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ผูละความทุศีลเสยีได ๑ 
ภิกษ ุท. ! ความสงัด   (คือหางไกลจากบาปธรรม)    อันย่ิงสําหรับภิกษุ

ในธรรมวินัยน้ีมีสามอยางเหลาน้ีเทาน้ัน.      สามอยางอะไรบางเลา ?      สามอยาง
คือ :- 

(๑)     ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เปนผูมีศีล   ละความทุศีลเสียได    และสงัด
จากความทุศีลน้ันดวย. 

(๒)      เปนผูมีความเห็นชอบ  ละความเห็นผิดเสียได    และสงัดจากความ 
เห็นผิดน้ันดวย 

(๓)      เปนผูมีอาสวะส้ินแลว    ละอาสวะท้ังหลายเสียได    และเปนผูสงัด
จากอาสวะท้ังหลายน้ันดวย. 

ภิกษ ุท. ! เมื่อใดแล   ภิกษุมีคุณธรรมสามอยางดังกลาวน้ีแลว   เมื่อน้ัน
ภิกษุน้ี   เราเรียกวา   เปน  ผูถึงยอด   ถึงแกน   บริสุทธิ์   ตั้งอยูในสาระแลว. 

ภิกษ ุท. ! เปรียบเหมอืนนาขาวสาลีของคฤหบดชีาวนา   มีผลไดที่แลว,
คฤหบดชีาวนาก็รีบ ๆ    ใหเก่ียวขาวน้ัน,     ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหเก็บขน,     ครั้น-
แลวก็รีบ ๆ ใหนําข้ึนไปไวในลาน,   ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหทําเปนกอง,    ครั้นแลว 
ก็รีบ ๆ ใหนวด,     ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหสงฟาง,     ครั้นแลวก็รีบ ๆ  ใหสาด,                 
ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหสี,    คร้ันแลวก็รีบ ๆ ใหซอม,     ครั้นแลวก็รีบ ๆ ใหฝดแกลบ,   
เมื่อเปนเชนน้ี   ขาวเปลือกของคฤหบดีชาวนาน้ันก็เปนอันถึงทีสุ่ด   ถึงแกน 
สะอาด   ตั้งอยูในความเปนขาวสารได  ฉันใดก็ด ี ;   ภิกษ ุ ท. !   ภิกษุเปนผู              
มีศีล    ละความทุศีลเสียได     และสงัดจากความทุศีลน้ันดวย,     เปนผูมคีวาม
เห็นชอบ     ละความเห็นผิดเสียได      และสงัดจากความเห็นผิดน้ันดวย,      เปนผู 
 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๑๑/๕๓๓. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๑๙๙ 
 

 

มีอาสวะส้ินแลว   ละอาสวะทั้งหลายเสียได     และเปนผูสงัดจากอาสวะทั้งหลาย
น้ันดวย ;       ภิกษ ุท. !      ภิกษน้ีุเราเรียกวา   เปน   ผูถึงยอด    ถึงแกน    บริสุทธิ์
ตั้งอยูในสาระแลว   ฉันน้ัน  เหมือนกันแล. 
 

ภิกษุผูมีศีลสมบูรณแลว๑ 
มหาราชะ ! ภิกษุเปนผูมีศีลสมบูรณแลว     เปนอยางไรเลา ? 

 
ผูมีศีลถึงพรอมดวยอาทิพรหมจริยศีล๑ 

มหาราชะ ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เปนผู   ละปาณาติบาต   เวนขาดจาก
ปาณาติบาต  วางทอนไมและศัสตราเสียแลว   มีความละอาย   ถึงความเอ็นดู     
กรุณา    หวังประโยชนเก้ือกูลในบรรดาสัตวทั้งหลายอยู ;    แมน้ี    ก็เปนศีล                
ของเธอประการหน่ึง.    เปนผู    ละอทนินาทาน   เวนขาดจากอทินนาทาน   
ถือเอาแตของที่เขาใหแลว    หวังอยูแตของท่ีเขาให    เปนคนสะอาด   ไมเปน
ขโมยอยู ;    แมน้ี   ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.     เปนผู  ละกรรมอนัมิใช
พรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรยโดยปกติ ประพฤติหางไกล เวนขาดจาก                
การเสพเมถุน   อันเปนของชาวบาน ;    แมน้ี   ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.              
เปนผู   ละมุสาวาท      เวนขาดจากมุสาวาท     พูดแตความจริง     รักษาความสัตย
มั่นคงในคาํพูด  ควรเชื่อถือได  ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก ;   แมน้ี   ก็เปนศีล           
ของเธอประการหน่ึง.     เปนผู   ละคําสอเสยีด     เวนขาดจาดคําสอเสียด     ไดฟง
จากฝายน้ีแลว      ไมเก็บไปบอกฝายโนน   เพื่อใหฝายน้ีแตกราวกัน      หรือไดฟง
จากฝายโนนแลวไมนํามาบอกแกฝายน้ี       เพื่อใหฝายโนนแตกราวกัน      แตจะ 
 

๑.   บาลี     พระพุทธภาษิต    สามัญญผลสูตร   สี.  ที.   ๙/๘๓/๑๐๓,         ตรัสแกพระเจาอชาตสัตตุ        ผูทูลถาม
เรื่องน้ีโดยเฉพาะ     ท่ีสวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ     ใกลนครราชคฤห. 



๒๐๐                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สมานคนที่แตกกันแลว       ใหกลับพรอมเพรียงกัน       อุดหนุนคนที่พรอมเพรียง
กันอยู   ใหพรอมเพรียงกันย่ิงข้ึน    เปนคนชอบในการพรอมเพรียง    เปนคน             
ยินดีในการพรอมเพรียง   เปนคนพอใจในการพรอมเพรียง   กลาวแตวาจาที่              
ทําใหพรอมเพรียงกัน ;   แมน้ี  ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   เปนผู  ละการ
กลาวคําหยาบเสยี      เวนขาดจากการกลาวคําหยาบ    กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ 
เสนาะโสต     ใหเกิดความรัก     เปนคําฟูใจ      เปนคําสุภาพท่ีชาวเมืองเขาพดูกัน
เปนที่ใครที่พอใจของมหาชน ;    แมน้ี  ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.    เปนผู  
ละคําพูดทีโ่ปรยประโยชนทิ้งเสยี     เวนขาดจากการพูดเพอเจอ    กลาวแตในเวลา
อันสมควร  กลาวแตคําจริง  เปนประโยชน  เปนธรรม  เปนวินัย  กลาวแต                 
วาจามีที่ต้ัง   มีหลักฐานที่อางอิง   มีเวลาจบประกอบดวยประโยชน   สมควรแก
เวลา ;    แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง ๆ. 

 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เปนผูเวนขาดจากการลางผลาญพชืคามและภูตคาม.    

เปนผูฉันอาหารวันหน่ึงเพียงหนเดียว     เวนจากการฉันในราตรีและวิกาล.     เปน
ผูเวนขาดจากการฟอนรํา     การขับรอง     การประโคม      และการดูการเลนชนิด
เปนขาศึกแกกุศล.        เปนผูเวนขาดจากการประดับประดา       คือทัดทรงตกแตง
ดวยมาลาและของหอมและเคร่ืองลูบทา.       เปนผูเวนขาดจากการนอนบนที่นอน
สูงใหญ.         เปนผูเวนขาดจากการรับเงินและทอง.        เปนผูเวนขาดจากการรับ
ขาวเปลือก.   เปนผูเวนขาดจากการรับเน้ือดิบ.   เปนผูเวนขาดจากการรับหญงิ 
และเด็กหญิง.      เปนผูเวนขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย.     เปนผูเวนขาด
จากการรับแพะ  แกะ  ไก  สุกร  ชาง  โค  มา  ทั้งผูและเมีย.        เปนผูเวนขาดจาก
การรับที่นาและที่สวน.        เปนผูเวนขาดจากการรับใชเปนทูต        ไปในที่ตาง ๆ 
(ใหคฤหัสถ).    เปนผูเวนขาดจากการซ้ือและการขาย.    เปนผูเวนขาดจากการโกง 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๐๑ 
 

 

ดวยตาชั่ง     การลวงดวยของปลอมและการฉอดวยเครื่องนับ        (เครื่องตวงและ
เครื่องวัด)     เปนผูเวนขาดจากการโกง   ดวยการรับสินบนและลอลวง.     เปนผู
เวนขาดจาก   การตัด   การฆา   การจําจอง   การซุมทําราย   การปลน   และการ
กรรโชก.    แมน้ี   ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง ๆ. 
 

ผูมีศีลไมทําลายพืชคามและภูตคาม๑ 
อีกอยางหนึ่ง        เมือ่สมณะหรือพราหมณบางพวก        ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบ,  คือ
อะไรบาง ?    คือพืชทีเ่กิดแตราก    พืชที่เกิดแตตน    พืชที่เกิดแตผล    พืชที่เกิด 
แตยอด    และพืชที่เกิดแตเมล็ดเปนที่หา. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี         เธอเวนขาดจากการทําพืชคามและภูตคาม
เห็นปานน้ัน   ใหกําเริบแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 

ผูมีศีลไมทําการบริโภคสะสม๒ 
อีกอยางหนึ่ง    เมือ่สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายก 

ถวายดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังเปนผูทําการบริโภคสะสมอยูเนือง ๆ,  คือ
อะไรบาง ?    คือสะสมขาวบาง   สะสมนํ้าดื่มบาง   สะสมผาบาง   สะสม
ยานพาหนะบาง   สะสมเคร่ืองนอนบาง   สะสมของหอมบาง   สะสมอามิสบาง. 

 
 
 
๑.    บาลี     พระพุทธภาษิต      สามัญญผลสูตร    สี.   ที     ๙/๘๕/๑๐๔. 
๒.   บาลี     พระพุทธภาษิต      สามัญญผลสูตร    สี.   ที     ๙/๘๕/๑๐๕. 
 



๒๐๒                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เธอเวนขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานน้ัน
เสียแลว.     แมน้ี   ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 

ผูมีศีลไมดูการเลน๑ 
อีกอยางหนึ่ง    เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว   ทานเหลาน้ันยังเปนผูดูการเลนอยูเนือง ๆ,   คืออะไร          
บาง ?     คือดูฟอน  ฟงขับ  ฟงประโคม  ดูไมลอย  ฟงนิยาย  ฟงเพลงปรบมอื  ฟง
ตีฆอง  ฟงตีระนาด  ดูหุนยนต  ฟงเพลงขอทาน  ฟงแคน  ดูเลนหนาศพ  ดูชน  
ชาง  แขงมา  ชนกระบือ  ชนโค  ชนแพะ  ชนแกะ  ชนไก  ชนนกกระทา  ดูรําไม
รํามือ   ชกมวย   ดูเขารบกัน   ดูเขาตรวจพล   ดูเขาต้ังกระบวนทัพ   ดูกองทัพที่ 
จัดไว. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เธอเวนขาดจากการดูการเลนเห็นปานน้ัน   เสีย
แลว.      แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 
 

ผูมีศีลไมเลนการพนัน๒ 
อีกอยางหนึ่ง    เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะที่ทายก 

ถวายดวยศรัทธาแลว      ทานเหลาน้ัน    ยังเปนผูเลนการพนันหรอืการเลนอันเปน 
 
 
 
 
 ๑.   บาลี     พระพุทธภาษิต    สามัญญผลสูตร      สี.  ที.   ๙/๘๕/๑๐๖ 
 ๒.  บาลี     พระพุทธภาษิต    สามัญญผลสูตร      สี.  ที.   ๙/๘๖/๑๐๗ 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๐๓ 
 

 

ที่ต้ังแหงความประมาทกันอยูเนือง ๆ,   คืออะไรบาง ?     คือเลนหมากรุกชนิด
แถวละ ๘ ตาบาง  ๑๐ ตาบาง   เลนหมากเก็บ   เลนชิงนาง   หมากไหว  โยนหวง
ไมหึง่   เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ ทอดลูกบาตร   เปาใบไม   เลนไถนอย ๆ  เลนหก
คะเมน   เลนไมกังหนั   เลนตวงทราย   เลนรถนอย  ธนูนอย   เลนเขียนทายกัน
เลนทายใจ   เลนลอคนพิการบาง. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี เธอเวนขาดจากการเลนพนันหรือการเลน อัน         
เปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานน้ันเสียแลว.      แมน้ี     ก็เปนศีลของเธอ
ประการหน่ึง. 
 

ผูมีศีลไมนอนบนที่นอนสูงใหญ๑ 
อีกอยางหนึ่ง   เมื่อสมณะหรือพราหมณบางคน   ฉันโภชนะที่ทายก          

ถวายดวยศรัทธาแลว    ทานเหลาน้ันยังเปนผูทําการนอนบนที่นอนสูงใหญกันอยู        
เนือง ๆ,   คืออะไรบาง ?      คือนอนบนเตียงมีเทาสูงเกินประมาณ    บนเตียงมีเทา
ทําเปนรูปสัตวราย        บนผาโกเชาขนยาว      บนเครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยลาย
เย็บ   เครื่องลาดขนแกะสีขาว   เคร่ืองลาดขนแกะมีสัณฐานดังพวงดอกไม   เคร่ือง
ลาดมีนุนภายใน      เครื่องลาดวิจิตรดวยรูปสัตวราย      เครื่องลาดมีขนข้ึนขางบน
เครื่องลาดมีชายครุย     เครื่องลาดทอดวยทองเงินแกมไหม     เครื่องลาดทอดวย
ไหมขลิบทองเงิน    เครื่องลาดขนแกะใหญพอนางฟอนได ๑๖ คน    เครื่องลาด
บนหลังชาง    เครื่องลาดบนหลังมา    เคร่ืองลาดบนรถ    เคร่ืองลาดท่ีทําดวย
หนังอชินะ    เครื่องลาดท่ีทําดวยหนังชะมด    เครื่องลาดมีเพดานแดง   มีหมอน
ขางแดง. 
 

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



๒๐๔                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี      เธอเวนขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ
เห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 
 

ผูมีศีลไมประดับตกแตงรางกาย๑ 
อีกอยางหนึ่ง    เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว   ทานเหลาน้ัน    ยังเปนผูประกอบการประดับประดาตกแตง
รางกาย  เห็นปานน้ีกันอยูเนือง ๆ,   คืออะไรบาง ?  คือการอบตัว  การเคลนตัว 
การอาบสําอาง   การนวดเน้ือ   การสองดูเงา   การหยอดตาใหมีแววคมขํา   การ 
ใชดอกไม   การทาของหอม   การผัดหนา   การทาปาก  การผูกเครื่องประดบัที่มือ
การผูกเครื่องประดบัที่กลางกระหมอม    การถือไมถือ   การหอยแขวนกลองกลัก
อันวิจิตร   การคาดดาบ   การคาดพระขรรค   การใชรมและรองเทาอันวิจิตร   การ
ใสกรอบหนา   การปกปน   การใชพัดสวยงาม   การใชผาชายเฟอยและอื่น ๆ. 

 
สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เธอเวนขาดจากการประดับตกแตงรางกายเห็น

ปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธออีกประการหน่ึง. 
 

ผูมีศีลไมพูดคุยเดรัจฉานกถา๒ 
อีกอยางหนึ่ง       เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก     ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว     ทานเหลาน้ัน    ยังเปนผูประกอบการคุยดวยเดรัจฉานกถา 
 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร   สี.   ที.   ๙/๘๗/๑๐๙. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร   สี.   ที.   ๙/๘๗/๑๑๐. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๐๕ 
 

 

กันอยูเนือง ๆ,   คืออะไรบาง ?   คือคุยกันถึงเรื่องเจานายบาง   เรื่องโจรบาง   เรื่อง
มหาอมาตย   เรื่องกองทัพ   เรื่องของนากลัว   เรื่องการรบพุง   เรื่องขาว   เรื่องนํ้า
เรื่องผา   เรื่องที่นอน   เรื่องดอกไม   เรื่องของหอม   เรื่องญาติ   เรื่องยานพาหนะ
เรื่องบาน   เรื่องจังหวัด   เรื่องเมอืงหลวง   เรื่องบานนอก   เรื่องหญงิ   เรื่องชาย
เรื่องคนกลา   เรื่องตรอก   เรื่องทานํ้า   เรื่องคนที่ตายไปแลว   เรื่องความแปลก
ประหลาดตาง ๆ    เรื่องโลก   เร่ืองสมุทร   เรื่องความฉิบหายและเจริญบาง. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี          เธอเวนขาดจากการคุยดวยเดรัจฉายกถา
เห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง 
 

ผูมีศีลไมกลาวคําแกงแยงกัน๑ 
อีกอยางหนึ่ง    เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก     ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว    ทานเหลาน้ัน    ยังเปนผูกลาวถอยคําแกงแยงกันเนือง ๆ,
คืออะไรบาง ?      คือแกงแยงกันวา  ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยน้ี    ขาพเจารูทั่วถึง
ธรรมวินัยน้ี    ทานจะรูทั่วถึงธรรมวินัยน้ีอยางไรได    ทานปฏิบัติผิด   ขาพเจา
ปฏิบัติถูก  ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน  ถอยคําของทานไมเปนประโยชน   
คําควรพูดกอน  ทานมาพูดทหีลัง      คําควรพูดทหีลัง  ทานมาพูดกอน     ขอที่
ทานเคยเชี่ยวชาญ   เปล่ียนแปลงไปเสียแลว    ขาพเจายกคําพูดแกทานไดแลว      
ทานถูกขาพเจาขมแลว     ทานจงถอนคําพดูของทานเสีย      หรือทานสามารถก็จง
คานมาเถิด. 

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



๒๐๖                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เธอเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงเห็น
ปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 
 

ผูมีศีลไมเปนทูตนําขาว๑ 
อีกอยางหนึ่ง       เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว    ทานเหลาน้ัน   ยังเปนผูประกอบการรับเปนทูต    รับใชไป
ในที่น้ัน ๆ  กันอยูเนือง ๆ,    คืออะไรบาง ?    คือรับใชพระราชาบาง   รับใช
อมาตยของพระราชาบาง    รับใชกษัตริย    รับใชพราหมณ    รับใชคฤหบดี    
และรับใชเด็ก ๆ  บาง   ที่ใชวา    “ทานจงไปที่น่ี,    ทานจงไปที่โนน,    ทาน             
จงนําส่ิงน้ีไป,    ทานจงนําส่ิงน้ีในที่โนนมา”   ดังน้ี. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เธอเวนขาดจากการรับใชเปนทูต    รบัใชไปใน
ที่ตาง ๆ  เห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 
 

ผูมีศีลไมลอลวงชาวบาน๒ 
อีกอยางหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย

ดวยศรัทธาแลว     ทานเหลาน้ัน     ยังเปนผูแสวงหาลาภดวยการกลาวคําลอหลอก 
 

 
 

 ๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร    สี.  ที.    ๙/๘๘/๑๑๒. 
 ๒.  บาลี    พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร    สี.  ที.    ๙/๘๘/๑๑๓. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๐๗ 
 

 

การกลาวคําพิรี้พิไร     การพูดแวดลอมดวยเลศ     การพูดใหทายกเกิดมานะมุทะลุ
ในการให    และการใชของมีคานอยตอเอาของมีคามาก. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี         เธอเวนขาดจากการแสวงหาลาภโดยอุบาย
หลอกลวงเชนน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 
 

ผูมีศีลไมเปนหมอทายโชคลาง๑ 
อีกอยางหนึ่ง      เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว       ทานเหลาน้ัน     ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีอยู,    คืออะไรบาง ?    คือทายลักษณะในรางกาย
บาง   ทายนิมิตลางดีลางรายบาง   ทายอุปปาตะ  คือของตกบาง   ทํานายฝน  ทาย
ชะตา   ทายผาหนูกัด   ทําพิธีโหมเพลิง  ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน  ทําพิธีซัดโปรย
แกลบ   ทําพิธิซัดโปรยรํา   ทําพิธีซัดโปรยขาวสาร  ทําพิธีจองเปรียง  ทําพิธจุีดไฟ
บูชา   ทําพิธีเสกเปา   ทําพิธีพลีดวยโลหิตบาง   เปนหมอดอูวัยวะรางกาย    หมอ 
ดูภูมทิี่ต้ังบานเรือน   ดูลักษณะไรนา   เปนหมอปลุกเสก   เปนหมอผ ี   เปนหมอ
ทํายันตกันบานเรือน   หมอง ู   หมอดบัพิษ   หมอแมลงปอง   หมอหนูกัด   หมอ
ทายเสียงนกเสียงกา   หมอทายอายุ   หมอกันลูกศร (กันปน)   หมอดรูอยสัตว. 
 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี       เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด     เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 

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



๒๐๘                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ผูมีศีลไมเปนหมอทายลักษณะสิ่งของ๑ 
อีกอยางหนึ่ง    เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก     ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว       ทานเหลาน้ัน     ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีอยู,   คืออะไรบาง ?   คือ ทายลักษณะแกวมณี
(เชนหมอดเูพชร)   ทายลักษณะผา   ทายลักษณะไมเทา   ลักษณะศัสตรา  ลักษณะ
ดาบ   ลักษณะลูกศร  ลักษณะธนู  ลักษณะอาวุธ  ทายลักษณะหญิง  ลักษณะชาย
ลักษณะเด็กชาย   ลักษณะเด็กหญิง   ลักษณะทาส   ลักษณะทาสี  ทายลักษณะชาง
ลักษณะมา   ลักษณะกระบือ   ลักษณะโคอุสภ   ลักษณะโค  ลักษณะแพะ ลักษณะ
แกะ   ลักษณะไก   ลักษณะนกกระทา   ลักษณะเหี้ย    ลักษณะสัตวชื่อกัณณิกา
ลักษณะเตา   ลักษณะเน้ือบาง. 

 
สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี      เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด     เพราะทํา

เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 

  
ผูมีศีลไมเปนหมอทํานายการรบพุง๒ 

อีกอยางหนึ่ง    เมื่อสมณะหรอืพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะที่ทายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลาน้ัน ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตผดิเพราะ              
ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีอยู,      คืออะไรบาง ?     คือ      ดูฤกษยาตราทัพใหแก 

 
 
 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร   สี.   ที.   ๙/๘๙/๑๑๕. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร   สี.   ที.   ๙/๙๐/๑๑๖. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๐๙ 
 

 

พระราชาวา  วันน้ันควรยก  วันน้ันไมควรยก,    พระราชาภายในจักรุก   พระ 
ราชาภายนอกจักถอย,   พระราชาภายนอกจักรุก   พระราชาภายในจักถอย,
พระราชาภายในจักชนะ  พระราชาภายนอกจักแพ,    พระราชาภายนอก  จักชนะ 
พระราชาภายในจักแพ,     องคน้ีจักแพ   องคน้ีจักชนะบาง. 

 
สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี        เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด       เพราะทํา

เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 
 

ผูมีศีลไมเปนหมอโหราศาสตร๑ 
อีกอยางหนึ่ง        เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก      ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว     ทานเหลาน้ัน     ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีอยู,       คืออะไรบาง ?     คือ    ทํานายจันทรคาธ
สุริยคาธ  นักษัตรคาธ  ทํานายดวงจันทร  ดวงอาทิตย  ดาวพระเคราะห  วาจักเดิน
ในทางบาง   นอกทางบาง,   ทํานายวา   จักมีอุกกาบาต   ฮูมเพลิง   แผนดินไหว 
ฟารองบาง,    ทํานายการข้ึน   การตก   การหมอง   การแผวของดวงจันทร   ดวง
อาทิตยและดาว    จะมีผลเปนอยางน้ัน ๆ ดังน้ีบาง. 

 
สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด    เพราะทํา

เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 

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



๒๑๐                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ผูมีศีลไมเปนหมอทํานายดินฟาอากาศ๑ 
อีกอยางหนึ่ง      เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก     ฉันโภชนะที่ทายก

ถวายดวยศรัทธาแลว     ทานเหลาน้ัน     ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีอยู,    คืออะไรบาง ?   คือ ทํานายวาจักมีฝนดีบาง
จักมีฝนแลงบาง   อาหารหางาย  อาหารหายาก  จักมีความสบาย  จักมีความทุกข
จักมีโรค   จักไมมโีรคบาง   ทํานายการนับคะแนน  คิดเลข  ประมวล,    แตง 
กาพยกลอน     สอนตําราวาดวยทางโลก   ดังน้ีบาง. 

 
สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี      เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด      เพราะทํา

เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 

ผูมีศีลไมเปนหมอดูฤกษยาม๒ 
อีกอยางหนึ่ง    เมื่อสมณะหรอืพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะที่ทายกถวาย

ดวยศรัทธาแลว     ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตผิด    เพราะทําเดรัจฉาน
วิชาเห็นปานน้ีอยู,    คืออะไรบาง ?   คือ   ดูฤกษอาวาหะ   ดูฤกษวิวาหะ   ดูฤกษ        
ทําการผูกมิตร    ดูฤกษทําการแตกราว    ดูฤกษทําการเก็บทรัพย    ดูฤกษทําการ
จายทรัพย  (ลงทุน),       ดูโชคดีโชครายบาง,      ใหยาบาํรุงครรภบาง      รายมนต
ผูกยึด  ปดอุดบาง,    รายมนตสลัด   รายมนตก้ันเสียง    เปนหมอเชิญผีถามบาง
เชิญเจาเขาหญงิถามบาง   ถามเทวดาบาง   ทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย   บวงสรวง
มหาพรหม    รายมนตพนไฟ    รายมนตเรียกขวัญใหบาง. 
 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร   สี.   ที.   ๙/๙๑/๑๑๘. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร    สี.  ที.   ๙/๙๑/๑๑๙. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๑๑ 
 

 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด    เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 

 
ผูมีศีลไมเปนหมอผีและหมอยา๑ 

อีกอยางหนึ่ง      เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายดวยศรัทธาแลว    ทานเหลาน้ัน     ยังสําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตผิด
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีอยู,   คืออะไรบาง ?   คือบนขอลาภผลตอเทวดา
ทําการบวงสรวงแกบน    สอนมนตกันผีกันบานเรือน   ทํากะเทยใหเปนชาย   ทํา
ชายใหเปนกะเทย   ทําพิธีปลูกเรือน   ทําการบวงสรวงในที่ปลูกเรือน  พนนํ้ามนต
บูชาเพลิงใหบาง   ประกอบยาสํารอกใหบาง   ประกอบยาประจุ   ประกอบยา       
ถายโทษขางบน   ประกอบยาแกปวดศีรษะ   หุงนํ้ามันหยอดห ู   ทํายาหยอดตา
ประกอบยานัตถุ   ประกอบยาทําใหกัด   ประกอบยาทําใหสมาน   เปนหมอปาย 
ยาตา   เปนหมอผาบาดแผล   เปนหมอกุมาร   หมอพอกยาแกยาใหบาง. 

สวนภิกษุในธรรมวินัยน้ี      เธอเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด      เพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแลว.     แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 

.....     ......     ...... 
มหาราชะ !    ภิกษุน้ันแล  ผูมีศีลสมบูรณแลวอยางน้ี   ยอมไมแลเห็นภัย

แตที่ไหน ๆ    ที่จะเกิดเพราะเหตุศีลสังวร         เหมือนกษัตริยผูไดมรุธาภิเษกแลว
มีปจจามิตรอันกําจัดเสียไดแลว      ยอมไมเห็นภัยแตที่ไหน ๆ    เพราะเหตุขาศึก
ฉะน้ัน.    เธอประกอบดวยกองศีลอันเปนอริยคุณน้ีแลว    ยอมไดเสวยสุขอัน           
หาโทษมไิด  ณ  ภายใน 

มหาราชะ !    ภิกษุเปนผูมีศีลสมบูรณแลว    ดวยอาการอยางน้ีแล. 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สามัญญผลสูตร   สี.   ที.   ๙/๙๒/๑๒๐. 



๒๑๒                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

อธิศีลสิกขา๑ 
 

ภิกษ ุท. ! อธิศีลสิกขา    เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เปนผูมีศีล, สํารวมดวยปาติโมกขสังวร,

สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร,    มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลาย    แมวาเปน
โทษเล็กนอย,     สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย. 

ภิกษ ุท. ! การปฏิบัติอยางน้ี    เราเรียกวา   อธิศีลสิกขา. 
 

สมณกิจ๒ 
 

ภิกษ ุท. ! กิจของสมณะท่ีสมณะตองทํามสีามอยางเหลาน้ี.    สามอยาง
อะไรบางเลา ?        สามอยางคือ :- 

(๑)      การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันย่ิง. 
(๒)     การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันย่ิง. 
(๓)     การสมาทานการปฏิบัติในปญญาอนัย่ิง. 
ภิกษ ุท. ! กิจของสมณะท่ีสมณะตองทํามสีามอยางเหลาน้ีแล. 
ภิกษ ุท. !       เพราะฉะน้ัน    ในเรื่องน้ี     พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเนียกใจ

ไววา   “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ    ในการสมาทานการปฏิบัติใน       
ศีลอันย่ิง,   ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันย่ิง   และในการสมาทานการ
ปฏิบัติในปญญาอันย่ิง”  ดังน้ี.      ภิกษุ ท. !    พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางน้ี   แล. 

 
 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๐๓/๕๒๙. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๒๙๔/๕๒๑. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๑๓ 
 

 

กิจของชาวนา๑ 
 

ภิกษ ุท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาท่ีเขาจะตองทํากอน (แหงการไดมา 
ซึ่งขาวเปลอืก)   มีสามอยางเหลาน้ี.   สามอยางอะไรบางเลา ?    สามอยางคือ
คฤหบดชีาวนาในโลกน้ี   ไถ  คราด   พื้นทีน่าใหดีเสียกอน,    ครั้นแลวปลูกพืชลง
ในเวลาอันควร,    ครั้นแลว    ไขนํ้าเขาบาง    ไขนํ้าออกบาง    ตามคราวท่ีสมควร.
ภิกษ ุท. !         กิจของคฤหบดชีาวนาที่เขาจะตองทํากอน     (แหงการไดมาซ่ึงขาว 
เปลือก)     มีสามอยางเหลาน้ีแล  ; 

 
ภิกษ ุท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน :   กิจทีภิ่กษุจะตองทํากอน (แหงการไดมาซึ่ง

มรรคผล)  มีสามอยางเหลาน้ี.   สามอยางอะไรกันเลา ?  สามอยางคือการสมาทาน
การปฏิบัติในศีลอันย่ิง,    การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันย่ิง,     และการสมาทาน
การปฏิบัติในปญญาอนัย่ิง.    ภิกษุ ท. !    กิจที่ภิกษุจะตองทํากอน  (แหงการไดมา
ซ่ึงมรรคผล)     มีสามอยางเหลาน้ีแล. 

 
ภิกษ ุท. ! เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี   พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจ

ไววา    “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ    ในการสมาทานการปฏิบัติใน  
ศีลอันยิง่,     ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง      และในการสมาทานการ
ปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง”    ดังน้ี      ภิกษุ ท. !     พวกเธอท้ังหลาย   พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางน้ี  แล. 

 
 

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



๒๑๔                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ต้ังหนาทาํก็แลวกัน๑ 

 
ภิกษ ุท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองรีบทํามสีามอยางเหลาน้ี.

สามอยางอะไรบางเลา ?   สามอยางคือ    คฤหบดชีาวนารีบ ๆ  ไถ  คราด  พื้นที่นา
ใหดีเสียกอน,     ครั้นแลว   ก็รีบ ๆ ปลูกพืช,     ครั้นแลว ก็รีบ ๆ    ไขนํ้าเขาบาง 
ไขนํ้าออกบาง.     ภิกษุ ท. !     กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองรีบทํามีสามอยาง
เหลาน้ีแล ;    แตวาคฤหบดีชาวนาน้ัน   ไมมีฤทธิห์รืออานุภาพท่ีจะบันดาลวา        
“ขาวของเราจงงอกในวันน้ี,     ตั้งทองพรุงน้ี,    สุกมะรืนน้ี”    ดังน้ีไดเลย,    ที่ถูก
ยอมมีเวลาที่ขาวน้ัน   เปล่ียนแปรสภาพไปตามฤดูกาล   ยอมจะงอกบาง    ต้ังทอง
บาง   สุกบาง  ; 
 

ภิกษ ุท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน  :    กิจของภิกษทุี่เธอจะตองรบีทํามีสามอยาง
เหลาน้ี.    สามอยางอะไรบางเลา ?    สามอยางคือ     การสมาทานการปฏิบัติในศีล
อันย่ิง,      การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันย่ิง      และการสมาทานการปฏิบัติใน
ปญญาอันย่ิง    ภิกษ ุท. !   กิจของภิกษทุี่เธอจะตองรบีทํามีสามอยางเหลาน้ีแล ; 
แตวา  ภิกษุน้ัน  ก็ไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพท่ีจะบันดาลวา     “จิตของเราจงหลุดพน
จากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมมอีุปาทานในวันน้ี  หรือพรุงน้ี  หรือมะรืนน้ี”   ดังน้ี
ไดเลย,    ท่ีถูก   ยอมมีเวลาท่ีเหมาะสม    ซึ่งเมื่อภิกษุน้ันปฏิบัติไปแมใน
ศีลอันยิ่ง,    ปฏิบัติไปแมในจิตอันยิ่ง,      และปฏิบัติไปแมในปญญาอันยิ่ง
จิตก็จะหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมมีอุปาทาน   ไดเอง. 
 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๐๙/๕๓๒. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๑๕ 
 

 

ภิกษ ุท. ! เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี   พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจ
ไววา     “ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ    ในการสมาทานการปฏิบัตใินศีล
อันยิ่ง,     ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง,     และในการสมาทานการปฏิบัติ
ในปญญาอันยิ่ง”     ดังน้ี.        ภิกษุ ท. !       พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจไว
ไวอยางน้ีแล. 
 

เครื่องมือละกิเลส๑ 
 
ภิกษ ุ! ก็เธอสามารถหรือ   ที่จะศึกษา๒   ในสิกขาทั้งสาม    คือใน

อธิศีลสิกขา   ในอธิจิตสิกขา    และในอธิปญญาสิกขา ? 
“ขาพระองคสามารถท่ีจะศึกษาในสิกขาท้ัง ๓ น้ัน_ _ _ _พระเจาขา”. 

ภิกษ ุ! ถาอยางน้ัน เธอจงศึกษาในสิกขาทั้ง ๓ คือในอธิศีลสิกขา, 
ในอธิจิตสิกขา,       และในอธิปญญาสิกขาเถิด. 

ภิกษ ุ! เมื่อใดแล  เธอจักศึกษาทั้งศีลอนัย่ิงบาง  ทั้งจิตอันย่ิงบางทั้ง
ปญญาอันย่ิงบาง,    เมือ่น้ันเธอผูกําลังศึกษาในศีลอันย่ิง   จิตอันย่ิง  และปญญาอัน
ย่ิงอยู     จักละราคะ   ละโทสะ    และละโมหะได ;       พราะการละราคะ-โทสะ--
โมหะไดน้ันเอง,      เธอจักไมกระทําส่ิงอันเปนอกุศล        และจักไมเสพส่ิงที่เปน
บาปโดยแท. 
 
 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อ.ํ   ๒๐/๒๙๖/๕๒๔,      ตรัสแกภิกษุวัชชีบุตรผูไมอาจปฏิบัติตามสิกขาบท  

๑๕๐   ท่ีสําคัญ ๆ     ซึ่งยกขึ้นแสดงทุกครึ่งเดือนได      โดยทรงสอนใหปฏิบัติโดยหลักสิกขา  ๓, คือ    อธิศีลสิกขา    อธิจิต
สิกขา   อธิปญญาสิกขา    ไดแกหลักท่ีเปนความหมายอยางกวางโดยไมตองแยกเปนสิกขาบทจํานวนมาก    ยากแกการจดจาํ. 

๒.  คําวา   ศึกษา   หรือ   สิกขา   ในบาลี   หมายถึงการปฏิบัติไปเลย. 
 



๒๑๖                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เมื่อมีศีลควรสงตนไปในแนวเผากิเลส๑ 
 
ภิกษ ุท. ! พวกเธอท้ังหลาย      จงเปนผูมีศีลสมบูรณ       มีปาติโมกข

สมบูรณอยูเถิด,   จงเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร    มีมรรยาทและโคจร
สมบูรณอยูเถิด,                   จงมีปรกติเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลายซ่ึงมปีระมาณเลก็นอย
สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด. 
 

ภิกษ ุท. ! เมื่อพวกเธอทั้งหลาย  สมบูรณดวยศีลเชนน้ันแลว   อะไรเลา
เปนกิจทีพ่วกเธอจะตองทําใหยิง่ ๆ  ขึ้นไป ? 

 
ภิกษ ุท. ! เมื่อภิกษุเดนิอยูก็ตาม,     ยืนอยูก็ตาม,     น่ังอยูก็ตาม,    นอน

ต่ืนอยูก็ตาม,     อภิชฌาและพยาบาทของภกิษุน้ันก็ปราศจากไปแลว,     ถีนมิทธะ,
อุทธัจจกุกกุจจะ,    วิจิกิจฉาของเธอก็ละไดแลว,     ความเพียรก็ปรารภแลวไม          
ยอหยอน,   สติก็ต้ังมัน่ไมฟนเฟอน,    กายก็รํางับไมกระสับกระสาย,    จิตก็ต้ังมั่น
เปนหน่ึงแน ;   ภิกษุ ท. !   ภิกษุที่เปนไดเชนน้ี  แมจะเดินอยูก็ตาม  ยืนอยูก็ตาม  
น่ังอยูก็ตาม   นอนตืน่อยูก็ตาม,    เราเรียกวา    “ผูมีความเพียรเผากิเลส,     มีความ
กลัวตอโทษแหงวัฏฏะ,   เปนผูปรารถความเพียรติดตอสม่ําเสมอเปนนิจ,   เปน             
ผูมีตนสงไปในแนวแหงความหลุดพนตลอดเวลา”    ดังน้ี. 

 
อริยกันตศีล๒ 

 
ภิกษ ุท. ! อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี        เปนผูประกอบพรอมแลวดวย

ศีลทั้งหลายอันเปนศลีที่พระอริยเจาพอใจ,        คือ     ไมขาด     ไมทะลุ     ไมดาง  
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต    จตุกฺก.   อ.ํ   ๒๑/๑๘/๑๒. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต    มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๔๒๙/๑๔๑๒,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน.  



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๑๗ 
 

 

ไมพรอย   เปนไท   ผูรูสรรเสริญ      ไมถูกลูบคลําดวยตัณหาทิฏฐิ    และเปนไป
พรอม   เพื่อสมาธิ.๑ 
  

ศีลอยูเคียงคูกับปญญาเสมอ๒ 
 

พราหมณ ! องคสองประการน้ี    จะยกเสียอีกประการหน่ึง     บัญญัติคน
ผูประกอบดวยองคเพยีงประการเดียว   วาเปนพราหมณ,     และคนผูประกอบดวย
องคเพียงประการเดียว   เมื่อกลาววา   ตนเปนพราหมณ    ไดชื่อวา     กลาวชอบ
ไมตองกลาวเท็จ,    จะไดหรอืไม ? 
 
 
 
 
 
 

๑.   ศีลไมขาด  หมายถึง  ไมลวงสิกขาบทขอตนหรือขอปลายขอใดขอหน่ึง,  ศลีไมทะลุ   หมายถึง ไมลวง
สิกขาบทขอกลาง ๆ,   ศีลไมดาง   เพราะไมขาดเปนหมู ๆ   หมูละหลายสิกขาบทและหลายหมู,    ศีลไมพรอย   เพราะไม
ขาดแหงละสิกขาบทหลาย ๆ แหง,   ศีลเปนไท  คือ  ไมเปนทาสตัณหา    ไมรักษาศีลแบบการคามุงเอาเครื่องตอบแทน,    
ศีลท่ีผูรูสรรเสรญิ    เปนศีลท่ีใชได    เพราะผูรูทานใครครวญเสียกอนจึงสรรเสริญวาดีวาชอบ,    ศีลท่ีไมถูกลูบคลําดวย
ตัณหาทิฏฐิ   หมายถึงศีลท่ีตัณหาไมแตะตอง   ทิฏฐิ  มานะไมแตะตอง     คือไมถือศีลเพราะยากจนเปนเหตุใหกระดาง
กระเด่ือง    หรือเปนเคร่ืองยกตนขมทานไป  เปนตน,      และศีลท่ีเปนไปพรอมเพ่ือสมาธิน้ัน      เปนศีลท่ีผูรักษาเอาใจใส
พิจารณาตรวจสอบอยูเสมอ     ดังทานเปรียบวาเหมือนโคแมลูกออนใสใจดูลูกไมหางตา      แมบดเอื้อง      ตาก็คอยชําเลือง
ดูลูก,    กิริยาท่ีพิจารณาศีล    นับเขาในสีลานุสสติกรรมฐาน     และจิตของผูมีศีลอยางน้ี    ใกลสมาธิ   และศลีเชนน้ี            
เปนฐานรองรับสมาธิไดดีทีเดียว. 

 
๒.   บาลี   พระพุทธภาษิต  โสณทัณฑสูตร   สี.  ที.  ๙/๑๕๘/๑๙๓,      ตรัสแกโสณทัณฑพราหมณ   ซึ่งทูลถึง          

เรื่องพวกพราหมณบัญญัติคนผูประกอบดวยองคหาวาเปนพราหมณโดยชอบ    แตอาจจะยกสามองคแรกออกเสียได    คงไว
แตเพียงสององค   คือเปนผูมีศีล   มีศีลอันเจริญ   ประกอบดวยศีลอันเจริญ,    และเปนบัณฑิต   มีปญญา ;   แตถูก                      
พระพุทธองคทรงแสรงทวงดู     ดังท่ีกลาวแลวขางบน,     กอนทรงรับรอง. 
 



๒๑๘                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

“ขาแตพระโคดมผูเจริญ !      องคสองประการน้ี      จะยกเสียอีกประการหน่ึงหาไดไม       เพราะวา   ศีล     ยอม
ชําระปญญาใหบริสุทธ์ิ     และปญญาเลาก็ชําระศีลใหบริสุทธ์ิเหมือนกัน ;      ศีลอยูท่ีใด    ปญญาอยูท่ีน้ัน,       ปญญาอยูท่ีใด    
ศีลอยูท่ีน้ัน ;    ผูมีศีลก็มีปญญา,    ผูมีปญญาก็มีศีล ;      บัณฑิตท้ังหลายยอมกลาวถึงศีลและปญญาวา     เปนของเลิศในโลก.    
ขาแตพระโคดมผูเจริญ !      เปรียบเหมือนคนลางมือดวยมือ     หรือลางเทาดวยเทา      ฉันใด ;    ศีลยอมชําระปญญาให
บริสุทธ์ิ   และปญญาเลาก็ชําระศีลใหบริสุทธ์ิเหมือนกัน ;   ศีลอยูท่ีใด  ปญญาอยูท่ีน้ัน ;    ปญญาอยูท่ีใด  ศีลอยูท่ีน้ัน ;            
ผูมีศีลก็มีปญญา,    ผูมีปญญาก็มีศีล ;      บัณฑิตท้ังหลาย      ยอมกลาวถึงศีลและปญญา      วาเปนของเลิศในโลก      ฉันน้ัน
เหมือนกัน”. 
 

 พราหมณ ! ขอน้ัน     เปนอยางน้ัน ๆ   แหละพราหมณ.     ศีล  ยอมชําระ
ปญญาใหบริสุทธิ์   และปญญาเลา   ก็ชําระศลีใหบริสุทธิ์เหมือนกนั ;    ศีล อยูที่ใด 
ปญญาอยูที่น้ัน ;    ปญญาอยูที่ใด   ศีลอยูทีน้ั่น ;     ผูมีศีลกม็ีปญญา,     ผูมีปญญา
ก็มีศีล ;      บัณฑิตทั้งหลาย    ยอมกลาวถึงศลีและปญญา    วาเปนของเลิศในโลก.     
พราหมณ !     เปรียบเหมือนคนลางมือดวยมือ     หรอืลางเทาดวยเทา   ฉันใด ;    
ศีล  ยอมชาํระปญญาใหบริสุทธิ ์  และปญญาเลาก็ชําระศีลใหบริสุทธิ์เหมอืนกัน ;   
ศีลอยูที่ใด    ปญญาอยูที่น้ัน ;    ปญญาอยูทีใ่ด   ศีลอยูที่น้ัน ;     ผูมีศีลก็มีปญญา,   
ผูมีปญญาก็มีศีล ;      บัณฑิตทัง้หลายยอมกลาวถึงศีลและปญญา     วาเปนของเลิศ
ในโลก    ฉันน้ันเหมือนกัน. 
 
 

ชําระศีลและทิฏฐิใหบริสุทธ์ิกอน๑ 
 

 พาหิยะ ! ถาอยางน้ัน   ในเรื่องน้ี   เธอ    จงชําระส่ิงอนัเปนเบื้องตนใน 
 

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

ทรงแสดงธรรมแตยอ ๆ กอนท่ีจะออกไปอยูผูเดียว    เปนผูไมประมาท     เพียรเผากิเลส    มีตนสงไปในแนวธรรมน้ัน. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๑๙ 
 

 

กุศลทั้งหลายใหบริสุทธิ์กอนเถิด.           ก็อะไรเปนส่ิงเบื้องตนของส่ิงอันเปนกุศล
ทั้งหลายเลา ?      สิ่งเบ้ืองตนน้ันก็ไดแก     ศีล     อันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี     และ 
ทิฏฐิ    (ความเห็น)   ที่ถูกตรง. 
 

พาหิยะ ! โดยกาลใดแล     ศีลของเธอเปนศีลอันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี
และทิฏฐิก็จักเปนความเห็นที่ถูกตรง ;    โดยกาลน้ัน   เธอพึงอาศัยศีล  ต้ังอยูในศีล
แลว  พึงอบรมสติปฏฐานส่ีเถิด.     สติปฏฐานส่ีอะไรบาง ?       สติปฏฐานส่ี คือ :- 
 

พาหิยะ ! ในกรณีน้ี    เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนือง ๆ,    จง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเนือง ๆ,  จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
เนือง ๆ,   จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยูเนือง ๆ,   มีความเพยีรเผา
กิเลส    มีความรูสึกตัวทั่วพรอม   มีสติ    พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. 

 
พาหิยะ ! โดยกาลใดแล    เธออาศัยศีล  ต้ังอยูในศีลแลว    จักอบรมสติ

ปฏฐานส่ีเหลาน้ีอยางน้ี ;     โดยกาลน้ัน   วันหรือคืนของเธอจกัผานไปโดยหวังได
แตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดยีว   หาความเสือ่มมไิด. 

(กาลตอมา   พระพาหิยะน้ันออกไปทําความเพียร   จนไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง). 
 

ศีลเปนฐานรองรับสติปฏฐานสี่ ๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ถาอยางน้ัน    ในเรื่องน้ี     เธอจงชําระส่ิงอนัเปนเบื้องตนใน 
 
 
๑.   บาลี  พระพุทธภาษิต  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๙๒/๖๘๗,     ตรัสแกภิกษุรูปหน่ึง   ท่ีเชตะวัน    ซึ่งทานรูปน้ี   

ตองการจะปลีกตัวออกจากหมู   อยูแตผูเดียว  เปนผูไมประมาท   ทําความเพียร   เผากิเลส   สงตัวไปในแนวธรรมน้ัน      
ทูลขอใหพระองคทรงแสดงธรรมยอ ๆ. 
 



๒๒๐                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

กุศลทั้งหลายใหบริสุทธิ์กอนเถิด.    อะไรก็เปนส่ิงเบื้องตนของส่ิงอันเปนกุศล
ทั้งหลายเลา ?    ส่ิงเบื้องตนน้ันก็ไดแก    ศีล    อันบริสุทธิ์หมดจดดวยดี  และทิฏฐิ
(ความเห็น)   ที่ถูกตรง. 

 
ภิกษุ ! โดยกาลใดแล  ศีลของเธอเปนศีลที่บริสทุธิ์หมดจดดวยดี

และทฏิฐิกจ็ักเปนความเห็นที่ถูกตรงดวย ;    โดยกาลน้ัน    เธออาศัยศีล    ตั้งอยู
ในศีลแลวพึงอบรมสติปฏฐานสีโ่ดยวิธีทั้งสาม๑เถิด.     สติปฏฐานส่ีอะไรบางเลา ?
สติปฏฐานส่ี   คือ :- 

 
ภิกษ ุ! เธอจงพิจารณาเห็นกายในกาย    ณ  ภายใน     อยูเนือง ๆ ก็ดี, 

จงพิจารณาเห็นกายในกาย    ณ  ภายนอก   อยูเนือง ๆ ก็ดี,       จงพิจารณาเห็นกาย
ในกาย    ทั้งภายในและภายนอก    อยูเนือง ๆ ก็ดี ;        เปนผูมีความเพียรเผากิเลส
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม     มีสติ      พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย. 
 

(ในเวทนา  จิต  และธรรม  ก็ตรัสทํานองเดียวกับในกาย). 
 

ภิกษ ุ! แตกาลใดแล     เธออาศัยศีล     ต้ังอยูในศีลแลว     จักอบรม 
สติปฏฐานส่ีเหลาน้ี   โดยวิธีสาม    ดวยอาการอยางน้ี,     แตกาลน้ัน     คืนหรือวัน
ของเธอจักผานไป         โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทัง้หลายอยางเดียว
หาความเส่ือมมไิด. 
 

(กาลตอมา   ภิกษุรูปน้ันออกไปทําความเพียร   จนไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง) 
 

 ๑.   โดยวิธีท้ังสาม   คือ   พิจารณาภายใน,     พิจารณาภายนอก,     พิจารณาท้ังภายในและภายนอก. 
 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๒๑ 
 

 

ศีลเปนฐานรองรับสติปฏฐานสี่๑ 
(อีกนัยหน่ึง) 

 
ภิกษ ุ! ถาอยางน้ัน    ในเรื่องน้ี      เธอจงชําระส่ิงอนัเปนเบื้องตนใน

กุศลทั้งหลายใหบริสุทธิ์เสียกอนเถิด.     ก็อะไรเปนส่ิงเบื้องตนของส่ิงอันเปนกุศล
ทั้งหลายเลา ?     ภิกษุ  !      ในกรณีน้ี        เธอจงเปนผูสํารวมดวยปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด,        จงมีปรกตเิห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย
แมมีประมาณนอย     สมาทานศกึษาอยูในสกิขาบททั้งหลาย. 
 

ภิกษ ุ! โดยกาลใดแล   เธอจักสํารวมดวยปาติโมกขสังวร   ถึงพรอม
ดวยมรรยาทและโคจร        มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลายแมมปีระมาณนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ;    โดยกาลน้ัน   เธออาศัยศีล  ต้ังอยูในศีล
แลว พึงอบรมสติปฏฐานส่ีเถิด.      สติปฏฐานส่ีอะไรบางเลา ?   สติปฏฐานส่ีคือ :- 
 

ภิกษ ุ! ในกรณีน้ี     เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนือง ๆ,       จง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเนือง ๆ,         จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
เนือง ๆ,     จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยูเนือง ๆ ;    เปนผูมีความเพียร
เผากิเลส  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. 

 
ภิกษุ ! แตกาลใด เธออาศัยศีล ต้ังอยูในศีลแลว  จักอบรมสติปฏฐาน

ส่ีเหลาน้ี    ดวยอาการอยางน้ี ;     แตกาลน้ัน      คืนหรือวันของเธอจักผานไปโดย
หวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว    หาความเส่ือมมิได. 

 
๑.   บาล ี   พระพุทธภาษิต    มหาวาร.   ส.ํ   ๑๙/๒๔๙/๘๒๘,          ตรัสแกภิกษุรูปหน่ึง     ท่ีเชตวัน      ซึ่งทานผูน้ี

ตองการจะออกไปทําความเพียร    เผากิเลส,     ทูลขอใหพระองคแสดงธรรมยอ ๆ     พอท่ีจะสงจิตใจไปตามธรรมน้ันได. 
 



๒๒๒                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 ครั้งน้ัน    ภิกษุรูปน้ัน    ซาบซ้ึงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาย่ิงนัก    ลุกจากอาสนะถวายอภิวาท   ทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป.  ตอมา  เธอปลีกตัวออกจากหมู  อยูแตผูเดียว  ไมประมาท  เพียรเผากิเลส  สงตนไปในแนวธรรม       
จนสามารถทําใหแจงถึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันเปนประโยชนช้ันยอดไดไมนาน   ดวยปญญาอันย่ิงเอง   ทันตาเห็น   ได
เปนพระอรหันตองคหน่ึงแล. 

 
 

ศีลเปนฐานรองรับโพชฌงคเจ็ด๑ 
 

ภิกษ ุท. ! เปรียบเสมือนสัตวเหลาใดเหลาหน่ึง            สําเร็จอิริยาบทส่ี
คือ    เดินในบางคราว      ยืนในบางคราว      น่ังในบางคราว      นอนในบางคราว,
สัตวเหลาน้ันทั้งหมด     อาศัยแผนดิน    ต้ังอยูเหนือแผนดิน     จึงสําเร็จอิริยาบถส่ี
น้ันไดฉันใด ;     ภิกษุ ท. !    ฉันน้ันเหมือนกัน :    ภิกษุอาศัยศีล   ต้ังอยูในศีลแลว
ยอมอบรมโพชฌงค  ๗   ใหเกิดข้ึนได       ยอมทําโพชฌงค  ๗   ใหมมีากขึ้นได. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุอาศัยศีล   ต้ังอยูในศีลแลว    ยอมอบรมโพชฌงค ๗  ให

เกิดข้ึนได  ยอมทําโพชฌงค ๗    ใหมมีากขึ้นได   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษ ุท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี          ยอมอบรมสติสัมโพชฌงค            ยอมอบรมธัมมวิจย--
สัมโพชฌงค           ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค           ยอมอบรมปติสัมโพชฌงค
ยอมอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค      ยอมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค   และยอมอบรม
อุเบกขาสัมโพชฌงค,       ชนิดที่อาศัยวิเวก    อาศยัวิราคะ    อาศยันิโรธ    นอมไป
เพื่อความปลอยวาง.       ภิกษุ ท. !     ดวยอาการอยางน้ีแล   ภิกษุอาศัยศีล     ต้ังอยู 
 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๑๑๒/๔๐๙. 
 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๒๓ 
 

 

ในศีลแลว      ยอมอบรมโพชฌงค ๗    ใหเกิดข้ึนได       ยอมทําโพชฌงค ๗    ให
มีมากขึ้นได. 
 
 

ศีลเปนฐานรองรับอริยมรรคมีองคแปด๑ 
 

ภิกษ ุท. ! การงานประเภทใดประเภทหน่ึงทีต่องทําดวยกําลัง   อันบุคคล
กระทําอยู        การงานเหลาน้ันทั้งหมด     ตองอาศัยแผนดิน      ต้ังอยูบนแผนดิน
บุคคลจึงทาํการงานที่ตองทําดวยกําลังเหลาน้ันได      ดวยอาการอยางน้ี     ฉันใด ;
ภิกษ ุท.  !    ภิกษุอาศัยศีล    ต้ังอยูในศีลแลว      ยอมอบรมอริยมรรคมีองค ๘   ให
เกิดข้ึนได     ยอมทําอริยมรรคมอีงค ๘   ใหมากขึ้นได    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุอาศัยศีล ต้ังอยูในศีลแลว  ยอมอบรมอริยมรรคมีองค ๘

ใหเกิดข้ึนได         ยอมทําอริยมรรคมีองค ๘  ใหมากขึ้นได         เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !     ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ,
ยอมอบรมสัมมาวาจา         ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ       ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ
ยอมอบรมสัมมาวายามะ  ยอมอบรมสัมมาสติ   และยอมอบรมสัมมาสมาธ,ิ   ชนิด
ที่โอนไปสูนิพพาน   เอนไปสูนิพพาน   เอียงไปสูนิพพาน.   ภิกษุ ท. !   ดวยอาการ
อยางน้ีแล      ภิกษุอาศัยศีล        ต้ังอยูในศีลแลว     ยอมทําอริยมรรคมีองค ๘   ให
เกิดข้ึนได       ยอมทําอริยมรรคมีองค ๘   ใหมากขึ้นได. 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๖๙/๒๗๐. 
 



๒๒๔                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ศีลสมบัติเปนรุงอรณุแหงอริยมรรค๑ 
 
ภิกษ ุท. ! เมื่ออาทิตยอุทัยข้ึน   การข้ึนมาแหงอรณุ   (แสงเงินแสงทอง)

ยอมเปนเบื้องตน    เปนนิมิตที่แลเห็นกอน ;       ภิกษ ุท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน :    เพื่อ
ความเกิดข้ึนแหงอริยมรรคมอีงค ๘ ของภกิษุ,     ศีลสมบัติ    (ความถึงพรอมดวย-
ศีล)   ยอมเปนหลักเบื้องตน  เปนนิมิตเบื้องตน.   ภิกษุ ท. !   เมือ่ภิกษุสมบรูณดวย
ศีลแลว  เธอตองหวังขอน้ีได    คือวา เธอจักอบรมอรยิอัฏฐังคิกมรรคใหเกิดข้ึนได
จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได.  

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุผูถึงพรอมดวยศีลแลว ยอมอบรมอริยอัฐฐังคิกมรรคให

เกิดข้ึนได     ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากข้ึนได   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท.!
ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี   ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ  ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ ยอมอบรม
สัมมาวาจา      ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ       ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ   ยอมอบรม
สัมมาวายามะ    ยอมอบรมสัมมาสติ    และยอมอบรมสัมมาสมาธิ,     ชนิดที่มีการ
นําออกซึ่ง    ราคะ  -  โทสะ  -  โมหะ    เสยีได  เปนผลสุดทาย.     ภิกษ ุ ท. !    ดวย
อาการอยางน้ีแล    ภิกษุ   ผูถึงพรอมดวยศีลแลว  ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคให
เกิดข้ึนได    ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากข้ึนได. 
 

ศีลสมบัติเปนธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก๒ 
 
ภิกษ ุท. ! ธรรมชั้นเอก  เปนธรรมที่มอีุปการะมาก เพื่อความบังเกิดข้ึน 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๓๘/๑๔๐,        ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๔๒/๑๕๘,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน. 
 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๒๕ 
 

 

แหงอริยอฏัฐังคิกมรรค   มีอยู.     ธรรมชัน้เอกน้ัน    เปนอยางไรเลา ?     ธรรม 
ชั้นเอกน้ัน     ไดแกศีลสมบัติ    (ความถึงพรอมดวยศีล).      ภิกษ ุท. !      เมื่อภกิษุ
สมบูรณดวยศีลแลว   เธอตองหวังขอน้ีได   คือวา เธอจักอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค
ใหเกิดข้ึนได     จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุผูถึงพรอมดวยศีลแลว ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคให
เกิดข้ึนได   ยอมทําอรยิอัฏฐังคิกมรรคใหมากข้ึนได  เปนอยางไรเลา ?     ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ     ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ    ยอม
อบรมสัมมาวาจา    ยอมอบรมสัมมากัมมนัตะ   ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ   ยอม
อบรมสัมมาวายามะ           ยอมอบรมสัมมาสติ           และยอมอบรมสัมมาสมาธิ, 
ชนิดที่มกีารนําออกซึ่ง  ราคะ - โทสะ - โมหะ  เสียได เปนผลสดุทาย.     ภิกษุ ท. !
ดวยอาการอยางน้ีแล  ภิกษ ุ ผูถึงพรอมดวยศีลแลว   ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค
ใหเกิดข้ึนได    ยอมทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 
 

ศีลสมบัติชวยทําใหอริยมรรคเจริญเต็มที่ ๑ 
 
ภิกษ ุท. ! เรายังมองไมเห็นธรรมชนิดอื่นแมแตสักอยางหน่ึง     ที่จะทํา

อริยอัฏฐังคิกมรรคอันยังไมเกิด   ใหบงัเกิดข้ึน,      และที่เกิดข้ึนแลว    ใหถึงความ
เจริญเต็มที,่    เหมือนอยาง   ศีลสมบัติ  (ความถึงพรอมดวยศีล)  น้ีเลย.    ภิกษ ุท. !
เมื่อภิกษุสมบูรณดวยศีลแลว       เธอตองหวังขอน้ีได    คือวา     เธอจักอบรมอริย-
อัฏฐังคิกมรรคใหเกิดข้ึนได    จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๔๖/๑๗๖,        ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน. 



๒๒๖                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ ผูถึงพรอมดวยศีลแลว  ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคให
เกิดข้ึนได   ยอมทําอรยิอัฏฐังคิกมรรคใหมากข้ึนได   เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    ยอมอบรมสัมมาธทิฏฐิ     ยอมอบรมสัมมาสังกัปปะ    ยอม
อบรมสัมมาวาจา      ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ     ยอมอบรมสัมมาอาชีวะ     ยอม
อบรมสัมมาวายามะ    ยอมอบรมสัมมาสติ     และยอมอบรมสัมมาสมาธิ,   ชนิดที่
มีการนําออกซึ่ง  ราคะ-โทสะ-โมหะ เสียได   เปนผลสดุทาย.   ภิกษุ ท. !    ดวย
อาการอยางน้ีแล     ภิกษุ   ผูถึงพรอมดวยศีลแลว     ยอมอบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค
ใหเกิดข้ึนได     ยอมทาํอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้นได. 
 

ผูมีศีลจักถึงแกนธรรม๑ 
 

ภิกษ ุท. ! เมื่อ ศีล มีอยู อวิปฏิสารของผูสมบูรณดวยศีล ก็ถึงพรอมดวย
ที่ต้ังอาศัย,    เมื่อ  อวิปฏิสาร มีอยู    ความปราโมทยของผูสมบรูณดวยอวิปฏิสาร
ก็ถึงพรอมดวยที่ต้ังอาศัย,   เมื่อ   ความปราโมทย   มีอยู     ปติของผูสมบูรณดวย
ความปราโมทย  ก็ถึงพรอมดวยที่ต้ังอาศัย,   เมื่อ  ปติ  มีอยู ปสสัทธิของผูสมบูรณ
ดวยปติก็ถึงพรอมดวยที่ต้ังอาศัย,  เมื่อ  ปสสิทธ ิ มีอยู    สุขของผูสมบูรณดวยปส 
สัทธิ ก็ถึงพรอมดวยที่ต้ังอาศัย,    เมื่อ   สุข   มีอยู    สัมมาสมาธขิองผูสมบรูณดวย
สุข ก็ถึงพรอมดวยที่ต้ังอาศัย,     เมื่อ   สัมมาสมาธิ   มีอยู     ยถาภูตญาณทัสสนะ
ของผูสมบรูณดวยสัมมาสมาธิ    ก็ถึงพรอมดวยที่ต้ังอาศัย,      เมื่อ   ยถาภูตญาณ 
ทัสสนะ  มีอยู   นิพพิทาวิราคะของผูสมบรูณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ก็ถึงพรอม
ดวยที่ต้ังอาศัย,     เมื่อ   นิพพิทาวิราคะ  มีอยู      วิมุตติญาณทัสสนะ   ของผูที่
สมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ    ก็ถึงพรอมดวยที่ต้ังอาศัย. 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อํ.   ๒๔/๔/๓. 
 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๒๗ 
 

 

ภิกษ ุท. ! เปรียบเหมอืนตนไม   ซ่ึงสมบูรณดวยก่ิงและใบแลว   สะเก็ด
เปลือกนอกของมันก็บริบูรณ       เปลือกชั้นในก็บริบรูณ    กระพี้ก็บริบูรณ    แกน
ก็บริบูรณดวย  น้ีฉันใด ;   ภิกษ ุท. !    เมื่อศีลมีอยู     อวิปฏิสารของผูสมบรูณดวย
ศีล   ก็ถึงพรอมดวยทีต้ั่งอาศัย_ _ฯลฯ_ _    เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู    วิมุตติญาณ -
ทัสสนะของผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ      ก็ถึงพรอมดวยที่ต้ังอาศัย       ฉันน้ัน
เหมือนกันแล. 
 

อํานาจศลีที่เปนตัวกุศล๑ 

 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !     ศีลอันเปนกุศลท้ังหลาย      มีอะไรเปนประโยชนท่ีมุงหมาย      มีอะไรเปนอานิสงส ?”

ทานพระอานนท     ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจา. 

อานนท ! กุศลศีลทั้งหลาย    มีอวิปฏิสาร   (ความไมรอนใจ)     เปน
ประโยชนที่มุงหมาย      มีอวิปฏิสาร     เปนอานิสงส. 
 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !     ก็อวิปฏิสาร     มีอะไรเปนประโยชน     ท่ีมุงหมาย     มีอะไรเปนอานิสงส ?” 

อานนท ! อวิปฏิสาร     มีความปราโมทย      เปนประโยชนที่มุงหมาย
มีความปราโมทย       เปนอานิสงส 

 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !     ก็ความปราโมทย     มีอะไรเปนประโยชน     ท่ีมุงหมาย     มีอะไรเปนอานิสงส ?” 

อานนท  ! ความปราโมทย   มีปติ   เปนประโยชนที่มุงหมาย   มีปติเปน
อานิสงส. 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อํ.   ๒๔/๑/๑,       ตรัสแกทานพระอานนท   ท่ีเชตวัน. 
 



๒๒๘                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !       ก็ปติ              มีอะไรเปนประโยชนท่ีมุงหมาย     มีอะไรเปนอานิสงส ?” 

 อานนท ! ปติ   มีปสสัทธิ เปนประโยชนที่มุงหมาย   มีปสสัทธิ เปน
อานิสงส. 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !       ก็ปสสัทธิ      มีอะไรเปนประโยชนท่ีมุงหมาย      มีอะไรเปนอานิสงส ?” 

 อานนท ! ปสสัทธิ  มสุีข  เปนประโยชนทีมุ่งหมาย มสุีข เปนอานิสงส. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ  !       ก็สุข              มีอะไรเปนประโยชนท่ีมุงหมาย     มีอะไรเปนอานิสงส ?” 

 อานนท ! สุข มีสมาธ ิเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีสมาธิ เปนอานิสงส. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ  !       ก็สมาธิ          มีอะไรเปนประโยชนท่ีมุงหมาย     มีอะไรเปนอานิสงส ?” 

 อานนท ! สมาธิ      มียถาภูตญาณทัสสนะ      เปนประโยชนที่มุงหมาย
มียถาภูตญาณทัสสนะ    เปนอานิสงส. 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ  !      ก็ยถาภูตญาณทัสสนะ     มีอะไรเปนประโยชนท่ีมุงหมาย      มีอะไรเปนอานิสงส ?” 

 อานนท ! ยถาภูตญาณทัสสนะ   มีนิพพิทาวิราคะ  เปนประโยชนที่มุง
หมาย     มีนิพพิทาวิราคะ    เปนอานิสงส. 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ  !     ก็นิพพิทาวิราคะ      มีอะไรเปนประโยชนท่ีมุงหมาย      มีอะไรเปนอานิสงส ?” 

 อานนท ! นิพพิทาวิราคะ   มีวิมตุติญาณทัสสนะ   เปนประโยชนที่มุง
หมาย   มีวิมุตติญาณทัสสนะ   เปนอานิสงส. 

 อานนท ! ดวยอาการอยางน้ีแล   กุศลศีลทั้งหลาย   มีอวิปฏิสารเปน
ประโยชนที่มุงหมาย    มีอวิปฏิสารเปนอานิสงส,    อวิปฏิสาร    มีความปราโมทย
เปนประโยชนที่มุงหมาย       มีความปราโมทยเปนอานิสงส,         ความปราโมทย
มีปติเปนประโยชนทีมุ่งหมาย     มีปติเปนอานิสงส,     ปติ     มีปสสิทธิเปน
ประโยชนที่มุงหมาย     มีปสสัทธิเปนอานิสงส,      ปสสัทธิ    มีสุขเปนประโยชน
ที่มุงหมาย      มีสุขเปนอานิสงส,      สุข     มีสมาธิเปนประโยชนที่มุงหมาย       มี
สมาธิเปนอานิสงส,        สมาธิ      มียถาภูตญาณทัสสนะเปนประโยชนที่มุงหมาย 
 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๒๙ 
 

 

มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส,     ยถาภูตญาณทัสสนะ  มีนิพพิทาวิราคะเปน
ประโยชนที่มุงหมาย   มีนิพพิทาวิราคะเปนอานิสงส,     นิพพิทาวิราคะ  มีวิมุตติ--
ญาณทัสสนะเปนประโยชนที่มุงหมาย    มวิีมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส. 

อานนท ! กุศลศีลท้ังหลาย     ยอมยังความเปนอรหันตใหเต็มได
โดยลําดับดวยอาการอยางน้ีแล. 
 
 

อานิสงสสําหรับผูทําศีลใหสมบูรณ ๑ 
 
ภิกษ ุท. ! เธอท้ังหลาย    จงมีศีลสมบูรณ    มีปาติโมกขสมบูรณอยูเถิด.

พวกเธอท้ังหลาย      จงสํารวมดวยปาติโมกขสังวร         สมบูรณดวยมรรยาทและ
โคจรอยูเถิด ;      จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณนอย    สมาทาน
ศึกษา  ในสิกขาบทท้ังหลายเถิด. 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา   “เราพึงเปนที่รัก   ที่เจริญใจ   ที่เคารพ
ที่ยกยอง   ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย”  ดังน้ีแลว,      เธอพึง
ทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย     พึงตามประกอบในธรรมเปนเคร่ืองสงบแหง          
จิตในภายใน     เปนผูไมเหินหางในฌาน     เปนผูประกอบพรอมดวยวิปสสนา
และใหสุญญาคารวัตตเจริญงอกงามเถิด. 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง  วา      “เราพึงเปนผูมีลาภดวยบริกขารคือ
จีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ     และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารทั้งหลาย”     ดังน้ีก็ดี, 
_ _ _ฯลฯ_ _ _ 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อากังเขยยสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๘/๗๓. 



๒๓๐                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง   วา   “เราบริโภคจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริกขารของทายกเหลาใด,  การกระทําเหลาน้ัน พึงมีผลมาก
มีอานิสงสมากแกทายกเหลาน้ัน”  ดังน้ีก็ด,ี  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง    วา    “ญาติสายโลหิตทั้งหลายซ่ึงตายจากกัน
ไปแลว   มจิีตเล่ือมใส     ระลึกถึงเราอยู,     ขอน้ันจะพึงมีผลมาก    มีอานิสงสมาก
แกเขาเหลาน้ัน”   ดังน้ีก็ดี,  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา    “เราพึงอดทนไดซ่ึงความไมยินดี     และ
ความยินดี,   อน่ึง   ความไมยินดอียาเบียดเบียนเรา,       เราพึงครอบงํายํ่ายีความไม
ยินดีซ่ึงบังเกิดข้ึนแลวอยูเถิด”   ดังน้ีก็ดี,  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง     วา       “เราพึงอดทนความขลาดกลัวได, 
อน่ึง    ความขลาดกลัวอยาเบียดเบียนเรา,          เราพึงครอบงํายํ่ายีความขลาดกลัว
ที่บังเกิดข้ึนแลวอยูเถิด”   ดังน้ีก็ดี,  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง    วา     “เราพึงไดตามตองการ   ไดไมยาก
ไดไมลําบาก   ซ่ึงฌานทั้งส่ี     อันเปนไปในจิตอันย่ิง       เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร”
ดังน้ีก็ด,ี  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง  วา  “วิโมกขเหลาใด   กาวลวงรูปเสียแลว
เปนธรรมไมมีรูป เปนของสงบ เราพึงถูกตองวิโมกขเหลาน้ันดวยนามกายอยูเถิด”
ดังน้ีก็ด,ี  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง  วา    “เราพึงเปนโสดาบัน      เพราะความ   
ส้ินไปแหงสังโยชนสาม   เปนผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   ผูเที่ยงตอพระนิพพาน
มีการตรัสรูอยูขางหนา”  ดังน้ีก็ดี,  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง  วา   “เราพึงเปนสกทาคามี      เพราะความ
ส้ินไปแหงสังโยชนสามและเพราะความเบาบางแหงราคะโทสะและโมหะ พึงมาสู
โลกน้ีอีกครั้งเดียวเทาน้ัน  แลวพึงทําที่สุดแหงทุกขได”  ดังน้ีก็ดี,  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๓๑ 
 

 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง     วา     “เราพึงเปนโอปปาติกะ        เพราะ
ความส้ินไปแหงสังโยชนเบื้องตํ่าหา    พึงปรินิพพานในภพน้ัน    ไมกลับจากโลก
น้ันเปนธรรมดา”  ดังน้ีก็ดี,  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง  วา    “เราพึงแสดงอิทธิวิธีอยางตาง ๆ
ได _ _”  ดังน้ีก็ดี,  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง  วา   “เราพึงมีทิพยโสต _ _”ดังน้ีก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _ 
ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง วา    “เราใครครวญแลว     พึงรูจิตของ    

สัตวเหลาอื่น    ของบุคคลเหลาอื่น   ดวยจิตของตน _ _”   ดังน้ีก็ดี, _ _ _ฯลฯ_ _ _ 
ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง   วา       “เราพึงตามระลึกถึงภพที่เคยอยูใน

กาลกอนไดหลาย ๆ อยาง _ _”  ดังน้ีก็ด,ี  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 
ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง     วา      “เราพึงเห็นสัตวทั้งหลายดวยจักษุ

ทิพยอันหมดจดเกินจักษุสามัญของมนุษย_ _”  ดังน้ีก็ด,ี  _ _ _ฯลฯ_ _ _ 

ภิกษ ุท. ! ถาภิกษุหากจํานง  วา    “เราพึงทาํใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญา-
วิมุตติ   อันหาอาสวะมิได     เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย     ดวยปญญา
อันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมเทียว      เขาถึงแลวแลอยู”        ดังน้ีก็ดี,       เธอพึงทาํให
บริบูรณในศีลทั้งหลาย     พึงตามประกอบในธรรมเปนเครื่องสงบแหงจิตใน
ภายใน   เปนผูไมเหินหางในฌาน   ประกอบพรอมแลวดวยวิปสสนา  และใหวัตร
แหงผูอยูสุญญาคารทัง้หลายเจริญงอกงามเถิด. 

คําใดท่ีเราผูตถาคตกลาวแลววา   “ภิกษ ุท. !   เธอท้ังหลาย จงมศีีลสมบูรณ
มีปาติโมกขสมบูรณอยูเถิด.       เธอท้ังหลาย            จงสํารวมดวยปาติโมกขสังวร
สมบูรณดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด ;        จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลายที่
มีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด”    ดังน้ี ;     คําน้ันอัน
เราตถาคตอาศัยเหตุผลดังกลาวน้ีแล   จึงไดกลาวแลว. 



๒๓๒                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ผูอยูเหนือความหวัง๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ก็บุคคลเชนไรเลา     ชื่อวาผูอยูเหนือความหวังเสียแลว ? 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เปนพระอรหันตขีณาสพ.        เธอน้ัน

ไดยินวา     “ภิกษชุื่อน้ี   ไดกระทําใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะ
มิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย   ดวยปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรม
เขาถึงแลวแลอยู”    ดังน้ี.       เธอไมอาจมคีวามคิดวา     “เมื่อไรเลา    แมเรา     จัก
กระทําใหแจงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ     อันหาอาสวะมิได    เพราะความส้ินไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอนัย่ิงเอง      ในทิฏฐธรรม   เขาถึงแลวแลอยูบาง”
ดังน้ี.      ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?     เพราะเหตุวา      ความหวังในวิมุตติของเธอ
เมื่อกอนหนาที่เธอยังไมลุถึงวิมตุติน้ัน    ไดรํางับไปเสียแลว. 

ภิกษ ุท. ! น้ีแล    เราเรียกวา    คนอยูเหนือความหวัง. 
 

เมื่อราชามีกําลัง๒ 
 

ภิกษ ุท. ! คราวใด          พระราชามีกําลัง        และพวกโจรเส่ือมกําลัง,
คราวน้ัน    ทั้งพระราชาเอง    ก็มคีวามผาสุก       ที่จะเขาในออกนอก   หรือทีจ่ะมี
ใบบอกไปยังชนบทปลายแดน ;          แมพวกพราหมณและคฤหบดี        ก็มีความ
สะดวกที่จะเขาในออกนอก      หรือที่จะอาํนวยการงานนอกเมือง,     ขอน้ีฉันใด ; 
 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๓๗/๔๕๒. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ทุก.   อํ.   ๒๐/๘๗/๒๘๔. 



หมวดท่ี ๑๐   วาดวยการมีศีล                                             ๒๓๓ 
 

 

ภิกษ ุท. ! คราวใด     ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก    มีกําลัง,       พวกภิกษลุามก
เส่ือมกําลังลง ;     คราวน้ัน    พวกภิกษุลามก   จําตองเปนผูน่ิง      เงียบเชียบอยูใน
ทามกลางสงฆ    โดยเหตุที่ตองเปนพวกหลนไปเอง ;    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

 
ภิกษ ุท. ! เหตุเชนน้ีมข้ึีน  เพื่อ  เปนประโยชนแกมหาชน  ทําใหมหาชน

มีความสุข       เปนความเจริญแกมหาชนเปนอันมาก      และเพื่อความเกื้อกลู เปน
ความสุข     ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายท่ัวกัน  แล. 
 

ประสพบญุใหญ ๑ 
 

ภิกษ ุท. ! นักบวชผูมศีีล   เขาไปสูสกุลใด,   มนุษยทัง้หลายในสกุลน้ัน
ยอมประสพบุญเปนอนัมาก     ดวยฐานะหาอยาง.     ฐานะหาอยางอะไรบางเลา ?
หาอยาง  คือ :- 

(๑)    ในสมัยใด    จิตของมนุษยทั้งหลาย     ยอมเลื่อมใส        เพราะไดเห็น
นักบวชผูมศีีลซ่ึงเขาไปสูสกุล,    ในสมัยน้ัน   สกุลน้ัน   ชื่อวา   ปฏิบัติขอปฏิบัติที่
เปนไปเพื่อสวรรค. 

(๒)    ในสมัยใด    มนุษยทั้งหลาย   พากันตอบรับ   กราบไหว     ใหอาสนะ
แกนักบวชผูมีศีล  ซ่ึงเขาไปสูสกุล,  ในสมยัน้ัน สกุลน้ัน ชื่อวา  ปฏิบัติขอปฏิบัติ 
ที่เปนไปเพือ่การเกิดในสกุลสูง. 

(๓)    ในสมัยใด       มนุษยทั้งหลาย      กําจัดมลทินคือความตระหน่ีเสียได
ในนักบวชผูมีศีล   ซ่ึงเขาไปสูสกุล,   ในสมัยน้ัน  สกุลน้ัน  ชื่อวา ปฏิบัติขอปฏิบัติ
ที่เปนไปเพือ่การไดเกียรติศักดิ์อันใหญ. 
  

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๗๑/๑๙๙. 



๒๓๔                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 (๔)   ในสมัยใด  มนุษยทั้งหลาย     ยอมแจกจายทาน   ตามสติ    ตามกําลัง
ในนักบวชผูมีศีล  ซ่ึงเขาไปสูสกุล,   ในสมัยน้ัน  สกุลน้ัน  ชื่อวา  ปฏิบัติขอปฏิบัติ
ที่เปนไปเพือ่การไดโภคะใหญ. 

 (๕)  ในสมัยใด  มนุษยทั้งหลาย   ยอมไตถาม   สอบสวน    ยอมฟงธรรม
ในนักบวชผูมีศีล   ซ่ึงเขาไปสูสกุล,   ในสมัยน้ัน  สกุลน้ัน ชื่อวา  ปฏิบัติขอปฏิบัติ
ที่เปนไปเพือ่การไดปญญาใหญ. 

ภิกษ ุท. ! นักบวชผูมศีีล   เขาไปสูสกุลใด,    มนุษยทั้งหลายในสกุลน้ัน
ยอมประสพบุญเปนอนัมาก    ดวยฐานะหาอยางเหลาน้ีแล. 

 
 
 

หมวดทีส่ิบ  จบ. 
 
 

_______________________ 



 

๒๓๕ 
 

 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ย ํ  ภิกฺขเว   สตฺถารา   กรณีย ํ  สาวกาน ํ

หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   อนกุมฺป    อุปาทาย 
กตํ   โว   ตํ   มยา 

ภิกษุ ท. !     กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล     อาศัยความเอ็นดูแลว      จะพึงทําแกสาวกทัง้หลาย, 

กิจอันน้ัน     เราไดทําแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
  

เอตาน ิ  ภิกฺขเว   รุกฺขมูลานิ 
เอตาน ิ   สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !      น่ัน      โคนไมทั้งหลาย,       น่ัน     เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา   ปจฺฉา   วปฺิปฏิสาริโน   อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย      อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ      ในภายหลังเลย. 
 

อยํ   โว   อมฺหากํ   อนุสาสนี 
น่ีแล        เปนวาจาเครื่องพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

  (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)



 

๒๓๖ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๑๑ 

วาดวย  การมีสงัวร 
______________________ 

 
    ๑.   ผูมีหลักเสาเข่ือน 
   ๒.   ไมตกอบาย  ดีกวา 
   ๓.   ชางนาบุญ  
   ๔.   ผูพิชิตสงครามถึงท่ีสุดแลว 
   ๕.   ผูพิชิตสงครามถึงท่ีสุดแลว (อีกนัยหนึ่ง) 
   ๖.   ผูอยูในรองรอย 
   ๗.   ผูสมควรอยูปา 
   ๘.   ผูตองติดตอดวยสตรี 
   ๙.    ผูทําตามคําส่ังแทจริง 
 ๑๐.    กระดองของบรรพชติ 
 ๑๑.    เอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู 
 ๑๒.   ผูสํารวมมาจากภายใน 
 ๑๓.   ผูไดรับผลแหงอินทรยีสังวร 

 
 
 



 

๒๓๗ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๑๑ 

วาดวย  การมีสงัวร 
(ปฏิปกขนัย   ของหมวด ๒   อันวาดวยการไมสังวร) 

_____________________ 
 

ผูมีหลักเสาเข่ือน๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุผูมสีังวรน้ัน     เปนอยางไรเลา ?      ภิกษ ุท. !   ภิกษุ 
ในธรรมวินัยน้ี   เมื่อเห็นรูปดวยตา,    ฟงเสียงดวยห,ู    ดมกลิ่นดวยจมูก,     ล้ิมรส
ดวยล้ิน,     สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,     รูธรรมารมณดวยใจ ;    ก็   ไมสยบอยูใน
อารมณที่นารัก     ไมเคียดแคนในอารมณอนัไมนารัก   เปนผูตัง้ไวซึ่งกายคตาสติ
มีจิตไมเลื่อนลอยตามอารมณ,   ยอมรูตามท่ีเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตต ิ   
อันเปนทีด่บัแหงบาปอกุศลทีเ่กิดแลวแกเขานั้นโดยสิ้นเชิง. 
 

ภิกษ ุท. ! เปรียบเหมอืนบุรุษจับสัตวหกชนิด      อันมทีี่อยูอาศัยตางกัน
มีที่เที่ยวหากินตางกัน   มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง   คือ     เขาจับงูมาผูกดวย
เชือกเหนียวเสนหน่ึง,    จับจระเข,   จับนก,   จับสุนัขบาน,    จับสุนัขจ้ิงจอก  และ
จับลิง,      มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึง ๆ   ครั้นแลว     นําไปผกูไวกับเสาเขื่อน
หรือเสาหลักอีกตอหน่ึง.    ภิกษุ ท. !    ครั้งน้ัน   สัตวทั้งหกชนิดเหลาน้ันมีที่อาศัย
และที่เที่ยวตางๆ กัน   ก็ย้ือแยงฉุดดึงกัน  เพื่อจะไปสูที่อาศัยและที่เที่ยวของตนๆ :
งูจะเขาจอมปลวก,   จระเขจะลงนํ้า,   นกจะบินข้ึนไปในอากาศ,   สุนัขจะเขาบาน, 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สฬา.   สํ.   ๑๘/๒๔๗/๓๔๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๒๓๘                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สุนัขจ้ิงจอกจะไปปาชา,   และลิงก็จะไปปา,   ภิกษุ ท. !    ในกาลใดแล   ความ
เปนไปภายในของสัตวทั้งหกชนิดเหลาน้ัน   มีแตความเมื่อยลาแลว,     ในกาลน้ัน
มันทั้งหลายก็จะพึงเขาไปยืนเจา    น่ังเจา     นอนเจา      อยูขางเสาเข่ือน    หรือเสา
หลักน้ันเอง.  ขอน้ีฉันใด ; 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุรูปใดไดอบรมกระทําใหมากในกายคตาสติแลว       ตา  
ก็จะไมฉุดเอาภิกษุน้ันไปหารูปทีน่าพอใจ,          รูปที่ไมนาพอใจก็ไมเปนส่ิงที่เธอ
รูสึกอึดอัดขยะแขยง ;    หู   ก็จะไมฉุดเอาภกิษุน้ันไปหาเสียงที่นาฟง,     เสียงที่ไม
นาฟงก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอดัขยะแขยง ;      จมูก   ก็จะไมฉุดเอาภิกษุน้ันไป
หากลิ่นที่นาสูดดม,        กล่ินที่ไมนาสูดดมก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;
ล้ิน       ก็จะไมฉุดเอาภิกษุน้ันไปหารสที่ชอบใจ,        รสที่ไมชอบใจก็ไมเปนส่ิงที่
เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;      กาย   ก็จะไมฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาสัมผัสที่ย่ัวยวนใจ, 
สัมผัสที่ไมย่ัวยวนใจก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;     และใจ   ก็จะไมฉุด
เอาภิกษุน้ันไปหาธรรมารมณทีถู่กใจ,         ธรรมารมณที่ไมถูกใจก็ไมเปนส่ิงที่เธอ
รูสึกอึดอัดขยะแขยง ;       ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน.         ภิกษุ ท. !    ภิกษุผูมสัีงวร
เปนอยางน้ี. 
 

ภิกษ ุท. ! คําวา   “เสาเขื่อน หรือเสาหลัก”    น้ีเปนคําเรียกแทนชื่อ
แหงกายคตาสต.ิ 
 

ภิกษ ุท. ! เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี   พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจ
ไววา      “กายคตาสตขิองเราทั้งหลาย      จักเปนสิง่ที่เราอบรม      กระทําใหมาก
กระทําใหเปนยานเคร่ืองนําไป    กระทําใหเปนของที่อาศัยได     เพียรตั้งไวเนือง ๆ     
เพียรเสริมสรางโดยรอบคอบ     เพียรปรารถสม่ําเสมอดวยด”ี   ดังน้ี.      ภิกษุ ท. !    
พวกเธอท้ังหลาย     พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 



หมวดท่ี ๑๑   วาดวยการมีสังวร                                          ๒๓๙ 
 

 

ไมตกอบายดีกวา๑ 
 
ภิกษ ุท. ! อินทรียคือดวงตา     ถูกแทงดวยซีเ่หล็กอนัรอนจัดเปนเปลว

ลุกโชน      เสียยังดีกวา   :      การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรอืโดยการ
แยกถือเปนสวน ๆ    ในรูปอันเหน็ดวยตาน้ัน   ไมดีเลย.        ภิกษุ ท. !     วิญญาณ
อันกําหนัดดวยความยินดี    ในการถือเอา     โดยลักษณะที่เปนการรวบถือทัง้หมด
ก็ตาม     วิญญาณอันกําหนัดแลวดวยความยินดี   ในการถือเอาโดยลักษณะที่เปน
การแยกถือเปนสวน ๆ   ก็ตาม    กําลังต้ังอยู,      ถาแหละบุคคลตายลงในขณะน้ัน
ไซร     คติที่เขาจะพึงไป  มีสองอยาง  คือ     นรก     หรือกําเนิดเดรัจฉาน.     ขอน้ี
เปนฐานะท่ีแนนอน.     ภิกษุ ท. !    เรากลาวอยางน้ี    เพราะเห็นโทษอันน้ีเอง. 

ภิกษ ุท. ! อินทรียคือหู     ถูกกระชากดวยขอเหล็กอันรอนจัดเปนเปลว
ลุกโชน  เสียยังดีกวา  :    การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรือโดยการแยก
ถือเปนสวน ๆ    ในเสียงอันฟงดวยหูน้ัน    ไมดีเลย.   _ _ _ฯลฯ_ _ _๒    ภิกษุ ท. !
เรากลาวอยางน้ี   เพราะเห็นโทษอันน้ีเอง. 

ภิกษ ุท. ! อินทรียคือจมูก ถูกควานภายในดวยมดีที่คมอันรอนจัดเปน
เปลวลุกโชน  เสียยังดีกวา :    การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรอืโดยการ
แยกถือเปนสวน ๆ ในกลิ่นอันดมดวยจมูกน้ัน  ไมดีเลย.  _ _ _ฯลฯ_ _ _ ภิกษุ ท. !
เรากลาวอยางน้ี   เพราะเห็นโทษอันน้ีเอง. 

ภิกษ ุท. ! อินทรียคือลิ้น ถูกตัดเสียดวยมีดโกนที่คมกลาอันรอนจัด 
เปนเปลวลกุโชน   เสียยังดีกวา   :    การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือ   หรือ 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สฬา.   สํ.   ๑๘/๒๑๐/๓๐๓. 
๒.  เติมใหเต็ม   อยางเดียวกับขอบน. 
 



๒๔๐                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

หรือโดยการแยกถือเปนสวน ๆ   ในรสอันล้ิมดวยล้ินน้ัน  ไมดีเลย. _ _ _ฯลฯ_ _ _
ภิกษ ุท. !      เรากลาวอยางน้ี   เพราะเห็นโทษอันน้ีเอง. 
 

ภิกษ ุท. ! อินทรียคือกาย     ถูกแทงดวยหอกที่คมอันรอนจัดเปนเปลว
ลุกโชน   เสียยังดีกวา    :        การถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือหรอืโดยการ
แยกถือเปนสวน ๆ    ในโผฏฐัพพะอันสัมผัสดวยกายน้ัน    ไมดีเลย.       ภิกษุ ท. !
วิญญาณอนักําหนัดแลวดวยความยินด ี     ในการถือเอาโดยลักษณะท่ีเปนการ
รวบถือทัง้หมดก็ตาม        วิญญาณอันกําหนัดแลวดวยความยินดีในการถือเอาโดย
ลักษณะที่เปนการแยกถือเปนสวน ๆ  ก็ตาม    กําลังต้ังอยู    ถาแหละบุคคลตายลง
ในขณะน้ันไซร    คติที่เขาจะพึงไปมีสองอยาง  คือ    นรก    หรือกําเนิดเดรัจฉาน.
ขอน้ีเปนฐานะที่แนนอน.    ภิกษ ุท. !   เรากลาวอยางน้ี     เพราะเห็นโทษอนัน้ีเอง. 

 
ภิกษ ุท. ! การนอนหลับ ยังดีกวา,  แมเราจะกลาววา   การนอนหลับ

เปนโทษ  ไรผล   เปนความหลงใหล    สําหรับผูทีม่ีชีวิตอยู   ก็จริงแล,    แตเพราะ
การตื่น  ที่เต็มไปดวยวิตกอันเลวทราม    อาจทําลาย  (ภาวะแหง)   สงฆเสียไดน้ัน
ไมดีเลย.     ภิกษุ ท. !       เรากลาวดังน้ี      เพราะเห็นโทษอันตํ่าทรามสําหรับผูที่มี
ชีวิตอยูดวยอาการอยางน้ี. 
 

ชางนาบญุ๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ชางหลวงทีป่ระกอบดวยองคหา ยอมเปนชางคูควรแก

พระราชา     เปนโภคะประจําองคพระราชา   นับวาเปนองคอวัยวะของพระราชา. 
 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๗๘/๑๓๙. 
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องคหาอะไรบางเลา ?    องคหา คือ    ชางหลวงในกรณน้ีี    เปนชางที่อดทนตอรูป
ทั้งหลาย  ๑,      อดทนตอเสียงทั้งหลาย  ๑,      อดทนตอกล่ินทั้งหลาย  ๑,   อดทน
ตอรสทั้งหลาย  ๑,   อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย  ๑. 

ภิกษ ุท. ! ชางหลวงที่อดทนตอรูปทั้งหลาย            เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !        ในกรณีน้ี  ชางหลวงเมื่อออกศึก   ไดเห็นหมูพลชางก็ดี,    หมูพลมา
ก็ดี,   หมูพลรถก็ดี,   หมูพลราบก็ดี,   (ของฝายขาศึก)  แลว    ก็ไมระยอ      หอหด
ยอมยืนหยัด   ยอมอาจที่จะเขาสูการรบได.    ภิกษุ ท. !    ชางหลวงอยางน้ี    ชื่อวา
อดทนตอรปูทั้งหลาย. 

ภิกษ ุท. !  ชางหลวงที่อดทนตอเสียงทั้งหลาย         เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !   ในกรณีน้ี   ชางหลวงเมื่อออกศึก   ไดยินเสียงหมูพลชางก็ดี,  หมูพลมา
ก็ดี,  หมูพลรถก็ดี,  หมูพลราบก็ดี,  ไดยินเสียงกึกกองแหงกลอง   บัณเฑาะว  สังข
และมโหระทึกก็ดี,     แลวก็ไมระยอ     หอหด    ยอมยืนหยัด     ยอมอาจทีจ่ะเขาสู
การรบได.  ภิกษุ ท. !   ชางหลวงอยางน้ี   ชื่อวา   อดทนตอเสียงทั้งหลาย. 

ภิกษ ุท. ! ชางหลวงที่อดทนตอกลิ่นทั้งหลาย         เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !   ในกรณีน้ี  ชางหลวงเมื่อออกศึก   ไดกล่ินมูตรและกรีส  (ปสสาวะและ
อุจจาระ)   ของชางทั้งหลาย    ชนิดที่เปนชัน้จาเจนสงครามเขาแลว  ก็ไมระยอ หอ
หด  ยอมยืนหยัด  ยอมอาจที่จะเขาสูการรบได.   ภิกษ ุท. !  ชางหลวงอยางน้ี ชื่อวา
อดทนตอกล่ินทั้งหลาย. 

ภิกษ ุท. ! ชางหลวงที่อดทนตอรสทั้งหลาย             เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !    ในกรณีน้ี      ชางหลวงเมื่อออกศึก   เมื่อไมไดรับการทอดหญาและนํ้า
มื้อหน่ึง    หรือสองมือ้    สามมือ้   ส่ีมื้อ   หรือหามื้อ   ก็ไมระยอ   หอหด   ยอม 
ยืนหยัด   ยอมอาจทีจ่ะเขาสูการรบได.    ภิกษุ ท. !     ชางหลวงอยางน้ี   ชื่อวา
อดทนตอรสทั้งหลาย. 
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ภิกษ ุท. ! ชางหลวงทีอ่ดทนตอโผฏฐพัพะทั้งหลาย    เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !        ในกรณีน้ี      ชางหลวงเมื่อออกศึก       ถูกศรท่ีเขายิงมาอยางแรงเขา
หน่ึงลูก  หรือสองลูก  สามลูก  ส่ีลูก  หรือหาลูก    ก็ไมระยอ  หอหด  ยอมยืนหยัด
ยอมอาจทีจ่ะเขาสูการรบได.      ภิกษุ ท. !    ชางหลวงอยางน้ี   ชือ่วา      อดทนตอ
โผฏฐัพพะทั้งหลาย. 

…..     …..     ….. 
 

ภิกษ ุท. ! ฉันใดก็ฉันน้ันเหมือนกัน   :     ภิกษุ     เมื่อประกอบดวยเหตุ
หาอยางแลว      ยอมเปนผูที่นาบูชาดวยของที่จัดไวบูชา,      นาตอนรับดวยของท่ี
จัดไวตอนรับ,        นารับทักษิณาทานที่อุทศิเพื่อผูตาย,        นาไหว,         และเปน
เน้ือนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลก.      เหตุหาอยางอะไรบางเลา ?   หาอยาง   คือ    เปน
ผูอดทนตอรูปทั้งหลาย,        อดทนตอเสียงทั้งหลาย,        อดทนตอกล่ินทั้งหลาย,
อดทนตอรสทั้งหลาย,        อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปทั้งหลาย               เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !        ภิกษุในธรรมวินัยน้ี       ไดเห็นรูปดวยตาแลว       ไมกําหนัดยอมใจ
ในรูป    อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด      ยอมสามารถที่จะดาํรงจิตใหเปนปกติ
อยูได.    ภิกษุ ท. !    ภิกษุอยางน้ี   ชื่อวา   อดทนตอรปูทั้งหลาย. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอเสียงทั้งหลาย            เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !     ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี    ไดฟงเสียงดวยหูแลว    ไมกําหนัดยอมใจ               
ในเสียง   อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติ
อยูได.    ภิกษุ ท. !   ภิกษุอยางน้ี   ชื่อวา   อดทนตอเสียงทั้งหลาย. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย            เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !       ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     ไดดมกล่ินดวยจมูกแลว    ไมกําหนัดยอมใจ 
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ในกลิ่น   อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ยอมสามารถท่ีจะดํารงจิตใหเปนปกติ
อยูได.     ภิกษุ ท. !   ภิกษุอยางน้ี   ชื่อวา   อดทนตอกล่ินทั้งหลาย. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอรสท้ังหลาย            เปนอยางไรเลา ?

ภิกษ ุท. !     ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี     ไดล้ิมรสดวยล้ินแลว   ไมกําหนัดยอมใจในรส
อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ยอมสามารถที่จะดํารงจิตใหเปนปกติอยูได. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุอยางน้ี   ชื่อวา   อดทนตอรสทั้งหลาย. 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุเปนผูอดทนตอโผฏฐพัพะทั้งหลาย      เปนอยางไรเลา ?

ภิกษ ุท. !       ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว    ไมกําหนัด
ยอมใจในโผฏฐัพพะอนัเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ยอมสามารถที่จะดํารงจิตให
เปนปกติอยูได.    ภิกษุ ท. !    ภิกษุอยางน้ี  ชื่อวา   อดทนตอโผฏฐัพพะทั้งหลาย. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ   เมื่อประกอบดวยเหตุหาอยางเหลาน้ีแลว      ยอมเปน

ผูที่นาบูชาดวยของท่ีจัดไวบูชา,       นาตอนรับดวยของที่จดัไวตอนรับ,       นารับ
ทักษิณาทานที่อุทิศเพือ่ผูตาย,  นาไหว,  และเปนเน้ือนาบุญชั้นดีเยีย่มของโลก แล. 

 
ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว๑ 

 
ภิกษ ุท. ! นักรบอาชพีบางประเภท   ทนตอผงคลไีด,  ทนตอยอดธงชัย

ของขาศึกได,      ทนตอเสียงโหรองได,      ทนตอการสัมประหารกันได,       เขาสู 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๐๑,๑๐๔/๗๕,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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เขาผจญการสงครามนั้น      เปนผูพิชิตสงคราม     แลวเขายึดครองสนามรบไวได.
นักรบอาชพีบางประเภทในกรณน้ีีเปนเชนน้ี           เปนนักรบอาชีพประเภทท่ีหา๑
มีอยูในโลก   หาไดในโลก . . . 

ภิกษ ุท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดน้ี        ก็มีอยูในหมูภิกษุ
หาไดในหมูภิกษุเหมอืนกัน.    ในกรณีน้ีคือ   ภิกษุทนตอ   “ผงคลี”   ได,    ทนตอ 
“ยอดธงชัยของขาศกึ”  ได,    ทนตอ   “เสยีงโหรอง”   ได,     ทนตอ   “การ
สัมประหารกัน”   ได,     เธอสูเขาผจญการสงครามน้ัน    เปนผูพิชติสงคราม  
แลวเขายึดครองสนามรบไวได. 

ขอวา  “สงครามวิชัย”    สําหรับภิกษุน้ัน    ไดแกอะไรเลา ?     ภิกษ ุท. !
ในกรณีน้ีคือ      ภิกษุอยูปา      หรืออยูโคนไม    หรืออยูเรือนวาง,     มีมาตุคามเขา
ไปน่ังเบียดนอนเบียด   น่ังทับนอนทับ.   เมื่อเธอถูกกระทําเชนน้ัน,    ก็สลัดทิ้ง
ปลดเปล้ืองเอาตัวรอด   หลีกไปไดตามประสงค. 

ภิกษุน้ัน     ยอมเสพเสนาสนะอันสงัดเงียบ  คือ   ปา  โคนไม  ภูเขา ลําธาร
ทองถํ้า     ปาชา   ปาชัฏ    ที่แจง    ลอมฟาง      (อยางใดอยางหน่ึง).     เธอไปสูปา
หรือไปสูโคนไม   หรอืไปสูเรือนวางแลว   ยอมน่ังคูขาเขาเปนบัลลังก  ต้ังกายตรง
ดํารงสติเฉพาะหนา.    เธอละอภชิฌาในโลก     มีจิตปราศจากอภิชฌา    คอยชําระ
จิตจากอภิชฌา ;      ละความประทุษรายดวยอํานาจพยาบาท         มีจิตไมพยาบาท
เปนผูกรุณา        มีจิตหวังความเก้ือกูลในสัตวทั้งหลาย        คอยชําระจิตจากความ
ประทุษรายดวยอํานาจพยาบาท ;       ละถีนมิทธะ     มีจิตปราศจากถีนมิทธะ    มุง
อยูแตความสวางในใจ        มีสติสัปชญัญะ      คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ ;        ละ
อุทธัจจกุกกุจจะ   ไมฟุงซาน    มีจิตสงบอยูในภายใน    คอยชําระจิตจากอุทธัจ-
จกุกกุจจะ ;       ละวิจิกิจฉา     ขามพนวิจิกิจฉาเสียได   ไมตองกลาววา     “น่ีอะไร 
 

 ๑.   ตอจากเร่ืองท่ี ๗   หมวดท่ี ๒   วาดวยการไมสังวร. 
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น่ีอยางไร       ในกุศลธรรมทั้งหลาย        (เพราะความสงสัย)”,     คอยชําระจิตจาก
วิจิกิจฉา. 

ภิกษุน้ัน     ครั้นละนิวรณหาประการ      อันเปนเคร่ืองเศราหมองจิตและทํา
ปญญาใหถอยกําลังเหลาน้ี   ไดแลว,   เพราะสงัดจากกามท้ังหลาย  _ _ _ฯลฯ_ _ _
บรรลุฌานที่หน่ึง _ _ _ ที่สอง _ _ _ ที่สาม _ _ _    และที่ส่ี    แลวแลอยู. 
 

เธอ      ครั้นจิตต้ังมั่น    บริสุทธิ์    ผองใส   ไมมีกิเลส      ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน    ควรแกการงาน    ต้ังอยูได     ถึงความไมหว่ันไหวเชนน้ี
แลว     ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ.      เธอ      ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา
น้ีทุกข,     น้ีเหตุใหเกิดทุกข,      น้ีความดับไมเหลือแหงทุกข,     น้ีขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข ;       และยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา   เหลาน้ีอาสวะ,  น้ี
เหตุใหเกิดอาสวะ,   น้ีความดับไมเหลือแหงอาสวะ,      น้ีขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงอาสวะ,   เมื่อรูอยูอยางน้ี   เห็นอยูอยางน้ี  จิตก็หลุดพนจากกามาสวะ, 
ภวาสวะ,  และอวิชชาสวะ ;    ครั้นจิตหลุดพนแลว   ก็เกิดญาณวา     หลุดพนแลว.
เธอ      ยอมรูชดัวา        “ชาติส้ินแลว      พรหมจรรยอยูจบแลว      กิจที่ควรทําได
ทําสําเร็จแลว     กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมีอีก”   ดังน้ี. 
 

ความท่ีภิกษุน้ันสลัดมาตุคามท้ิงพาตัวรอดไปได       กระท่ังถึงการทําตน 
ใหสิ้นอาสวะน้ี     ไดในขอวา   “สงครามวชัิย”    สําหรับภิกษุน้ัน.       ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมอืนนักรบอาชีพที่ทนตอผงคลไีด,    ทนตอยอดธงชัยของขาศึกได,   ทน
ตอเสียงโหรองได,       ทนตอการสัมประหารกันได,       เขาสูเขาผจญสงครามน้ัน
เปนผูพิชิตสงคราม    แลวเขายึดครองสนามรบไวได    ฉันใด ;      ภิกษุ ท. !     เรา
กลาวนักบวชน้ีวา       มีนักรบอาชีพชนิดน้ันเปนคูเปรียบ     ฉันน้ัน.       ภิกษุ ท. !
นักบวชบางคนในกรณีน้ี    เปนเชนน้ี   เปนนักบวชเปรียบดวย 
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นักรบอาชพีประเภทที่หา   มีอยูในหมูภิกษ ุ  หาไดในหมูภิกษ ุแล. 
 

ผูพิชิตสงครามถึงที่สุดแลว๑ 
(อีกนัยหน่ึง) 

 
ภิกษ ุท. ! นักรบอาชพีบางประเภท ถือดาบและโล  สอดใสธนูและแลง

เขาสูสงครามอันประชิดแลว.     เขาสูเขาผจญการสงครามน้ัน        เปนผูมชียัชนะ
ในสงคราม   แลวเขายึดครองสนามรบไวได.   นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีน้ี
เปนเชนน้ี     เปนนักรบอาชีพประเภทท่ีหา๒    มีอยูในโลก   หาไดในโลก . . . 

 
ภิกษ ุท. ! นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพชนิดน้ี       ก็มีอยูในหมูภิกษุ

หาไดในหมูภิกษุเหมอืนกัน.     ในกรณีน้ีคือ     ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคม
แหงใดแหงหน่ึงอยู.      เวลาเชา    เธอครองจีวร    ถือบาตร    เขาไปสูหมูบานหรือ
นิคมน้ันเพื่อบิณฑบาต.     ดวยการรักษากาย,  รักษาวาจา,  รักษาจิต,   ต้ังสติไวมั่น, 
และดวยการสํารวมอนิทรียทั้งหลาย,      เธอไดเห็นรปูดวยตา,    ไดฟงเสียงดวยห,ู 
ไดดมกล่ินดวยจมูก,   ไดล้ิมรสดวยล้ิน,   ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย      และไดรู
ธรรมารมณดวยใจแลว    ก็ไมรวบถือเอาทัง้หมด      และไมแยกถือเอาเปนสวนๆ.
ส่ิงที่เปนอกุศลลามก     คือ  อภชิฌาและโทมนัส   มักไหลไปตามภิกษุผูไมสํารวม
ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ, เธอก็ปฏิบัติเพื่อ
ปดก้ันอินทรียเหลาน้ันไว,   เธอรักษาและถึงความสํารวมตา  หู  จมูก  ล้ิน กาย ใจ. 
 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อ.ํ   ๒๒/๑๐๗,  ๑๑๓/๗๖,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 ๒.  ตอจากเร่ืองท่ี ๑๑  หมวดท่ี ๒  วาดวยการไมสังวร. 



หมวดท่ี ๑๑   วาดวยการมีสังวร                                          ๒๔๗ 
 

 

ภิกษุน้ัน       ภายหลังอาหาร    กลับจากบิณฑบาตแลว    ยอมเสพเสนาสนะ
อันสงัดเงียบ   คือ  ปา  โคนไม  ภเูขา  ลําธาร  ทองถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง
(อยางใดอยางหน่ึง).   เธออยูปา    หรืออยูโคนไม      หรืออยูเรือนวาง      ยอมน่ังคู
ขาเขาเปนบัลลังก    ต้ังกายตรง    ดํารงสติเฉพาะหนา.    เธอละอภิชฌาในโลกเสีย
ได _ _ _ฯลฯ_ _ _    _ _ _ฯลฯ_ _ _  ภิกษุน้ัน   ครั้นละนิวรณหาประการ   อันเปน
เครื่องเศราหมองจิตและทําปญญาใหถอยกําลังเหลาน้ี  ไดแลว,       เพราะสงัดจาก
กามทั้งหลาย _ _ _ฯลฯ_ _ _ บรรลุฌานที่หน่ึง_ _ _ฯลฯ_ _ _ ที่สาม_ _ _  และที่ส่ี
แลวแลอยู. 
 

เธอ    ครั้นจิตต้ังมั่น  บริสุทธิ ์ ผองใส   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส  เปน
ธรรมชาติออนโยน   ควรแกการงาน    ต้ังอยูได  ถึงความไมหว่ันไหว    เชนน้ีแลว
ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ.    เธอ   ยอมรูชดัตามท่ีเปนจริงวา     น้ีทุกข, 
น้ีเหตุใหเกิดทุกข,   น้ีความดับไมเหลือแหงทุกข,      น้ีขอปฏิบัติใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข ;       และยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา เหลาน้ีอาสวะ,      น้ีเหตุใหเกิด
อาสวะ,       น้ีความดับไมเหลือแหงอาสวะ,      น้ีขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงอาสวะ.       เมื่อรูอยูอยางน้ี     เห็นอยูอยางน้ี      จิตก็หลุดพนทั้งจากกามาสวะ 
ภวาสวะ   และอวิชชาสวะ ;        ครั้นจิตหลุดพนแลวก็เกิดญาณวา    หลุดพนแลว.
เธอยอมรูชดัวา    “ชาติส้ินแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว      กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จ
แลว    กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมีอีกแลว”   ดังน้ี. 

 
ภิกษ ุท. ! เปรียบเหมอืนนักรบอาชีพผูน้ัน   ถือดาบและโล  สอดใสธนู

และแลง       เขาสูสงครามอันประชิดแลว.      เขาสูเขาผจญการสงครามน้ัน    เปน
ผูมชีัยชนะในสงคราม    แลวเขายึดครองสนามรบไวได    ฉันใด ;   ภิกษ ุท. !   เรา
กลาวนักบวชน้ีวา       มีนักรบอาชีพชนิดน้ันเปนคูเปรียบ      ฉันน้ัน.      ภกิษุ ท. ! 
 



๒๔๘                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

นักบวชบางคนในกรณีน้ี         เปนเชนน้ี         เปนนักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ
ประเภททีห่า   มีอยูในหมูภิกษ ุ  หาไดในหมูภิกษ ุ  แล. 

 
 

ผูอยูในรองรอย๑ 
 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล เมื่อประกอบดวยการ

กระทําหาอยางแลว   ยอมทําใหสกุลทั้งหลายใหความรัก   ใหความพอใจ   ให
ความเคารพ    และตั้งไวในภาวะที่ควร.    หาอยางอะไรบางเลา ?    หาอยางคือ :- 
 

(๑)     ไมแสดงอาการเปนกันเองกับคนที่ยังไมถึงขนาดเปนกันเอง. 
(๒)    ไมแทรกแซงในสิ่งทีไ่มไดรับอํานาจมอบหมาย. 
(๓)    ไมคบคนฝายปฏิปกษ. 
(๔)    ไมพูดกระซิบทีหู่. 
(๕)    ไมขอมากเกินไป. 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุที่ทําตนเปนพระประจําสกุล เมื่อประกอบดวยการ

กระทําหาอยางเหลาน้ี     ยอมทําใหสกุลทั้งหลายใหความรัก    ใหความพอใจ    
ใหความเคารพ    และต้ังไวในภาวะท่ีควร   แล. 
 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อ.ํ   ๒๒/๑๕๔/๑๑๑,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑๑   วาดวยการมีสังวร                                          ๒๔๙ 
 

 

ผูสมควรอยูปา๑ 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ ที่ประกอบดวยเหตุส่ีอยางแลว  สมควรที่จะเสพเฉพาะ

ซ่ึงเสนาสนะเงียบสงัดอันเปนปาและปาชัฏ.      เหตุส่ีอยางอะไรบางเลา ?   ส่ีอยาง
คือ :- 

(๑)     เปนผูมีความครุนคิดในทางการออกจากกาม. 
(๒)    เปนผูมีความครุนคิดในทางไมพยาบาท. 
(๓)    เปนผูมีความครุนคิดในทางไมเบียดเบียน. 
(๔)    เปนคนมีปญญา ไมโงเขลาเงอะงะ. 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุ  ที่ประกอบดวยเหตุส่ีอยางเหลาน้ีแลว  สมควรที่จะเสพ

เฉพาะซ่ึงเสนาสนะเงียบสงัดอันเปนปาและปาชัฏแล. 
 

ผูตองติดตอดวยสตรี ๒ 
 

ทานพระอานนท  ทูลถามวา :- 
“ขาแตพระองคผูเจริญ !     ขาพระองคทั้งหลาย     จะปฏิบัติในมาตุคาม (สตรี)   อยางไร ๒ ” 
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา :- 
“อานนท !  การไมพบปะกัน”. 
“ขาแตพระผูมีพระภาคเจา !      เม่ือยังมีการพบปะกัน    จะพึงปฏิบัติอยางไรเลา ?” 
 
 
 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๓๔๐/๒๖๒,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาปรินิพพานสูตร   มหา.   ที.   ๑๐/๑๖๔/๑๓๒. 



๒๕๐                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 “อานนท  !    การไมพูดดวย”. 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !     เม่ือตองพูดดวย      จะพึงปฏิบัติอยางไรเลา ?” 
 “อานนท  !    ถาตองพูดดวย    พึงมีสติแล”. 

 
ผูทําตามคําส่ังแทจริง๑ 

 
ภิกษ ุท. ! ถาหากพวกโจรผูทําโจรกรรม          พึงเลื่อยอวัยวะใหญนอย

ทั้งหลาย        ดวยเล่ือยมีทีส่ําหรับจับทั้งสองขางไซร      แมในการที่ถูกทําเชนน้ัน
ภิกษุใด   มีใจประทุษรายตอโจรน้ัน      ภิกษุน้ันช่ือวา    มิไดทําตามคําสั่ง
สอนของเรา   เพราะเหตุน้ัน. 

 
ภิกษ ุท. ! แมในเร่ืองน้ัน          พวกเธอทัง้หลายพึงตัง้ใจสําเหนียกไววา

“จิตของเรา    ตองไมผิดปรกติดวย,     เราจักไมเปลงออกซึ่งวาจาอันเปน
บาปดวย,      เราจักเปนผูอยูอยางผูท่ีมีความเอ็นดู       คิดจะทําประโยชน
เกื้อกูลมีจิตเมตตา       หาโทษจิตแทรกมิไดดวย,      เราจักอยูดวยใจอัน
ประกอบดวยเมตตา   แผไปยังบุคคลน้ันดวย,     และจักอยูดวยใจ    อัน
ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลยใหญหลวงหาประมาณมิได        ไมมีเวร
ปราศจากพยาบาท   แผไปยังสัตวโลกท้ังปวง  โดยมีบุคคลน้ันปนอารมณ
ดวย.”     ดังน้ี. 
 

ภิกษ ุท. ! พวกเธอท้ังหลาย    พึงต้ังใจสําเหนียกไว   อยางน้ีแล. 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   กกจูปมสูตร   มู.ม.   ๑๒/๒๖๐/๒๗๒,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



หมวดท่ี ๑๑   วาดวยการมีสังวร                                          ๒๕๑ 
 

 

กระดองของบรรพชิต๑ 
 
ภิกษ ุท. ! เรื่องเคยมีมาแตกอน  :    เตาตัวหน่ึงเที่ยวหากินตามริมลําธาร

ในตอนเย็น,      สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึง       ก็เที่ยวหากินตามริมลําธารในตอนเย็นเชน 
เดียวกัน.     เตาตัวน้ันไดเห็นสุนัขจ้ิงจอกซ่ึงเที่ยวหากิน     (เดินเขามา)       แตไกล, 
ครั้นแลวจึงหดอวัยวะทั้งหลาย    มีศีรษะเปนที่หา   เขาในกระดองของตนเสีย เปน
ผูขวนขวายนอยน่ิงอยู.         แมสุนัขจ้ิงจอกก็ไดเห็นเตาตัวที่เที่ยวหากินน้ันแตไกล
เหมือนกัน,    ครั้นแลว    จึงเดินตรงเขาไปท่ีเตา      คอยชองอยูวา       “เมื่อไรหนอ
เตาจักโผลอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงออก        ในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย        มีศีรษะ
เปนที่หา    แลวจักกัดอวัยวะสวนน้ันคราเอาออกมากินเสีย”    ดังน้ี.         ภกิษุ ท. !
ตลอดเวลาท่ีเตาไมโผลอวัยวะออกมา       สุนัขจ้ิงจอกก็ไมไดโอกาส
ตองหลีกไปเอง ; 
 

ภิกษ ุท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน  :       มารผูใจบาป         ก็คอยชองตอพวกเธอ
ทั้งหลายติดตอไมขาดระยะอยูเหมือนกันวา         “ถาอยางไร      เราคงไดชอง   ไม
ทางตา       ก็ทางหู     หรือทางจมูก      หรือทางล้ิน   หรือทางกาย      หรือทางใจ”,
ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !    เพราะฉะน้ัน ในเรื่องน้ี    พวกเธอทัง้หลาย     จงเปนผูคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลายอยูเถิด ;      ไดเห็นรูปดวยตา,         ไดฟงเสียงดวยหู, 
ไดดมกล่ินดวยจมูก,   ไดล้ิมรสดวยล้ิน,   ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,     หรือไดรู
ธรรมารมณดวยใจแลว        จงอยาไดถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด,
อยาไดถือเอาโดยลักษณะที่เปนการแยกถือเปนสวน ๆ เลย ;      ส่ิงที่เปนอกุศล
ลามก  คือ  อภชิฌาและโทมนัส   จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวม  ตา  หู   จมูก  
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สฬา.   สํ.   ๑๘/๒๒๒/๓๒๐,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๒๕๒                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ล้ิน   กาย   ใจ           เพราะการไมสํารวมอนิทรียใดเปนเหตุ,        พวกเธอท้ังหลาย
จงปฏิบัติเพื่อการปดก้ันอินทรียน้ันไว,         พวกเธอท้ังหลายจงรกัษาและถึงความ
สํารวม  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เถิด. 

ภิกษ ุท. ! ในกาลใด       พวกเธอท้ังหลาย      จักเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลายอยู ;      ในกาลน้ัน     มารผูใจบาป    จักไมไดชองแมจากพวกเธอ
ทั้งหลาย      และจักตองหลีกไปเอง,     เหมือนสุนัขจ้ิงจอกไมไดชองจากเตา      ก็
หลีกไปเอง   ฉะน้ัน. 

“เตา  หดอวัยวะไวในกระดอง   ฉันใด,      ภิกษุ   พึงตัง้มโน 
วิตก   (ความตริตรึกทางใจ)  ไวใน     กระดอง    กลาวคือ 
อารมณแหงกัมมัฏฐาน  ฉันน้ัน.   เปนผูที่ตัณหาและทิฏฐ ิ
ไมอิงอาศัยได,       ไมเบียดเบียนผูอื่น,       ไมกลาวราย 
ตอใครทั้งหมด,    เปนผูดับสนิทแลว”   ดังน้ีแล. 

 
ผูเอาตัวรอดไดเพราะสังวรดวยความรู ๑ 

 
ภิกษ ุท. ! เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู   ซึ่ง  (เร่ืองราวของ)    ตา     ตามท่ีเปน

จริง,    รูอยูเห็นอยู    ซึ่ง   (เร่ืองราวของ)   รูป   ตามท่ีเปนจริง,     รูอยูเห็นอยู   ซึ่ง
(เร่ืองราวของ)    ความรูแจงทางตา    ตามท่ีเปนจริง,   รูอยูเห็นอยู   ซึ่ง   (เร่ืองราว
ของ)  สัมผสัทางตา  ตามท่ีเปนจริง,   และรูอยูเห็นอยู   ซึ่ง   (เร่ืองราวของ) เวทนา
อันเกิดจากสัมผสัทางตา  ที่เปนสขุบาง  ทุกขบาง  ไมทุกขไมสุขบาง  ตามที่เปนจริง ; 

 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สฬายตนวิภังคสูตร   อุปริ.   ม.   ๑๔/๕๒๓/๘๒๘. 



หมวดท่ี ๑๑   วาดวยการมีสังวร                                          ๒๕๓ 
 

 

เขายอม   ไมหลงรักในตา   ไมหลงรักในรปู   ไมหลงรักในความรูแจงทางตา   ไม
หลงรักในสัมผัสทางตา    และไมหลงรักในเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตา       ทั้ง
ที่เปนสุข     เปนทุกข    และไมทกุขไมสุข ; 

 
เมื่อไมหลงรัก  ไมผูกใจ  ไมหลงใหลไปตาม   แตมปีรกติพิจารณาเห็นโทษ

ของส่ิงน้ัน ๆ อยู   ดังน้ีแลว   ความยึดถือในขันธท้ังหาของเขา  ก็หยุดฟกตัว
ในกาลตอไป ;         ตัณหาคือความทะยานอยากอันระคนดวยความเพลิดเพลิน
และความกําหนัดรัก       ซึ่งมีปรกติเพลินเฉพาะตออารมณน้ัน ๆ     ของบุคคลน้ัน
ก็เสื่อมถอยคลายคืน ;         ตอน้ันไป       ความกระวนกระวายทางกายก็เส่ือมถอย
คลายคืน ;    ความกระวนกระวายทางจิตก็เส่ือมถอยคลายคืน ;    ความรอนรมุทาง
กายก็เส่ือมถอยคลายคืน ;    ความรอนรุมทางจิตก็เส่ือมถอยคลายคืน ;   ความรอน
กลุมทางกายก็เส่ือมถอยคลายคืน ;       ความรอนกลุมทางจิตก็เส่ือมถอยคลายคืน ;
เขาไดเสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ ;     ทิฏฐิความเห็นของเขา   ผูเปนแลวอยางน้ี
ยอมเปนสัมมาทิฏฐิ   (ความเขาใจที่ถูกตอง) ;           ความคิดของผูเปนแลวอยางน้ี
ยอมเปนสัมมาสังกัปปะ   (ความมุงหมายทีถู่กตอง) ;          ความเพียรของผูเปนแลว
อยางน้ี       ยอมเปนสัมมาวายามะ    (ความพยายามท่ีถูกตอง) ;       ความระลึกของ
ผูเปนแลวอยางน้ี      ยอมเปนสัมมาสติ    (ความระลึกที่ถูกตอง) ;         สมาธิของผู
เปนแลวอยางน้ี       ยอมเปนสัมมาสมาธิ       (ความต้ังจิตมั่นไวในแนวท่ีถูกตอง)  ;
กายกรรม        วจีกรรม       และอาชีวะของเขา          ก็บริสุทธิ์ดีแลวมาตั้งแตแรก ;
อริยอัฏฐงัคิกมรรคของเขายอมถึงความเจริญเต็มที ่  ดวยอาการอยางน้ี. 
 

เมื่อเขาทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเจริญอยูอยางน้ี              สติปฏฐานส่ี _  _  _
สัมมัปปธานส่ี _ _ _อิทธิบาทส่ี _ _ _อินทรียหา _ _ _พละหา _ _ _โพชฌงคเจ็ด _ _ _ 



๒๕๔                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ยอมถึงความงอกงามบริบูรณไดแท.         ธรรมสองอยาของเขาคือ      สมถะ  และ
วิปสสนา    ชื่อวาเขาคูกันไดอยางแนนแฟน _ _ _ 

 
(ในกรณีของ    หู    จมูก    ลิ้น    กาย    ใจ    ก็มีขอความอยางเดียวกัน) 

 
ผูสํารวมมาจากภายใน๑ 

 
เปรียบดวยหมอเต็มปดไว 

 
ภิกษ ุท. ! นักบวชเต็ม    ปดไว     เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษ ุท. ! การเดิน  การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวด ูการคูแขนคูขา

การเหยียดมือเหยียดเทา    การทรงสังฆาฏิ      ถือบาตร    ครองจีวร    ของนักบวช
บางคนในธรรมวินัยน้ี   ยอมเปนที่นาเล่ือมใส,   ทั้งนักบวชผูน้ัน   ก็รูชัดตามที่เปน
จริงวา     “น้ี ทุกข,    น้ี เหตุใหเกิดทุกข,     น้ี ความดับไมเหลือแหงทุกข,      น้ี ขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข”   ดังน้ีดวย.      ภิกษ ุท. !    นักบวชเต็ม  ที่
ถูกปดไวเปนอยางน้ี.     เรากลาวนักบวชน้ีวา     เปรียบเหมือนหมอเต็มที่เขาปดไว
ฉะน้ันแล. 
 

เปรียบดวยนํ้าลึก – เงาลึก 
 

ภิกษ ุท. ! นักบวชลึก    มีเงาลกึ     เปนอยางไรเลา ? 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๓๙/๑๐๓, 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๔๑/๑๐๔, 
 ๓.  บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๔๓/๑๐๕. 



หมวดท่ี ๑๑   วาดวยการมีสังวร                                          ๒๕๕ 
 

 

ภิกษ ุท. ! การเดิน  การถอยกลับ การแลด ูการเหลียวด ูการคูแขนคูขา การ
เหยียดมือเหยียดเทา   การทรงสังฆาฏิ   ถือบาตร   ครองจีวร    ของนักบวชบางคน
ในธรรมวินัยน้ี  ยอมเปนที่นาเล่ือมใส,     ทั้งนักบวชผูน้ัน   ก็รูชัดตามที่เปนจริงวา
“น้ี ทุกข,     น้ี  เหตุใหเกิดทุกข,      น้ี  ความดับไมเหลือแหงทุกข,      น้ี  ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข”  ดังน้ีดวย.        ภิกษ ุท.  !   นักบวชลึก   มีเงาลึก
เปนอยางน้ี.    เรากลาวนักบวชน้ีวา   เปรียบเหมือนหวงนํ้าลึก  มีเงาลึก  ฉะน้ันแล. 
 

เปรียบดวยมะมวงสุก สีผิวก็สุก 
 
ภิกษ ุท. ! นักบวชสุก    มีผิวสุก    เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษ ุท. ! การเดิน   การถอยกลับ  การแลด ูการเหลียวดู การคูแขนคูขา  การ

เหยียดมือเหยียดเทา   การทางสังฆาฏิ   ถือบาตร   ครองจีวร    ของนักบวชบางคน
ในธรรมวินัยน้ี  ยอมเปนที่นาเล่ือมใส,     ทั้งนักบวชผูน้ัน   ก็รูชัดตามท่ีเปนจริงวา
“น้ี ทุกข,      น้ี  เหตุใหเกิดทุกข,      น้ี  ความดับไมเหลือแหงทุกข,     น้ี  ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับทุกขไมเหลือแหงทุกข”  ดังน้ีดวย.   ภิกษุ ท.  !  นักบวชสุก  มผีิวสุก
เปนอยางน้ี.         เรากลาวนักบวชน้ีวา      เปรียบเหมอืนมะมวงสุก      สีผิวของมัน
ก็ดูสุก   ฉะน้ันแล. 
 

ผูไดรับผลแหงอินทรียสังวร๑ 
 
ภิกษ ุท. ! เมื่ออินทรียสังวร  มีอยู     ศีล  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ฉกฺก.   อํ.   ๒๒/๔๐๒/๓๒๑. 
 



๒๕๖                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เมื่อศีล     มีอยู       สมัมาสมาธ ิ     ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, 
เมื่อสัมมาสมาธิ      มีอยู       ยถาภูตญาณทสัสนะ       ก็ถึงพรอมดวยอปุนิสยั, 
เมื่อยถาภูตญาณทัสนะ      มีอยู      นิพพิทาวิราคะ      ก็ถึงพรอมดวยอปุนิสยั, 
เมื่อนิพพทิาวิราคะ      มีอยู      วิมุตติญาณทัสสนะ     ก็ถึงพรอมดวยอปุนิสยั. 

 
ภิกษ ุท. ! เปรียบเหมอืนตนไม  เมื่อสมบูรณดวยก่ิงและใบแลว     สะเก็ด

เปลือกนอก    ก็บริบรูณ    เปลือกชั้นใน    ก็บริบูรณ      กระพี้    ก็บริบูรณ     แกน
ก็บริบูรณ.    ขอน้ีฉันใด ;    ภิกษ ุท.  !      เมื่ออินทรียสังวร มีอยู      ศีล  ก็ถึงพรอม
ดวยอุปนิสัย,   เมื่อศีล มีอยู   สัมมาสมาธิ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,   เมื่อสัมมาสมาธิ
มีอยู   ยถาภูตญาณทสัสนะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,       เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ มี
อยู     นิพพิทาวิราคะ   ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,       เมื่อนิพพิทาวิราคะ    มีอยู
วิมุตติญาณทัสสนะ    ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;     ฉันน้ันเหมือนกัน  แล. 
 

 

หมวดทีส่ิบเอ็ด  จบ. 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 



 

๒๕๗ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ย ํ   ภิกฺขเว    สตฺถารา    กรณีย ํ   สาวกาน ํ

หิเตสินา    อนุกมฺปเกน    อนกุมฺป     อุปาทาย 
กตํ    โว    ตํ    มยา 

ภิกษุ ท. !     กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล     อาศัยความเอ็นดูแลว     จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจอันน้ัน      เราไดทําแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตาน ิ  ภิกฺขเว   รุกฺขมูลานิ 
เอตาน ิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !      น่ัน      โคนไมทั้งหลาย,        น่ัน      เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา   ปจฺฉา   วปฺิปฏิสาริโน   อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย     อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ      ในภายหลังเลย. 
 

อยํ   โว   อมฺหากํ   อนุสาสนี 
น่ีแล        เปนวาจาเครื่องพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

                                                                      (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 



 

๒๕๘ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๑๒ 

วาดวย การเปนอยูชอบ 
________________________ 

 
  ๑. ผูรูเทาทันลาภสักการะ  ๒๒. จุดประสงคของพรหมจรรย 
  ๒. ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข  ๒๓.    เครื่องประดับของพรหมจรรย 
  ๓. ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได  ๒๔.    ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย 
  ๔. ผูที่นาเคารพ                                                            ๒๕.    โพธิปกขิยธรรม 
  ๕. ผูที่นารัก                                                             ๒๖.    สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน 
  ๖. ภิกษุที่ดี                                                             ๒๗. สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน 
                                                             ๒๘.    อิทธิบาทท่ีเอียงไปนิพพาน 
  ๗. การเปนอยูอยางบรรพชิต  ๒๙.     อินทรียที่เอียงไปนิพพาน 
  ๘. ผูเปนเช้ือสายแหงพระอริยเจา  ๓๐.     พละที่เอียงไปนิพพาน 
  ๙. ผูอยูดวยเครื่องอยูแบบพระอริยเจา  ๓๑.     โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน 
๑๐. ผูระลึกถึงสถานที่ที่ควรระลึกตลอดชีวิต  ๓๒.    อัฏฐังคิกมรรคที่เอียงไปนิพพาน 
๑๑. ผูสอบทานตัวเอง                                                             ๓๓. เชิงรองของจิต 

                                                               ๓๔. อริยสัมมาสมาธิ 
๑๒. ธรรมทายาท                                                               ๓๕. โลกจะไมวางจากพระอรหันต 
๑๓. ฉันอาหารวันละหนเดียว 
๑๔. หลังอาหารแลวภาวนา                                                                ๓๖. หมูซึ่งอยูเปนผาสุก 
๑๕. ผูขึงสายพิณพอเหมาะ                                                              ๓๗. ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก 
๑๖. ผูมีธรรมเปนที่พ่ึง                                                                ๓๘. ภิกษุเกาคอยชวยภิกษุใหม 
๑๗. ผูไมประมาทในความตายแทจริง   ๓๙.     การเปนอยูที่ไมเสื่อม   แบบที่   ๑ 
๑๘. ทางรอดสําหรับภิกษุไข                                                                ๔๐. การเปนอยูที่ไมเสื่อม   แบบที่   ๒ 
๑๙. ผูอยูใกลนิพพาน                                                            ๔๑. การเปนอยูที่ไมเสื่อม   แบบที่   ๓ 
๒๐. ผูจักทํานิพพานใหแจง                                                             ๔๒. การเปนอยูที่ไมเสื่อม   แบบที่   ๔ 
๒๑.  ผูเปนอยูอยางถูกพระพุทธอัธยาศัย                                       ๔๓. การเปนอยูที่ไมเสื่อม   แบบที่   ๕ 
 



 

๒๕๙ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที ่๑๒ 

วาดวย การเปนอยูชอบ 
_____________________ 

(ก. เก่ียวกับลาภสักการะ ๖ เรื่อง) 

 
ผูรูเทาทนัลาภสักการะ๑ 

 
ภิกษ ุท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณ  แสบเผ็ด

หยาบคาย       ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะไมมธีรรมอื่น
ย่ิงกวา. 

ภิกษ ุท. ! สมณพราหมณพวกใด    รูจักความเปนสิ่งยวนใจ    รูจักโทษ
อันต่ําทราม         รูจักอุบายเปนทางพน          ในกรณีอันเก่ียวกับลาภสักการะและ
เสยีงเยินยอ   ตรงตามท่ีเปนจริง.     สมณพราหมณพวกนั้น   ยอมกระทําใหแจง
ดวยปญญาอันย่ิงเอง     เขาถึงแลวและอยูในธรรมอันสงบได. 

ภิกษ ุท. ! สมณพราหมณพวกใด   รูจักมูลฐานเปนที่ตัง้ขึ้น   รูจักความ
ดับไมเหลือ         รูจักความเปนสิง่ยวนใจ        รูจักโทษอันต่ําทราม        รูจักอุบาย
เปนทางพน       ในกรณีอันเก่ียวกับลาภสกัการะและเสยีงเยินยอ         ตรงตามท่ี
เปนจริง ;         สมณพราหมณพวกน้ัน     ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิงเอง
เขาถึงแลวและอยูในธรรมอันสงบได. 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.    ๑๖/๒๗๘/๕๗๓,๕๗๕,๕๗๖. 



๒๖๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! สมณพราหมณพวกใด        รูจักลาภสักการะและเสยีงเยนิยอ
รูจักมูลฐานเปนที่ตั้งขึ้นแหงลาภสักการะและเสียงเยนิยอ          รูจักความดับสนิท
แหงลาภสกัการะและเสยีงเยินยอ      รูจักขอปฏิบัตใิหถึงความดับสนิทแหงลาภ
สักการะและเสยีงเยินยอ ;        สมณพราหมณพวกนั้น        ยอมกระทําใหแจงดวย
ปญญาอันย่ิงเอง      เขาถึงแลวและอยูในธรรมอันสงบได. 
 

ผูรูจักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ  เปนอันตรายที่ทารุณ  แสบเผ็ด

หยาบคาย       ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมจากโยคะ     ไมมธีรรม
อื่นย่ิงกวา. 

ภิกษ ุท. ! เรากลาว       ลาภสักการะและเสยีงเยินยอ      วาเปนอันตราย
แมแกภิกษุผูเปนอรหันตสิ้นอาสวะแลว    ดังน้ี. 

 ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังน้ี,   ทานพระอานนทไดทูลถามขึ้นวา   “ลาภสักการะและเสียงเยินยอ    เปน
อันตรายแกภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว     ชนิดไรเลา  พระเจาขา ?”    ดังน้ี. 

อานนท !       เราหาไดกลาวลาภสักการะและเสียงเยินยอ     วาเปนอันตราย
ตอเจโตวิมตุติอันไมกลับกําเริบแลว  ไม.    อานนท !    แต    เรากลาวลาภสักการะ
และเสยีงเยนิยอ     วาเปนอันตราย      ตอการอยูเปนสขุในทิฏฐธรรมน้ี     ซ่ึงภิกษุ
ผูอยูดวยความไมประมาท        มีเพียรเผากิเลส        มตีนสงไปแลวในธรรมเคร่ือง
สงบ.    ไดลุถึงแลว.       อานนท !       ลาภสักการะและเสียงเยินยอเปนอันตรายที่
ทารุณ       แสบเผ็ด      หยาบคาย       ตอการบรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษม
จากโยคะ   ไมมีธรรมอื่นย่ิงกวา    ดวยอาการอยางน้ี. 
 
                  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๘๐/๕๘๐,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน.



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๖๑ 
 

 

           อานนท ! เพราะฉะน้ัน    ในเรื่องน้ี     พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจ
ไววา   “เราทั้งหลาย    จักไมเยื่อใยในลาภสกัการะและเสยีงเยินยอที่เกดิขึ้น.   อน่ึง
ลาภสักการะและเสยีงเยินยอทีเ่กดิขึ้นแลว           ตองไมมาหอหุมอยูที่จิตของเรา”
ดังน้ี.   อานนท !    พวกเธอท้ังหลาย   พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 
 

ผูควรปลีกตัวออกจากหมูได ๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ   เมื่อประกอบดวยธรรมหาอยางแลว    สมควรที่จะให
ปลีกตัวออกจากหมูสงฆได.      ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?     หาอยาง  คือ  ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี : 

(๑)      เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได. 
(๒)     เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได. 
(๓)     เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมตีามได. 
(๔)     เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได. 
(๕)     เปนผูมากดวยความคิดในการออกจากกาม. 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ    เมื่อประกอบดวยธรรมหาอยางเหลาน้ีแล      สมควร

ที่จะใหปลีกตัวออกจากหมูสงฆได. 
 

ผูที่นาเคารพ๒ 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ     เมื่อประกอบดวยธรรมเจ็ดอยางแลว      ยอมเปนผูที่
นารัก   นาพอใจ  นาเคารพ นาสรรเสริญ ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน. 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อ.ํ   ๒๒/๑๖๔/๑๒๗. 
                 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   สตฺตก.    อํ.   ๒๓/๑/๑. 
 



๒๖๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ธรรมเจ็ดอยางอะไรบางเลา ?         เจ็ดอยาง    คือ    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี : 
 

(๑)      เปนผูไมตองการลาภ. 
(๒)     เปนผูไมตองการสักการะ. 
(๓)     เปนผูไมตองการทําตัวใหเดน. 
(๔)     เปนผูมีความละอาย  (ตอการเปนทาสกิเลส). 
(๕)     เปนผูมีความกลัว  (ตอการเปนทาสกิเลส). 
(๖)      เปนผูมีความตองการนอย. 
(๗)     เปนผูมีความเห็นถูกตองตามคลองธรรม. 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ เมื่อประกอบดวยธรรมเจ็ดอยางเหลาน้ีแลว ยอม              

เปนผูที่นารัก     นาพอใจ     นาเคารพ     นาสรรเสริญ       ของเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันแล. 
 

ผูที่นารัก๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุ     เมื่อประกอบดวยธรรมแปดอยางแลว     ยอมเปนผูที่

นารัก  นาพอใจ  นาเคารพ  นาสรรเสริญ ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน.
ธรรมแปดอยางอะไรบางเลา ?   แปดอยาง   คือ :- 

(๑)      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูไมตองการลาภ. 
(๒)     เปนผูไมตองการสักการะ. 

  
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อฏฐก.   อ.ํ   ๒๓/๑๕๘/๙๔. 
 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๖๓ 
 

 

(๓)     เปนผูไมตองการทําตัวใหเดน. 
(๔)     เปนผูรูจักกาล. 
(๕)     เปนผูรูจักประมาณ. 
(๖)      เปนคนใจสะอาด. 
(๗)     ไมเปนคนพูดมาก. 
(๘)     ไมเปนคนมักดาวารายเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน. 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ  เมื่อประกอบดวยธรรมแปดอยางเหลาน้ีแลว  ยอมเปน

ผูที่นารัก   นาพอใจ   นาเคารพ   นาสรรเสริญ      ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรย
ดวยกันแล. 
 

ภิกษุที่ดี ๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุที่ด ี : 
 
(๑)      พึงทําตนใหอยูเหนือ๒   ลาภ   ที่เกิดข้ึน 
(๒)     พึงทําตนใหอยูเหนือ     ความเสื่อมลาภ   ที่เกิดข้ึน 
(๓)     พึงทําตนใหอยูเหนือ     ยศ   ที่เกิดข้ึน 
(๔)     พึงทําตนใหอยูเหนือ     ความเสื่อมยศ   ที่เกิดข้ึน 
(๕)     พึงทําตนใหอยูเหนือ     สักการะ   ที่เกิดข้ึน 
(๖)      พึงทําตนใหอยูเหนือ     ความเสื่อมสักการะ   ที่เกิดข้ึน 
(๗)     พึงทําตนใหอยูเหนือ     ความปรารถนาท่ีเลวทราม  ที่เกิดข้ึน 
(๘)     พึงทําตนใหอยูเหนือ     ความไดเพือ่นไมด ี  ทีเ่กิดข้ึน 

 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อฏฐก.   อ.ํ   ๒๓/๑๖๓/๙๗. 
                 ๒.  คําวา  “อยูเหนือ”  ในท่ีน้ี   หมายถึงการไมยอมใหสิ่งน้ัน ๆ ครอบงําจิต   จนกิเลสหรือความทุกขเกิดขึ้น. 
 



๒๖๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษ ุท. ! เพราะอาศัยอํานาจแหงประโยชนอะไร    จึงตองทําเชนน้ัน ?
เพราะวา   เมื่อภิกษุไมทําเชนน้ัน    อาสวะทั้งหลายที่เปนเคร่ืองทําลายลางและ        
ทําความเรารอน   จะพึงเกิดข้ึนแกเธอ.     แตเมื่อภิกษทุําตนใหอยูเหนือลาภ (เปน
ตน)  ที่เกิดข้ึนหรือมมีาแลว     อาสวะทั้งหลายที่เปนเคร่ืองทําลายลางและทําความ
เรารอนยอมไมเกิดแกเธอได.         ภิกษุ ท. !       เพราะอาศัยอํานาจแหงประโยชน
เหลาน้ีแล     ภิกษุจึงตองทําเชนน้ัน. 

 
ภิกษ ุท. ! เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี   พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ

ไววา “เราทั้งหลาย จักทําตนใหอยูเหนือลาภ เหนือความเสือ่มลาภ เหนือยศ 
เหนือความเสื่อมยศ    เหนือสักการะ    เหนือความเสือ่มสักการะ    เหนือความ
ปรารถนาที่เลวทราม   เหนือความมีเพื่อนไมด ี  ที่เกิดขึ้นแลวๆ”   ดังน้ี. 

 
ภิกษ ุท. ! พวกเธอพึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 

 
(ข.   เก่ียวกับธรรมเนียมการเปนอยูของพระอริยเจา  ๕  เรื่อง) 

 
การเปนอยูอยางบรรพชิต๑ 

 
ภิกษ ุท. ! เราอนุญาตใหผูทําการใหอปุสมบท    พึงบอกนิสสัยส่ี    (แก

ผูอุปสมบทแลว)  ดังน้ีวา :- 
 
 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาขันธกะ   มหา.   ว.ิ   ๔/๑๐๖/๘๗. 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๖๕ 
 

 

“การบรรพชา      อาศัยการบริโภคคําขาวที่หาไดดวยกาํลังปลีแขง  ;      เธอ
พึงทําความอุตสาหะในส่ิงน้ัน     ตลอดชีวิต.      ลาภที่เกิดข้ึนเปนพิเศษท่ีพึงรับได
คือ      อาหารท่ีถวายสงฆ,        อาหารที่เฉพาะสงฆ,       การนิมนตเพื่อฉันอาหาร,
อาหารที่ถวายตามสลาก,       อาหารที่ถวายในปกษ,     อาหารที่ถวายในวันอุโบสถ
และอาหารที่ถวายในวันข้ึนหรือแรมหน่ึงคํ่า. 

การบรรพชา  อาศัย  (การนุงหม) ผาบังสุกลุจีวร ;  เธอพึงทําความอุตสาหะ
ในส่ิงน้ัน   ตลอดชวิีต.        ลาภท่ีเกิดข้ึนเปนพิเศษท่ีพึงรับได   คือ    ผาเปลือกไม, 
ผาฝาย,    ผาไหม,    ผาขนสัตว,    ผาปาน  และผาแกมกันหลายอยาง. 

การบรรพชา     อาศัยโคนตนไมเปนที่อยูอาศัย ;     เธอพึงทําความอุตสาหะ
ในส่ิงน้ัน   ตลอดชวิีต.   ลาภท่ีเกิดข้ึนเปนพิเศษท่ีพึงรบัได    คือ   วิหาร,    เรือนมุง
แถบเดียว,    เรือนชั้น,    เรือนโลน,    และถ้ํา. 

การบรรพชา      อาศยัยาอันประกอบขึ้นดวยมูตรเนา ;         เธอพึงทําความ
อุตสาหะในส่ิงน้ัน    ตลอดชวิีต.      ลาภท่ีเกิดข้ึนเปนพิเศษท่ีพึงรับได    คือเนยใส, 
เนยขน,    นํ้ามัน,    นํ้าผึ้ง,    และนํ้าออย”   ดังน้ี. 
 

ผูเปนเช้ือสายแหงพระอริยเจา๑ 
 

ภิกษ ุท. ! อริยวงศ (ธรรมที่เปนเชื้อสายของพระอริยเจา) ส่ีอยางเหลาน้ี
ปรากฏวา      เปนธรรมอันเลิศ   ยั่งยืน     เปนแบบแผนมาแตกอน     ไมถูกทอดทิ้ง
แลว    ไมเคยถูกทอดทิ้งเลย       ไมถูกทอดทิ้งอยู      จักไมถูกทอดทิ้งเปนธรรมอัน
สมณพราหมณทั้งหลายท่ีเปนผูรูไมคัดคานแลว.       อริยวงศส่ีอยางอะไรบางเลา ?
ส่ีอยางคือ  :- 
  
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อ.ํ   ๒๑/๓๕/๒๘. 
 



๒๖๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 (๑)    ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี เปน   ผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได  และเปนผู
สรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได,     ไมทําอเนสนา    (การแสวงหาไม
สมควร)   เพราะจีวรเปนเหตุ,   ไมไดจีวรก็ไมทุรนทุราย,   ไดจีวรแลวก็ไมยินดีเมา
หมกพัวพนั,   เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ,   มีปญญาในอุบายที่จะถอนตัว
ออกอยูเสมอ,  นุงหมจีวรน้ัน.      อน่ึง   ไมยกตนไมขมผูอื่น    เพราะความสันโดษ
ดวยจีวรตามมีตามไดน้ัน.     ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด  ไมเกียจคราน  มีสัมปชญัญะ  มี
สติมั่น   ในความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดน้ัน     เราเรียกภิกษุน้ีวา     ผูสถิตอยู
ในอริยวงศ    อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 

 (๒)   อีกอยางหน่ึง,        ภิกษุเปน      ผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได
และเปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได,          ไมทําอเนสนา
(การแสวงหาไมสมควร)   เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ,      ไมไดบณิฑบาตก็ไมทุรน-
ทุราย,       ไดบณิฑบาตแลวก็ไมยินดีเมาหมกพัวพัน,         เห็นสวนที่เปนโทษแหง
สังสารวัฏฏ,       มีปญญาในอุบายท่ีจะถอนตัวออกอยูเสมอ,        บริโภคบณิฑบาต
น้ัน.     อน่ึง     ไมยกตนไมขมผูอื่น    เพราะความสันโดษดวยบณิฑบาตตามมีตาม
ไดน้ัน.      ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด   ไมเกียจคราน   มีสัมปชัญญะ  มีสติมั่น   ในความ
สันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดน้ัน     เราเรียกภิกษุน้ีวา    ผูสถิตอยูในอริยวงศ
อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 

 (๓)   อีกอยางหน่ึง,   ภิกษุเปน   ผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมตีามได  และ
เปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได,   ไมทําอเนสนา    (การ-
แสวงหาไมสมควร)  เพราะเสนาสนะเปนเหตุ,       ไมไดเสนาสนะก็ไมทุรนทุราย, 
ไดเสนาสนะแลวก็ไมยินดีเมาหมกพัวพัน,     เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ, 
มีปญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ,           ใชสอยเสนาสนะน้ัน.         อน่ึง
ไมยกตน     ไมขมผูอืน่     เพราะความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดน้ัน.    ก็ 
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ภิกษุใดเปนผูฉลาด   ไมเกียจคราน   มีสัมปชญัญะ  มีสติมั่น  ในความสันโดษดวย
เสนาสนะตามมีตามไดน้ัน   เราเรียกภิกษุน้ีวา    ผูสถิตอยูในอริยวงศ    อันปรากฏ
วาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 

(๔)      อีกอยางหน่ึง,       ภิกษุ      เปน     ผูมีใจยินดีในการบําเพ็ญสิ่งที่ควร
บําเพ็ญ   ยินดีแลวในการบําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญ,      เปนผูมีใจยนิดใีนการละสิ่งที่
ควรละ   ยินดีแลวในการละสิ่งทีค่วรละ.    อน่ึง  ไมยกตนไมขมผูอื่น เพราะเหตุดัง 
กลาวน้ัน.    ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด   ไมเกียจคราน   มีสัมปชญัญะ  มีสติมั่น  ในการ
บําเพ็ญส่ิงที่ควรบําเพ็ญและการละส่ิงที่ควรละน้ัน       เราเรียกภิกษุน้ีวา      ผูสถิต
อยูในอริยวงศ    อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 

ภิกษ ุท. ! อริยวงศส่ีอยางเหลาน้ีแล    ปรากฏวา   เปนธรรมเลิศ   ย่ังยืน
เปนแบบแผนมาแตเกากอน      ไมถูกทอดทิง้แลว     ไมเคยถูกทอดท้ิงเลย    ไมถูก
ทอดทิง้อยู     จักไมถูกทอดท้ิง     เปนธรรมอนัสมณพราหมณทั้งหลายท่ีเปนผูรูไม
คัดคานแลว. 

ภิกษ ุท. ! ก็แลภิกษุผูประกอบพรอมแลวดวยอริยวงศส่ีอยางเหลาน้ี 
แมหากอยูในทิศตะวันออก _  _  _  ทิศตะวันตก _  _  _  ทิศเหนือ _  _  _ ทิศใต 
เธอยอมย่ํายีความไมยนิดีเสียไดขางเดยีว ความไมยินดหีาย่ํายเีธอไดไม. ที่เปนเชน 
น้ันเพราะอะไร ?  เพราะเหตุวา    ภิกษุผูมีปญญา   ยอมเปนผูย่ํายเีสยีได   ทั้งความ
ไมยินดีและความยินด,ี   ดังน้ี. 
 

ผูอยูดวยเครื่องอยูแบบพระอริยเจา๑ 
 

ภิกษ ุท. ! การอยูแบบพระอริยเจา      ซ่ึงพระอริยเจาทั้งหลาย      ไดอยู 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อ.ํ   ๒๔/๓๑/๒๐. 
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มาแลวก็ด ี    กําลังอยูในบัดน้ีก็ดี    จักอยูตอไปก็ดี   มีเครื่องอยูสิบประการเหลาน้ี.
สิบประการอะไรบางเลา ?    สิบประการคือ  :- 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูละองคหาไดขาด,  ประกอบพรอม
ดวยองคหก,   มีอารักขาอยางเดียว,   มีพนักพิงสีด่าน,  เปนผูถอนความเห็นวาจริง
ดิ่งไปคนละทางขึ้นเสยีแลว,  เปนผูละการแสวงหาส้ินเชงิแลว,  เปนผูมีความดําริอัน
ไมขุนมัว,  เปนผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว,  เปนผูมีจิตหลุดพนดวยด,ี     เปน
ผูมีปญญาในความหลุดพนดวยด.ี 

ภิกษ ุท. ! (๑)        ภิกษุเปนผู     ละองคหาไดขาด    เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !         ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เปนผูละกามฉันทะ,      ละพยายาท, 
ละถีนมิทธะ,    ละอุทธัจจกุกกุจจะ,    และละวิจิกิจฉาไดแลว.     ภิกษุ ท. !
ภิกษุอยางน้ี   ชื่อวา   เปนผูละองคหาไดขาด. 

ภิกษ ุท. ! (๒)       ภิกษุเปนผู     ประกอบพรอมดวยองคหก     เปน
อยางไรเลา ?     ภิกษ ุท. !    ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี     ไดเห็นรูปดวยตา,     ไดฟงเสียง
ดวยห,ู     ไดดมกลิ่นดวยจมูก,     ไดล้ิมรสดวยล้ิน,        ไดสัมผัส   โผฏฐัพพะดวย
กาย      และไดรูธรรมารมณดวยใจแลว     ก็เปนผูไมดีใจ    ไมเสียใจ      มีอุเบกขา
มีสติ     มีสัมปชญัญะอยูได.        ภิกษ ุท. !       ภิกษุอยางน้ี     ชื่อวาเปนผูประกอบ
พรอมดวยองคหก. 

ภิกษ ุท. ! (๓)       ภิกษุเปนผู      มีอารักขาอยางเดียว      เปนอยางไร
เลา ?    ภิกษุ ท. !     ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     ประกอบการรักษาจิตดวยสติ.
ภิกษ ุท. !    ภิกษุอยางน้ี     ชื่อวามีอารักขาอยางเดียว. 

ภิกษ ุท. ! (๔)       ภิกษุเปนผู     มีพนักพิงสี่ดาน     เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !       ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี   พิจารณาแลวเสพของส่ิงหน่ึง,     พิจารณาแลว 
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อดกล้ันของส่ิงหน่ึง,     พิจารณาแลวเวนขาดของส่ิงหน่ึง,    พิจารณาแลวบรรเทา
ของส่ิงหน่ึง,      ภิกษุ ท. !     ภิกษุอยางน้ี   ชื่อวาเปนผูมีพนักพิงส่ีดาน.๑ 

ภิกษ ุท. ! (๕)    ภิกษุเปนผู   ถอนความเห็นวาจริงด่ิงไปคนละทาง
ขึ้นเสียแลว    เปนอยางไรเลา ?          ภิกษ ุท. !   ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี   เปนผูถอน
สละ    คาย     ปลอย     ละ    ทิ้ง    เสียแลว       ซ่ึงความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง
มากอยาง      ของเหลาสมณพราหมณมากผูดวยกัน    ที่มีความเห็นวา    “โลกเที่ยง
บาง,      โลกไมเที่ยงบาง,     โลกมีที่สุดบาง,     โลกไมมีที่สุดบาง,     ชีวะก็อันน้ัน
สรีระก็อันน้ันบาง,     ชีวะก็อันอื่น    สรีระก็อันอื่นบาง,     ตถาคตภายหลังแต
การตาย       ยอมมีอีกบาง,     ตถาคตภายหลังแตการตาย       ยอมไมมีอีกบาง, 
ตถาคตภายหลังแตการตาย     ยอมมีอีกก็มี    ไมมีอีกก็มบีาง,         ตถาคตภายหลัง
แตการตาย      ยอมมีอกีก็หามิไดไมมีอีกก็หามิไดบาง.        ภิกษุ ท. !   ภิกษุอยางน้ี
ชื่อวาเปนผูถอนความเห็นวาจริงดิง่ไปคนละทาง       (ปจเจกสัจจะ)      ข้ึนเสียแลว 

ภิกษ ุท. ! (๖)    ภิกษุเปนผู  ละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว  เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !      ภิกษุในธรรมวินัยนน้ี   เปนผูละการแสวงหากามแลว,    เปนผูละการ
แสวงหาภพแลว,        และการแสวงหาพรหมจรรยของเธอน้ันก็ระงับไปแลว.
ภิกษ ุท. !    ภิกษุอยางน้ี    ชื่อวาเปนผูละการแสวงหาส้ินเชิงแลว. 

ภิกษ ุท. ! (๗)     ภิกษเุปนผู   มีความดําริไมขุนมัว   เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เปนผูละความดําริในทางกามเสียแลว,    เปนผูละ 
 
 
 
                ๑.   การพิจารณาแลวเสพ          ใชกับ   สิ่งของ   บุคคล   ธรรม   ท่ีควรเสพ. 
                ๒.  การพิจารณาแลวอดกลั้น    ใชกับ   เวทนา    ถอยคํา  อารมณ  ท่ีควรอดกลั้น. 
                ๓.  การพิจารณาแลวงดเวน       ใชกับ   สิ่งของ   บุคคล   ธรรม     ท่ีควรเวน. 
                ๔.  การพิจารณาแลวบรรเทา     ใชกับ  อกุศลวิตกทุกชนิด. 
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ความดําริในทางพยาบาทเสียแลว,            และเปนผูละความดําริในทางเบียดเบียน
เสียแลว.     ภิกษุ ท. !    ภิกษุอยางน้ี    ชื่อวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว. 

ภิกษ ุท. ! (๘)  ภิกษุเปนผู     มีกายสังขารอันสงบรํางับแลว       เปน
อยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะละสุขเสียได   เพราะละทุกข
เสียได  และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน   จึงบรรลุ
ฌานที่ ๔   อันไมมทีกุขและสุข    มีแตความที่สติเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ ์   เพราะ
อุเบกขา    แลวแลอยู.    ภิกษ ุท. !    ภิกษุอยางน้ี    ชื่อวาเปนผูมีกายสังขารอันสงบ
รํางับแลว. 

ภิกษ ุท. ! (๙)   ภิกษุเปนผู    มีจิตหลุดพนดวยดี     เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท. !     ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี เปนผูมีจิตหลุดพนแลวจากราคะ   จากโทสะ จาก
โมหะ.    ภิกษุ ท. !   ภิกษุอยางน้ี   ชื่อวาเปนผูมีจิตหลุดพนดวยด.ี 

ภิกษ ุท. ! (๑๐) ภิกษุเปนผู  มีปญญาในความหลุดพนดวยดี      เปน
อยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี      ยอมรูชัดวา     “เราละ     ราคะ
โทสะ   โมหะ   เสียแลว    ถอนขึ้นไดกระทั่งราก      ทําใหเหมอืนตาลยอดเนา  ไม 
ใหมี   ไมใหเกิดไดอีกตอไป”      ดังน้ี.       ภิกษุ ท. !    ภิกษุอยางน้ี    ชื่อวาเปนผูมี
ปญญาในความหลุดพนดวยดี. 

ภิกษ ุท. ! ในกาลยืดยาวฝายอดีต   พระอริยเจาเหลาใดเหลาหน่ึงไดเปน 
อยูแลวอยางพระอริยเจา ; พระอริยเจาทัง้หมดเหลาน้ัน ก็ไดเปนอยูแลว  ในการอยู
อยางพระอริยเจา    สิบประการนี้เหมือนกนั. 

ภิกษ ุท. ! ในกาลยืดยาวฝายอนาคต พระอริยเจาเหลาใดเหลาหน่ึงจัก
เปนอยูอยางพระอริยเจา ;   พระอริยเจาทัง้หมดเหลาน้ัน      ก็จักเปนอยูในการอยู
อยางพระอริยเจา    สิบประการนี้เหมือนกนั. 
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ภิกษ ุท. ! ในกาลบัดน้ี     พระอริยเจาเหลาใดเหลาหน่ึง      กําลังเปนอยู
อยางพระอริยเจา ;        พระอริยเจาทั้งหมดเหลาน้ัน         ก็กําลังเปนอยูในการอยู
อยางพระอริยเจา      สิบประการนี้เหมือนกนั. 

ภิกษ ุท. ! การอยูแบบพระอริยเจา ซ่ึงพระอริยเจาทั้งหลายไดอยูมา 
แลวก็ดี    กําลังอยูในบดัน้ีก็ดี   จักอยูตอไปก็ดี    มีเครื่องอยูสิบประการเหลาน้ีแล. 
 

ผูระลึกถึงสถานทีท่ี่ควรระลึกตลอดชีวิต๑ 
 
ภิกษ ุท. ! สถานที่สามแหง   เปนที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาผูเปน

กษัตริยมุรธาภิเษกแลว.      สามแหงทีไ่หนบางเลา ?       สามแหงคือ       พระราชา
ผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก  ประสูติ ณ ตําบลใด    ตําบลน้ีเปนที่ระลึกตลอดชวิีตของ
พระราชาพระองคน้ันเปนแหงทีห่น่ึง,     พระราชา   ไดเปนกษัตริยมุรธาภิเษกแลว 
ณ  ตําบลใด         ตําบลน้ีเปนที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองคน้ันเปนแหง
ที่สอง,        พระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก       ทรงผจญสงครามไดชัยชนะแลว
เขายึดครองสนามรบนั้นไวได  ณ  ตําบลใด       ตําบลน้ีเปนที่ระลึกตลอดชีวิตของ
พระราชาพระองคน้ันเปนแหงที่สาม ; 

ภิกษ ุท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน  :   สถานที่สามแหง     เปนที่ระลึกตลอดชีวิต
ของภิกษุเหมือนกัน.     สามแหงทีไ่หนบางเลา ?    สามแหงคือ :- 

ภิกษ ุ              ปลงผมและหนวด   ครองผายอมนํ้าฝาด   ออกบวชจากเรือน
เปนผูไมเก่ียวของดวยเรือน  ณ  สถานที่ใด      สถานที่น้ีเปนที่ควรระลึกตลอดชีวิต
ของภิกษุน้ันเปนแหงที่หน่ึง. 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อ.ํ   ๒๐/๑๓๔/๔๕๑. 
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 ภิกษุ ยอมรูชดัตามที่เปนจริงวา  ทุกขเปนเชนน้ี ๆ,  เหตุใหเกิด 
ทุกขเปนเชนน้ี ๆ,    ความดับไมเหลือแหงทกุขเปนเชนน้ี ๆ,    และขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนเชนน้ี ๆ     ณ   สถานที่ใด       สถานที่น้ีก็เปนที่ควร
ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุน้ันเปนแหงทีส่อง. 

 ภิกษุ กระทําใหแจงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได 
เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย     ดวยปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรม   
เขาถึงแลว  แลอยู  ณ  สถานที่ใด สถานที่น้ีก็เปนที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุ
น้ันเปนแหงที่สาม. 

 ภิกษุ ท. ! สถานที่สามแหงเหลาน้ี          เปนที่ควรระลึกตลอดชวิีตของ
ภิกษุแล. 
 

ผูสอบทานตัวเอง๑ 
 
 ภิกษุ ท. ! ขอสอบทานสิบอยางเหลาน้ี    เปนส่ิงที่นักบวชควรพจิารณา

เนือง ๆ.     สิบอยางอะไรบางเลา ?    สิบอยางคือ  :- 
 (๑)     นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา       “บัดน้ี เรามีเพศตางจากคฤหัสถ

แลว,    (อาการกิริยาใด ๆ  ของสมณะ   เราตองทําอาการกิริยาน้ัน ๆ)”. 
 (๒)    นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา    “ความเลี้ยงชีวิตของเราเน่ืองดวย

ผูอื่น,     (เราควรทําตัวใหเขาเล้ียงงาย)”. 
 (๓)    นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา       “อาการกายวาจาอยางอ่ืน    ที่เรา

จะตองทําใหดีขึ้นไปกวาน้ี    ยังมีอยูอีก,   (ไมใชเพียงเทาน้ี)”. 
 
 
                  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อ.ํ   ๒๔/๙๑/๔๘. 
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(๔)     นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา   “ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเอง 
โดยศีลไดหรือไม”. 

(๕)     นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา        “ผูรูใครครวญแลว ติเตียนเรา 
โดยศีลไดหรือไม”. 

(๖)      นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา      “เราจะตองพลัดพรากจากของ 
รักของชอบใจทั้งน้ัน”. 

(๗)     นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา      “เรามีกรรมเปนของตน    เปน 
ผูรับผลของกรรม     มีกรรมเปนกําเนิด    มีกรรมเปนเผาพันธุ     มีกรรมเปนที่พึ่ง 
อาศัย    เราทําดีก็ตามทําชั่วก็ตาม   เราจักเปนผูรับผลของกรรมน้ัน”. 

(๘)     นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา       “วันคืนลวงไป ๆ บัดน้ี   เราทํา 
อะไรอยู”. 

(๙)      นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา         “เรายินดียิ่ง        ในเรือนวาง 
หรือไม”. 

(๑๐)    นักบวชควรพจิารณาเนือง ๆ วา             “ปญญาเคร่ืองรูเห็นพิเศษ 
ที่สามารถจะทําความเปนอริยะอันยิ่งกวามนุษยธรรม      ที่เราไดบรรลุแลว 
มีอยูหรือไม     ซึ่งจะใหเราเปนผูไมเกอเขิน    ในเวลาที่ถูกเพื่อนผูประพฤติ 
พรหมจรรยดวยกันถามในกาลภายหลัง”. 
 

ภิกษ ุท. ! ขอสอบทานสิบอยางเหลาน้ีแล      เปนส่ิงที่นักบวชควร 
พิจารณาเนือง ๆ. 
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(ค.   เก่ียวกับการทําใหตรงตามพระพุทธประสงค   ๑๐   เรื่อง) 
 

ธรรมทายาท๑ 
 ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้หลายจงเปนธรรมทายาท (คือรับมรดกธรรม) 

ของเราเถิด,  อยาเปนอามิสทายาท (คือรับมรดกสิง่ของ) เลย.  ความที่ควรจะ           
เปนหวงของเราในพวกเธอท้ังหลาย   มีอยูวา      “ทําอยางไรเสีย    สาวกทั้งหลาย
ของเรา   ก็คงจะเปนธรรมทายาท    ไมเปนอามิสทายาท ”   ดังน้ี. 

 ภิกษุ ท. ! ถาพวกเธอเปนอามิสทายาท  ไมเปนธรรมทายาทของเราแลว
พวกเธอท้ังหลายก็จะถูกเขาตราหนาวา            “สาวกทั้งหลายของพระศาสดาเปน
อามิสทายาทอยูโดยปรกติ      หาไดเปนธรรมทายาทไมเลย”    ดงัน้ี.       แมเราเอง
ก็จะถูกเขายกโทษวา     “สาวกทั้งหลายของพระศาสดา   ลวนแตเปนอามิสทายาท
กันเปนปรกติ   หาไดเปนธรรมทายาทไมเลย”   ดังน้ี. 

 ภิกษุ ท. ! ถาพวกเธอพากันเปนธรรมทายาทของเรา   และไมเปนอามิส
ทายาทแลวไซร   พวกเธอท้ังหลายก็จะไดรับการยกยองวา      “สาวกทั้งหลายของ
พระศาสดา      ลวนแตเปนธรรมทายาทกันอยูโดยปรกติ    หาไดเปนอามสิทายาท
ไม”  ดังน้ี.      แมเราเองก็จะไดรบัการยกยองวา     “สาวกทั้งหลายของพระศาสดา
ลวนแตพากันเปนธรรมทายาทท้ังน้ัน     หาไดเปนอามิสทายาทไมเลย”    ดังน้ีดวย
เหมือนกัน. 

 ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน    ในเรื่องน้ี    พวกเธอทั้งหลาย     จงพากันเปน
ธรรมทายาทของเราเถิด,    อยางไดเปนอามสิทายาทเลย.    ความที่ควรจะเปนหวง
ของเราในพวกเธอท้ังหลาย   มีอยูวา    “ทําอยางไรเสีย    สาวกทั้งหลายของเราพึง
เปนธรรมทายาทเถิด    อยาไดเปนอามิสทายาทเลย”   ดังน้ี. 
 
                  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ธัมมทายาทสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๒๑/๒๑. 
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ฉันอาหารวันละหนเดียว๑ 
 
ภิกษ ุท. ! เรายอมฉันโภชนะแตในที่น่ังแหงเดียว(คือฉันหนเดียวลุกข้ึน 

แลวไมฉันอีกในวันน้ัน).    ภิกษุ ท. !       เมื่อเราฉันโภชนะแตในที่น่ังแหงเดยีวอยู
ยอมรูสึกความเปนผูมอีาพาธนอย    มีทุกขนอย   มีความเบากาย   กระปรี้กระเปรา
มีกําลัง   และมีความผาสุกดวย. 

ภิกษ ุท. ! มาเถิด,      แมพวกเธอทั้งหลาย      ก็จงฉันโภชนะแตในที่น่ัง
แหงเดยีว.    ภิกษ ุท. !    พวกเธอท้ังหลาย    เมื่อฉันโภชนะแตในที่น่ังแหงเดยีวอยู
จักรูสึกความเปนผูมอีาพาธนอย    มีทุกขนอย     มีความเบากาย   กระปรี้กระเปรา
มีกําลัง   และมีความผาสุกดวย 
 

หลังอาหารแลวภาวนา๒ 
 
สารีบุตร ! คําของเธอทั้งหลาย เปนสุภาษิตไดโดยปริยาย.   เธอท้ังหลาย

จงฟงคําของเราบาง.   สารีบุตร !   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เวลาหลังอาหาร   กลับจาก 

 
                ๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต     กกจูปมสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๒๕๑/๒๖๕. 

๒. บาลี    พระพุทธภาษิต     มหาโคสิงคสาลสูตร   มู.  ม.  ๑๒/๔๐๙/๓๘๒,        ตรัสแกทานพระสารีบุตร     ท่ีปา
โคสิงคสาลวัน.   ณ    ท่ีน้ี    ทานพระมหาสาวกลวนแตเปนเถระมีช่ือเสียงคนรูจักมาก    ไดพากันสนทนาดวยเร่ืองวา      “ปา
โคสิงคสาลวัน     จะช่ือวาเปนปาท่ีงามสงา    เพราะมีภิกษุประเภทไหนเขาอาศัยอยู ?”     ทานพระอานนทตอบวา     เพราะมี
ภิกษุพหูสูต,      ทานพระเรวัตตอบวา      เพราะมีภิกษุผูยินดีในการหลีกเรน,       ทานพระอนุรุทธตอบวา      เพราะมีภิกษุผูมี
ทิพยจักษุญาณ,      ทานพระมหากัสสปะตอบวา      เพราะมีภิกษุผูถือธุดงคและสมบรูณดวยธรรมขันธหา,        ทานพระมหา
โมคคัลลานะตอบวา       เพราะมีภิกษุผูสามารถโตตอบอภิธรรมไมติดขัด,      และทานพระสารีบุตรตอบวา       เพราะมีภิกษุ        
ผูสามารถเขาอยูวหิารสมาบัติไดตามตองการ,     เม่ือตางทานตางความเห็น    จึงพากันไปเฝา    ทูลขอใหตัดสินวา       คําของ
ใครเปนสุภาษิตกวา,     พระผูมีพระภาคเจาไดตรวจตอบดังขอความขางบนน้ัน. 
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บิณฑบาตแลว   น่ังคูบัลลังก   (ขัดสมาธิ)    ต้ังกายตรง    ดํารงสติเฉพาะหนา หวัง
อยูวา          “จิตของเรา      ยังไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย         เพราะยงัไมสิ้น
อุปาทานเพยีงใด   เราจักไมเลิกถอนการน่ังคูบัลลังกน้ีเพียงน้ัน”   ดังน้ี.  สารีบุตร !
ปาโคสิงคสาลวัน    พึงงามสงา     เพราะมีภิกษุประเภทน้ีเขาอาศัยอยูแล. 
 

ผูขึงสายพิณพอเหมาะ๑ 
 ดูกอนโสณะ ! เมื่อเธอเขาไปสูที่ลับหลีกเรนอยูแตผูเดียว   ความคิดได

เกิดข้ึนแกเธอวา       “สาวกของพระผูมพีระภาคเจาเหลาใด    ซ่ึงปรารภความเพียร
อยูเราก็เปนผูหน่ึงในบรรดาสาวกเหลาน้ัน      ถึงอยางน้ัน     จิต ของเราก็ยังหาพน
จากอาสวะเพราะไมถือมั่นไดไม.       อันที่จริง    โภคะในสกุลของเรา     ก็ยังมีอยู
มากเราอาจจะใชสอยโภคะและบาํเพ็ญบุญไดอยู,      ถากระน้ัน    เราควรสึกไปใช
สอยโภคะ     และบําเพ็ญบญุเอาจะดีกวา”    ดังน้ี   มิใชหรือ ? 

 “เปนเชนน้ันจริง    พระเจาขา.”   พระโสณะทูลตอบ. 

 ดูกอนโสณะ ! เธอมีความคิดในเร่ืองน้ี เปนอยางไร :  เมื่อกอนแตครั้ง
เธอยังเปนคฤหัสถ    เธอเชี่ยวชาญในเร่ืองเสียงแหงสายพิณ    มิใชหรอื ? 

 “เปนเชนน้ี   พระเจาขา” 

 ดูกอนโสณะ ! เธอจะสําคัญขอน้ีเปนไฉน :  เมื่อใด สายพิณของเธอขึง
ตึงเกินไป    เมื่อน้ัน     พิณของเธอจะมีเสียงไพเราะนาฟงหรอื  จะใชการไดหรือ ? 

 “ไมเปนเชนน้ัน   พระเจาขา.” 

 ดูกอนโสณะ ! เธอจะสําคัญขอน้ีเปนไฉน :    เมื่อใด   สายพิณของเธอ
ขึงหยอนเกินไป    เมื่อน้ัน      พิณของเธอจะมีเสียงไพเราะนาฟงหรือ      จะใชการ
ไดหรอื ? 
 
                  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ฉกฺก.   อ ํ  ๒๒/๔๑๘/๓๒๖,       ตรัสแกทานโสณะ   ผูคิดจะลาสิกขา.  
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“ไมเปนเชนน้ัน   พระเจาขา” 

ดูกอนโสณะ !  แตวา  เมื่อใด  สายพิณของเธอ  ไมตึงนักหรือไมหยอน
นักขึงไดระเบียบเสมอ ๆ  กันแตพอด ี  เมื่อน้ัน   พิณของเธอ  ยอมมีเสียง   ไพเราะ
นาฟงหรือ    ใชการไดดีมิใชหรือ ? 

“เปนเชนน้ัน    พระเจาขา.” 

ดูกอนโสณะ !  ขอน้ีก็เปนเชนน้ันแล    กลาวคือ     ความเพยีรที่บุคคล
ปรารภจัดเกินไป ยอมเปนไปเพือ่ความฟุงซาน, ที่ยอหยอนเกินไปยอมเปนไปเพื่อ
ความเกียจคราน.   โสณะ !  เพราะเหตุน้ันแล เธอจงต้ังความเพยีรแตพอด,ี  จงเขา
ใจความท่ีอนิทรียทั้งหลาย๑     ตองเปนธรรมชาติเสมอ ๆ กัน,   จงกําหนดหมายใน
ความพอดน้ัีนไวเถิด. 

“พระเจาขา !   ขาพระองคจักปฏบัิติอยางน้ัน”. 
 
กาลตอมา     ทานพระโสณะไดเริ่มต้ังความเพียรแตพอเสมอ ๆ กัน      ไมย่ิงไมหยอน,      ไดทราบความท่ีอินทรีย

ท้ังหลายตองเปนธรรมชาติเสมอ ๆ กัน     กําหนดหมายในขอน้ันไวแลว,     ก็ปลีกตัวออกจากหมูอยูแตผูเดียว    ไมประมาท   
ทําความเพียรเผากิเลส    มีตนสงไปแลวในแนวน้ัน,     ไมนานนักก็ไดทําใหรูแจงถึงท่ีสุดของพรหมจรรยอันยอดเย่ียม    ซึ่ง
เปนท่ีตองประสงคของเหลากุลบุตรผูออกบวชจากบานเรือน   เปนผูไมมีบานเรือน    ดวยปญญาอันย่ิงเองในทิฏฐธรรม
เขาถึงแลวแลอยู.     ทานไดรูวา    “ชาติของเราส้ินแลว   พรหมจรรยไดอยูจบแลว     กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว    กิจอื่น 
เพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี”   ดังน้ี.      ทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงแลวในโลก. 
 

ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง๒ 
อานนท ! ก็สารีบุตร พาเอาสีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ  วิมุตติขันธ

วิมุตติญาณทัสสนขันธ     ติดตัวปรินิพพานไปดวยหรอื ? 

 
                 ๑.   อินทรียท้ังหลายในที่น้ีคือ   สัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ   ปญญา. 

๒.   บาล ี   พระพุทธภาษิต     มหาวาร.    สํ.    ๑๙/๒๑๖/๗๓๖,         ตรัสแกทานพระอานนท       ผูเศราสลดในขาว
การปรินิพพานของทานพระสารีบุตร       ซึ่งจุนทสามเณรนํามาบอกเลา      ท่ีพระอารามเชตะวัน     ใกลนครสาวัตถี. 
 



๒๗๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !     ทานพระสารีบุตร    จะไดพาเอาสีลขนัธ    ฯลฯ    วิมุตติญาณทัสสนะขันธของพวก  
ขาพระองค      ติดตัวปรินิพพานไปดวย      ก็หามิได,        แตวาสําหรับพวกขาพระองคน้ัน      ทานพระสารีบุตร    เปนผู
กลาวสอน   ช้ีแจงใหรู   ใหเห็น   ช้ีชวนใหรับเอาไปปฏิบัติ   ใหกลาในการทํา   ใหพอใจในการทํา ,    เปนผูไมเหน็ดเหน่ือย
ในการแสดงธรรม     เปนผูอนุเคราะหแกเพ่ือนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันท้ังหลาย ;     พวกขาพระองคท้ังหลาย      ยัง
ตามระลึกโอชะอนัเกิดแตธรรม,     โภคะอันเปนธรรม,     และการอนุเคราะหดวยธรรม,      ของทานพระสารีบุตรน้ันไดอยู
พระเจาขา”    ทานพระอานนทกราบทูล. 

 
อานนท ! เราไดกลาวเตือนไวกอนแลวมิใชหรือวา     “ความเปนตาง ๆ

ความพลัดพราก     ความเปนอยางอื่น      จากของรักของชอบใจทั้งส้ิน      ยอมม ี;
อานนท !   ขอน้ัน   จักไดมาแตไหนเลา  :  ส่ิงใดเกิดข้ึนแลว   เปนแลว    อันปจจัย
ปรุงแลว    มีความชํารดุไปเปนธรรมดา,    ส่ิงน้ันอยาชํารุดไปเลย   ดังน้ี ;    ขอน้ัน
ยอมเปนฐานะที่มีไมได”. 

 
อานนท ! เปรียบเหมอืนเมื่อตนไมใหญ    มีแกนเหลืออยู     สวนใดเกา

คร่ํากวาสวนอื่น       สวนน้ันพึงยอยยับไปกอน,       ขอน้ี    ฉันใด ;         อานนท !
เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญมีธรรมเปนแกนสารเหลืออยู,     สารีบุตรปรินิพพานไปแลว
ฉันน้ันเหมือนกัน.   อานนท !   ขอน้ัน   จักไดมาแตไหนเลา :      ส่ิงใดเกิดข้ึนแลว
เปนแลว   อันปจจัยปรุงแลว     มีความชํารุดไปเปนธรรมดา     ส่ิงน้ันอยาชํารุดไป
เลย   ดังน้ี ;    ขอน้ัน   ยอมเปนฐานะท่ีมีไมได. 

 
อานนท ! เพราะฉะน้ัน ในเรื่องน้ี พวกเธอทั้งหลาย จงมีตนเปน

ประทีป    มีตนเปนสรณะ   อยาเอาสิ่งอื่นเปนสรณะเลย ;    จงมีธรรมเปนประทีป   
มีธรรมเปนสรณะ     อยามสีิ่งอืน่เปนสรณะเลย. 
 
 

 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๗๙ 
 

 

อานนท ! ภิกษ ุ  มีตนเปนประทีป  มีตนเปนสรณะ    ไมเอาส่ิงอื่นเปน
สรณะ,      มีธรรมเปนประทีป      มีธรรมเปนสรณะ     ไมเอาส่ิงอืน่เปนสรณะน้ัน
เปนอยางไรเลา ? 
 

อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี      พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ   อยู,
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ อยู,     พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ
อยู,      พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายเนือง ๆ อยู ;   มีเพียรเผากิเลส   มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม       มีสติ       จะพึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
อานนท !      ภิกษุอยางน้ีแล ชื่อวามีตนเปนประทีป   มตีนเปนสรณะ ไมเอาส่ิงอื่น
เปนสรณะ ;     มีธรรมเปนประทีป     มีธรรมเปนสรณะ     ไมเอาส่ิงอื่นเปนสรณะ
เปนอยู. 

 
อานนท ! ในกาลบัดน้ีก็ดี     ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี       ใครก็ตาม

จักตอง   มีตนเปนประทีป    มีตนเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ ; มีธรรมเปน
ประทีป        มีธรรมเปนสรณะ      ไม เอาสิ่งอื่นเปนสรณะ        เปนอยู .
อานนท  !   ภิกษุพวกใด    เปนผูใครในสิกขา,     ภิกษุพวกน้ันจักเปนผูอยู
ในสถานะอันเลิศท่ีสุดแล. 
 

ผูไมประมาทในความตายแทจริง๑ 
 

ภิกษ ุท. ! มรณสติ     (ความระลึกถึงความตาย)     อันบุคคลเจริญทําให
มากแลว   ยอมมผีลใหญ   มีอานิสงสใหญ   หย่ังลงสูนิพพาน  มีนิพพานเปนที่สุด.
พวกเธอเจริญมรณสติอยูบางหรือ ? 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อฏฐก.   อ.ํ   ๒๓/๓๒๗/๑๗๐,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย    ท่ีหมูบานนาทิกะ. 



๒๘๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 เม่ือรับส่ังดังน้ันแลว   ภิกษุรูปหน่ึงทูลข้ึนวา    “แมขาพระองคก็เจริญมรณสติอยู พระเจาขา”. 
 พ.     “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?   ภิกษุ !” 
 ภิ.        “ขาแตพระองคผูเจริญ !     ในการเจริญมรณสติน้ี    ขาพระองคมีความคํานึงอยางน้ีวา 

‘โอหนอ        เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพยีงวันหน่ึงคืนหน่ึง.        เราพึงใสใจถงึคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเจาเถิด.    การปฏิบัติตามคําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ’   ดังน้ี.     ขาพระองคเจริญ 
มรณสติอยางน้ีแล    พระเจาขา”. 

 อีกรูปหน่ึงทูลวา     “ถึงขาพระองค    ก็เจริญมรณสติอยู   พระเจาขา”. 
 พ.     “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?   ภิกษุ !” 
 ภิ.       “ ขาแตพระองคผูเจริญ !    ในการเจริญมรณสติน้ี     ขาพระองคมีความคํานึงอยางน้ีวา 

‘โอหนอ          เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพยีงชั่วเวลากลางวัน.      เราพึงใสใจถึงคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเจาเถิด.    การปฏิบัติตามคําสอน   ควรทําใหมากแลวหนอ’   ดังน้ี.    ขาพระองคเจริญ 
มรณสติอยางน้ีแล    พระเจาขา”. 

 อีกรูปหน่ึงทูลวา     “ถึงขาพระองค    ก็เจริญมรณสติอยู    พระเจาขา”. 
 พ.     เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?   ภิกษ ุ! 
 ภิ.       “ขาแตพระองคผูเจริญ !     ในการเจริญมรณสติน้ี     ขาพระองคมีความคํานึงอยางน้ีวา 

‘โอหนอ     เราอาจจะมชีีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จมื้อหน่ึง.     เราพึง 
ใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.         การปฏิบัติตามคําสอน        ควรทําใหมากแลวหนอ’ 
ดังน้ี.   ขาพระองคเจริญมรณสติอยางน้ีแล พระเจาขา”. 

 อีกรูปหน่ึงทูลวา    “ถึงขาพระองค    ก็เจริญมรณสติอยู    พระเจาขา”. 
 พ.     “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?   ภิกษุ ! 
 ภิ.        “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ในการเจริญมรณสติน้ี      ขาพระองคมีความคํานึงอยางน้ีวา 

‘โอหนอ    เราอาจจะมชีีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง ๔ - ๕ คํา.   เรา 
พึงใสใจถงึคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.      การปฏิบัติตามคําสอน       ควรทําใหมากแลวหนอ’ 
ดังน้ี    ขาพระองคเจริญมรณสติแมอยางน้ีแล    พระเจาขา”. 

 อีกรูปหน่ึงทูลวา     “ถึงขาพระองค     ก็เจริญมรณสติอยู     พระเจาขา”. 
 พ.      “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?   ภกิษุ !” 
 ภิ.        “ขาแตพระองคผูเจริญ !    ในการเจริญมรณสติน้ี     ขาพระองคมีความคํานึงอยางน้ีวา 

 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๘๑ 
 

 

‘โอหนอ      เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพยีงชั่วขณะทีฉ่ันอาหารเสร็จเพียงคําเดยีว.     เรา 
พึงใสใจถงึคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.      การปฏิบัติตามคําสอน      ควรทําใหมากแลวหนอ’ 
ดังน้ี.    ขาพระองค เจริญมรณสติแมอยางน้ีแล   พระเจาขา”. 

อีกรูปหน่ึงทูลวา     “ถึงขาพระองค   ก็เจริญมรณสติอยู    พระเจาขา”. 
พ.     “เธอเจริญมรณสติอยางไรเลา ?     ภิกษ ุ! 
ภิ.       “ขาแตพระองคผูเจริญ !     ในการเจริญมรณสติน้ี      ขาพระองคมีความคํานึงอยางน้ีวา 

‘โอหนอ      เราอาจจะมชีีวิตอยูไดเพียงชั่วขณะที่หายใจเขาแลวหายใจออก      หรือช่ัว 
ขณะหายใจออกแลวหายใจเขา.     เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.    การปฏิบัติตาม 
คําสอน  ควรทําใหมากแลวหนอ’   ดังน้ี.   ขาพระองคเจริญมรณสติแมอยางน้ีแล   พระเจาขา”. 

เม่ือสิ้นคําทูลทั้งหมดแลว,    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา :- 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุพวกทีเ่จริญมรณสติอยางน้ีวา     “โอหนอ    เราอาจจะมี

ชีวิตอยูได   เพียงวันหน่ึงคืนหน่ึง _ _ ดังน้ีก็ดี,   เราจจะมีชีวิตอยูได    เพียงชัว่เวลา
กลางวัน _ _ ดังน้ีก็ดี,  เราอาจจะมีชีวิตอยูได  เพียงชั่วขณะทีฉ่ันบิณฑบาตเสร็จมื้อ
หน่ึง _ _ ดงัน้ีก็ดี,          เราอาจจะมีชีวิตอยูได          เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จ
เพียง ๔ - ๕ คํา.    เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมพีระภาคเจาเถิด.    การปฏิบัติ
ตามคําสอน   ควรทําใหมากแลวหนอ”  ดังน้ีก็ดี ;    ภิกษุเหลาน้ี   เราเรียกวายังเปน
ผูประมาทอยู   ยังเจริญมรณสติ   เพ่ือความสิ้นอาสวะชาไป. 

ภิกษ ุท. ! ฝายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอยางน้ีวา   “โอหนอ  เราอาจจะ
มีชีวิตอยูได       เพียงชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพยีงคําเดียว _ _ ”  ดังน้ีก็ด,ี          วา
“โอหนอ       เราอาจจะมีชีวิตอยูได     เพียงชั่วขณะที่หายใจเขา      แลวหายใจออก
หรอืชัว่ขณะหายใจออกแลวหายใจเขา.    เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมพีระภาคเจา
เถิด.   การปฏิบัติตามคําสอน   ควรทําใหมากแลวหนอ”   ดังน้ีก็ดี ;   ภิกษุเหลาน้ี   
เราเรียกวา     เปน     ผูไมประมาทแลว,     เปนผูเจริญมรณสติเพ่ือความสิ้น
อาสวะอยางแทจริง. 



๒๘๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษ ุท. ! เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี     พวกเธอทั้งหลาย   พึงสําเหนียกใจ
ไววา       “เราทั้งหลาย     จักเปนผูไมประมาทเปนอยู,       จักเจริญมรณสต ิ    เพื่อ
ความส้ินอาสวะอยางแทจริง”   ดังน้ี.    ภิกษุ ท.  !    เธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจ
ไวอยางน้ีแล. 
 

ทางรอดสําหรับภิกษุไข ๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุไขผูมกํีาลังนอยรูปใด  ไมละจากธรรมหาอยาง,   เธอพึง

หวังผลอันน้ีได  คือ   เธอจักทําใหแจงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได
เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย        ดวยปญญาอันย่ิงเอง       ในทิฏฐธรรม
เขาถึงแลวแลอยู   ตอกาลไมนานเลย.   ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ :- 
 

(๑)     เปนผูพิจารณาเห็นความไมงามในกายอยูเปนประจํา ; 
(๒)    เปนผูมีการกําหนดหมายความปฏิกูล    ในอาหาร    อยูเปนประจํา ; 
(๓)   เปนผูมีการกําหนดหมายความไมนายนิดี     ในโลกทั้งปวง     อยูเปน

ประจํา ; 
(๔)   เปนผูมีการกําหนดหมายความไมเทีย่ง      ในสังขารทั้งปวง    อยูเปน

ประจํา ; 
(๕)   เปนผูมีสติ    อันตนเขาไปต้ังไวดแีลวในกาย     แลวเห็นการเกิดดับใน

ภายใน. 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๖๐/๑๒๑,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย    ปรารภภิกษุไข    ซึ่งมี                 
อาการหนักรูปหน่ึง   ท่ีกูฏาคารศาลา   ปามหาวัน   ใกลนครเวสาล.ี 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๘๓ 
 

 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุไขผูมกํีาลังนอยรูปใด    ไมละจากธรรมหาอยางเหลาน้ี, 
เธอพึงหวังผลอันน้ีได     คือ     เธอจักทําใหแจงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ      อันหา
อาสวะมิได       เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย      ดวยปญญาอันย่ิงเอง  
ในทิฏฐธรรม    เขาถึงแลวแลอยู    ตอกาลไมนานเลย   แล. 
 

ผูอยูใกลนิพพาน๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ  เมื่อประกอบพรอมดวยธรรมส่ีอยางแลว   ไมอาจที่จะ

เส่ือมเสีย     มีแตจะอยูใกลนิพพานอยางเดียว.     ธรรมส่ีอยางอะไรบางเลา ?      ส่ี
อยางคือ    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เปนผูสมบูรณดวยศีล,     เปนผูคุมครอง     
ทวารในอินทรียทั้งหลาย,   เปนผูรูประมาณในโภชนะ,   เปนผูตามประกอบใน
ชาคริยธรรมอยูเปนประจํา. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุ  เปนผูสมบูรณดวยศีล      เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เปนผูมีศีล,    มีการสํารวมดวยปาติโมกขสังวร,    มีมรรยาท
และโคจรสมบูรณอยู,     เปนผูเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลายแมเล็กนอย,    สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.       ภิกษุ ท. !     ภิกษุอยางน้ี     ชื่อวาเปนผูสมบูรณ
ดวยศีล. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุ       เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย         เปน
อยางไรเลา ?      ภิกษุ ท. !    ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี   ไดเห็นรูปดวยตา,      ไดฟงเสียง
ดวยห,ู     ไดดมกลิ่นดวยจมูก,     ไดล้ิมรสดวยล้ิน,     ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย
และไดรูธรรมารมณดวยใจแลว       ก็ไมรวบถือเอาทั้งหมด        และไมแยกถือเอา 
  
                ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๕๐/๓๗. 



๒๘๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เปนสวน ๆ ๑ ;       ส่ิงที่เปนอกุศลลามกคืออภชิฌาและโทมนัส      มักไหลไปตาม
ภิกษุผูไมสํารวม ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ     เพราะการไมสํารวมอนิทรียใดเปนเหตุ, 
เธอก็ปฏิบัติเพื่อปดก้ันอินทรียน้ันไว,       เธอรักษา      และถึงความสํารวม   ตา  หู
จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ.        ภิกษุ ท. !       ภิกษุอยางน้ีชื่อวา    เปนผูคุมครองทวาร
ในอินทรียทั้งหลาย. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุ         เปนผูรูประมาณในโภชนะ          เปนอยางไรเลา ?
ภิกษ ุท.  !    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    พิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉันอาหาร,  ไมฉัน
เพื่อเลน   ไมฉันเพื่อมวัเมา   ไมฉันเพื่อประดับ   ไมฉันเพื่อตกแตง,      แตฉันเพียง
เพื่อใหกายน้ีต้ังอยูได          เพื่อใหชีวิตเปนไป      เพื่อปองกันความลําบาก      เพื่อ
อนุเคราะหพรหมจรรย   โดยกําหนดรูวา  “เราจะกําจัดเวทนาเกา  (คือหิว) เสียแลว
ไมทําเวทนาใหม  (คืออิ่มจนอึดอดั)  ใหเกิดข้ึน,    ความที่อายุดําเนินไปได    ความ
ไมมีโทษเพราะอาหาร และความอยูผาสุกสําราญจะมีแกเรา”    ดังน้ี.       ภิกษุ ท. !
ภิกษุอยางน้ี    ชื่อวา   เปนผูรูประมาณในโภชนะ. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุ     เปนผูตามประกอบในชาคริยธรรมอยูเนืองนิจ    เปน
อยางไรเลา ?         ภิกษุ ท. !        ภิกษุในธรรมวินัยน้ี         ยอมชําระจิตใหหมดจด
ส้ินเชิงจากกิเลสที่ก้ันจิต    ดวยการเดินจงกรม   ดวยการน่ัง    ตลอดวันยังคํ่าไปจน
ส้ินยามแรกแหงราตร,ี         ครั้นยามกลางแหงราตร ี        ยอมสําเร็จการนอนอยาง
ราชสีห   (คือ)   ตะแคงขางขวา    เทาเหล่ือมเทา      มีสติสัมปชญัญะในการลุกข้ึน, 
ครั้นยามสุดทายแหงราตรี  กลับลุกข้ึนแลว    ก็ชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจากกิเลส
ที่ก้ันจิต      ดวยการเดินจงกรม       และดวยการน่ังอีก.     ภิกษุ ท. !     ภิกษุอยางน้ี 
 
 

๑.   คือการไมรวบถือเอาผัสสะท้ังหมดเปนตัวเราของเรา    หรือไมแยกถือแตละสวนขององคประกอบผัสสะวา
เปนตัวเรา   ของเรา   (สําหรับผูเดินมรรคในระดับผัสสะ),      และการไมถือเอาเปนอารมณสําหรับยินดียินราย    ท้ังโดย
สวนรวมและสวนปลีกยอย    ของอารมณน้ัน ๆ   (สําหรับผูเดินมรรคในระดับเวทนา). 
 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๘๕ 
 

 

ชื่อวา       เปนผูตามประกอบในชาคริยธรรมอยูเนืองนิจ. 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุ เมื่อประกอบพรอมดวยธรรมส่ีอยางเหลาน้ีแลว ไมอาจ

ที่จะเส่ือมเสีย     มีแตจะอยูใกลนิพพานอยางเดียวแล. 
 

ผูจักทํานิพพานใหแจง๑ 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุผูทีพ่อใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,     ยินดีในความ

คลุกคลีกันเปนหมู ๆ,         ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,
เปนผูพอใจในหมู,    ยินดีในหมู,   ตามประกอบความพอใจในหมู,   อยูแลวหนอ ;
เธอน้ัน   จักมาเปนผูโดดเดีย่ว   ยินดยีิ่งในความสงดัเงียบน้ัน   ขอน้ีไมเปนฐานะท่ี
มีได. 

เมื่อไมเปนผูโดดเดี่ยวยินดีย่ิงในความสงัดเงียบแลว         จักถือเอานิมิตแหง
สมาธิจิต    และวิปสสนาจิตไดน้ัน   ขอน้ีก็ไมเปนฐานะที่มีได. 

เมื่อไมไดถือเอานิมิตแหงสมาธิจิต  และวิปสสนาจิตแลว.   จักยังสัมมาทิฏฐิ
แหงวิปสสนาใหบริบูรณน้ัน    ขอน้ีก็ไมเปนฐานะท่ีมไีด. 

เมื่อไมทําสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณแลว     จักยังสัมมาสมาธิแหง
มรรคและผลใหบริบูรณน้ัน   ขอน้ีก็ไมเปนฐานะท่ีมไีด. 

เมื่อไมทําสัมมาสมาธแิหงมรรคและผลใหบริบูรณแลว        จักละสัญโญชน
ทั้งหลายน้ัน    ขอน้ีก็ไมเปนฐานะท่ีมไีด. 

เมื่อไมละสัญโญชนทัง้หลายแลว    จักทํานิพพานใหแจงน้ัน   ขอน้ีก็ไมเปน
ฐานะที่มไีดเลย. 

. . . . .        . . . . .        . . . . . 

 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ฉกฺก.   อ.ํ   ๒๒/๔๗๑/๓๓๙. 
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 ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูทีไ่มพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,         ไมยินดี
ในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,       ไมตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกัน
เปนหมู ๆ,    ไมเปนผูพอใจในหมู,   ไมยินดีในหมู,     ไมตามประกอบความพอใจ
ในหมู,   อยูแลวหนอ ;         เธอน้ัน    จักมาเปนผูโดดเดีย่ว     ยินดียิ่งในความสงดั
เงียบน้ัน      ขอน้ีเปนฐานะท่ีมไีดเปนได. 

 เมื่อเปนผูโดดเดี่ยวยินดีย่ิงในความสงัดเงียบแลว   จักถือเอานิมิตของสมาธิ
จิตและของวิปสสนาจิตไดน้ัน     ขอน้ีเปนฐานะท่ีมไีดเปนได. 

 เมื่อถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปสสนาจิตไดแลว  จักยังสัมมาทิฏฐิ
แหงวิปสสนาใหบริบูรณไดน้ัน   ขอน้ีเปนฐานะท่ีมีไดเปนได. 

 เมื่อทําสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบรบิูรณไดแลว    จักยังสัมมาสมาธิแหง
มรรคและผลใหบริบูรณไดน้ัน   ขอน้ีเปนฐานะท่ีมีไดเปนได. 

 เมื่อทําสัมมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบริบูรณไดแลว      จักละสัญโญชน
ทั้งหลายไดน้ัน    ขอน้ีเปนฐานะที่มีไดเปนได. 

 เมื่อละสัญโญชนทั้งหลายไดแลว    จักทาํนิพพานใหแจงไดน้ัน    ขอน้ีเปน
ฐานะที่มไีดเปนไดแล. 
 

ผูเปนอยูอยางถูกพระพุทธอัธยาศัย๑ 
 
 ภิกษุ ท. ! เราเปนผูมั่นแลวในขอปฏิบัติน้ี.     ภิกษุ ท.  !           เราเปนผู 

  
 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อานาปานสติสูตร   อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๙๑/๒๘๓,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลายในวันเพ็ญ
เดือนสิบเอ็ด,   วนัน้ัน   พระพุทธองคเสด็จประทับน่ังกลางแจง    แวดลอมดวยหมูภิกษุ    ทรงแลดูหมูภิกษุ   ซึ่งลวนแตเปน
ผูสงบน่ิงเฉยอยู,      ณ   ท่ีบุพพาราม    มิคารมาตุปราสาท. 
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มีจิตมั่นแลวในขอปฏิบัติน้ี.๑           ภิกษุ ท. !     เพราะฉะน้ันในเร่ืองน้ี     พวกเธอ
ทั้งหลาย     จงปรารภความเพยีรใหยิ่งกวาประมาณ     เพื่อถึงสิ่งทีย่ังไมถึง     เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ังไมบรรลุ    เพื่อทําใหแจงสิ่งทีย่ังไมทําใหแจง.   เราจักรอคอยพวกเธอ
ทั้งหลายอยู   ณ   ที่นครสาวัตถีน้ีแล    จนกวาจะถึงวันทายแหงฤดูฝนครบสี่เดือน    
เปนฤดูที่บานแหงดอกโกมุท   (เพ็ญเดือนสิบสอง). 
 

พวกภิกษุผูเปนชาวชนบทไดทราบขาวน้ี   ก็พากันหลั่งไหลไปสูนครสาวัตถ ี     เพ่ือเฝาเย่ียมพระผูมีพระภาคเจา.       
ฝายพระเถระผูมีช่ือเสียงคนรูจักมาก    ซึ่งมีทานพระสารีบุตร   พระมหาโมคคัลลานะ     พระมหากัสสปะพระมหากัจจายนะ      
พระมหาโกฏฐิตะ    พระมหากัปปนะ    พระมหาจุนทะ    พระเรวัต    พระอานนท      และพระเถระรูปอื่นอีกหลายทาน  
แบงกันเปนพวก ๆ  พากันสั่งสอนพร่ําช้ีแจง  พวกภิกษุใหม ๆ อยางเต็มท่ี :   พวกละสิบรูปบาง  ย่ีสิบรูปบาง  สามสิบรูป          
บาง   สี่สิบรูปบาง.   สวนภิกษุใหม ๆ เหลาน้ัน   เม่ือไดรับคําส่ังสอน    ไดรับคําพร่ําช้ีแจงของพระเถระผูมีช่ือเสียงท้ังหลาย
อยู        ก็ยอมรูคุณวิเศษอันกวางขวางอยางอื่น ๆ  ย่ิงกวาแตกอน ;        เปนดังน้ีจนกระท่ังถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง. 

ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา   จึงไดตรัสกับภิกษุท้ังหลายสืบไปวา :- 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุบริษทัน้ี   ไมเหลวไหลเลย.    ภิกษุ ท. !     ภิกษุบรษิัทน้ี
ไมเหลวแหลกเลย.     ภิกษุบริษทัน้ี    ต้ังอยูแลวในธรรมท่ีเปนสาระลวน. 

ภิกษ ุท. ! บริษัทเชนใด มีรูปลักษณะทีน่าบูชา นาตอนรับ นารับ
ทักษิณาทาน     นาไหว     เปนเน้ือนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลก  ;     หมูภิกษุน้ี      ก็มี
รูปลักษณะเชนน้ัน,       ภิกษุบริษทัน้ี    ก็มีรูปลักษณะเชนน้ัน. 

ภิกษ ุท. ! บริษัทเชนใด มีรูปลักษณะทีท่านอันบุคคลใหนอย  แตกลับ 
มีผลมาก   ทานที่ใหมาก   ก็มีผลมากทวียิ่งขึ้น ;     หมูภิกษน้ีุ   ก็มีรูปลักษณะ
เชนน้ัน,      ภิกษุบริษทัน้ี    ก็มีรูปลักษณะเชนน้ัน. 

ภิกษ ุท. ! บริษัทเชนใด      มีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะไดเห็น ;    หมู
ภิกษุน้ี     ก็มีรูปลักษณะเชนน้ัน,      ภิกษุบริษทัน้ี    ก็มีรูปลักษณะเชนน้ัน. 
 
 

 
                 ๑.   หมายถึงพรหมจรรยน้ี   ท่ีภิกษุพากันปฏิบัติ   และส่ังสอนสืบ ๆ กันไปอยู. 
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ภิกษ ุท. ! บริษัทเชนใด  มีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็น    แมจะตอง
เดินสิ้นหนทางนับดวยโยชน ๆ    ถึงกับตองเอาหอเสบียงไปดวยกต็าม ;    หมูภิกษุ
น้ี   ก็มีรูปลักษณะเชนน้ัน,    ภิกษุบริษัทน้ี    ก็มีรูปลักษณะเชนน้ัน. 

ภิกษ ุท. ! ในหมูภิกษน้ีุ มีพวกภกิษุซ่ึงเปน พระอรหันต ผูส้ินอาสวะ
แลว   ผูอยูจบพรหมจรรยแลว   มีกิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว    มีภาระปลงลงได
แลว     มีประโยชนของตนเองบรรลุแลวโดยลําดับ      มีสัญโญชนในภพส้ินแลว
หลุดพนแลวเพราะรูทั่วถึงโดยชอบ ;     พวกภิกษุแมเห็นปานน้ี     ก็มีอยูในหมู
ภิกษุน้ี. 

ภิกษ ุท. ! ในหมูภิกษน้ีุ    มีพวกภิกษุซ่ึงส้ินสัญโญชนเบื้องตํ่าหา   เปน
โอปปาติกะแลว  จักปรินิพพานในที่น้ัน  ไมเวียนกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา ;    
พวกภิกษุแมเห็นปานน้ี    ก็มีอยูในหมูภิกษน้ีุ. 

ภิกษ ุท. ! ในหมูภิกษน้ีุ  มีพวกภกิษุซ่ึงส้ินสัญโญชนสาม   และมีความ
เบาบางไปของ   ราคะ   โทสะ   โมหะ   เปน     สกทาคามี   มาสูโลกน้ีอีกครั้งเดียว
เทาน้ัน   แลวจักกระทําที่สุดแหงทุกขได  ;       พวกภิกษุแมเห็นปานน้ี     ก็มีอยูใน
หมูภิกษุน้ี. 

ภิกษ ุท. ! ในหมูภิกษน้ีุ  มีพวกภกิษุซ่ึงส้ินสัญโญชนสาม  เปนโสดาบัน
มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   ผูเที่ยงแท   ผูแนที่จะตรัสรูขางหนา ;   พวกภิกษุ          
แมเห็นปานน้ี    ก็มีอยูในหมูภิกษุน้ี. 

ภิกษ ุท. ! ในหมูภิกษน้ีุ       มีพวกภิกษุซ่ึง        ประกอบความเพยีรเปน
เคร่ืองตองทําเนือง ๆ    ในการอบรมสติปฏฐานส่ี,    สัมมัปปธานส่ี,     อิทธิบาทส่ี,
อินทรียหา,    พละหา,     โพชฌงคเจ็ด,     อริยมรรคมอีงคแปด,    เมตตา,    กรุณา,
มุทิตา,    อุเบกขา,     อสุภ,     อนิจจสัญญา,    และอานาปานสติ ;       พวกภิกษุแม
เห็นปานน้ี   ก็มีอยูในหมูภิกษุน้ี. 
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(ฆ.   เก่ียวกับการประพฤติพรหมจรรย  ๑๔  เรื่อง) 
 
 

จุดประสงคของพรหมจรรย ๑ 
 
ภิกษ ุท. ! พรหมจรรยน้ี        มิใชมีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ

เปนอานิสงส,          พรหมจรรยน้ี          มิใชมีความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส,
พรหมจรรยน้ี มิใชมีความถึงพรอมแหงสมาธิเปนอานิสงส, พรหมจรรยน้ี              
มิใชมีความถึงพรอมแหงญาณทสัสนะเปนอานิสงส. 

ภิกษ ุท. ! ก็เจโตวิมุตติอันไมกําเริบ     อันใดมีอยู,       พรหมจรรยน้ี
มีเจโตวิมุตติน่ันแหละเปนประโยชนท่ีมุงหมาย,   มีเจโตวิมุตติน่ันแหละ
เปนแกนสาร,       มีเจโตวิมุตติ   น่ันแหละเปนผลสุดทายของพรหมจรรย   แล. 

 
เครื่องประดับของพรหมจรรย ๒ 

 
ภิกษ ุท. ! พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูน้ี         มีการทําตามสิกขาเปน

อานิสงส,    มีปญญาเปนยอด,    มีวิมุตตเิปนแกนสาร,   มีสติเปนอธิปไตย. 
ภิกษ ุท. ! พรหมจรรยมีการทําตามสิกขาเปนอานิสงส  เปน

อยางไรเลา ?     ภิกษุ ท. !    ในกรณีน้ี,    สิกขาที่เน่ืองดวยอภิสมาจาร    เราบัญญัติ
แลวแกสาวกทั้งหลาย    เพื่อใหคนที่ยังไมเล่ือมใสเกิดความเล่ือมใส     เพื่อใหคน
ที่เล่ือมใสแลว    เล่ือมใสย่ิงข้ึน.     สิกขาที่เน่ืองดวยอภิสมาจาร      เราบัญญัติแลว 
  
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาสาโรปมสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๓๗๓/๓๕๒. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อ.ํ   ๒๑/๓๒๙/๒๔๕. 
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แกสาวกทั้งหลาย       เพื่อใหคนที่ยังไมเล่ือมใสเกิดความเล่ือมใส       เพื่อใหคนที่
เล่ือมใสแลวเล่ือมใสย่ิงข้ึน,   ในลักษณะอยางใด ๆ ;   สาวกน้ันก็เปนผูทําตาม
สิกขาน้ัน ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท  
ทั้งหลาย,  ในลักษณะอยางน้ัน ๆ.   อน่ึง   สิกขาทีเ่ปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย 
เราบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย   เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง.         
สิกขาที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย       เราบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย       เพื่อ
ความส้ินทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง,     ในลักษณะอยางใด ๆ ;    สาวกน้ัน
ก็เปนผูทําตามสิกขาน้ัน    ไมขาด    ไมทะลุ    ไมดาง   ไ มพรอย       สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย,   ในลักษณะอยางน้ัน ๆ     ภิกษ ุท. !   พรหมจรรย
มีสิกขาเปนอานิสงส     เปนอยางน้ีแล. 

 
ภิกษ ุท. ! พรหมจรรยมีปญญาเปนยอด เปนอยางไรเลา ? ภกิษุ ท. !

ในกรณีน้ี,       ธรรมทั้งหลาย   เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย    เพื่อความส้ินทุกข
โดยชอบดวยประการทั้งปวง.      ธรรมทั้งหลาย     เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย
เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง,   ในลักษณะอยางใด ๆ  ;      ธรรม
ทั้งปวงน้ัน      สาวกของเรา    ก็พิจารณาเห็นไดอยางดดีวยปญญา,       ในลักษณะ
อยางน้ัน ๆ.       ภิกษ ุท. !   พรหมจรรยมีปญญาเปนยอด   เปนอยางน้ีแล. 

 
ภิกษ ุท. ! พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนสาร   เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษ ุท. !     ในกรณีน้ี,     ธรรมทั้งหลาย    เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย    เพื่อ
ความส้ินทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง.      ธรรมทั้งหลาย   เราแสดงแกสาวก
ทั้งหลาย  เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง,  ในลักษณะอยางใด ๆ ;      
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ธรรมทัง้ปวงน้ัน    สาวกของเรา    ก็ถูกตองไดแลว๑  ดวยความหลุดพน,    ใน
ลักษณะอยางน้ัน ๆ   ภิกษ ุท. !   พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนสาร   เปนอยางน้ีแล. 

 
           ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตย  เปนอยางไรเลา  ?  สติอัน
สาวกของเราต้ังไวดวยดีในภายในวา       “เราจักทําสิกขาท่ีเน่ืองดวยอภิสมาจารที่
ยังไมบริบูรณ     ใหบริบูรณ    ดังน้ีบาง,       เราจักประคับประคองสิกขาที่เน่ือง    
ดวยอภสิมาจารยที่บริบูรณแลวไวดวยปญญา   ในสถานะน้ัน ๆ  ดังน้ีบาง”.              
สติ อันสาวกของเราตั้งไวดวยดใีนภายในวา  “เราจักทําสิกขาทีเ่ปนเบ้ืองตนแหง
พรหมจรรยที่ยงัไมบริบูรณ  ใหบริบูรณ  ดังน้ีบาง,  เราจักประคับประคองสิกขา 
ที่เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยทีบ่ริบูรณแลว  ไวดวยปญญา    ในสถานะน้ัน ๆ
ดังน้ีบาง”.      สติ   อันสาวกของเราตั้งไวดวยดีในภายในวา   “เราจักพิจารณาดวย
ปญญาใหเห็นธรรมที่ยังไมเห็น  ในสถานะน้ัน ๆ ดังน้ีบาง, เราจักประคับประคอง
ธรรมที่พิจารณาเห็นแลวไวดวยปญญา   ในสถานะน้ัน ๆ     ดังน้ีบาง”.     สติ  อัน
สาวกของเราต้ังไวดวยดีในภายในวา   “เราจักถูกตองธรรม  ที่ยงัไมถูกตอง,   ดวย
ความหลุดพน,  ดังน้ีบาง,  เราจักประคับประคองธรรมที่ไดถูกตองแลวไวดวย
ปญญา  ในสถานะน้ัน ๆ  ดังน้ีบาง”  ดังน้ี.    ภิกษ ุท. !    พรหมจรรยมีสติเปน
อธิปไตยเปนอยางน้ีแล. 

 
ภิกษ ุท. ! ที่เรากลาววา  “พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูน้ี.   มีสิกขาเปน

อานิสงส,  มีปญญาเปนยอด,  มีวิมุตติเปนแกนสาร,  มีสติเปนอธิปไตย”    ดังน้ีน้ัน
เรากลาวหมายเอาอธิบายที่วามาน้ีแล. 
 
 

๑.   คําวา   “ถูกตอง”  ในท่ีน้ีหมายถึง    รูรสแหงธรรมท่ีตนไดบรรลุแลว,    ดวยอํานาจ   วิมุตติ   ความหลุดพน
จากกิเลส. 
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ผลของพรหมจรรยที่แยบคาย๑ 
 

ภูมชิะ ! สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง เปนผูที ่ มีความ    
เขาใจถูกตอง,        มีความมุงหมายถูกตอง,        มีคําพูดถูกตอง,        มีการทํางาน
ถูกตอง,       มีการเลี้ยงชีวิตถูกตอง,      มีความพยายามถูกตอง,        มีความระลึก
ถูกตอง,      มีความต้ังจิตมั่นไวอยางถูกตอง  ;      สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน     
ถาแมประพฤติพรหมจรรย     โดยหวังผล      ก็ตองไดรับผล ;    ถาแมประพฤติ
พรหมจรรย       โดยไมหวังผล       ก็ตองไดรับผล ;      ถาแมประพฤติพรหมจรรย   
ทั้งโดยหวังผล  และไมหวังผล  ก็ตองไดรบัผล ;    ถาแมประพฤติพรหมจรรย  
โดยหวังผลก็มิใช  ไมหวังผลกม็ิใช   ก็ยังตองไดรบัผล.   ขอน้ันเพราะเหตุอะไร ?         
เพราะเหตุแหงการไดรับผลน้ัน   เปนส่ิงที่เขาทั้งหลายเหลาน้ัน   ไดทําไวอยา
ลึกซ้ึงแยบคาย. 

 
ภูมชิะ ! เชนเดียวกับบุรุษผูตองการนํ้ามัน    เสาะหานํ้ามัน         เที่ยว 

แสวงหานํ้ามันอยู,          เขาเกลี่ยเย่ือเมล็ดงาลงในราง       ประพรมดวยนํ้าแลวค้ัน 
เรื่อยไป ;  แมบุรษุน้ัน   ทําความหวัง _ _ _ ทําความไมหวัง _ _ _ทั้งทําความหวัง
และความไมหวัง_ _ _ทั้งทําความหวังก็หามิได    ความไมหวังกห็ามิได   ก็ตาม,   
เมื่อเขาเกลี่ยเย่ือเมล็ดงาลงในราง ประพรมดวยนํ้า แลวค้ันอยูเรื่อยไป   บุรุษน้ัน           
ก็ตองไดนํ้ามันอยูเอง.   ขอน้ีเพราะเหตุอะไร ?     เพราะเหตุแหงการไดนํ้ามันน้ัน    
เปนส่ิงที่บุรุษน้ันไดทาํแลว    โดยลึกซ้ึงแยบคาย    ฉันใดก็ฉันน้ัน.         (ทรงใหอุปมา
โดยทํานองน้ีอีกสามขอ     คือบุรุษผูตองการนํ้านม     รีดนํ้านมจากแมโคลูกออน,    บุรุษผูตองการเนย     ปนเนยจากนมท่ี
หมักเปนเย่ือแลว,   บุรุษผูตองการไฟ   สีไฟจากไมแหง,    ก็ยอมไดผลตามท่ีตนตองการ   แมจะทําความหวังหรือความ            
ไมหวังก็ตามผลน้ัน ๆ ก็ยอมมีใหเอง     เพราะไดมีการทําท่ีถูกตองลงไปแลว). 
 

  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ภูมิชสูตร   อุปร.ิ   ม.   ๑๔/๒๗๙/๔๑๔,       ตรัสแกพระภูมิชเถระ   ท่ีเวฬุวัน. 
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โพธิปกขิยธรรม๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันย่ิง ธรรมเหลาน้ัน

พวกเธอท้ังหลาย         พึงรับเอาใหด ี       พึงเสพใหทั่วถึง      พึงอบรม       กระทํา
ใหมาก       โดยอาการที่พรหมจรรยน้ี      จักมั่นคง   ดํารงอยูได     ตลอดกาลนาน.
ขอน้ัน  จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลแกคนเปนอันมาก  เพื่อความสุขแกคนเปน
อันมาก      เพื่ออนุเคราะหโลก,     และเพื่อประโยชนเก้ือกูล     เพื่อความสุขทั้งแก
เทวดาแลมนุษยทั้งหลาย. 

ภิกษ ุท. ! ธรรมเหลาไหนเลา    ที่เราแสดงดวยปญญาอันย่ิง  ?     ธรรม
เหลาน้ันไดแก      สติปฏฐาน ๔       สัมมัปปธาน ๔      อิทธิบาท ๔      อินทรีย ๕
พละ ๕       โพชฌงค ๗       อริยมรรคมีองค ๘. 

ภิกษ ุท. ! ธรรมเหลาน้ีแล     ที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันย่ิง    เปนส่ิง
ที่พวกเธอทั้งหลาย    พึงรับเอาใหด ี   พึงเสพใหทั่วถึง    พึงอบรม   กระทําใหมาก
โดยอาการที่พรหมจรรยน้ี    จักมั่นคง    ดํารงอยูได   ตลอดกาลนาน.          ขอน้ัน
จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลแกคนเปนอันมาก         เพื่อความสุขแกคนเปนอัน
มาก      เพื่ออนุเคราะหโลก,     และเพื่อประโยชนเก้ือกูล     เพื่อความสุข     ทั้งแก
เทวดาแลมนุษยทั้งหลาย. 
 

สติปฏฐานที่เอียงไปนิพพาน๒ 
 

ภิกษ ุท. ! ลําแมนํ้าคงคา      ลุมไปทางทิศตะวันออก      ลาดไปทางทิศ
ตะวันออก      เทไปสูทิศตะวันออก    ขอน้ีแมฉันใด ;         ภิกษ ุท. !  ภิกษุ  อบรม 

  
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาปรินิพพานสูตร   มหา.   ที.   ๑๐/๑๔๐/๑๐๗. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๒๕๔/๘๓๙, ๘๔๐. 
 



๒๙๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สติปฏฐานส่ีอยู      กระทําสติปฏฐานส่ีใหมากอยู    ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน
ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ    อบรมสติปฏฐานส่ี      กระทําสติปฏฐานส่ีใหมากอยู

ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน       ลาดไปทางนิพพาน       เทไปสูนิพพาน        เปน
อยางไรเลา ? 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี      เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ

อยู,   เปนผูพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ อยู,    เปนผูพิจารณาเห็น
จิตในจิตเนือง ๆ  อยู,          เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนือง ๆ  อยู ;
มีความเพียรเผากิเลส      มีความรูสึกตัวทั่วพรอม      มีสติ      พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ อบรมสติปฏฐานส่ีอยู     กระทําสติปฏฐานส่ีใหมากอยู

ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน    ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน    ดวยอาการ
อยางน้ีแล. 
 

สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ลําแมนํ้าคงคา       ลุมไปทางทิศตะวันออก      ลาดไปทางทิศ

ตะวันออก    เทไปสูทิศตะวันออก     ขอน้ีแมฉันใด ;         ภิกษุ ท. !   ภิกษุ  อบรม 
 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๓๑๙/๑๐๙๑ - ๒. 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๙๕ 
 

 

สัมมัปปธานส่ีอยู         กระทําสัมมัปปธานส่ีใหมากอยู        ก็ยอมเปนผูลุมไปทาง
นิพพาน    ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุอบรมสัมมัปปธานส่ี กระทําสัมมัปปธานส่ีใหมากอยู 
ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสูนิพพาน  เปน     
อยางไรเลา ? 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     ยอมยังฉันทะใหเกิด       ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร   ยอมประคองจิต    ต้ังจิตไว    เพื่อการไมใหเกิดขึ้นแหงสิ่ง
อันเปนอกศุลลามกทัง้หลาย    ที่ยังไมเกิด,      เพื่อละเสยีซึง่สิง่อันเปนอกศุลลามก
ที่เกดิขึ้นแลว, เพื่อการเกิดขึ้นแหงกศุลทัง้หลายท่ียังไมเกิดขึ้น, และเพือ่ความ
ตั้งอยูได   ไมเลอะเลือน     เพื่อความงอกงาม   ไพบูลย   เจริญบริบูรณ     แหง       
สิ่งอันเปนกุศลทั้งหลาย    ที่เกิดขึ้นแลว. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุ  อบรมสัมมปัปธานส่ีอยู กระทําสัมมัปปธานส่ีใหมาก
อยู     ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน    ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน    ดวย
อาการอยางน้ีแล. 
 

อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพาน๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ลําแมนํ้าคงคา      ลุมไปทางทิศตะวันออก      ลาดไปทางทิศ

ตะวันออก    เทไปสูทิศตะวันออก   ขอน้ีแมฉันใด ;       ภิกษุ ท. !     ภิกษุ    อบรม
อิทธิบาทส่ีอยู        กระทําอิทธิบาทส่ีใหมากอยู       ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน
ลาดไปทางนิพพาน   เทไปสูนิพพาน   ฉันน้ันเหมือนกัน. 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๓๗๔/๑๒๔๙,๑๒๕๐. 
 



๒๙๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ  อบรมอิทธบิาทส่ี   กระทําอิทธิบาทส่ีใหมากอยู   ยอม
เปนผูลุมไปทางนิพพาน   ลาดไปทางนิพพาน   เทไปสูนิพพาน   เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมอบรมอิทธิบาทประกอบพรอมดวย
เครื่องปรุงแตงอันม ี     สมาธิสัมปยุตดวยฉนัทะ    เปนปธานกิจ,           ยอมอบรม
อิทธิบาทประกอบพรอมดวยเครือ่งปรงุแตง   อันมี  สมาธิสัมปยุตดวยวิริยะ, _ _ _
อันม ี  สมาธิสัมปยุตดวยจิตตะ, _ _ _  อันม ี สมาธสิัมปยุตดวยวิมงัสา, เปนปธาน
กิจ  ;   (คือกิจที่เก่ียวกับการปองกัน,  การละ,  การเจริญ,  และการรักษา) 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ    อบรมอทิธิบาทส่ีอยู       กระทําอิทธิบาทส่ีใหมากอยู
ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน     ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน    ดวยอาการ
อยางน้ีแล. 
 

อินทรียทีเ่อียงไปนพิพาน๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ลําแมนํ้าคงคา       ลุมไปทางทิศตะวันออก      ลาดไปทางทิศ
ตะวันออก    เทไปสูทิศตะวันออก       ขอน้ีแมฉันใด ;       ภิกษ ุท. !  ภิกษ ุ  อบรม
อินทรียหาอยู         กระทําอินทรียหาใหมากอยู        ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน
ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน   ฉันน้ันเหมือนกัน. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุอบรมอินทรียหา  กระทําอินทรียหาใหมากอยู ยอมเปน
ผูลุมไปทางนิพพาน   ลาดไปทางนิพพาน   เทไปสูนิพพาน   เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ยอมอบรมอินทรียคือ    สัทธา      วิริยะ
สติ    สมาธิ    และปญญา,   ชนิดที่อาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไป 
สูความปลอยวาง. 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๒-๓. 
 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๙๗ 
 

 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ อบรมอินทรียหาอยู    กระทําอินทรียหาใหมากอยู   ยอม
เปนผูลุมไปทางนิพพาน     ลาดไปทางนิพพาน     เทไปสูนิพพาน         ดวยอาการ
อยางน้ีแล. 
 

พละที่เอียงไปนิพพาน๑ 
 
ภิกษ ุท. ! ลําแมนํ้าคงคา     ลุมไปทางทิศตะวันออก       ลาดไปทางทิศ

ตะวันออก     เทไปสูทิศตะวันออก     ขอน้ีแมฉันใด ;       ภิกษุ ท. !   ภิกษุ   อบรม
พละหาอยู    กระทําพละหาใหมากอยู       ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน    ลาดไป
ทางนิพพาน   เทไปสูนิพพาน   ฉันน้ันเหมือนกัน. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ  อบรมพละหา    กระทําพละหาใหมากอยู    ยอมเปนผู
ลุมไปทางนิพพาน   ลาดไปทางนิพพาน   เทไปสูนิพพาน   เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    ยอมอบรมสัทธาพละ    วิริยพละ    สติ
พละ    สมาธิพละ   และปญญาพละ,    ชนิดที่อาศัยวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ
นอมไปสูความปลอยวาง. 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ  อบรมพละหาอยู     กระทําพละหาใหมากอยู     ก็ยอม
เปนผูลุมไปทางนิพพาน    ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน           ดวยอาการ
อยางน้ีแล. 
 

โพชฌงคที่เอียงไปนิพพาน๒ 
 

ภิกษ ุท. ! ลําแมนํ้าคงคา     ลุมไปทางทิศตะวันออก       ลาดไปทางทิศ 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๐, ๑๑๐๑. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๑๘๓/๖๖๘. 



๒๙๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ตะวันออก    เทไปสูทิศตะวันออก    ขอน้ีแมฉันใด ;          ภิกษ ุท. !      ภิกษุอบรม
โพชฌงคเจ็ดอยู     กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู     ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน
ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน   ฉันน้ันเหมือนกัน. 
 

ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ    อบรมโพชฌงคเจ็ด     กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู
ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน        ลาดไปทางนิพพาน       เทไปสูนิพพาน        เปน
อยางไรเลา ? 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     ยอมอบรมสติสัมโพชฌงค,    ยอม

อบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค, ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค, ยอมอบรมปติสัม
โพชฌงค,      ยอมอบรมปสสัทธสัิมโพชฌงค,        ยอมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค,      
ยอมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค,        ชนิดทีอ่าศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ  
นอมไปสูความปลอยวาง. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ  อบรมโพชฌงคเจ็ดอยู    กระทําโพชฌงคเจ็ดใหมากอยู

ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน    ลาดไปทางนิพพาน     เทไปสูนิพพาน    ดวยอาการ
อยางน้ีแล. 
 

อัฏฐังคิกมรรคทีเ่อียงไปนิพพาน๑ 
 

ภิกษ ุท. ! ลําแมนํ้าคงคา       ลุมไปทางทิศตะวันออก      ลาดไปทางทิศ 
 

  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ. ๑๙/๔๘/๑๘๓ - ๔. 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๒๙๙ 
 

 

อริยอัฏฐังคิกมรรคอยู     กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากอยู     ก็ยอมเปนผูลุมไป
ทางนิพพาน    ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน   ฉันน้ันเหมือนกัน. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ  อบรมอริยอัฏฐังคิกมรรค    กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรค

ใหมากอยู    ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน     ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน
เปนอยางไรเลา ? 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี      ยอมอบรมสัมมาทิฏฐิ,      ยอมอบรม

สัมมาสังกัปปะ,    ยอมอบรมสัมมาวาจา,   ยอมอบรมสัมมากัมมันตะ,   ยอมอบรม
สัมมาอาชวีะ,      ยอมอบรมสัมมาวายามะ,      ยอมอบรมสัมมาสติ,       ยอมอบรม
สัมมาสมาธิ,        ชนิดที่อาศัยวิเวก         อาศัยวิราคะ       อาศัยนิโรธ         นอมไปสู
ความปลอยวาง. 

 
ภิกษ ุท. ! ภิกษ ุ อบรมอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู    กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรค

ใหมากอยู    ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน     ลาดไปทางนิพพาน    เทไปสูนิพพาน
ดวยอาการอยางน้ีแล. 
 

เชิงรองของจิต๑ 
 

ภิกษ ุท. ! หมอ   ที่ไมมีเชงิรองรับ   ยอมกลิ้งไดงาย.    สวนหมอที่มีเชิง
รองรับ    ยอมกลิ้งไดยาก.            ภิกษุ ท. !      ฉันใดก็ฉันน้ัน   :    จิตที่ไมมีเครื่อง
รองรับ    ยอมหมุนไปไดงาย.     สวนจิต    ที่มีเคร่ืองรองรับ   ยอมหมุนไปไดยาก. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕/๗๘ - ๙. 
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ภิกษ ุท. ! เครื่องรองรับของจิต       เปนอยางไรเลา ?        ภิกษุ ท. !
อริยอัฏฐังคิกมรรคน้ีแล   ไดแก     ความเขาใจอันถูกตอง,      ความดําริอันถูกตอง,
การพูดจาอันถูกตอง,    การทํางานอันถูกตอง,    การเล้ียงชีวิตอันถูกตอง,     ความ
พยายามอันถูกตอง,        ความระลึกอันถูกตอง,         ความต้ังใจมัน่คงอันถูกตอง, 
อริยอัฏฐังคิกมรรคน้ีแล    เปนเคร่ืองรองรับของจิต. 
 

อริยสัมมาสมาธิ ๑ 
 
ภิกษ ุท. ! เราจักแสดง        สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ      ที่ประกอบดวย

มูลฐาน       และเครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง       แกพวกเธอท้ังหลาย.       พวกเธอ
จงฟงขอน้ัน. 

ภิกษ ุท. ! สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ      ที่ประกอบดวยมูลฐาน       และ
เครื่องปรุงพรอมอยางทั่วถึง       เปนอยางไรเลา ?       สัมมาสมาธอิันเปนอริยะน้ัน
ไดแก      ความเขาใจอันถูกตอง,      ความดําริอันถูกตอง,      การพูดจาอันถูกตอง,
การทํางานอันถูกตอง,        การเล้ียงชีวิตอันถูกตอง,        ความพยายามอันถูกตอง, 
ความระลึกอันถูกตอง,        ความต้ังใจมั่นอนัถูกตอง.๒ 

ภิกษ ุท. ! ภาวะแหงความเปนหน่ึงของจิต  แวดลอมแลวดวยองคทั้ง ๗
เหลาน้ีแล         เราเรียกวา        สัมมาสมาธอิันเปนอริยะ     ที่ประกอบดวยมูลฐาน
และเคร่ืองปรุงพรอมอยางทั่วถึง. 

 
  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๒๕ - ๖/๘๑ - ๘๓. 
  ๒.  บาลีบางแหง   เชน   มหาจัตตารีสกสูตร   อุปริ.  ม.   หามีคําวา   “ความต้ังใจม่ันอันถูกตอง”    คําน้ีไม.   

เขาใจวา    บางลีแหงน้ันตกหลน    จึงถือเอาตามบาลีแหงน้ี     ซึ่งมีคําคําน้ีดวย     นับเปนมรรคมีองคครบทั้ง  ๘  องค               
น่ันแหละ   ไดนามอีกนามหน่ึงวา  “อริยสัมมาสมาธิ  อันประกอบดวยมูลฐาน   และประกอบเคร่ืองปรุงพรอมอยางท่ัวถึง”. 
 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๓๐๑ 
 

 

โลกจะไมวางจากพระอรหันต๑ 
 
           สุภัททะ ! ในธรรมวินัย    ที่ไมมีอริยมรรคมีองค ๘    ยอมไมมสีมณะที่
๑ (โสดาบัน),       ที่ ๒ (สกทาคามี),       ที่ ๓ (อนาคามี),       ที่ ๔ (อรหันต). 
           สุภัททะ ! ในธรรมวินัยน้ีแล      มีอริยมรรคมีองค ๘    จึงมีสมณะที่  ๑,
ที่ ๒,     ที่ ๓,    ที่ ๔. 
    สุภัททะ ! ถาภิกษุทั้งหลายเหลาน้ี        พึงอยูโดยชอบไซร        โลกก็จะ
ไมวางจากพระอรหันตทั้งหลายแล. 
 

(ง.   เก่ียวกับระเบียบแหงการอยูกันเปนหมู   ๘   เรื่อง) 

 
หมูซึ่งอยูเปนผาสุก๒ 

 
         “ขาแตพระองคผูเจริญ !     ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร     จึงช่ือวาอยูเปนผาสุก ?”      ทานพระอานนททูลถาม
พระผูมีพระภาคเจา. 

           อานนท ! เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีลดวยตนเองแลว          ไมกลาว
ขมผูอื่น     ดวยศีลอันยิ่ง (ของตน).     อานนท !      ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางน้ี 
จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก. 
         “ขาแตพระองคผูเจริญ !      ปริยายอ่ืนยังมีอีกหรือไม     ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร    จึงช่ือวาอยูเปนผาสุก ?” 
 
 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาปรินิพพานสูตร   มหา.  ที.  ๑๐/๑๗๕/๑๓๘,   ตรัสแกสุภัททปริพพาชก  ท่ีสาลวัน  
แหงเมืองกุสินารา   ณ   ราตรีท่ีปรินิพพาน. 

๒.   บาลี    พระพุทธภาษิต    ปฺจก.    อํ.    ๒๒/๑๕๐/๑๐๖,       ตรัสแกทานพระอานนท   ท่ีโฆสิตาราม. 
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อานนท ! มีอยู  :      เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล         ดวยตนเองแลว    
ไมกลาวขมผูอื่นดวยศีลอันย่ิง      ประการหน่ึง  ;      และยังเปนผูคอยจองดตูนเอง  
ไมมัวเพงดคูนอื่น      อีกประการหน่ึง.         อานนท !        ภิกษุสงฆอยูดวยอาการ 
อยางน้ี     จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก. 
 

         “ขาแตพระองคผูเจริญ !      ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม    ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร    จึงช่ือวาอยูเปนผาสุก ?” 

           อานนท ! มีอยู :   เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล    ดวยตนเองแลว   ไม 
กลาวขมผูอื่นดวยศีลอันย่ิง,     เปนผูคอยจองดูตนเอง    ไมมัวเพงดูคนอื่น ;   และ 
ยังเปนผูไมปรากฏช่ือเสียง       ก็ไมกระวนกระวายใจเพราะความไมปรากฏช่ือเสียง 
น้ัน    อีกประการหน่ึง.     อานนท !   ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางน้ี     จึงชื่อวาอยู 
เปนผาสุก. 
 
          “ขาแตพระองคผูเจริญ !      ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม    ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร    จึงช่ือวาอยูเปนผาสุก ?” 

อานนท ! มีอยู   :      เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล       ดวยตนเองแลว 
ไมกลาวขมผูอื่นดวยศีลอันย่ิง,   เปนผูคอยจองดูตนเอง   ไมมัวเพงดูคนอื่น ;   เปน 
ผูยังไมปรากฏชื่อเสียง   ก็ไมกระวนกระวายใจเพราะความไมปรากฏชื่อเสียงน้ัน ;    
และยงัเปนผูไดตามตองการ    ไดไมยาก   ไดไมลําบาก    ซึ่งฌานสี่    อันเปน
ธรรมเปนไปในจิตอันยิ่ง    เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม     อีกประการ 
หน่ึง.       อานนท !      ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางน้ี      จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก. 
 
         “ขาแตพระองคผูเจริญ !       ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม    ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางไร    จึงช่ือวาอยูเปนผาสุก ?”  

           อานนท ! มีอยู  :    เมื่อภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล  ดวยตนเองแลว   ไม 
กลาวขมผูอื่นดวยศีลอันย่ิง,   เปนผูคอยจองดูตนเอง   ไมมัวเพงดคูนอื่น,   เปนผูยัง 
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ไมปรากฏชื่อเสียง           ก็ไมกระวนกระวายใจเพราะความไมปรากฏชื่อเสียงน้ัน, 
เปนผูไดตามตองการ ไดไมยาก  ไดไมลําบาก    ซ่ึงฌานส่ี      อันเปนธรรมเปนไป
ในจิตอันย่ิง     เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ;     และยังเปนผูทําใหแจง
เจโตวิมุตตปิญญาวิมุตติ         อันหาอาสวะมิได        เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย      ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม    เขาถึงแลวแลอยู        อีกประการ
หน่ึง.        อานนท !      ภิกษุสงฆอยูดวยอาการอยางน้ี          จึงชื่อวาอยูเปนผาสุก.         
อานนท !     เรากลาววา        ธรรมเคร่ืองอยูผาสุกอื่นซ่ึงสูงกวา    หรือประณตีกวา  
ธรรมเคร่ืองอยูผาสุก     (คือการทําใหแจงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ)   น้ี       หามีไม
เลย. 
 

ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก๑ 
          
           ภิกษุ ท. ! ธรรมเปนเคร่ืองอยูผาสุกหาอยางเหลาน้ี.          หาอยางอะไร 
บางเลา ?     หาอยางคือ :- 
 (๑)   การทําซึ่งประกอบดวยเมตตา      ที่ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเขาไปต้ังไว
เฉพาะแลว     ในเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย      ทั้งในที่แจง
ทั้งในที่ลับ. 
 (๒)   การพูดซึ่งประกอบดวยเมตตา     ที่เธอเขาไปต้ังไวเฉพาะแลว   ใน
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย        ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ. 
 (๓)   การคิดซึ่งประกอบดวยเมตตา     ที่เธอเขาไปต้ังไวเฉพาะแลว   ใน
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย        ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ. 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปจก.   อ.   ๒๒/๑๔๙/๑๐๕. 
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 (๔)   ศีลเหลาใดซ่ึงเปนศีลไมขาด     ไมทะลุ    ไมดาง    ไมพรอย    เปนไท
ผูรูสรรเสริญ    ไมถูกแตะตองดวยตัณหาทฏิฐิ    และเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ,   เธอ
เปนอยูอยางผูมีศีลเสมอกัน     ดวยศีลทั้งหลายเชนน้ัน     ในเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย       ทั้งในทีแ่จงทั้งในที่ลับ. 
  (๕) ความเห็นอันใดซ่ึงเปนความเห็นอนัประเสริฐ  เปนความเห็นที่ผลัก 
ดันไปในทางที่ถูก    ยอมนําไป    เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบแกผูทําตามความ 
เห็นน้ัน,    เธอเปนอยูอยางผูมีความเห็นเสมอกัน    ดวยความเห็นเชนน้ัน ใน
เพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย      ทั้งในที่แจงทั้งในท่ีลับ. 
            ภิกษุ ท. ! ธรรมเปนเคร่ืองอยูผาสุกหาอยางเหลาน้ีแล. 

 
ภิกษุเกาคอยชวยภิกษุใหม๑ 

 
            อานนท ! ภิกษุเหลาใด  เปนผูใหม  บวชยังไมนาน   เพิ่งมาสูธรรมวินัยน้ี, 
ภิกษุเหลาน้ัน      อันพวกเธอท้ังหลาย    พึงชักชวน    พึงใหต้ังมัน่    พึงใหดํารงอยู
เฉพาะในธรรมหาอยาง.    ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?    หาอยางคือ :- 
            (๑)   ภิกษุใหมน้ัน   อันเธอทั้งหลายพึงชกัชวน   พึงใหต้ังมั่น   ใหดํารงอยู
เฉพาะ  ในปาติโมกขสังวร   ดวยอาการอยางน้ีวา   “มาเถิด    ผูมอีายุ ท. !   พวกเธอ
ทั้งหลาย     จงเปนผูมีศีล     สํารวมดวยปาติโมกขสังวร     ถึงพรอมดวยมรรยาท
และโคจรอยูเถิด,      จงเปนผูเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลายแมเปนโทษเล็กนอย
สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด”   ดังน้ี. 
          (๒)  ภิกษุใหมน้ัน   อันพวกเธอท้ังหลายพึงชักชวน   พึงใหต้ังมั่น   พึงให
ดํารงอยูเฉพาะ    ในอินทรียสังวร    ดวยอาการอยางน้ีวา      “มาเถิด     ผูมีอายุ ท. ! 
 
                  ๑.   บาลี     พระพุทธภาษิต     ปจก.   อ.   ๒๒/๑๕๖/๑๑๔,        ตรัสแกทานพระอานนท    ท่ีอันธกวินทหคร    
ในประเทศมคธ. 
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พวกเธอท้ังหลาย     จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย    มีสติคอยอารักขา
มีสติคอยปกปอง    มีใจถูกคุมครองแลว    ประกอบดวยใจอันสติคอยอารักขาแลว
อยูเถิด” ดังน้ี. 
         (๓)   ภิกษุใหมน้ัน     อันพวกเธอท้ังหลาย    พึงชักชวน    พึงใหต้ังมั่น    พึง
ใหดํารงอยูเฉพาะ    ในการหยุดพูดพลาม    ดวยอาการอยางน้ีวา       “มาเถิด 
ผูมีอายุ   ท. !    พวกเธอทั้งหลาย       จงเปนผูพูดแตนอยคํา        จงทําการหยุดการ
พูดพลามเสียเถิด”  ดังน้ี. 
         (๔)   ภิกษุใหมน้ัน     อันพวกเธอท้ังหลาย    พึงชักชวน    พึงใหต้ังมั่น    พึง
ใหดํารงอยูเฉพาะ     ในการหลีกออกจากหมูดวยกาย     ดวยอาการอยางน้ีวา   
“มาเถิด      ผูมีอายุ ท. !      พวกเธอท้ังหลาย    จงเปนผูสมาทานการอยูปา    จงเสพ
เฉพาะเสนาสนะอันเงียบสงัดที่เปนปาและปาชัฏเถิด”  ดังน้ี. 
         (๕)  ภิกษุใหมน้ัน     อันพวกเธอท้ังหลาย   พึงชักชวน   พึงใหต้ังมั่น   พึง
ใหดํารงอยูเฉพาะ  ในความเห็นชอบ  ดวยอาการอยางน้ีวา    “มาเถิด    ผูมีอายุ ท. !
พวกเธอท้ังหลาย      จงเปนสัมมาทิฏฐิ    ประกอบดวยความเห็นชอบเถิด”     ดังน้ี. 
           อานนท ! ภิกษุเหลาใด   เปนผูใหม  บวชยังไมนาน  เพิง่มาสูธรรมวินัยน้ี, 
ภิกษุเหลาน้ัน       อันพวกเธอท้ังหลาย     พึงชักชวน     พึงใหต้ังมั่น     พึงใหดํารง
อยูเฉพาะ      ในธรรมหาอยางเหลาน้ีแล. 
 

การเปนอยูที่ไมเสื่อม 
 

แบบที่หน่ึง๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย     จักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย      ประชุมกัน 
 
               ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สตตก.   อ.   ๒๓/๒๑/๒๑. 



๓๐๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ใหมากพอ       อยูเพียงใด,        ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภกิษุทั้งหลายหวังได       ไมมี
ความเส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย     จักพรอมเพรียงกันเขาประชุม    จกัพรอม
เพรียงกันเลิกประชุม      จักพรอมเพรียงกันทํากิจที่สงฆจะตองทาํ       อยูเพียงใด, 
ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังได        ไมมีความเส่ือมเลย     อยูเพียงน้ัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย      จักไมบัญญัติสิง่ที่ไมเคยบัญญัติ         จักไม
เพิกถอนสิง่ที่บัญญัติไวแลว     จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบั่ญญัติไวแลวอยาง
เครงครัด    อยูเพียงใด,   ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังไดไมมีความ
เส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย       จักสักการะ    เคารพ    นับถือ   บูชา    ภิกษุ
พวกที่เปนเถระ    มีพรรษายุกาล    บวชนาน   เปนบิดาสงฆ   เปนผูนําสงฆ   และ
ตนจักตองเขาใจตัววาตองเชื่อฟงถอยคําของทานเหลาน้ัน       อยูเพียงใด,     ความ
เจริญ     ก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังได    ไมมีความเส่ือมเลย   อยูเพียงน้ัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย       จักไมลอุํานาจแกตัณหา        ซ่ึงเปนตัวเหตุ
กอใหเกิดภพใหม      ที่เกิดข้ึนแลว        อยูเพียงใด,      ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุ
ทั้งหลายหวังได      ไมมีความเส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย       จักมีใจจดจอในเสนาสนะปา     อยูเพียงใด, 
ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังได   ไมมีความเสื่อมเลย   อยูเพียงน้ัน. 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๓๐๗ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย             จักเขาไปตั้งสติไวอยางมั่นเหมาะวา
“ทําไฉนหนอ        ขอเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกัน           ซึ่งมีศีลเปนที่รัก
ยังไมมา      ขอใหมา,     ที่มาแลว         ขอใหอยูเปนสุขเถิด”   ดังน้ี       อยูเพียงใด, 
ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังได       ไมมีความเส่ือมเลย      อยูเพียงน้ัน. 
           ภิกษุ ท. ! ธรรมอันไมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือมเจ็ดประการเหลาน้ี    ยัง 
คงดํารงอยูไดในภิกษุทั้งหลาย   และพวกเธอก็ยังเห็นพองตองกันในธรรมเจ็ด
ประการเหลาน้ี    อยูเพียงใด.      ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทัง้หลายหวังได    ไมมี
ความเส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
 

การเปนอยูที่ไมเสื่อม 
 

แบบที่สอง๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักไมเปนผูพอใจในการทํางานกอสรางไม
ประกอบความเปนผูพอใจในการทํางานกอสราง   อยูเพียงใด,   ความเจริญ   ก็เปน
ส่ิงที่ภิกษุทัง้หลายหวังได     ไมมีความเส่ือมเลย     อยูเพียงน้ัน. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย       จักไมเปนผูพอใจในการคุย      ไมประกอบ
ความเปนผูพอใจในการคุย       อยูเพียงใด,        ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษทุั้งหลาย
หวังได    ไมมีความเส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย     จักไมเปนผูพอใจในการนอน     ไมประกอบ
ความเปนผูพอใจในการนอน     อยูเพียงใด,      ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษทุั้งหลาย
หวังได    ไมมีความเส่ือมเลย   อยูเพียงน้ัน. 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สตตก.   อ   ๒๓/๒๓//๒๒. 



๓๐๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักไมเปนผูพอใจในการจับกลุมคลุกคลกีันไม
ประกอบความเปนผูพอใจในการจับกลุมคลกุคลีกัน อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่ง 
ที่ภิกษุทัง้หลายหวังได   ไมมีความเส่ือมเลย   อยูเพียงน้ัน. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักไมเปนผูมีความปรารถนาอันเลวทรามไม
ลุอํานาจแกความปรารถนาอันเลวทราม   อยูเพียงใด,    ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุ
ทั้งหลายหวังได    ไมมีความเส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักไมเปนผูมีมิตรชั่ว  สหายชั่ว  เพือ่นเกลอ  
ชั่ว อยูเพียงใด,     ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภกิษุทั้งหลายหวังได    ไมมีความเส่ือม 
เลยอยูเพียงน้ัน. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักไมเปนผูหยดุเลิกเสยีในระหวางเน่ืองจาก
ไดบรรลุคุณวิเศษสักเล็กนอยแลว  อยูเพียงใด,  ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทัง้หลาย
หวังได     ไมมีความเส่ือมเลย     อยูเพียงน้ัน. 
 

การเปนอยูที่ไมเสื่อม 
 

แบบที่สาม๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักเปน  ผูมีศรัทธา  อยูเพียงใด.    ความเจริญ 
ก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังได    ไมมีความเส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักเปน   ผูมีหิริ  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักเปน   ผูมีโอตตัปปะ  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักเปน   พหุสูต  ฯลฯ 
 
 
                 ๑.   บาลี   พระพทธภาษิต   สตตก.   อ.   ๒๓//๒๓/๒๓. 



หมวดท่ี ๑๒   วาดวยการเปนอยูชอบ                                      ๓๐๙ 
 

 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย      จักเปน   ผูปรารภความเพยีร  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. !    ภิกษุทั้งหลาย      จักเปน   ผูมีสติ   ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. !    ภิกษุทั้งหลาย      จักเปน   ผูมีปญญา    อยูเพียงใด,        ความ
เจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทัง้หลายหวังได   ไมมีความเส่ือมเลย   อยูเพียงน้ัน. 
 

การเปนอยูที่ไมเสื่อม  
แบบที่สี่๑  

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักอบรมสติสัมโพชฌงค         อยูเพียงใด, 
ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังได    ไมมีความเส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
           ภิกษุ ท. !    ภิกษุทั้งหลาย    จักอบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. !    ภิกษุทั้งหลาย    จักอบรมวิริยสัมโพชฌงค   ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักอบรมปติสัมโพชฌงค  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักอบรมปสสทัธสิัมโพชฌงค  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย    จักอบรมสมาธสิมัโพชฌงค  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. !    ภิกษุทั้งหลาย    จักอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค     อยูเพียงใด, 
ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังได      ไมมีความเส่ือมเลย       อยูเพียงน้ัน. 

 
การเปนอยูที่ไมเสื่อม  

แบบที่หา๒  
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักอบรมอนิจจสญัญา   อยูเพียงใด,      ความ
เจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทัง้หลายหวังได    ไมมีความเส่ือมเลย    อยูเพียงน้ัน. 
 
                ๑.   บาลี    พระพทธภาษิต   สตตก.    อ.   ๒๓//๒๔/๒๔. 
                ๒.  บาลี    พระพทธภาษิต   สตตก.    อ.   ๒๓//๒๔/๒๕. 



๓๑๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักอบรมอนัตตสญัญา  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักอบรมอสุภสัญญา  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักอบรมอาทีนวสัญญา  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักอบรมปหานสญัญา  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักอบรมวิราคสัญญา  ฯลฯ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย   จักอบรมนิโรธสญัญา   อยูเพียงใด,       ความ
เจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทัง้หลายหวังได    ไมมีความเส่ือมเลย    อยูเพยีงน้ัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ธรรมอันไมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือมเจ็ดประการเหลาน้ี        ยัง-
คงดํารงอยูไดในภิกษุทั้งหลาย     และพวกเธอก็ยังเห็นพองตองกันในธรรมเจ็ด
ประการเหลาน้ี     อยูเพียงใด,       ความเจริญก็เปนส่ิงที่ภิกษุทั้งหลายหวังได 
ไมมีความเส่ือมเลย     อยูเพียงน้ัน. 
 
 
 

หมวดทีส่ิบสอง   จบ. 
 
 

________________ 
 
 



 

๓๑๑ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ย ํ   ภิกฺขเว    สตฺถารา    กรณีย ํ   สาวกาน ํ

หิเตสินา    อนกุมฺปเกน    อนกุมฺป    อุปาทาย 
กตํ    โว    ตํ    มยา 

ภิกษุ ท. !      กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล      อาศัยความเอ็นดแูลว      จะพงึทําแกสาวกทัง้หลาย, 

กิจอันน้ัน       เราไดทาํแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตาน ิ   ภิกฺขเว    รุกฺขมูลานิ 
เอตาน ิ   สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !      น่ัน      โคนไมทั้งหลาย,        น่ัน       เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา    ปจฺฉา    วิปฺปฏิสาริโน    อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย     อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ      ในภายหลังเลย. 
 

อยํ    โว    อมฺหากํ    อนุสาสนี 
น่ีแล       เปนวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

  (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)



 

๓๑๒ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๓ 

วาดวย  การไมทําไปตามอํานาจกิเลส 
_________________________ 

 
 

 ๑ . ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล 
 ๒ .   ผูเลือกเอาขางอยูปา 
 ๓ .   ผูชนะภัย   ๕   อยาง 
 ๔ .  ผูอยูปาชนะภัย   ๕   อยาง 
 ๕ .  ผูหมดราค ี
 ๖ .   คนในบัญช ี
 ๗ .  คนไมแหวกแนว 
 ๘ .  คนไมทิง้ธรรม 
 ๙ .   คืนวันที่มีแต “ความสวาง” 
๑๐ . ผูไมถูกตรงึ 
๑๑ . ผูรอดจากการสึก 

       ๑๒ .    ผูเปรียบดวยการไมถูก “แมลงวันตอม” 
 



 

๓๑๓ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๓ 

วาดวย  การไมทําไปตามอํานาจกิเลส 
 

(ปฏิปกขนัย   ของหมวด   ๔   อันวาดวยการทําไปตามอํานาจกิเลส) 
___________________________ 

 

ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล๑ 
 
           ภิกษุ ท ! พวกเธอไดเห็น ทอนไมใหญโนน ซึ่งลอยมาโดยกระแส
แมนํ้าคงคา    หรือไม  ? 
 
        “ไดเห็นแลว   พระเจาขา”       ภิกษุท้ังหลายกราบทูล. 

 
           ภิกษุ ท. ! ถาทอนไมน้ัน   จะไมเขาไปติดเสียที่    ฝงใน    หรือฝงนอก, 
ไมจมเสียในกลางนํ้า,    ไมข้ึนไปติดแหงอยูบนบก,     ไมถูกมนุษยจับไว,    ไมถูก
อมนุษยจับไว,   ไมถูกเกลียวนํ้าวนวนไว,   ไมผุเสียเองในภายในไซร,  ทอนไม
เชนที่กลาวน้ี      จักลอยไหลพุงไปสูทะเล      เพราะเหตุวา      ลําแมนํ้า    
คงคาโนมนอม   ลุมลาด   เอียงเทไปสูทะเล.    ขอน้ีฉันใด ; 
 
 

๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต   สฬา.   สํ.   ๑๘/๒๒๓/๓๒๒,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย    ท่ีริมฝงแมนํ้าคงคา     
เน่ืองจากไดเห็นไมทอนใหญซึ่งกําลังลอยมาโดยกระแสแมนํ้าคงคาพัดสง.



๓๑๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! แมพวกเธอทั้งหลายก็ฉันน้ัน    :   ถาพวกเธอไมเขาไปติดเสียที่
ฝงใน,   ไมเขาไปติดเสียที่ฝงนอก,   ไมจมเสียในทามกลาง,   ไมติดแหงอยูบนบก, 
ไมถูกมนุษยจับไว, ไมถูกอมนุษยจับไว,  ไมถูกเกลียวนํ้าวนวนไว,  ไมเนาเสียเอง
ในภายใน  ไซร,     พวกเธอก็จะเล่ือนไหลไปสูนิพพาน       เพราะเหตุวา
สัมมาทิฏฐิมีธรรมดาท่ีโนมนอม    ลุมลาด    เอียงเทไปสูนิพพาน.  
 
                  ครั้นสิ้นกระแสพระดํารัสแลว,    ภิกษุรูปหน่ึง   ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    “ขาแตพระองคผูเจริญ !    
อะไรเลา     เปนฝงใน     หรือฝงนอก ?      อะไรช่ือวาจมในทามกลาง ?        อะไรชื่อวาขึ้นไป ติดแหงอยูบนบก  ?       อะไร
ท่ีถูกมนุษยจับไว  ?     อะไรท่ีถูกอมนุษยจับไว ?     อะไรช่ือวาถูกเกลียวนํ้าวนวนไว ?     อะไรช่ือวาเนาเสียเองในภายใน ?” 
 

ภิกษุ ท. !  คําวา “ฝงใน” เปนชื่อของ อายตนะภายใน  ๖.  คําวา“ฝงนอก”
เปนชื่อของ  อายตนะภายนอก  ๖.    คําวา   “จมเสียในทามกลาง”  เปนชือ่ของ
นันทิราคะ.   คําวา “ขึ้นไปตดิแหงอยูบนบก”  เปนชื่อของ อสัมิมานะ (ความ 
สําคัญวาเรามีเราเปน).  คําวา “ถูกมนุษยจับไว ” ไดแก   ภิกษุในกรณีน้ีเปนผูระคน
ดวยพวกคฤหัสถ เพลิดเพลินดวยกัน โศกเศราดวยกัน,  มีสุข เมื่อคฤหัสถเหลา 
น้ันมีสุข,   เปนทุกข  เมื่อคฤหัสถเหลาน้ันเปนทุกข,   ประกอบการงานในกิจการ 
ที่บังเกิดข้ึนแกคฤหัสถเหลาน้ันดวยตน.   ภิกษุน้ี    เราเรียกวา    ผูถูกมนุษยจับไว.         
คําวา    “ถูกอมนุษยจบัไว ”     ไดแก  ภิกษุบางรูป ในกรณีน้ี ประพฤติพรหมจรรย
โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหน่ึง   วา    “ดวยศีลน้ี    หรือดวยวัตรน้ี   
หรือวาดวยตบะน้ี   เราจักไดเปนเทวดาผูมศัีกดาใหญ   หรือเปนเทวดาผูมศัีกดา
นอยอยางใดอยางหน่ึง”     ดังน้ี.    ภิกษุน้ี  เราเรียกวาผูถูกอมนุษยจับไว.        คําวา 
“ถูกเกลียวนํ้าวนวนไว ”    เปนชื่อของ      กามคุณ   ๕.      ภิกษุเปนผูเนาเสียเองใน
ภายใน    คืออยางไรเลา ?    คือ   ภิกษุบางรูปในกรณีน้ีเปนคนทุศลี      มีความเปน 
อยูลามก ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเอง นึกแลวก็กินแหนงตัวเอง
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มีการกระทําที่ตองปกปด      ซอนเรน         ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ        
ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย     ก็ปฏิญญาวาเปนคนประพฤติพรหมจรรย     เปน
คนเนาใน    เปยกแฉะ    มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย.   ภิกษุน้ี
เราเรียกวา    ผูเนาเสียเองในภายใน   แล. 
 

ผูเลือกเอาขางอยูปา๑ 
  
           นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ผูอยูในเสนาสนะใกลบาน    น่ัง
เขาสมาธิแลว.    เราไดเกิดความคิดข้ึนวา    “บัดน้ี    เลกวัด   (คนเฝาอาราม)    อาจ
รบกวนภิกษุรูปน้ัน,       หรือสามเณรจักทําเธอใหเคล่ือนจากสมาธิก็ได”      ดังน้ี ;
เพราะเหตุน้ัน   เราจึงไมพอใจการอยูในเสนาสนะใกลบานของภกิษุรูปน้ันเลย. 
 
           นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยน้ี    ผูถือการอยูปาเปนวัตร   แม 
น่ังโงกงวงอยูในปา.        เราไดเกิดความคิดข้ึนวา      “เธอผูน้ี      อาจบรรเทาความ
กระวนกระวายเพราะงวงนอนเสีย      แลวจึงทําไวในใจซ่ึงอรัญญสัญญา    (ความ
กําหนดหมายวาปา)  น้ันแล     ใหเปนอารมณอันหน่ึง  ในบัดน้ี”    ดังน้ี ;     เพราะ
เหตุน้ัน       เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษุรูปน้ัน. 
 
           นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ผูถือการอยูปาเปนวัตร    แมน่ัง
เขาสมาธิอยูในปา   แตจิตยังไมเปนสมาธิ.   เราไดเกิดความคิดข้ึนวา  “เธอผูน้ีอาจ
ต้ังจิตที่ยังไมเปนสมาธิในเวลาน้ี       ใหเปนสมาธิได,         หรือวาจักตามรักษาจิต 
 

๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต    ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๓๘๒/๓๑๓,     ตรัสแกนาคิตะภิกษุ   ท่ีแนวปาอิจฉานังคละ      บาน
พราหมณชาวโกศล     ในคราวจาริกไปในแควนโกศล. 
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ที่ต้ังมั่นเปนสมาธิแลวไว”  ดังน้ี ;      เพราะเหตุน้ัน    เราจึงพอใจดวยการอยูปา
ของภิกษรุปูน้ัน. 
  

นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ผูถือการอยูปาเปนวัตร    น่ังเขา 
สมาธิอยูในปา.   เราไดเกิดความคิดข้ึนวา  “เธอผูน้ี   อาจเปล้ืองจิตที่ยังไมหลุดพน
ในเวลาน้ี     ใหหลุดพนได,   หรือวาจักตามรักษาจิตที่หลุดพนแลว”    ดังน้ี ; 
เพราะเหตุน้ัน     เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษรุูปน้ัน. 
 
           นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยน้ี ผูอยูในเสนานะใกลบานไดปจจยั 
คือจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ;   ภิกษุน้ันยังมุง 
หวังลาภสักการะ    มุงหวังชื่อเสียง       ถึงกับยอมสละสถานที่ที่หลีกเรน
ยอมสละเสนาสนะปาอันเงียบสงัด    เขาไปอยูในหมูบาน   นิคม    และเมืองหลวง
แลวสําเร็จการอยูในที่ น้ัน ๆ ;    เพราะเหตุน้ัน   เราจึงไมพอใจการอยูใน
เสนาสนะใกลบานของภิกษุรูปน้ันเลย. 
 
           นาคิตะ ! เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยน้ี ผูถือการอยูปาเปนวัตร  ไดปจจยั 
คือจีวร     บิณฑบาต     เสนาสนะ     และคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ;        ภิกษุน้ัน
ไมนิยมชมชอบในลาภสักการะและชื่อเสียง       เธอไมยอมสละสถานที่ที่หลีกเรน
ไมยอมสละเสนาสนะปาอันเงียบสงัด ;    เพราะเหตุน้ัน    เราจึงพอใจดวยการ
อยูปาของภกิษุรูปน้ันแท. 
            
           นาคิตะ ! แมเราเอง, ในเวลาใด เดินทางไกล เมื่อไมเห็นใคร ๆ ขางหนา
หรือขางหลัง, ในเวลาน้ัน เราสบายใจ โดยที่สุดแตจะถายอุจจาระหรือปสสาวะ   แล. 
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ผูชนะภัย ๕ อยาง๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคตเหลาน้ี  มีอยู ๕ ประการ   ซ่ึงภิกษุผูมองเห็นอยู
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท      มีเพียรเผากิเลส     มีตนสงไปแลวในการทํา
เชนน้ันอยูตลอดไป,   เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง   เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ    เพื่อทําให
แจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.    ภัยในอนาคต ๕ ประการน้ัน   คืออะไร 
บางเลา ?     หาประการคือ  :- 
 (๑)    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี        พิจารณาเห็นชัดแจงวา       “บัดน้ี เรายังหนุม
ยังเยาววัย    ยังรุนคะนอง    มีผมยังดําสนิท    ต้ังอยูในวัยกําลังเจริญ    คือปฐมวัย ;
แตจะมีสักคราวหน่ึงที่    ความแก   จะมาถึงรางกายน้ี,     ก็คนแกถูกความชรา
ครอบงําแลว    จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายน้ัน    ไมทําไดสะดวก
เลย ;   และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด   ซ่ึงเปนปาชัฏ   ก็ไมทําไดงาย ๆ เลย.  
กอนที่ส่ิงอนัไมตองการ  ไมนาใคร   ไมนาชอบใจ  (คือความแก)   น้ันจะมาถึงเรา 
เราจะรีบทําความเพียร    เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง    เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ    เพื่อ
ทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว    ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึงแลว   แมจะแก
เฒาก็จักอยูเปนผาสุก”       ดังน้ี.      ภิกษุ ท. !   น้ีเปนอนาคตภัยขอแรก     อันภิกษุ
ผูมองเห็นควรแทที่จะเปนผูไมประมาท     มีเพียรเผากิเลส   มีตนสงไปแลวใน 
การทําเชนน้ันอยูตลอดไป,      เพื่อถึงส่ิงทียั่งไมถึง       เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ    
เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
 (๒)   อีกขอหน่ึง,     ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา    “บัดน้ี เรามีอาพาธนอย 
มีโรคนอย     มีไฟธาตุใหความอบอุนสม่ําเสมอ     ไมเย็นนัก     ไมรอนนัก      พอ
ปานกลาง    ควรแกการทําความเพียร ;     แตจะมีสักคราวหน่ึงที่      ความเจ็บไข 
  
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๑๗/๗๘,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๓๑๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

จะมาถึงรางกายน้ี,     ก็คนที่เจ็บไขถูกพยาธิครอบงําแลว      จะมนสิการถึงคําสอน
ของทานผูรูทั้งหลายน้ัน      ไมทําไดสะดวกเลย ;     และจะเสพเสนาสนะอัน
เงียบสงัดซ่ึงเปนปาชัฏก็ไมทําไดงาย ๆ เลย.    กอนที่ส่ิงอันไมตองการ   ไมนา 
ใคร    ไมนาชอบใจ   (คือความเจ็บไข)    น้ันจะมาถึงเรา   เราจะรีบทําความเพียร 
เพื่อถึงส่ิงทียั่งไมถึง    เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ    เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําให
แจงเสียโดยเร็วซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึงแลว     แมจะเจ็บไข    ก็จักอยูเปนผาสุก”
ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !      น้ีเปนอนาคตภัยขอทีส่อง     อันภิกษุผูมองเห็น    ควรแทที่
จะเปนผูไมประมาท     มีเพียรเผากิเลส     มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ันอยู
ตลอดไป,      เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง     เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ      เพื่อทําใหแจง
ส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
  (๓)   อีกขอหน่ึง,    ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา   “บัดน้ี    ขาวกลางามดี
บิณฑะ  (กอนขาว)  ไดงาย    เปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวยความ
พยายามแสวงหาบิณฑบาต ;   แตจะมีสักคราวหน่ึงที่  ภิกษาหายาก  ขาวกลา
เสียหาย  บิณฑะไดยาก  ไมเปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวยความ
พยายามแสวงหาบิณฑบาต,    เมื่อภิกษาหายาก   ที่ใดภิกษาหางาย    คนทั้งหลาย 
ก็อพยพกันไป    ที่น้ัน,   เมื่อเปนเชนน้ัน   ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะ
มีข้ึน    เมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมูคน   จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรู
ทั้งหลายน้ัน   ไมทําไดสะดวกเลย ; และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซ่ึงเปนปา
ชัฏก็ไมทําไดงาย ๆ เลย.   กอนที่ส่ิงอันไมตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ (คือ
ภิกษาหายาก)  น้ันจะมาถึงเรา   เราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงส่ิงทียั่งไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซ่ึงเปนส่ิงที่
ทําใหผูถึงแลว    จักอยูเปนผาสุก แมในคราวที่เกิดทุพภิกขภัย”   ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !
น้ีเปนอนาคตภัยขอทีส่าม   อันภกิษุผูมองเหน็   ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท     มี 
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เพียรเผากิเลส   มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ันอยูตลอดไป,    เพื่อถึงส่ิงทียั่งไม
ถึง    เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ    เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
           (๔)   อีกขอหน่ึง,       ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา      “บัดน้ี       คนทั้งหลาย
สมัครสมานชื่นบานตอกันไมวิวาทกัน   เขากันไดดุจดัง่นมผสมกับนํ้า   มองแลกัน
ดวยสายตาแหงคนที่รกัใครกัน เปนอยู ;   แตจะมีสักคราวหน่ึงที่ ภัย คือโจรปา
กําเริบ   ชาวชนบทผูข้ึนอยูในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกยายกันไป,  เมื่อ 
มีภัยเชนน้ี   ที่ใดปลอดภัย   คนทั้งหลายก็อพยพกันไป ที่น้ัน,   เมื่อเปนเชนน้ัน
ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีข้ึน      เมื่อมีการอยูคลุกคลีปะปนกันใน
หมูคน    จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายน้ัน    ไมทําไดสะดวกเลย  ;
และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซ่ึงเปนปาชัฏ    ก็ไมทําไดงาย ๆ เลย.    กอนที่
ส่ิงอันไมตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ (คือโจรภัย) น้ันจะมาถึงเรา   เราจะรีบ
ทําความเพียร    เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง    เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ      เพื่อทําใหแจง
ส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว    ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึงแลว    จักอยูเปนผาสุก    
แมในคราวท่ีเกิดโจรภยั”  ดังน้ี.       ภิกษุ ท. !   น้ีเปนอนาคตภัยขอที่ส่ี  อันภิกษุผู
มองเห็น   ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท   มีเพียรเผากิเลส   มีตนสงไปแลวในการ
ทําเชนนั้นอยูตลอดไป,      เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง       เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ      
เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
          (๕)   อีกขอหน่ึง,       ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา      “บัดน้ี       สงฆสามัคคี
ปรองดองกัน   ไมวิวาทกัน   มีอุเทสเดียวกัน    อยูเปนผาสุก ;   แตจะมีสักคราว
หน่ึงที่ สงฆแตกกัน,   เมื่อสงฆแตกกันแลว      จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรู
ทั้งหลายน้ัน   ไมทําไดสะดวกเลย  ;   และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซ่ึงเปน 
ปาชัฏ   ก็ไมทําไดงาย ๆ เลย.   กอนที่ส่ิงอันไมตองการ   ไมนาใคร   ไมนาชอบใจ
(คือสงฆแตกกัน)    น้ันจะมาถึงเรา     เราจะรีบทําความเพียร    เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง 
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เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ     เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว    ซ่ึง
เปนส่ิงที่ทําใหผูถึงแลว     จักอยูเปนผาสุก      แมในคราวเมื่อสงฆแตกกัน”    ดังน้ี.
ภิกษุ ท. !      น้ีเปนอนาคตภัยขอที่หา     อันภิกษุผูมองเห็น    ควรแทที่จะเปนผูไม
ประมาท          มีเพียรเผากิเลส          มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ันอยูตลอดไป, 
เพื่อถึงส่ิงทียั่งไมถึง        เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ        เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทํา
ใหแจงเสียโดยเร็ว. 
           ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคต  ๕ ประการเหลาน้ีแล       ซ่ึงภิกษุผูมองเห็นอยู
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท       มีเพียรเผากิเลส        มีตนสงไปแลวในการ
ทําเชนนั้นอยูตลอดไป,      เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง      เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
 

ผูอยูปาชนะภัย  ๕  อยาง๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคตเหลาน้ี       มีอยู  ๕ ประการ       ซ่ึงภิกษุผูอยูปา
มองเห็นอยู    ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท    มีเพียรเผากิเลส    มีตนสงไปแลวใน
การทําเชนน้ันอยูตลอดไป,       เพื่อถึงส่ิงทียั่งไมถึง        เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.        ภัยในอนาคต   ๕   ประการน้ัน
คืออะไรบางเลา ?      หาประการคือ :- 
 (๑)    ภิกษุผูอยูปาในธรรมวินัยน้ี     พิจารณาเห็นชัดแจงวา      “บัดน้ี      เรา
อยูผูเดยีวในปา       งูพิษ     หรือแมลงปอง      หรือตะขาบ      จะพึงขบกดัเราผูอยู
ผูเดียวในปา,      กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุน้ัน,         อันตรายอันน้ันจะ
พึงมแีกเรา,     เราจะรีบทําความเพียร      เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง        เพื่อบรรลุส่ิงที่ยัง
ไมบรรลุ    เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสีย”      ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !    น้ีเปนภัย 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๑๕/๗๗. 
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ในอนาคตขอแรก อันภิกษุผูอยูปามองเห็น    ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียร
เผากิเลส    มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ันอยูตลอดไป,         เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ     เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
         (๒)    อีกขอหน่ึง,     ภิกษุผูอยูปา    พิจารณาเห็นชัดแจงวา     “บัดน้ี  เราอยู
ผูเดียวในปา      ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา      เราจะพึงพลาดตกหกลมบาง     อาหาร
ที่เราบริโภคแลว       จะพึงเกิดเปนพิษบาง        นํ้าดีของเรากําเริบบาง        เสมหะ
ของเรากําเริบบาง       ลมมีพิษดัง่ศัสตราของเรากําเริบบาง,         กาลกิริยาของเรา
จะพึงมีไดเพราะเหตุน้ัน,    อันตรายอันน้ันจะพึงมีแกเรา,    เราจะรีบทําความเพียร
เพื่อถึงส่ิงทียั่งไมถึง   เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ    เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําให
แจงเสีย”  ดังน้ี.     ภิกษุ ท. !  น้ีเปนภัยในอนาคตขอที่สอง อันภิกษุผูอยูปามองเห็น
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท   มีเพียรเผากิเลส    มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ัน
อยูตลอดไป,     เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง      เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ     เพื่อทําใหแจง
ส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.   
          (๓)    อีกขอหน่ึง,    ภิกษุผูอยูปา     พิจารณาเห็นชัดแจงวา     “บัดน้ี   เราอยู
ผูเดียวในปา    ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา    จะพึง     มารวมทางกันดวยสัตวทัง้หลาย
มีสิงห เสือโครง เสือเหลือง หม ีหรือเสือดาว, สัตวรายเหลาน้ันจะพึงปลิดชพีเรา
เสีย,    กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุน้ัน,   อันตรายอันน้ันจะพึงมีแก
เรา,   เราจะรีบทําความเพียร    เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ   
เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสีย” ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !  น้ีเปนภัยในอนาคตขอ 
ที่สาม    อันภิกษุผูอยูปามองเหน็     ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท   มีเพียรเผา
กิเลส     มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ันอยูตลอดไป,      เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง        
เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ      เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
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            (๔)  อีกขอหน่ึง,  ภิกษุผูอยูปา  พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดน้ี  เราอยูผูเดียว
ในปา   ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา      จะพึง มารวมทางกันดวยพวกคนราย      ซึ่ง 
ทําโจรกรรมมาแลว  หรือยังไมไดทํา (แตเตรียมการจะไปทํา) ก็ตาม,   พวกคนราย
เหลาน้ันจะพึงปลดิชีพเราเสีย, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุน้ัน, อันตราย
อันน้ันจะพึงมีแกเรา,   เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิง 
ที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสีย”  ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !  น้ี  เปนภัย
ในอนาคตขอที่ส่ี  อันภิกษุผูอยูปามองเห็น   ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มีเพียร
เผากิเลส    มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ันอยูตลอดไป,     เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง     
เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ   เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
  (๕)  อีกขอหน่ึง,  ภิกษุผูอยูปา  พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดน้ี  เราอยูผูเดียว
ในปา   พวกอมนุษยดรุายก็มีอยูในปา  พวกมันจะพึงปลิดชีพเราเสีย,    กาลกิริยา
ของเราจะพึงมไีดเพราะเหตุน้ัน,  อันตรายอันน้ันจะพึงมีแกเรา,   เราจะรีบทําความ
เพียร เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึงเพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําให
แจงเสีย” ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !    น้ีเปนภัยในอนาคตขอที่หา   อันภิกษุผูอยูปามองเห็น   
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท  มเีพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ันอยู
ตลอดไป, เพื่อถึงส่ิงทียั่งไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไม
ทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
            ภิกษุ ท. ! ภัยในอนาคต  ๕  ประการเหลาน้ีแล  ซ่ึงภิกษผุูอยูปามองเห็นอยู 
ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทําเชนน้ันอยู
ตลอดไป,   เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง   เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ   เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยัง
ไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 

ผูหมดราคี๑ 
 ภิกษุ ท. ! เครื่องทําจิตใหเศราหมอง     เปนอยางไรเลา ? 
 
  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   วัตถูปมสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๖๔-๖๙/๙๓-๙๗,   ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีเชตวัน. 
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           ภิกษุ ท. ! โลภะอันไมสม่ําเสมอคืออภชิฌา    เปนเคร่ืองทําจิตใหเศรา--
หมอง,     พยาบาท   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง,      ความโกรธ    เปนเคร่ือง 
ทําจิตใหเศราหมอง,     ความผูกโกรธ   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง,     ความ 
ลบหลูคุณทาน เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,   ความตีตนเสมอทาน เปนเคร่ือง
ทําจิตใหเศราหมอง,    ความริษยา  เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง,     ความ
ตระหน่ี   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง,       ความมายา    เปนเครื่องทําจิตให
เศราหมอง,    ความอวดตน เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,    ความหัวดื้อ เปน
เครื่องทําจิตใหเศราหมอง,      ความบิดพล้ิว   เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง,   
ความมานะ   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง,      ความดูหมิ่นทาน   เปนเคร่ือง
ทําจิตใหเศราหมอง,      ความมวัเมา   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง,      ความ
ประมาท  เปนเคร่ืองทาํจิตใหเศราหมอง. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุรูชดัวา   “โลภะอันไมสม่ําเสมอคือ  อภิชฌา  เปนเครื่อง
ทําจิตใหเศราหมอง”  ดังน้ีแลว     เธอก็ละโลภะอันไมสม่ําเสมอคืออภชิฌา  ที่เปน
เครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
 เธอรูชัดวา    “พยาบาท      เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”   ดังน้ีแลว       
ก็ละพยาบาท      ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
          เธอรูชัดวา      “ความโกรธ      เปนเคร่ืองทาํจิตใหเศราหมอง”    ดังน้ีแลว
ก็ละความโกรธ      ที่เปนเคร่ืองทาํจิตใหเศราหมองเสีย. 
          เธอรูชัดวา      “ความผูกโกรธ   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”  ดังน้ีแลว
ก็ละความผูกโกรธ      ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
          เธอรูชัดวา     “ความลบหลูคุณทาน  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง” ดัง 
น้ีแลว     ก็ละความลบหลูคุณทาน   ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
 



๓๒๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

  เธอรูชัดวา  “ความตีตนเสมอทาน  เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”  ดัง 
น้ีแลว   ก็ละความตีตนเสมอทาน     ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
            เธอรูชัดวา   “ความรษิยา   เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง”          ดังน้ีแลว
ก็ละความริษยา         ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
           เธอรูชัดวา   “ความตระหน่ี   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”     ดังน้ีแลว
ก็ละความตระหน่ี     ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
           เธอรูชัดวา    “ความมายา     เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”        ดังน้ีแลว
ก็ละความมายา         ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
  เธอรูชัดวา   “ความอวดตน   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”      ดังน้ีแลว
ก็ละความอวดตน     ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
           เธอรูชัดวา    “ความหัวด้ือ   เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”         ดังน้ีแลว
ก็ละความหัวดื้อ        ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
           เธอรูชัดวา   “ความบิดพลิ้ว  เปนเคร่ืองทาํจิตใหเศราหมอง”       ดังน้ีแลว
ก็ละความบิดพล้ิว     ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
  เธอรูชัดวา   “ความมานะ     เปนเคร่ืองทาํจิตใหเศราหมอง”        ดังน้ีแลว
ก็ละความมานะ        ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
           เธอรูชัดวา   “ความดูหมิ่นทาน เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”  ดังน้ีแลว
ก็ละความดูหมิ่นทาน       ที่เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
           เธอรูชัดวา   “ความมัวเมา   เปนเคร่ืองทาํจิตใหเศราหมอง”        ดังน้ีแลว
ก็ละความมัวเมา       ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
           เธอรูชัดวา   “ความประมาท  เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”     ดังน้ีแลว
ก็ละความประมาท   ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมองเสีย. 
 



หมวดท่ี ๑๓   วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส                            ๓๒๕ 
 

 

           ภิกษุ ท . ! ในกาลใด    เมื่อภิกษรุูชัดวา          “โลภะอันไมสม่ําเสมอคือ
อภชิฌา     เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”      ดังน้ีแลว   โลภะอนัไมสม่ําเสมอคือ 
อภชิฌา       ที่เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง         ก็เปนส่ิงที่เธอละไดแลว ;    อน่ึง
เมื่อเธอรูชดั  (แตละอยาง ๆ) วา      “พยาบาท,  ความโกรธ,  ความผูกโกรธ,  ความ
ลบหลูคุณทาน, ความตีตนเสมอทาน, ความริษยา, ความตระหน่ี, ความมายา, 
ความอวดตน,     ความหัวดือ้,     ความบิดพล้ิว,    ความมานะ,    ความดูหมิน่ทาน, 
ความมัวเมา,   ความประมาท,   (แตละอยาง ๆ)       เปนเคร่ืองทําจิตใหเศราหมอง”
ดังน้ีแลวพยาบาท ฯลฯ ความประมาท,    ที่เปนเคร่ืองทาํจิตใหเศราหมอง     ก็เปน
ส่ิงที่เธอละไดแลว ;     ในกาลน้ัน ภิกษุน้ัน เปนผูประกอบพรอมแลว     ดวยความ
เล่ือมใสทีห่ย่ังลงมั่นไมหว่ันไหว    ในพระพุทธเจาวา  “เพราะเหตุอยางน้ี ๆ พระ 
ผูมีพระภาคเจาน้ัน  เปนผูไกลจากกิเลส,  เปนผูตรัสรูชอบเอง,  เปนผูถึงพรอมดวย
วิชชาและขอปฏิบัติใหไดวิชชา,    เปนผูไปแลวดวยด,ี    เปนผูรูโลกอยางแจมแจง, 
เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมใีครย่ิงกวา,   เปนครูผูสอนของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย,   เปนผูรูผูต่ืนผูเบิกบานดวยธรรม,   เปนผูมีความ 
จําเริญจําแนกธรรมส่ังสอนสัตว” ดังน้ี. เธอเปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความ
เล่ือมใสทีห่ย่ังลงมั่นไมหว่ันไหว   ในพระธรรมวา     “ธรรม เปนส่ิงที่พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสไวดีแลว,  เปนส่ิงที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงไดเหน็ดวยตนเอง, เปน 
ส่ิงที่ปฏิบัติไดและใหผลไดไมจํากัดกาล,  เปนส่ิงที่ควรกลาวกะผูอื่นวา  ทานจงมา
ดูเถิด,  เปนส่ิงที่ควรนอมเขามาใสตัว,   เปนส่ิงที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน” ดังน้ี.  เธอ    
เปนผูประกอบพรอมแลว    ดวยความเล่ือมใสทีห่ย่ังลงมั่นไมหว่ันไหว  ในพระ 
สงฆวา        “สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา          เปนผูปฏิบัติดีแลว,       สงฆ
สาวกของพระผูมพีระภาคเจา เปนผูปฏิบติัตรงแลว,      สงฆสาวกของพระผูมีพระ
ภาคเจา      เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเคร่ืองออกจากทุกขแลว,      สงฆสาวกของ 
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พระผูมพีระภาคเจา    เปนผูปฏิบัติสมควรแลว ;    ซ่ึงไดแกคูแหงบุรุษ  ๔  คู    นับ
เรียงตัวบุรุษได  ๘  บุรุษ.       น่ันแหละคือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปน
สงฆควรแกสักการะท่ีเขานํามาบูชา,  เปนสงฆควรแกสักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ,  
เปนสงฆควรรับทักษณิาทาน,     เปนสงฆที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี,     เปน          
เน้ือนาบุญของโลก    ไมมนีาบุญอื่นย่ิงกวา”    ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุที่      ภิกษุน้ันสละกิเลสไดแลว,     คายเสียแลว, 
พนไปแลว,     ละไดแลว,      สลัดทิ้งเสียแลว ;      เธอจึงไดความรูแจงอรรถ    ได
ความรูแจงธรรม  วา   “เรา เปนผูประกอบพรอมแลว     ดวยความเล่ือมใสทีห่ย่ัง
ลงมั่นไมหว่ันไหว     ในพระพทุธเจา,    ในพระธรรม,   ในพระสงฆ ”  ดังน้ี ;    
แตน้ันเธอยอมไดความปราโมทยที่ประกอบดวยธรรม,   เมื่อเธอมีความปราโมทย
แลว    ปติก็บังเกิดข้ึน,      เมื่อเธอมใีจประกอบดวยปติ     กาย     ก็สงบระงับ,     
ภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว    ยอมไดเสวยความสุข,      เมื่อเธอมีความสุข     จิต 
ยอมต้ังมั่น. 
           ภิกษุ ท. ! ก็เพราะเหตุที่    ภิกษุไดความรูแจงอรรถ   ไดความรูแจง
ธรรมวา   “กิเลสอันเราสละไดแลว,   คายเสียแลว,   พนไปแลว,    ละไดแลว, 
สลัดทิ้งเสียแลว”   ดังน้ี ;    เธอยอมไดความปราโมทยที่ประกอบดวยธรรม,   เมื่อ
เธอมีความปราโมทยแลว ปติ ก็บังเกิดข้ึน,   เมื่อเธอมีใจประกอบดวยปติ  กาย          
ก็สงบระงับ,   ภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว   ยอมไดเสวยความสุข,    เมื่อเธอมี
ความสุข  จิต ยอมต้ังมัน่. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน   มีศีลอยางน้ี   มีธรรมอยางน้ี   มีปญญาอยางน้ี   แม
หากวาจะบริโภคบณิฑบาตแหงขาวสาลี          อันขาวสะอาดปราศจากเม็ดทีม่ีสีดํา
มีแกงและกับมากอยางไซร,   การบริโภคน้ัน   ก็ไมเปนอันตรายแกเธอ  (ไมทําเธอ
ใหเศราหมอง).       ภิกษุ ท. !        ผาอันเศราหมองตองมลทินแลว   มาถึงนํ้าอันใส 
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สะอาด ยอมเปนผาบริสุทธิ์ขาวสะอาด, หรือ ทองที่มาถึงปากเบา ก็เปนทองบริสุทธิ์
ผองใส.   ขอน้ีฉันใด  ;   ภิกษุ ท. !   ภิกษุผูมีศีลอยางน้ี   มีธรรมอยางน้ี   มีปญญา
อยางน้ี แมหากวาจะบริโภคบิณฑบาตแหงขาวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดมสีี
ดํา   มีแกงและกับมากอยางไซร,    การบริโภคนั้น   ก็ไมเปนอันตรายแกเธอ    (ไม
ทําเธอใหเศราหมอง),   ฉันน้ันเหมือนกัน. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน     มีจิตอันประกอบดวยเมตตา,     กรุณา,      มุทิตา,
อุเบกขา,    แผไปยังทศิ    ที่หน่ึง    ที่สอง    ที่สาม    ที่ส่ี    และทิศเบื้องบน    เบื้อง
ตํ่าและดานขวาง    และแผไปยังโลกทั้งส้ิน   ในที่ทั้งปวง      ดวยจิตที่ประกอบ
พรอมดวยเมตตา,  กรุณา,  มุทิตา,  อุเบกขา,   ชนิดที่ไพบลูย   ถึงความเปนจิต 
ใหญ   หาประมาณมไิด    ไมมีเวร   ไมมีพยาบาท  เปนอยู.    เธอยอมรูชดัวา   “ส่ิง
น้ี  มีอยู,    ส่ิงที่เลว  มีอยู,    ส่ิงที่ประณีต  มีอยู,     ส่ิงที่เปนอุบายเคร่ืองออกไป 
พนแหงสัญญาน้ี    ทีย่ิ่งข้ึนไปยังมีอยู”๑   ดังน้ี.     เมื่อเธอรูอยางน้ี    เห็นอยางน้ีอยู    
จิต  ก็ยอมหลุดพนไปจากอาสวะ  คือ    กาม   ภพ    และอวิชชา ;   เมื่อจิตหลุดพน
จากอาสวะท้ังหลายแลว    ก็มี ญาณ วา    “หลุดพนไดแลว”   ดังน้ี,    เธอก็ยอมรู
ชัดวา   “ชาติ  ส้ินแลว,   พรหมจรรย  ไดอยูจบแลว,   กิจที่ควรทําไดทําเสร็จ 
แลว,    กิจอื่นเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมีอีก”  ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ี  เราเรียกวา  “ผูอาบแลว  สนานแลว   ดวยเครื่องอาบ
เครื่องสนานอันมีในภายใน”  ดังน้ีแล.  

คนในบัญชี๒  
           ภิกษุ ท. ! ก็ภิกษุเหลาใด       เปนคนไมหลอกลวง       ไมพูดพลาม 

 
๑.   หมายถึง    อริยสัจจสี่ :    สิ่งน้ี  =  ทุกข,    สิ่งท่ีเลว  =  สมุทัย,     สิ่งท่ีประณีต  =  นิโรธ,     อุบายเคร่ือง    

ออก   =   มรรค 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกก.   อ   ๒๑/๓๔/๒๖. 
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ฉลาด     ไมเปนคนกระดาง     มีใจเปนสมาธิดี    ;   ภิกษุ ท. !    ภิกษุเหลาน้ัน  เปน 
คนของเรา.    ภิกษุ ท. !   ก็ภิกษุเหลาน้ัน    ไมไดออกไปนอกธรรมวินัยน้ี      และ
พวกเธอ      จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย     ในธรรมวินัยน้ี   แล. 
 

คนไมแหวกแนว๑ 
 

            ภิกษุ ท. ! ภิกษุ   ผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป        เมื่อมีการกระทํา
สามอยางน้ีเขาแลว,    จะชื่อวา     เปนผูทํามหาชนใหไดรับประโยชน    ทํามหาชน
ใหไดรับความสุข    ทําไปเพื่อความเจริญแกมหาชน    เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล      
เปนไปเพื่อความสุข      ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.       การกระทําสามอยาง
อะไรบางเลา ?     สามอยาง   คือ :- 
          (๑)   ทําการชักชวนมหาชนในการกระทําทางกาย  อันเขารูปกับหลักเกณฑ
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา. 
          (๒) ทําการชักชวนมหาชนในการกระทาํทางวาจา อันเขารูปกับหลักเกณฑ
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา. 
          (๓)  ทําการชักชวนมหาชนในการบําเพ็ญทางจิต  อันเขารูปกับหลักเกณฑ
แหงการทําที่สุดทุกขในพระศาสนา. 
            ภิกษุ ท. ! ภิกษุ    ผูเปนที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป      เมื่อมีการกระทํา
สามอยางน้ีเขาแลว,     ไดชือ่วาเปนผูทํามหาชนใหไดรบัประโยชน       ทํามหาชน
ใหไดรับความสุข     ทําไปเพื่อความเจริญแกมหาชน    เปนไปเพื่อประโยชน
เก้ือกูล     เปนไปเพื่อความสุข     ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายแล. 
 

  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๓๔/๔๕๐. 



หมวดท่ี ๑๓   วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส                            ๓๒๙ 
 

 

คนไมทิ้งธรรม๑ 
 

ภิกษุ ท. ! ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพรอมเพรียงกนั   มีความบันเทิง
ตอกันและกัน ไมทะเลาะวิวาทกัน  เขากันและกันไดสนิทเหมือนนํ้านมกับนํ้า    
มองดกูันและกันดวยสายตาแหงความรักอยู  ;    ภิกษุ ท. !  ทิศน้ัน   เปนท่ีผาสุก
แกเรา  แมตองเดินไป. (อยางเหน็ดเหน่ือย)      จะปวยกลาวไปไยถึงการท่ี
เพียงแตนึกถึง.    ในกรณีน้ี   เราเชื่อแนแกใจวา     เปนเพราะภิกษุเหลาน้ัน   ได
ละทิ้งธรรมสามอยางเสียแลว      และพากันมาถือกระทําใหมากในธรรมสามอยาง. 
ธรรมสามอยางอะไรบางเลาที่เธอละทิ้งเสียแลว ?   สามอยางคือ :-      
 (๑) ความตรึกในทางกาม, 
 (๒) ความตรึกในทางมุงราย, 
 (๓) ความตรึกที่กอใหเกดิความลําบากแกผูอื่น.  ธรรมสามอยางเหลาน้ีแล   
ที่พวกภิกษเุหลาน้ัน   ละทิ้งเสียแลว. 
 ก็ธรรมอีกสามอยางอะไรบางเลา            ที่พวกภิกษุเหลาน้ันพากันมาถือ     
กระทําเพิ่มพูนใหมาก  ?     สามอยางคือ :- 
 (๑) ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม, 
 (๒)    ความตรึกในการทําความไมมุงราย, 
 (๓)    ความตรึกในการไมทําคนอ่ืนใหลําบาก.      ธรรมสามอยางเหลาน้ีแล      
ที่พวกภิกษเุหลาน้ันพากันมาถือ       กระทําเพิ่มพูนใหมาก. 
           ภิกษุ ท. ! ในทิศใด   พวกภิกษุ  มีความพรอมเพรียงกัน   มีความบันเทิง
ตอกันและกัน    ไมทะเลาะวิวาทกัน      เขากันและกันไดสนิทเหมือนนํ้านมกับนํ้า 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๕๕/๕๖๔,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๓๓๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรักอยู ;        ภิกษุ ท. !     ทิศน้ัน  เปนที่
ผาสุกแกเรา   แมตองเดินไป  (อยางเหน็ดเหน่ือย)      จะปวยกลาวไปไยถึงการที่
เพียงแตนึกถึง.     ในกรณีน้ี    เราเชื่อแนแกใจวา    เปนเพราะพวกภิกษุเหลาน้ัน   
ไดละทิ้งธรรมสามอยางเหลาโนนเสียแลว    และพากันมาถือ    กระทําใหมาก
ในธรรมสามอยางเหลาน้ีแทน. 
 

คืนวันทีม่ีแต  “ความสวาง” ๑ 
 
            ภิกษุ ท. ! คืนวันของภิกษุ      ที่ประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว
ยอมผานไปโดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทัง้หลายอยางเดียว   หาความ
เส่ือมมิได.    หกอยางอะไรบางเลา ?   หกอยางคือ   ภิกษุในกรณน้ีี :- 
  (๑)     ไมมีความตองการมาก    จึงไมเปนทุกข   เพราะรูจักพอในเร่ืองจีวร, 
  บิณฑบาต,  เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสชับริกขาร. 
  (๒)    เปนคนมีศรัทธา. 
          (๓)    เปนคนมีศีล. 
          (๔)    เปนคนปรารภความเพยีร. 
           (๕)    เปนคนมีสติ. 
          (๖)     เปนคนมีปญญา. 
            ภิกษุ ท. ! คืนวันของภิกษุที่ประกอบดวย องคประกอบหกอยางเหลาน้ี
แลว    ยอมผานไป      โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทัง้หลายอยางเดียว     
หาความเส่ือมมไิดเลย. 
  

  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ฉกฺก.   อํ.   ๒๒/๔๘๓/๓๕๕,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑๓   วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส                            ๓๓๑ 
 

 

ผูไมถูกตรึง๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! ตะปูตรึงใจ  ๕  ตัว        เปนสิ่งที่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงละไดแลว
ภิกษุรูปน้ัน      จักถึงความเจริญ      งอกงาม     ไพบูลย     ในธรรมวินัยน ี้.     ขอน้ี
เปนฐานะท่ีมีไดเปนได. 
           ภิกษุ ท. ! ตะปูตรึงใจ ๕ ตัว   เปนส่ิงที่ภิกษลุะไดแลว เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี          ยอมมิไดสงสัย          เคลือบแคลง,           ยอมปลงใจเชื่อ
ยอมเล่ือมใส      ในพระศาสดา.             ภิกษุใดเปนดังกลาวน้ี         จิตของภิกษน้ัุน
ยอมนอมไป      เพื่อความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส       เพื่อความเพยีรทําใหเนือง ๆ
เพื่อความเพียรอันติดตอเน่ืองกัน    และเพื่อความเพยีรอันเปนหลักมั่นคง.   จิต 
ของผูใด   ยอมนอมไปในความเพียร   ดังกลาวน้ี,    น่ันแหละ   เปนตะปูตรึงใจตัว
แรก   ที่เธอน้ันละไดแลว    ดวยอาการอยางน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง      ภิกษุ      ยอมมิไดสงสัย      เคลือบแคลง,
ยอมปลงใจเชื่อ   ยอมเล่ือมใส   ในธรรม.   _ _ _ฯลฯ _ _ _      น่ันแหละ   เปนตะปู
ตรึงใจตัวทีส่อง    ที่เธอน้ันละไดแลว    ดวยอาการอยางน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุ  ยอมมไิดสงสัย   เคลือบแคลง,  ยอมปลง
ใจเช่ือ     ยอมเล่ือมใส    ในพระสงฆ .      _ _ _ฯลฯ _ _ _  น่ันแหละ   เปนตะปูตรึง
ใจตัวที่สาม    ที่เธอน้ันละไดแลว    ดวยอาการอยางน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง      ภิกษุ     ยอมมิไดสงสัย      เคลือบแคลง,
ยอมปลงใจเชื่อ   ยอมเลื่อมใส   ในไตรสิกขา.  _ _ _ฯลฯ _ _ _ น่ันแหละ  เปนตะปู
ตรึงใจตัวทีส่ี่    ที่เธอน้ันละไดแลว    ดวยอาการอยางน้ี. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   เจโตขีลสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๒๐๘/๒๓๐,   ๒๓๑. 



๓๓๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง        ภิกษุ        ไมครุนโกรธในเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย      ไมทําความไมชอบใจ         มิไดมีจิตถูกโทสะ
กระทบกระทั่ง     มิไดเกดิเปนตะปูตรึงใจ.         ภิกษุใดเปนดังกลาวน้ี        จิตของ
ภิกษุน้ัน     ยอมนอมไป      เพื่อความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส      เพื่อความเพียร
ทําใหเนือง ๆ      เพื่อความเพียรอันติดตอเน่ืองกัน      และเพื่อความเพียรอนัเปน
หลักมั่นคง.     จิตของผูใด   ยอมนอมไปในความเพียร   ดังกลาวน้ี,   น่ันแหละ 
เปนตะปูตรึงใจตัวทีห่า    ที่เธอน้ันละไดแลว    ดวยอาการอยางน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! ตะปูตรึงใจ  ๕  ตัว     เปนส่ิงที่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงละไดแลว ;    
ภิกษุรูปน้ัน    จักถึงความเจริญ    งอกงาม    ไพบูลย       ในธรรมวินัยน้ี.       ขอน้ี
เปนฐานะท่ีมีไดเปนได   แล. 
 

ผูรอดจากการสึก๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! เปนอยางน้ันแหละ,    ขอที่รางกายเกิดหนักตัวข้ึน,    ทิศ
ทั้งหลายไมกระจาง,    ธรรมทั้งหลายไมแจมแจง,    ถีนมิทธะเขาจับจิต,     ฝนใจ
ประพฤติพรหมจรรย,       มีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ;       อาการเหลาน้ียอมมี
แกภิกษุผูไมคุมครองทวารในอนิทรียทั้งหลาย, ไมประมาณในการบริโภค, ไม
ประกอบชาคริยธรรมเนือง ๆ,     ไมเห็นแจงในธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล,     ไม
ขวนขวายบําเพ็ญโพธิปกขิยธรรมภาวนา     ตลอดราตรีเปนเบื้องตนและราตรีเปน
เบื้องปลาย. 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๗๙/๕๖,    ตรัสแกภิกษุรูปหน่ึง    ซึ่งเกิดหนักเน้ือตัวขึ้น     เพราะถูก

นิวรณครอบงํา ฝนใจประพฤติพรหมจรรยอยู จนตองไปกราบเรียนพระอุปชฌายะใหทราบเร่ือง, ทานจึงพาเขาไปเฝา               
และไดรับคําแนะนําดังเรื่องน้ี. 



หมวดท่ี ๑๓   วาดวยการไมทําไปตามอํานาจกิเลส                            ๓๓๓ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน    ในเรื่องน้ี เธอ พึงสําเหนียกใจไววา    “เราจัก
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย,        เปนผูรูประมาณในการบริโภค,     จัก
ประกอบชาคริยธรรมเนือง ๆ  เปนผูเห็นแจงในธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล,   จัก 
เปนผูขวนขวายบําเพญ็โพธิปกขยิธรรมภาวนาตลอดราตรีเปนเบ้ืองตน  และราตรี
เปนเบ้ืองปลาย”     ดังน้ี.    ภิกษุ  !   เธอพึงสําเหนียกใจไวอยางน้ี. 
 
            ภิกษุรูปน้ัน     นอมรับเอาโอวาทอันน้ี     หลีกออกจากหมู     อยูแตผูเดียว     ไมประมาท      เพียรเผากิเลส     มี 
ตนสงไปแลวในการทําเชนน้ัน.      ในท่ีสุด    ก็ถึงความเปนพระอรหันตแลว. 

 
ผูเปรียบดวยการไมถูก “แมลงวันตอม”๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุเดนิอยูก็ตาม  ยืนอยูก็ตาม  น่ังอยูก็ตาม    นอนต่ืนอยู
ก็ตาม,   ถาเธอ เกิดครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทางกาม ก็ดี   เกิดความครุนคิด
อยูดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน ก็ดี   เกิดความครุนคิดอยูดวยความครุนคิด
ในทางทําใหผูอื่นใหลาํบาก   ก็ดี    ขึ้น,    ภิกษุน้ัน  ไมรับเอาความครุนคิดเชน 
น้ัน ๆ ไว     ละท้ิงเสีย    ถายถอนออกเสยี    ทําใหสิ้นสุดเสีย ถึงความไมมี
อะไรเหลืออยู ;     ภกิษุผูเปนเชนน้ี    แมเดินอยูก็ตาม     ยืนอยูก็ตาม น่ังอยูก็ตาม   
นอนตื่นอยูก็ตาม     เราเรียกวา    ผูทําความเพียรเผากิเลส    ผูกลัวตอความเปน
ทาสของกิเลส    เปนผูปรารภความเพียร    ติดตอสม่ําเสมอ      และเปนผูมีตนสง 
ไปแลวในการกระทําเชนน้ัน. 
 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๗/๑๑. 



๓๓๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

(อีกสูตรหน่ึง)๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ   ผูละองคหาไดแลว    และผูประกอบพรอมดวยองคหา     
เราเรียกวา    “ผูประกอบดวยคุณธรรมท้ังหมดทั้งส้ิน๒ ,    ผูอยูจบพรหมจรรย,  
เปนยอดบุรุษ”      ในธรรมวินัยน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูละองคหาไดแลว  เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !
กามฉันทะ  เปนส่ิงที่ภิกษุในธรรมวินัยน้ีละไดแลว,      พยาบาท  ก็เปนส่ิงที่เธอ 
ละไดแลว,    ถีนมิทธะ  ก็เปนส่ิงที่เธอละไดแลว,    อทุธัจจกุกกุจจะ   ก็เปนส่ิงที่
เธอละไดแลว,     วิจิกิจฉา    ก็เปนส่ิงที่เธอละไดแลว         ภิกษุ ท. !    ภิกษุอยางน้ี
ชื่อวา     เปนผูละองคหาไดแลว. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูประกอบพรอมดวยองคหา  เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท.  !   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เปนผูประกอบพรอมดวยกองศีลอันเปนอเสขะ, 
เปนผูประกอบพรอมดวยกองสมาธิอันเปนอเสขะ,   เปนผูประกอบพรอมดวย 
กองปญญาอันเปนอเสขะ,  เปนผูประกอบพรอมดวยกองวิมุตติอันเปนอเสขะ, 
เปนผูประกอบพรอมดวยกองวิมตุติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุ
อยางน้ี    ชื่อวาเปนผูประกอบพรอมดวยองคหา. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูละองคหาไดแลว      และผูประกอบพรอมดวยองคหา
เราเรียกวา    “ผูประกอบดวยคุณธรรมท้ังหมดท้ังส้ิน๒,   ผูอยูจบพรหมจรรย,  
เปนยอดบุรุษ”   ในธรรมวินัยน้ี   ฉะน้ีแล. 

 
หมวดทีส่ิบสาม  จบ. 
________________ 

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อํ.   ๒๔/๑๗/๑๒. 
 ๒.  ผูมีคุณธรรมขอน้ี    เขาใจวา    เรียกกันโดยศัพทเดิม   คือ   เกวลี,     หรือเกพลี,    โดยไมตองแปลออกมา,   

ทํานองเดียวกับคําพิเศษอื่น ๆ   เชนคําวา   ภควา   อรหันต   ฯลฯ. 



 

๓๓๕ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ยํ    ภิกฺขเว    สตฺถารา    กรณีย ํ   สาวกาน ํ

หิเตสินา    อนกุมฺปเกน    อนกุมฺป    อุปาทาย 
กตํ    โว    ตํ    มยา 

ภิกษุ ท. !       กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล       อาศัยความเอ็นดแูลว      จะพึงทําแกสาวกทัง้หลาย, 

กิจอันน้ัน      เราไดทําแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตาน ิ   ภิกฺขเว    รุกฺขมูลาน ิ
เอตาน ิ   สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !     น่ัน     โคนไมทั้งหลาย,       น่ัน      เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา    ปจฺฉา    วิปฺปฏิสาริโน    อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย    อยาไดเปนผูทีต่องรอนใจ     ในภายหลังเลย. 
 

อยํ    โว    อมฺหากํ    อนุสาสนี 
น่ีแล         เปนวาจาเครื่องพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

                                                     (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 



 

๓๓๖ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๔ 

วาดวย  การไมเปนทาสตัณหา 
_________________________ 

 
 
 
                                      ๑ .  ผูเห็นแกธรรม 
 ๒ .  ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา 
 ๓ .   คุมคาขาวสุก 
 ๔ .   เน้ือที่ไมติดบวงนายพราน 
 ๕ .   ผูไมถูกลาม 
 ๖ .  มิตตภิกขุ 
 ๗ .  ไมเปนโรคชอบเที่ยวเร่ือยเปอย 
 
 
 
 
 



 

๓๓๗ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๔ 

วาดวย  การไมเปนทาสตัณหา 
(ปฏิปกขนัย    ของหมวด    ๕  อันวาดวยการเปนทาสตัณหา) 

_________________________ 
 

ผูเห็นแกธรรม๑ 
           
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทัมีสองชนิด.   สองชนิดอะไรบางเลา ?    สองชนิด
คือ   ภิกษบุริษัท หนักในอามิส   ไมหนักในพระสัทธรรม.   หน่ึง,  ภิกษุบรษิัทที่
หนักในพระสัทธรรม   ไมหนักในอามิส   หน่ึง   _ _ _ฯลฯ _ _ _ 
          
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษัทที่หนักในพระสัทธรรม   ไมหนักในอามิส     เปน
อยางไรเลา ?     ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี   ภิกษุเหลาใด   ไมกลาวยกยอกันเองตอหนา
คฤหัสถผูครองเรือน  วา    “ภิกษุรูปโนนเปน    อริยบุคคลชนิดอุภโตภาควมิุตต, 
รูปโนนเปน อริยบุคคลชนิดปญญาวิมุตต ,  รูปโนนเปน  อริยบุคคลชนิดกายสักข ี,      
รูปโนนเปน   อริยบุคคลชนิดทฏิฐิปปตตะ,     รูปโนนเปน   อริยบุคคลชนิดสทัธา
วิมุตต ,     รูปโนนเปน    อริยบุคคลชนิดธัมมานุสาร ี,      รปูโนนเปน    อริยบุคคล
ชนิดสทัธานุสารี,     รูปโนน  มีศีลมีการเปนอยูงดงาม,    และรูปโนน   ทุศีลมีการ 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทุก.   อํ.   ๒๐/๙๓/๒๙๓. 



๓๓๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เปนอยูเลวทราม”  ดังน้ีเปนตน.   ภิกษุเหลาน้ันยอมไดลาภ เพราะการไมกลาวยก
ยอกันน้ันเปนเหตุ.   ครั้นไดลาภแลว   ภิกษุพวกน้ันก็ไมตดิอกตดิใจในรสแหงลาภ  
ไมสยบ      ไมเมาหมก,      มองเห็นสวนที่เปนโทษ     เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปน
เคร่ืองออกไปจากทกุข       บริโภคลาภน้ันอย ู. 
  
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทัอยางน้ีแล      เราเรียกวา       บริษัทที่หนักในพระ
สัทธรรม     ไมหนักในอามิส. 
 

ขาวของชาวเมืองไมเสียเปลา๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! ถาหากภิกษุ   กระทําในใจซึ่ง   เมตตาจิต   (เปนตน)    แมสัก
วาชั่วลัดน้ิวมือเดียว,      ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ี เราเรียกวา     ผูเปนอยูไมหางจากฌาน
(การเผากิเลส)    เปนผูทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา       เปนผูทําการสนอง
โอวาท     ยอมฉันขาวของชาวเมือง   ไมเสียเปลา ;   จะกลาวทําไมเลา    ถึงผูท ี่
กระทําในใจซึ่งเมตตาจิตน้ันไดมาก. 
 

คุมคาขาวสุก๒ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี       เขาไปอาศัยหมูบานหรือนิคมแหงใด
แหงหน่ึงอยู.     คฤหบดีหรอืบุตรคฤหบดีก็ตาม     เขาไปหาภิกษน้ัุนแลว    นิมนต 
 

  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   เอก.   อํ.   ๒๐/๑๒/๕๖. 
   ๒.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.    อํ.   ๒๐/๓๕๔/๕๖๓.



หมวดท่ี ๑๔   วาดวยการไมเปนทาสตัณหา                                 ๓๓๙ 
 

 

ฉันอาหารในวันรุงข้ึน.     ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ีมีความหวังในอาหารน้ันก็รับนิมนต.
ครั้นราตรีลวงไป  ถึงเวลาเชาเธอครองจีวร  ถือบาตร      เขาไปสูเรือนแหงคฤหบดี
หรือบุตรคฤหบดีผูนิมนต,       ถึงแลวก็น่ังบนอาสนะที่เขาจัดไว.       คฤหบดีหรือ
บุตรคฤหบดี     ไดเล้ียงดูเธอน้ัน     ดวยของเค้ียวของฉันอันประณีต     ดวยตนเอง
ใหอิม่หนําจนเธอบอกหาม.  เธอไมนึกชมในใจทํานองน้ีวา     “วิเศษจริง, คฤหบดี
หรือบุตรคฤหบดีน้ี  เล้ียงเรา  ดวยของเค้ียวของฉันอนัประณีตดวยตนเอง ใหอิม่
หนําจนเราตองบอกหาม”   ดังน้ีแลว, ภิกษุน้ันก็ไมนึกหวังตอไปอีกวา    “โอหนอ, 
แมวันตอ ๆ ไป   คฤหบดหีรือบตุรคฤหบด ี     พงึเล้ียงเรา     ดวยของเค้ียวของฉัน
อันประณีต    ดวยตนเอง    ใหอิ่มหนําจนตองบอกหาม   อยางน้ีอีกเถิด” ดังน้ี.   
เธอน้ันไมติดอกติดใจในรสอาหาร  ไมสยบ  ไมเมาหมก,   มองเห็นสวนที่เปน
โทษเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากทุกข   บริโภคอาหารน้ันอยู. 
เธอน้ันยอมครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทางออกจากกามบาง ครุนคิดอยูดวย
ความครุนคิดในทางไมเคียดแคนบาง   ครุนคิดอยูดวยความครุนคิดในทางไมทํา
ใหผูอื่นลําบากโดยไมรูสึกตัวบาง    ณ    ที่น่ังฉันน้ันเอง. 
           ภิกษุ ท. ! เรากลาววา  “ทานที่ถวายแกภิกษุเชนน้ี    มีผลใหญ”.  เพราะ
เหตุไร ?  เพราะเหตุวา    ภิกษุน้ี   เปนผูไมมวัเมา   แล. 
 

เนื้อ ที่ไมติดบวงนายพราน๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง   ไมตดิใจ   ไมสยบอยู
ไมเมาหมกอยู      ในกามคุณ   ๕   เหลาน้ีแลว        มองเห็นสวนที่เปนโทษอย ู 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปาสราสิสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๓๓๓/๓๒๘. 
 



๓๔๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เปนผูรูแจมแจงในอบุายเปนเคร่ืองออกไปจากทุกข   บริโภคกามคุณทั้ง ๕ น้ันอยู ;   
สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน        อันคนท้ังหลาย          พึงเขาใจไดอยางน้ีวา
เปนผูไมถึงความพินาศ         ยอยยับ         ไมตองทําตามประสงคของมารผูใจบาป
แตอยางใด    ดังน้ี. 
 
 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนเน้ือปาตัวที่ไมติดบวง            แมนอนจมอยูใน
กองบวง       ในลักษณะท่ีใคร ๆ พึงเขาใจไดวา       เปนผูไมถึงความพินาศยอยยับ
ไมตองทําตามประสงคของพรานแตอยางใด,    เมื่อนายพรานมาถึงเขา     มัน
จะหลีกหนีไปไดตามที่ตองการ    ดังน้ี.       ขอน้ีฉันใด ;      ภิกษุ ท. !    สมณะ
หรือพราหมณเหลาน้ัน  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน :     เมื่อไมติดใจ      ไมสยบอยู      ไม
เมาหมกอยูในกามคุณ   ๕    เหลาน้ีแลว      มองเห็นสวนที่เปนโทษ     เปนผูรูแจม
แจงในอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากทุกข      บริโภคกามคุณทัง้   ๕    อยู,     ก็เปน 
ผูที่คนทั้งหลายพึงเขาใจไดอยางน้ีวา   เปนผูไมถึงความพินาศยอยยับ    ไม
ตองทําตามประสงคของมารผูใจบาปแตอยางใด       ดังน้ี. 
 
 
           ภิกษุ ท. ! กามคุณเหลาน้ี     มีหาอยาง.    หาอยางอะไรบางเลา  ?    หา
อยางคือ        รูป ที่ไดเห็นดวยตา,     เสียง ที่ไดยินดวยหู,     กล่ิน ที่ไดดมดวย
จมูก,     รส ที่ไดล้ิมดวยล้ิน        และโผฏฐัพพะ ที่ไดสัมผัสดวยกาย,      อันเปน
ส่ิงที่นาปรารถนา     นารักใคร        นาชอบใจ         ยวนตาใหรกั        เปนที่เขาไป
ต้ังไวซ่ึงความใคร       เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยอมใจ.   ภิกษุ ท. !   กามคุณมหีา
อยางเหลาน้ีแล. 
 



หมวดท่ี ๑๔   วาดวยการไมเปนทาสตัณหา                                 ๓๔๑ 
 

 

ผูไมถูกลาม๑ 
           ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรูปใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม  ตัดเคร่ืองลาม
ทางใจหาอยางใหขาดออกดวยดแีลว,     คืนวันของบรรพชิตรูปน้ัน      ยอมผาน
ไป  โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว  หาความเส่ือมม ิ
ได.     เครื่องลามทางใจหาอยาง     ที่บรรพชิตรปูน้ันตัดใหขาดออกดวยดีแลว  
เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เปนผูปราศจากความกําหนัด    ในกาม
ทั้งหลาย,      ปราศจากความพอใจ      ความรัก      ความกระหาย      ความเรารอน
และความทะยานอยากในกามท้ังหลาย.         ภิกษุใด      เปนดังกลาวน้ี,      จิตของ
ภิกษุน้ัน      ยอมนอมไป     เพื่อความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส    เพื่อความเพียร 
ทําใหเนือง ๆ     เพื่อความเพียรอันติดตอเน่ืองกัน   และเพื่อความเพียรอันเปน
หลักมั่นคง.   จิตของผูใด    ยอมนอมไป     ในความเพียรดังกลาวน้ี,   น่ันแหละ 
เปนเคร่ืองลามทางใจอยางที่หน่ึง    ซ่ึงเธอตัดใหขาดออกดวยดแีลว. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง,    ภิกษ ุ เปนผูปราศจากความกําหนัด   ในกาย, 
_ _ _ฯลฯ _ _ _ น่ันแหละ     เปนเคร่ืองลามทางใจอยางที่สอง    ซ่ึงเธอตัดใหขาด
ออกดวยดแีลว. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง,    ภิกษ ุ   เปนผูปราศจากความกําหนัด   ในรูป, 
_ _ _ฯลฯ _ _ _ น่ันแหละ   เปนเคร่ืองลามทางใจอยางที่สาม  ซ่ึงเธอตัดใหขาด
ออกดวยดแีลว. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุไดฉันอาหารเต็มทองตามประสงคแลว  ก็
ไมมัวหาความสุขในการหลับ    ไมหาความสุขในการเอนกายเลน   ไมหาความสุข 
  
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทสก.   อํ.   ๒๔/๒๑,   ๒๒/๑๔. 



๓๔๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ในการนอนซบเซาไมอยากลุก    เปนอยู.  _ _ _ฯลฯ _ _ _  น่ันแหละ     เปนเคร่ือง
ลามทางใจอยางที่ส่ี     ซ่ึงเธอตัดใหขาดออกดวยดีแลว. 
           ภิกษุ ท. ! อีกอยางหนึ่ง,   ภิกษุ  ไมประพฤติพรหมจรรย โดย  ตั้งความ
ปรารถนาเพื่อเปนเทวดาพวกใดพวกหน่ึง   วา   “เราจักเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ
หรือเปนเทวดาผูมีศักดานอยชนิดใดชนิดหน่ึงดวยศีลน้ี,     ดวยวัตรน้ี,     ดวย 
ตบะน้ี,    หรือดวยพรหมจรรยน้ี ”  ดังน้ี.    ภิกษุใด   เปนดังกลาวน้ี,  จิตของภิกษุ
น้ันยอมนอมไป  เพื่อความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส  เพื่อความเพยีรทําใหเนือง ๆ   
เพื่อความเพียรอันติดตอเน่ืองกัน       และเพื่อความเพยีรอันเปนหลักมั่นคง.    จิต
ของผูใด  ยอมนอมไป  ในความเพียรดังกลาวน้ี,    น่ันแหละ    เปนเคร่ืองลามทาง
ใจอยางที่หา     ซ่ึงเธอตัดใหขาดออกดวยดแีลว. 
           ภิกษุ ท. ! บรรพชิตรปูใด  จะเปนภิกษุหรือภิกษณุีก็ตาม  ตัดเคร่ือง 
ลามทางใจหาอยางเหลาน้ีใหขาดออกดวยดแีลว ;   คืนวันของบรรพชิตรปูน้ันยอม
ผานไป   โดยหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทัง้หลายอยางเดียว     หาความ
เส่ือมมิได ;     เชนเดียวกับคืนวันแหงดวงจันทรเวลาขางข้ึน,     ดวงจันทรน้ัน 
โดยสีก็แจมกระจาง,   โดยวงกลดก็ใหญกวางออก,   โดยรัศมีก็เจริญข้ึน,   โดย
ขนาดก็ขยายใหญข้ึน ;     ฉันใดก็ฉันน้ัน   แล. 
 

มิตตภิกขุ๑ 
           ภิกษุ ท. ! มิตรที่เปนภิกษุ ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลาน้ี  เปน
คนที่ใคร ๆ ควรคบ.    หาอยางอะไรบางเลา ?   หาอยาง  คือ :- 
 (๑)     ภิกษุน้ัน    ไมใชผูอื่นใหทํางาน. 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๙๒/๑๔๖. 



หมวดท่ี ๑๔   วาดวยการไมเปนทาสตัณหา                                 ๓๔๓ 
 

 

(๒)     ภิกษุน้ัน    ไมชอบกออธิกรณ. 
        (๓)     ภิกษุน้ัน    ไมทําตนเปนปฏิปกษตอเหลาพระเถระชั้นครูบาอาจารย . 
        (๔)    ภิกษุน้ัน    ไมชอบเทีย่วไกล ๆ และไมมีจดุหมาย. 
        (๕)    ภิกษุน้ัน  มีความสามารถในการแสดง,   ในการชี้ชวน,  ในการปลุก
ปลอบ,    ในการเราใหเกิดความบันเทิง,    ดวยธรรมมกีถาตามเวลาอันสมควร. 
           ภิกษุ ท. ! มิตรที่เปนภิกษุ      ที่ประกอบดวยลักษณะหาอยางเหลาน้ีแล
เปนคนที่ใคร ๆ ควรคบแท. 

 
ไมเปนโรคชอบเทีย่วเรื่อยเปอย๑ 

           ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูเปนที่เหลาน้ี มีอยูหาอยาง.   หาอยางอะไร 
บางเลา ?  หาอยาง  คือ :- 
          (๑) เธอ  ยอมไดบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ. 
          (๒) เธอ  ยอมไมเสือ่มจากสิ่งที่บรรลแุลว. 
          (๓) เปนผูแตกฉานช่ําชองในบางสิ่งบางอยาง    แมที่บรรลุแลว. 
          (๔) ไมเปนโรคที่ทําชีวิตใหลําบาก. 
          (๕) และเปนคนมีมิตร. 
           ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูเปนที่    มีอยูหาอยางเหลาน้ีแล. 

 
หมวดทีส่ิบสี่  จบ. 

 
                                      ________________ 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๘๕/๒๒๒.



๓๔๔ 
 

 

 
 



 

๓๔๕ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ยํ    ภิกฺขเว    สตฺถารา    กรณีย ํ   สาวกาน ํ

หิเตสินา    อนุกมฺปเกน    อนกุมฺป    อุปาทาย 
กตํ    โว    ตํ    มยา 

ภิกษุ ท. !       กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล       อาศัยความเอ็นดแูลว       จะพึงทาํแกสาวกทัง้หลาย, 

กิจอันน้ัน       เราไดทาํแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตาน ิ   ภิกฺขเว    รุกฺขมูลาน ิ
เอตาน ิ   สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !      น่ัน     โคนไมทั้งหลาย,       น่ัน      เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา    ปจฺฉา    วิปฺปฏิสาริโน    อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย     อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ     ในภายหลังเลย. 
 

อยํ   โว   อมฺหากํ   อนุสาสนี 
น่ีแล          เปนวาจาเครื่องพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

                                                     (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)



 

๓๔๖ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๕ 

วาดวย  การไมหละหลวมในธรรม 
_________________________ 

 
 ๑ . ผูไมใชนกแกวนกขุนทอง 
 ๒ .   ถุงธรรม 
 ๓ .   ปริยัติที่ไมเปนงูพิษ 

 ๔ .   ผูสนทนาถูกเรื่องที่ควรสนทนา 
 ๕ .  เนื้อแท ที่ไมอันตรธาน 
 ๖ .   ยอดแหงความเพียร 
 ๗ .  ผูไมมีอหังการ 
 ๘ .  ผูไมทําศาสนาเสื่อม 
 ๙ .   ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร 
๑๐ . คนควรเลี้ยงโค 

                                    ๑๑  .  ลูกในคอก 
                                    ๑๒  .  ทางเจริญของ “ลูกในคอก” 
                                    ๑๓  .  ผูไมโลเล 
                                    ๑๔  .  ผูไมรองเพลง 
                                    ๑๕  .  ผูไมประมาท 
                                    ๑๖  .      ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม 
                                    ๑๗  .     ผูตายไมเสียที 

                                ๑๘  .     ผูไมหลนจากศาสนา



 

๓๔๗ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๕ 

วาดวย  การไมหละหลวมในธรรม 
 (ปฏิปกขนัย   ของหมวด   ๖   อันวาดวยการหละหลวมในธรรม) 

_________________________ 
 

ผูไมใชนกแกวนกขุนทอง๑ 
 
           ภิกษุ ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม   (นานาชนิด)
คือ    สุตตะ      เคยยะ      เวยยากรณะ      คาถา       อุทาน      อิติวุตตกะ     ชาตกะ   
อัพภูตธัมมะเวทัลละ ;  และเธอยอมรูทั่วถึงความหมายอันยิ่งแหงธรรมน้ัน ๆ
ดวยปญญา.       ภิกษุอยางน้ีแล     ชื่อวา   ธรรมวิหารี     (ผูอยูดวยธรรม). 
 
           ภิกษุ ! ภิกษุผูมากดวยปริยัติเราก็แสดงแลว,     ผูมากดวยการบัญญัติ
เราก็แสดงแลว,     ผูมากดวยการสาธยายเราก็แสดงแลว,      ผูมากดวยการคิดเรา 
ก็แสดงแลว,      และธรรมวิหารี    (ผูอยูดวยธรรม)     เราก็แสดงแลว      ดวย
ประการฉะน้ี. 
 
 
 
 

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



๓๔๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ! กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดู  แสวงหาประโยชนเก้ือกูล   อาศัย
ความเอ็นดูแลว    จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,     กิจอันน้ัน     เราไดทําแลวแกพวก
เธอท้ังหลาย. ภิกษุ  ! น่ัน  โคนไมทั้งหลาย.   น่ัน  เรือนวางทั้งหลาย.   ภิกษุ  !   เธอ
ทั้งหลาย   จงเพียรเผากิเลส,     อยาไดเปนผูประมาท ;      เธอทั้งหลายอยาเปนผูที่
ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย.     น่ีแล      เปนวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนเธอท้ังหลาย
ของเรา. 
 

ถุงธรรม๑ 
 
           ภิกษุ ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ยอมเลาเรียนปริยัติธรรม  (นานาชนิด)
คือ      สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ 
เวทัลละ,        แตเธอไมใชวันทั้งวันใหเปลืองไปดวยการเรียนธรรมน้ัน ๆ          ไม
เริดรางจากการหลีกเรน, ประกอบตามซ่ึงธรรมเปนเครื่องสงบใจในภายในเนือง ๆ.     
ภิกษุอยางน้ีแล    ชื่อวา     ธรรมวิหารี    (ผูอยูดวยธรรม) 
           ภิกษุ ! ภิกษุผูมากดวยปริยัติเราก็แสดงแลว,    ผูมากดวยบัญญติัเราก็
แสดงแลว,  ผูมากดวยการสาธยายเราก็แสดงแลว,  ผูมากดวยการคิดเราก็แสดง
แลว,     และธรรมวิหารี  (ผูอยูดวยธรรม)   เราก็แสดงแลว         ดวยประการฉะน้ี. 
            ภิกษุ ! กิจอันใด   ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเก้ือกูล    อาศัย
ความเอ็นดูแลว    จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,       กิจอันน้ัน     เราไดทําแลวแก
พวกเธอท้ังหลาย.       ภิกษุ !    น่ัน     โคนไมทั้งหลาย.      น่ัน   เรือนวางทั้งหลาย. 
 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๙๙/๗๓.



หมวดท่ี ๑๕   วาดวยการไมหละหลวมในธรรม                              ๓๔๙ 
 

 

ภิกษุ !    เธอทั้งหลาย  จงเพียรเผากิเลส,  อยาไดเปนผูประมาท  ;  เธอทั้งหลายอยา
เปนผูทีต่องรอนใจ   ในภายหลังเลย.   น่ีแล   เปนวาจาเคร่ืองพร่ําสอนเธอทั้งหลาย
ของเรา. 
 

ปริยัติที่ไมเปนงพูษิ๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! ก็กุลบุตรบางพวกในกรณีน้ี     เลาเรียนปริยตัิธรรม    (นานา
ชนิด)     คือ        สุตตะ   เคยยะ   เวยยากรณะ   คาถา   อุทาน   อิติวุตตกะ   ชาตกะ
อัพภูตธัมมะ      เวทัลละ,        กุลบุตรเหลาน้ัน         ครั้นเลาเรียนธรรมน้ัน ๆ แลว
ก็สอดสองใครครวญเน้ือความแหงธรรมน้ัน ๆ ดวยปญญา ;  เมื่อสอดสองใคร 
ครวญเนื้อความดวยปญญา,  ธรรมเหลาน้ัน  ยอมทนตอการเพงพิสูจนของกุลบุตร
เหลาน้ัน. กุลบุตรเหลาน้ัน   เลาเรียนธรรม ดวยการมิไดเพงหาขอบกพรอง   (ของ
ธรรม หรือของลัทธใิดลัทธิหน่ึง) และมิไดมีความคิดที่จะใชเปนเคร่ืองทําลายลัทธิ
ใดลัทธิหน่ึงเปนอานิสงส. ผูรูทั้งหลายเลาเรียนปริยัติธรรมเพ่ือคุณประโยชนอันใด       
กุลบุตรเหลาน้ันก็ไดรับคุณประโยชนอันน้ันแหงธรรม ;   ธรรมเหลาน้ัน     ก็กลาย 
เปนธรรมที่กุลบุตรเหลาน้ันถือเอาดวยดี      เปนไปเพื่อความเปนประโยชนเกื้อกูล      
เพื่อสขุแกกุลบุตรเหลาน้ันเอง       ตลอดกาลนาน.      ขอน้ันเพราะเหตุไร ? เพราะ
ความที่ธรรมทั้งหลายอันกุลบุตรเหลาน้ันถือเอาดวยดีเปนเหตุ. 
           
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนบุรุษผูมคีวามตองการใครจะไดงู      เที่ยวเสาะ
แสวงหาอยู.     บุรุษน้ัน       ครั้น    เห็นงูตัวใหญ     จึงเอาทอนไมมีงามดังเทาแพะ 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อลคัททูปมสูตร    มู.   ม.   ๑๒/๒๖๘/๒๗๙. 



๓๕๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

กดงูน้ัน  ใหเปนการถูกกดไวอยางดี      คร้ันแลว  จึงจับงูน้ันที่คออยางมั่นคง.   แม
งูตัวน้ัน  จะพึงรัดเอามือ   แขน    หรืออวัยวะแหงใดแหงหน่ึงของบุรุษน้ันดวยลํา 
ตัวของมัน ก็ตามที,   แตบุรุษน้ันไมตาย  หรือไมตองไดรับทุกขเจียนตาย    เพราะ
การรัดเอาของงูน้ันเปนเหตุ.      ขอน้ันเพราะเหตุไร ? เพราะงูตัวนั้นถูกจับไว
อยางมั่นคงดีแลวเปนเหตุ ; 
 
           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน   :     กุลบุตรบางพวกในกรณีน้ี         เลาเรียน
ปริยัติธรรม   (นานาชนิด) _ _ _กุลบุตรเหลาน้ัน     ครั้นเลาเรียนธรรมน้ัน ๆ แลว  
ก็สอดสองใครครวญเน้ือความแหงธรรมน้ัน ๆ      ดวยปญญา.    เมื่อสอดสอง
ใครครวญเน้ือความดวยปญญา,     ธรรมเหลาน้ัน     ยอมทนตอการเพงพิสูจน
ของกุลบุตรเหลาน้ัน.   กุลบุตรเหลาน้ันเลาเรียนธรรม   ดวยการมิไดเพงหาขอ 
บกพรอง    (ของธรรมหรือของลัทธิใดลัทธิหน่ึง)   และมิไดมีความคิดที่จะใช
เปนเคร่ืองทําลายลัทธิใดลัทธิหน่ึงเปนอานิสงส.        ผูรูทั้งหลาย     เลาเรียน
ปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชนอนัใด      กุลบุตรเหลาน้ัน       ก็ไดรับคุณประโยชน
อันน้ันแหงธรรม ;    ธรรมเหลาน้ัน      ก็กลายเปนธรรมที่กุลบุตรเหลาน้ันถือเอา
ดวยดี       เปนไปเพื่อความเปนประโยชนเก้ือกูล      เพื่อสุขแกกุลบุตรเหลาน้ัน 
เองตลอดกาลนาน.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะความท่ีธรรมทัง้หลายอัน
กุลบุตรเหลาน้ันถือเอาดวยดีเปนเหตุ. 
 
           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน       ในเรื่องน้ี      พวกเธอท้ังหลาย      พึงทราบ
ถึงความหมายแหงคําพูดอันใดของเรา         พึงจดจําขอน้ัน         โดยประการน้ัน ;
ถาพวกเธอยังไมเขาใจ      เราจะทบทวนในขอน้ันแกเธอท้ังหลาย     หรือพวกเธอ
เอาไปสอบถามพวกภกิษุผูฉลาดดูก็ได  แล. 
 



หมวดท่ี ๑๕   วาดวยการไมหละหลวมในธรรม                              ๓๕๑ 
 

 

ผูสนทนาถูกเรื่องทีค่วรสนทนา๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย   อยากลาวถอยคําที่ยึดถือเอาแตกตางกันวา
“ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยน้ี, ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยน้ี, ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัย
น้ีไดอยางไร  ทานปฏิบัติผิด,   ขาพเจาซิปฏิบัติชอบ.   คําควรกลาวกอน ทานกลาว
ทีหลัง   คําควรกลาวทีหลัง   ทานมากลาวกอน   คําพูดของทานจึงไมเปน
ประโยชน   คําพูดของขาพเจาเปนประโยชน.    ขอที่ทานเคยถนัด    มาแปรปรวน
ไปเสียแลว.   ขาพเจาสลัดคําพูดของทานไดแลว  ทานถูกขาพเจาขมแลว     เพื่อ 
ใหถอนคําพูดผดิ ๆ น้ันเสีย     หรือถาทานสามารถก็จงคานมาเถิด” ; ดังน้ี.   พวก
เธอท้ังหลาย   ไมพึงกลาวถอยคําเห็นปานน้ัน       เพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุวา 
การกลาวน้ัน ๆ ไมประกอบดวยประโยชน   ไมเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย    ไม
เปนไปพรอมเพื่อความหนาย    ความคลายกําหนัด    ความดับ ความรํางับ   ความ 
รูย่ิง   ความรูพรอม   และนิพพาน. 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อพวกเธอท้ังหลายจะกลาว จงกลาววา “ความทุกขเปนเชน-
น้ี ๆ,    เหตใุหเกิดทกุข  เปนเชนน้ี ๆ,    ความดับสนิทแหงทุกข  เปนเชนน้ี ๆ,   และ
ขอปฏิบัติใหถึงความดบัสนิทแหงทุกข      เปนเชนน้ี ๆ”     ดังน้ี.  ขอน้ันเพราะเหตุ
ไรเลา  ?     เพราะเหตุวา     การกลาวน้ัน  ๆ  เปนการกลาวประกอบดวยประโยชน   
เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย        เปนไปพรอมเพื่อความหนาย      ความคลาย
กําหนัด     ความดับ     ความรํางับ     ความรูย่ิง     ความรูพรอม     และนิพพาน. 
           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี  พวกเธอท้ังหลาย    พึงทําความเพียร
เพื่อใหรูวา      “น้ี   ทุกข,   น้ี       เหตุใหเกิดทุกข,    น้ี       ความดับสนิทแหงทุกข, 
น้ี     ขอปฏิบัติใหถึงความดับสนิทแหงทุกข”     ดังน้ีแล.  

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๕๒๕/๑๖๖๒,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๓๕๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เนื้อแทที่ไมอันตรธาน๑ 
           ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีน้ี,    สุตตันตะเหลาใด    ที่กวีแตงข้ึน
ใหม  เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน   มีอักษรสละสลวย   มีพยัญชนะอัน
วิจิตร     เปนเรื่องนอกแนว     เปนคํากลาวของสาวก,     เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลา 
น้ันมากลาวอยู ;    เธอจักไมฟงดวยดี    ไมเงี่ยหฟูง    ไมต้ังจิตเพื่อจะรูทั่วถึง  
และจักไมสําคัญวาเปนส่ิงที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. 
           ภิกษุ ท. ! สวน      สุตตันตะเหลาใด      ที่เปนคําของตถาคต     เปนขอ 
ความลึก    มีความหมายซ้ึง      เปนชั้นโลกุตตระ   วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, 
เมื่อมผีูนําสุตตันตะเหลาน้ันมากลาวอยู ;      เธอยอมฟงดวยด ี          ยอมเงี่ยหูฟง
ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง     และยอมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน
จึงพากันเลาเรียน   ไตถาม     ทวนถามแกกันและกันอยูวา      “ขอน้ีเปนอยางไร  ?
มีความหมายก่ีนัย ?” ดังน้ี.   ดวยการทําดังน้ี  เธอยอมเปดธรรมท่ีถูกปดไวได,
ธรรมที่ยังไมปรากฏ       เธอก็ทําใหปรากฏได,       ความสงสัยในธรรมหลาย
ประการที่นาสงสัย    เธอก็บรรเทาลงได. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษทัเหลาน้ี   เราเรียกวา   บริษัทท่ีมีการลุลวงไปได
ดวยการสอบถามแกกันและกันเอาเอง, หาใชดวยการชี้แจงโดยกระจางของ
บุคคลภายนอกเหลาอืน่ไม  ;   จัดเปนบริษัทที่เลิศแล. 
 

ยอดแหงความเพียร๒ 
           ภิกษุ ท. ! ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน          สองประการเหลาน้ี 

 
 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ทุก.   อํ.   ๒๐ / ๙๒ /๒๙๒,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ทุก.   อํ.   ๒๐/๖๓/๒๔๘,        ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



หมวดท่ี ๑๕   วาดวยการไมหละหลวมในธรรม                              ๓๕๓ 
 

 

เปนส่ิงที่ทําไดยากในโลก         สองประการอะไรบางเลา  ?      สองประการ คือ :- 
           
 ฝายคฤหัสถผูครองเรอืน       ตองใชความเพียร         เพื่อใหไดเครื่องนุงหม
อาหาร     ที่อยูอาศัย     และยาแกไข,     น่ีอยางหน่ึง ; 
           
 ฝายบรรพชิต      ผูออกบวชจากเรือนไมเก่ียวของดวยเรือน      ตองใช  
ความเพียร    เพ่ือละอุปธิเสียท้ังหมด,    น่ีอยางหน่ึง. 
  
           ภิกษุ ท. ! ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน สองประการเหลาน้ีแหละ
เปนส่ิงที่ทําไดยากในโลก. 
  
           ภิกษุ ท. ! บรรดาความเพียรที่เปนหลักเปนประธานสองประการเหลาน้ี
ความเพยีร   เพื่อละอุปธิเสยีทัง้หมด   จัดเปน   ยอดแหงความเพียร. 
         
           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี   พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจ
ไววา   “เราทั้งหลาย     จักต้ังความเพียร     ที่เปนหลักเปนประธาน      เพื่อละอุปธิ
เสียทั้งหมด”   ดังน้ี.        ภิกษุ ท. !     พวกเธอทั้งหลาย       พึงสําเหนียกใจไวอยาง
น้ีแล. 

ผูไมมีอหังการ ๑ 
           สารีบุตร ! แมเราจะพึงแสดงธรรมโดยยอก็ตาม      โดยพิสดารก็ตาม
ทั้งโดยยอและพิสดารก็ตาม,        ผูรูธรรม    ก็ยังมีไดโดยยากอยูน่ันเอง. 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๑๗๐/๔๗๒,       ตรัสแกทานพระสารีบุตรเถระ. 



๓๕๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

“ขาแตพระผูมีพระภาคเจา, ถึงเวลาแลว, ขาแตพระสุคตเจา !  ถึงเวลาสมควรแลว ที่พระ 
ผูมีพระภาคเจา จะพึงแสดงธรรมโดยยอก็ตาม โดยพิสดารก็ตามทั้งโดยยอและพิสดารก็ตาม,  ผูรูธรรม 
จักมีเปนแน ”      ทานพระสารีบุตร กราบทูลขอรอง. 
 
            สารีบุตร ! เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี   เธอท้ังหลาย   พึงสําเหนียกใจไววา
“อหังการ (ความถือวาเรา)    มมังการ (ความถือวาของเรา)     อันเปนมานานุสัย
(กิเลสที่สะสมอยูในสันดานคือมานะ)    จักตองไมเกิดข้ึน     เพราะเหตุแหงกาย
อันมีวิญญาณน้ี,   และจักตองไมเกิดข้ึน    เพราะเหตุแหงส่ิงอื่นที่เห็นอยูในภาย-
นอกทั้งส้ิน ;      ก็เมื่อภิกษุเขาถึง  เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันใดอยู     อหังการ
มมังการ  อันเปนมานานุสัย จักไมม,ี  เราทั้งหลาย  จักเขาถึงเจโตวิมุตติปญญา--
วิมุตติ    อันน้ันแลวแลอยู”  ดังน้ี.     สารีบุตร !    เธอท้ังหลาย   พึงสําเหนียกใจไว
อยางน้ีเถิด. 
 
            สารีบุตร ! เมื่อใดแล    ภิกษุ   ไมมีอหังการ  มมังการ  อันเปนมานานุสัย   
อันเกิดขึ้นเพราะเหตแุหงกายอันมีวิญญาณน้ี, และ ไมมีอหังการ มมังการ  อันเปน 
มานานุสัย  อันเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงสิ่งอื่นที่เห็นอยูในภายนอกทั้งสิ้น ;  และเมื่อเธอ
เขาถึง  เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันใดอยู   อหังการ   มมังการ  อันเปนมานานุสยั      
จักไมม,ี  เธอ  เขาถึง   เจโตวิมุตตปิญญาวิมุตติ     อันน้ันแลวแลอยู  ;     สารีบุตร !      
เมื่อน้ัน,     ภิกษุน้ี    เราเรียกวา       ตัดตัณหาไดแลว,   รื้อสัญโญชนเสียแลว,   
ทําท่ีสุดแหงทุกขได     เพราะรูจักหนาตาของมานะอยางถูกตองแลว. 
 
 



หมวดท่ี ๑๕   วาดวยการไมหละหลวมในธรรม                              ๓๕๕ 
 

 

ผูไมทําศาสนาเส่ือม๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! มูลเหตุส่ีประการเหลาน้ี      ยอมทําใหพระสัทธรรมต้ังอยูได
ไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป.    ส่ีประการอะไรบางเลา  ?  ส่ีประการ คือ :- 
 (๑)     ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เลาเรียนสูตรอันถือกันมาถูก 
ดวยบทพยญัชนะที่ใชกันถูก ความหมายแหงบทพยัญชนะที่ใชกนัก็ถูก   ยอมมีนัย
อันถูกตองเชนน้ัน.       ภิกษุ ท. !   น่ีเปน  มูลกรณีท่ีหน่ึง  ซ่ึงทําใหพระสัทธรรม
ต้ังอยูไดไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
           (๒)    ภิกษุ ท. ! อีกอยางหน่ึง,   พวกภิกษุ   เปนคนวางาย       ประกอบ 
ดวยเหตุทีท่ําใหเปนคนวางาย   อดทน    ยอมรับคําส่ังสอนโดยความเคารพหนัก
แนน.      ภิกษุ ท. !    น่ีเปน   มูลกรณีท่ีสอง     ซ่ึงทําใหพระสัทธรรมต้ังอยูไดไม
เลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
           (๓)     ภิกษุ ท. ! อีกอยางหน่ึง, พวกภกิษุเหลาใด เปนพหุสูต   คลองแคลว 
ในหลักพระพุทธวจนะ    ทรงธรรม     ทรงวินัย      ทรงมาติกา    (แมบท)     พวก
ภิกษุเหลาน้ัน    เอาใจใส    บอกสอน  เน้ือความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอืน่ ๆ,  เมื่อ
ทานเหลาน้ันลวงลับไป     สูตรทั้งหลาย      ก็ไมขาดเปนมูลราก  (อาจารย)      มีที่
อาศัยสืบกันไป.         ภิกษุ ท. !    น่ีเปน    มูลกรณีท่ีสาม  ซ่ึงทําใหพระสัทธรรม
ต้ังอยูไดไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
        (๔)    ภิกษุ ท. ! อีกอยางหน่ึง,        พวกภิกษุผูเถระ       ไมทําการสะสม 
บริกขาร    ไมประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา    ไมเปนผูนําในทางทราม    มุงหนา 
ไปในกิจแหงวิเวกธรรม        ยอมปรารภความเพียร        เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง    เพื่อ 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๙๘/๑๖๐,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๓๕๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

บรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ      เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจง.     พวกภิกษุทีบ่วช
ในภายหลัง     ไดเห็นพระเถระเหลาน้ันทําแบบฉบับเชนน้ันไวก็ถือเอาเปน
ตัวอยาง,   พวกภิกษุรุนหลัง   จึงเปนพระที่ไมทําการสะสมบริกขาร    ไมประพฤติ
ยอหยอนในไตรสิกขา    ไมเปนผูนําในทางทราม    มุงหนาไปในกิจแหงวิเวก
ธรรม   ยอมปรารภความเพียร     เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง     เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ     
เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจง.      ภิกษุ ท. !   น่ีเปน   มูลกรณีท่ีสี ่    ซ่ึงทําให
พระสัทธรรมต้ังอยูไดไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
           ภิกษุ ท. ! มูลเหตุส่ีประการเหลาน้ีแล  ยอมทําใหพระสัทธรรมต้ังอยูได
ไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไปเลย. 
 

ผูสามารถทําพระศาสดาใหเปนมิตร๑ 
 
           อานนท ! สาวกทั้งหลาย      เรียกรองหาศาสดา        เพื่อความเปนศัตรู
ไมเรียกรองเพ่ือความเปนมิตร      เปนอยางไรเลา ?  อานนท ! ในกรณีน้ี    ศาสดา
ผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเก้ือกูล  อาศัยความเอ็นดูแลว      จึงแสดงธรรมแกสาวก
ทั้งหลายวา     “ส่ิงน้ีเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลแกพวกเธอท้ังหลาย     และส่ิงน้ี
ก็เปนไปเพื่อความสุขแกพวกเธอท้ังหลาย”      ดังน้ีเปนตน,      สาวกเหลาน้ัน 
ของศาสดา   ไมฟงดวยดี    ไมเงี่ยหูฟง    ไมต้ังจิตกําหนดเพื่อรูทั่วถึง   แตแกลง 
ทําใหผดิจากคําส่ังสอนของศาสดาไปเสีย.     อานนท !   สาวกทั้งหลายอยางน้ีแล   
ชื่อวา ผูเรียกรองหาศาสดา    เพื่อความเปนศัตรู      ไมเรียกรองเพือ่ความเปนมิตร. 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาสุญญตสูตร   อุปริ.   ม.   ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖,       ตรัสแกทานพระอานนท. 
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           อานนท ! สาวกทั้งหลาย       เรียกรองหาศาสดา       เพื่อความเปนมิตร
ไมเรียกรองเพ่ือความเปนศัตร ู  เปนอยางไรเลา ?   อานนท !    ในกรณีน้ี    ศาสดา
ผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเก้ือกูล          อาศัยความเอ็นดูแลว            จึงแสดงธรรม
แกสาวกท้ังหลายวา       “ส่ิงน้ีเปนไป     เพื่อประโยชนเก้ือกูลแกพวกเธอทั้ง 
หลายและสิ่งน้ีก็เปนไปเพื่อความสุขแกพวกเธอท้ังหลาย”     ดังน้ีเปนตน,    
สาวกเหลาน้ันของศาสดา     ยอมฟงดวยดี      ยอมเงี่ยหูฟง      ยอมต้ังจิตกําหนด
เพื่อรูทั่วถึง    และไมแกลงทําใหผิดจากคําส่ังสอนของศาสดา.   อานนท !     สาวก
ทั้งหลาย   อยางน้ีแล    ชื่อวา    ผูเรียกรองหาศาสดา    เพื่อความเปนมิตร   ไมเรียก 
รอง    เพื่อความเปนศัตรู. 
           อานนท ! เพราะฉะน้ัน   ในเร่ืองน้ี   พวกเธอท้ังหลาย   จงเรียกรอง
หาตถาคต  เพ่ือความเปนมิตรเถิด  อยาเรียกรอง   เพ่ือความเปนศัตรูเลย.
ขอน้ัน    จักเปนไป   เพื่อประโยชนเกื้อกูล   เพื่อความสุข   แกพวกเธอทัง้หลายเอง   
ตลอดกาลนาน. 
           อานนท ! เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม    เหมือน
พวกชางหมอทําแกหมอที่ยงัเปยก  ยังดิบอยู.       อานนท !     เราจักขนาบแลว
ขนาบอีก  ไมมีหยุด.   อานนท !   เราจักช้ีโทษแลว   ช้ีโทษอีก    ไมมีหยุด.
ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร    ผูน้ันจักทนอยูไดเอง     แล. 

 
 คนควรเล้ียงโค๑  
 
           ภิกษุ ท. ! คนเลี้ยงโค     ที่ประกอบดวยองคคุณ  ๑๑  อยางแลว      ยอม 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   เอกากสก.   อ.   ๒๔/๓๘๑/๒๒๔,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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เหมาะสมท่ีจะเล้ียงโค      ทําใหเพิ่มกําไรได.     องคคุณ   ๑๑  อยางอะไรบางเลา ?
สิบเอ็ดอยางคือ       คนเล้ียงโคในกรณีน้ี          เปนผูรูจักเร่ืองรางกายของโค, 
เปนผูฉลาดในลักษณะของโค,   เปนผูเขี่ยไขขาง,   เปนผูปดแผล,    เปนผูสมุควัน,   
เปนผูรูจักทาที่ควรนําโคไป,   เปนผูรูจักนํ้าที่โคควรดืม่,   เปนผูรูจักทางที่โคควร
เดิน,  เปนผูฉลาดในที่ที่โคควรไป,   เปนผูรูจักรีดนมโคใหมีเหลือไวบาง,   เปนผู 
ใหเกียรติแกโคอุสภ   อันเปนโคพอฝูง   เปนโคนําฝูง   ดวยการเอาใจใสเปนพิเศษ.       
ภิกษุ ท. !   คนเลี้ยงโคที่ประกอบดวยองคคุณ    ๑๑    อยางน้ีแลว    ยอมเหมาะ 
สมที่จะเล้ียงโค       ทําใหเพิม่กําไรได.    ขอน้ีฉันใด ; 
  
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคคุณ    ๑๑  ประการแลว             ยอม
เหมาะสมท่ีจะถึงความเจริญ     งอกงาม     ไพบูลย      ในธรรมวินัยน้ีได    ฉันน้ัน.
องคคุณ   ๑๑   ประการอยางไรบางเลา ?  สิบเอ็ดประการคือ   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี
เปนผูรูจักรูป,   เปนผูฉลาดในลักษณะ,   เปนผูเขีย่ไขขาง,   เปนผูปดแผล,    เปนผู
สุมควัน,      เปนผูรูจักทาที่ควรไป,       เปนผูรูจักนํ้าทีค่วรดื่ม,      เปนผูรูจักทางที่
ควรเดิน,     เปนผูฉลาดในที่ที่ควรไป,      เปนผูรูจักรีด “นมโค”      ใหมีสวนเหลือ
ไวบาง,     เปนผูบูชาอยางยิง่ในภิกษุทั้งหลาย    ผูเถระ    มีพรรษายุกาล   บวชนาน    
เปนบิดาสงฆ       เปนผูนําสงฆ      ดวยการบูชาเปนพเิศษ. 
 
 
 

พวกรูจักรูป 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักรูป      เปนอยางไรเลา  ?      ภิกษุ ท. !     ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี       ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา    “รูปชนิดใดก็ตาม         ทั้งหมดน้ัน 
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ชื่อวารูป    คือ    มหาภูตรูปมี ๔  และอุปาทายรูป   คือรูปที่อาศัยมหาภูตรปูทั้ง ๔”
ดังน้ี.     ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูรูจักรูป    เปนอยางน้ีแล. 
 

พวกฉลาดในลักษณะ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะ    เปนอยางไรเลา ?       ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ยอมรูชดัตามที่เปนจริงวา   “คนพาล    มีกรรม  (การกระทํา)
เปนเคร่ืองหมาย,       บัณฑิต    ก็มีกรรม   (การกระทํา)      เปนเคร่ืองหมาย”  ดังน้ี
เปนตน.      ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะ   เปนอยางน้ีแล. 
 

พวกคอยเข่ียไขขาง 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูคอยเข่ียไขขาง       เปนอยางไรเลา ?       ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   อดกล้ันได  ละ  บรรเทา   ทําใหส้ินสุด   ทําใหหมดส้ิน    ซ่ึง
ความตรึกเก่ียวดวยกาม,     ความตรึกเก่ียวดวยความมุงราย,     ความตรึกเก่ียว
ดวยการทําความลําบากใหแกคนอื่น        ที่เกิดข้ึนแลว ;    และอดกล้ันได    ละ
บรรเทา  ทาํใหส้ินสุด  ทําใหหมดส้ิน   ซ่ึงส่ิงอันเปนอกุศลลามกท้ังหลาย    ที่เกิด 
ข้ึนแลว.     ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูคอยเข่ียไขขาง    เปนอยางน้ีแล. 
 

พวกปดแผล 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูปดแผล    เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !     ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี     เห็นรูปดวยตา,   ฟงเสียงดวยหู,   ดมกลิ่นดวยจมูก,   ล้ิมรสดวยล้ิน, 
สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจ, แลวก็ไมมีจิตยึดถือเอาทั้งโดย
ลักษณะท่ีเปนการรวบถือทั้งหมด        และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ.
ส่ิงท่ีเปนอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส    จะพึงไหลไปตามผูที่ไมสํารวม 
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ตา   หู   จมูก   ล้ิน   กาย   ใจ       เพราะการไมสํารวมอนิทรีย ใดเปนเหตุ,        เธอ
ก็ปฏิบัติ      เพื่อปดก้ันอินทรียน้ันไว,        เธอรักษาและถึงการสํารวม    ตา    ห ู 
จมูก    ล้ิน    กาย    ใจ.      ภิกษุ ท. !      ภิกษุเปนผูปดแผล    เปนอยางน้ีแล. 
 

พวกสุมควัน 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูสุมควัน    เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !    ภกิษุใน
ธรรมวินัยน้ี      เปนผูแสดงธรรม     ตามท่ีไดฟง    ไดเลาเรียนมาแลว        แกผูอื่น
โดยพิสดาร.      ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูสุมควัน   เปนอยางน้ีแล. 
 

พวกรูจักทาที่ควรไป 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักทาที่ควรไป       เปนอยางไรเลา ?     ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เมื่อเขาไปหาพวกภิกษุผูเปนพหสูุต       คลองแคลวในหลัก
พระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท),    ก็ไตถาม    ไลเลียงโดย
ทํานองน้ีวา      “ทานผูเจริญทัง้หลาย !       พระพุทธวจนะน้ี        เปนอยางไร ?
ความหมายแหงพระพทุธวจนะน้ีมีอยางไร  ?”    ดังน้ีเปนตน        ตามเวลาอัน
สมควร ;   ทานพหุสูตเหลาน้ัน  จึงทําขอความท่ียังล้ีลับใหเปดเผย  ทําขอความ 
อันลึกซ้ึงใหต้ืน   และบรรเทา   ถายถอน     ความสงสัยในธรรมทัง้หลายอันเปนที่ 
ต้ังแหงความสงสัยนานาประการใหแกภิกษน้ัุนได.      ภิกษุ ท. !     ภิกษุเปนผูรูจัก
ทาที่ควรไป    เปนอยางน้ีแล. 

 
พวกท่ีรูจักนํ้าที่ควรดื่ม 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักนํ้าที่ควรด่ืม เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !  ภิกษใุน
ธรรมวินัยน้ี      เมื่อธรรมวินัยทีต่ถาคตประกาศไวแลว        อันผูใดผูหน่ึงแสดงอยู 
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เธอก็ไดความรูอรรถ     ไดความรูธรรม       และไดความปราโมทยอันอาศัยธรรม. 
ภิกษุ ท. !      ภิกษุเปนผูรูจักนํ้าที่ควรดื่ม    เปนอยางน้ีแล. 
 

พวกรูจักทางที่ควรเดิน 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักทางที่ควรเดิน      เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. ! 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี         ยอมรูชัดแจงตามที่เปนจริง       ซ่ึงอริยมรรคมอีงค  ๘.   
ภิกษุ ท. !     ภิกษุ  เปนผูรูจักทางทีค่วรเดิน    เปนอยางน้ีแล. 
 

พวกฉลาดในที่ที่ควรไป 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูฉลาดในที่ที่ควรไป    เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. ! 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     ยอมรูชัดแจงตามท่ีเปนจริง    ซ่ึงสติปฏฐาน  ๔.  ภิกษุ ท. !     
ภิกษุ  เปนผูฉลาดในที่ที่ควรไป    เปนอยางน้ีแล. 
 

พวก รีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจัก  รีด   “นมโค”   ใหมีสวนเหลือไวบาง     เปน 
อยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !     พวกคฤหัสถผูมศีรัทธา     ยอมปวารณาไมมีขีดข้ันแก
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    ดวยจีวร    บิณฑบาต    เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัช --
บริกขาร.      ในการที่เขาปวารณาเชนน้ัน,      ภิกษุ    เปนผูรูจักประมาณในการรับ
ปจจัย  ๔  มีจีวรเปนตนเหลาน้ัน.         ภิกษุ ท. !       ภิกษุ   เปนผูรูจักรีด  “นมโค”  
ใหมสีวนเหลือไวบาง    เปนอยางน้ีแล. 

 
พวกบูชาผูเฒา 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูบูชาอยางย่ิง  ในภิกษุทั้งหลายผูเถระ    ฯลฯ    ดวย
การบูชาเปนพิเศษ     เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เขาไป 
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ต้ังไวซ่ึงการกระทําทางกาย     การกระทําทางวาจา     และการกระทําทางใจ   อัน
ประกอบดวยเมตตา     ในภิกษทุั้งหลายผูเถระ   มีพรรษายุกาล   บวชนาน  เปน
บิดาสงฆ    เปนผูนําสงฆ    ทั้งในที่แจงและทั้งในที่ลับ.      ภิกษุ ท. !     ภิกษุเปนผู
บูชาอยางย่ิงในภิกษทุัง้หลายผูเถระ ฯลฯ   ดวยการบูชาเปนพิเศษ    เปนอยางน้ีแล. 

. . . . .         . . . . .          . . . . .  
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ ประการเหลาน้ีแลว      ยอม
เหมาะสมท่ีจะถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย   ในธรรมวินัยน้ีไดแท. 
 

ลูกในคอก๑ 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย     จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป      ซ่ึงเปน
วิสัยของบดิาตนเถิด.    เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป      ซ่ึงเปนวิสัยของ
บิดาตน,      มารก็ไมไดชองทาง      และไมไดโอกาสที่จะทําตามอําเภอใจของมัน.
ที่ที่ควรเที่ยวไปเชนน้ัน       คือที่ไหนเลา ?    ที่ที่ควรเท่ียวไป ซึ่งเปนวิสัยของบิดา
ตนน้ัน  ไดแก  สติปฏฐาน  ๔.     สติปฏฐาน   ๔  อะไรบางเลา ?  ส่ีคือ :-  
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ เปนอยู
มีความเพียรเผากิเลส    มีความรูสึกตัวทั่วพรอม    มีสติ       พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได. 
          เธอ    พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนือง ๆ เปนอยู      มีความเพียร
เผากิเลส     มคีวามรูสึกตัวทั่วพรอม     มีสติ     พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๑๙๘/๗๐๐,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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เธอ   พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ เปนอยู   มีความเพียรเผากิเลส    มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม     มีสติ    พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
 
          เธอ  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนือง ๆ เปนอยู     มีความเพียรเผา
กิเลส   มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
 
           ภิกษุ ท. ! น่ีแล    ที่ที่ควรเที่ยวไป      ซ่ึงเปนวิสัยของบิดาตน ของภิกษุ. 
 

ทางเจริญของ “ลูกในคอก”๑ 
 
           พราหมณ ! ในธรรมวินัยน้ี   เรา  สามารถบัญญัติกฎเกณฑแหงการศึกษา
ไปตามลําดบั  การกระทําไปตามลําดับ และการปฏิบัติไปตามลําดับ ไดเหมือน 
กัน  (กับที่ทานมีวิธีฝกสอนศิษยของทานใหนับไปตามลําดับฉะน้ัน). 
 
           พราหมณ ! เปรียบเหมอืน  ผูชํานาญในการฝกมา  ไดมาชนิดที่อาจฝกได
มาแลว   ในข้ันแรก     ยอมฝกใหรูจักการรับสวมบังเหียนกอน     แลวจึงฝกอยาง
อื่นๆ  ใหย่ิงข้ึนไป  ฉันใด ;  พราหมณเอย !  ฉันน้ันเหมือนกัน,  ตถาคตครั้น 
ไดบุรุษท่ีพอฝกไดมาแลว    ในข้ันแรก     ยอมแนะนําอยางน้ีกอน  วา :- 

 
 
๑.   บาลี       พระพุทธภาษิต        คณกโมคคัลลานสูตร       อุปริ.     ม.      ๑๔/๘๒/๙๔,            ตรัสแกคณกโมค--

คัลลานพราหมณ      ซึ่งเขาไปเฝาทูลถึงเรื่องการศกึษาไปตามลําดับ       การกระทําไปตามลําดับ        และการปฏิบัติไป
ตามลําดับ   เชน    ในการเลาเรียนของพวกพราหมณ     ในกระบวนฝกอาวุธ     ของบุคคลผูยิงศร      และในการนับของ
ตนเอง      ซึ่งเลี้ยงชีวิตดวยวิชาการบัญชีน้ี,       ในท่ีสุดไดทูลขึ้นวา      แมในธรรมวินัยน้ี     พระองคอาจบัญญัติ      เชนท่ี
กลาวอางน้ัน ไดหรือไม.     ทรงใหคําตอบแกพราหมณดังเรื่องน้ี   ณ   ท่ีบุพพาราม. 
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 “มาเถิด    ภิกษุ !    ทานจง เปนผูมีศลี,      สํารวมดวยดีในปาติโมกขสังวร, 
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร เปนอยู,   มีปรกติเหน็เปนภัยในโทษท้ังหลายแม 
ที่ถือกันวาเปนโทษเลก็นอย,    จงสมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด”    ดังน้ี. 
            พราหมณ ! ในกาลใด    ภิกษุน้ัน    เปนผูมีศีล   (เชนกลาวน้ัน)       ดีแลว
ตถาคตยอมแนะนําใหย่ิงข้ึนไป  วา :- 
       “มาเถิด    ภิกษุ !    ทานจง     เปนผูสํารวมในอินทรียทัง้หลาย :       ไดเห็น
รูปดวยตา,   ไดฟงเสียงดวยห,ู    ไดดมกล่ินดวยจมูก,   ไดล้ิมรสดวยล้ิน,    ไดถูก 
ตองโผฏฐัพพะดวยกาย,    ไดรูธรรมารมณดวยใจแลว,     จักไมถือเอาท้ังโดย
ลักษณะท่ีเปนการรวบถือทั้งหมด       และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ .
ส่ิงอันเปนอกุศลลามกคืออภชิฌาและโทมนัส     จะพึงไหลไปตามผูทีไ่มสํารวม
ตา   หู   จมูก   ล้ิน   กาย   ใจ   เพราะการไมสํารวมอนิทรียใดเปนเหตุ,      เธอจัก
ปฏิบัติเพื่อปดก้ันอินทรียน้ันไว,     เธอจักรักษาและถึงการสํารวม    ตา    หู    จมูก   
ล้ิน    กาย    ใจ” ดังน้ี. 
            พราหมณ ! ในกาลใด   ภิกษุน้ัน   เปนผูสํารวมอินทรีย  (เชนที่กลาวน้ัน)
ดีแลว      ตถาคตยอมแนะนําใหย่ิงข้ึนไปอกีวา :- 
       “มาเถิด ภิกษุ ! ทานจง เปนผูรูประมาณในโภชนะอยูเสมอ จงพิจารณาโดย
แยบคายแลวจึงฉัน  ไมใชฉันเพื่อเลน  เพื่อมัวเมา  เพื่อประดับ  เพื่อตกแตง,  แต
ฉันเพียงเพื่อใหกายน้ีต้ังอยูได   เพื่อใหชีวิตเปนไป   เพื่อปองกันความลําบาก เพื่อ
นุเคราะหพรหมจรรย ;  ดวยการทําอยางน้ี เราจักกําจัดเวทนาเกา (คือหิว)  
เสีย   แลวไมทําเวทนาใหม (คืออิ่มจนอึดอดั) ใหเกิดข้ึน ;  ความที่อายุดําเนินไป 
ได,    ความไมมีโทษเพราะอาหาร    และความอยูผาสุกสําราญจักมีแกเรา”    ดังน้ี. 
            พราหมณ ! ในกาลใด    ภิกษุน้ัน     เปนผูรูประมาณในโภชนะ     (เชนที่
กลาวน้ัน)  ดีแลว      ตถาคตยอมแนะนําใหย่ิงข้ึนไปอกีวา :- 
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           “มาเถิด       ภิกษุ  !         ทานจง ประกอบความเพียรในธรรมเปนเคร่ืองตื่น
(ไมหลับ   ไมงวง   ไมมึนชา)      จงชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจากเครื่องกีดก้ันทั้ง 
หลายดวยการเดิน     การน่ัง     ตลอดวันยังคํ่าไปจนส้ินยามแรกแหงราตรี ;   ครั้น
ยามกลางแหงราตรี       สําเร็จการนอนอยางราชสีห   (คือ)   ตะแคงขางขวา เทา
เหล่ือมเทา      มีสติสัมปชญัญะในการลุกข้ึน,     ครั้นถึงยามทายแหงราตรี       ลุก
ข้ึนแลว   ชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจากเครื่องกีดก้ันทัง้หลาย   ดวยการเดิน     การ
น่ัง    ตอไปอีก”  ดังน้ี. 
           พราหมณ ! ในกาลใด      ภิกษุน้ัน       เปนผูประกอบความเพียรในธรรม
เครื่องต่ืน  (เชนที่กลาวน้ัน)  ดีแลว    ตถาคตยอมแนะนําใหย่ิงข้ึนไปอีกวา :- 
      “มาเถิด   ภิกษุ !    ทานจง เปนผูประกอบพรอมดวยสตสิัมปชัญญะ : 
รูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา     การถอยหลัง,      การแลดู      การเหลียวด,ู
การคู   การเหยียด,    การทรงสังฆาฏิ    บาตร    จีวร,   การกิน    การดื่ม   การเค้ียว
การล้ิม,      การถายอุจจาระปสสาวะ,      การไป    การหยุด,     การน่ัง    การนอน,
การหลับ   การต่ืน,      การพูด   การน่ิง”   ดังน้ี. 
           พราหมณ ! ในกาลใด  ภิกษุน้ัน เปนผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชญัญะ
(เชนที่กลาวน้ัน)   ดีแลว     ตถาคตยอมแนะนําใหย่ิงข้ึนไปอีกวา :- 
      “มาเถิด    ภิกษุ !     ทานจง เสพเสนาสนะอนัสงัด     คือปา   โคนไม    ภูเขา
ลําธาร   ทองถํ้า   ปาชา   ปาชัฏ   ที่แจง    กองฟาง   (อยางใดอยางหน่ึง).     ในเวลา
ภายหลังอาหาร เธอกลับจากบิณฑบาตแลว   น่ังคูบัลลังก   (ขัดสมาธิ)   ต้ังกายตรง
ดํารงสติเฉพาะหนา.       เธอ    ละอภิชฌาในโลก     มีจิตปราศจากอภิชฌา       คอย
ชําระจิตจากอภิชฌา ;   ละพยาบาท  มีจิตปราศจากพยาบาท   เปนผูกรุณามีจิต 
หวังความเก้ือกูลในสัตวทั้งหลาย    คอยชําระจิตจากพยาบาท ;   ละถีนมิทธะ 
มุงอยูแตความสวางในใจ        มีจิตปราศจากถีนมิทธะ      มีสติสัมปชญัญะรูสึกตัว  
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คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ ;  ละอุทธัจจกุกกุจจะ  ไมฟุงซาน   มีจิตสงบอยูในภาย 
ใน   คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ ;    ละวิจิกิจฉา    ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได  
ไมตองกลาววา    ‘น่ีอะไร   น่ีอยางไร’   ในกุศลธรรมทั้งหลาย    (เพราะความ
สงสัย)  คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา”  ดังน้ี. 
           ภิกษุน้ัน       ครั้นละนิวรณหาประการ       อันเปนเครื่องเศราหมองจิต    
ทําปญญาใหถอยกําลังเหลาน้ี ไดแลว, เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศล 
ธรรมทัง้หลาย   จึง บรรลุฌานท่ีหน่ึง ซ่ึงมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
แลวแลอยู.  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  จึง บรรลุฌานท่ีสอง อันเปนเคร่ืองผองใส
ในภายใน    เปนที่เกิดสมาธิแหงใจ    ไมมีวิตกวิจาร    มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิแลวแลอยู.      เพราะความจางแหงปติ    ยอมอยูอุเบกขา    มีสติสัปชญัญะ
เสวยสุขดวยนามกาย  จึง บรรลุฌานที่สาม   อันเปนฌานที่พระอรยิเจากลาววา “ผู
ไดฌานน้ี  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข” ดังน้ีแลวแลอยู.     และเพราะละ 
สุขและละทุกขเสียได       เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาล
กอน  จึงได บรรลุฌานที่สี่ อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา   แลวแลอยู. 
           พราหมณเอย !   ภิกษุเหลาใด  ทียั่ง  เปนเสขะ  (คือยังตองทําตอไป)   ยังไม
บรรลุอรหตัตมรรค ยังปรารถนานิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ ไมมอีื่นย่ิงไป
กวาอยู,      คําสอน ที่กลาวมาน้ีแหละ   เปนคําสอนสําหรับภิกษทุัง้หลายเหลาน้ัน. 
          พราหมณเอย !    สวนภิกษุเหลาใด    เปนอรหันต     ส้ินอาสวะแลว      จบ
พรหมจรรยแลว ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงไดแลว    มีประโยชน
ตนอันบรรลุถึงแลว มสัีญโญชนในภพส้ินไปรอบแลว หลุดพนแลว    เพราะรูโดย
ชอบแลว,     ธรรมทั้งหลาย (ในคําสอน)    เหลาน้ี    เปนไป    เพื่อความอยูเปนสุข
ในทิฏฐธรรม     และเพื่อสติสัมปชญัญะ     แกภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันแล. 
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ผูไมโลเล๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! มูลเหตุแปดอยางเหลาน้ี        ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือม
สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิพพาน.        มูลเหตุแปด-
อยาง     อะไรบางเลา ?   แปดอยางคือ :- 
 (๑) ความเปนผูไมพอใจในการทํางานกอสราง, 
 (๒) ความเปนผูไมพอใจในการคุย, 
         (๓)    ความเปนผูไมพอใจในการนอน, 
         (๔)    ความเปนผูไมพอใจในการจับกลุมคลุกคลีกนั, 
         (๕)    ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย, 
         (๖)     ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค, 
         (๗)    ความเปนผูไมพอใจในการกระทําเพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายทางกาย, 
         (๘)    ความเปนผูไมพอใจในการขยายกิจใหโยกโยโอเอเน่ินชา. 
           ภิกษุ ท. ! มูลเหตุแปดอยางเหลาน้ีแล      ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือม
สําหรับภิกษุผูยังไมจบกิจแหงการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน. 
 

ผูไมรองเพลง๒    
 

           ภิกษุ ท. ! ในอริยวินัยน้ี  ถือวา  การขับเพลง   คือ   การรองไห,   การ
ฟอนรํา  คือ  อาการของคนบา, การหัวเราะ ถึงกับแสยะฟน  คืออาการของเด็ก ; 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต    อฏฐก.   อํ.   ๒๓/๓๔๓/๑๘๔,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต    ติก.        อํ.   ๒๐/๓๓๕/๕๔๗,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



๓๖๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน     ในเรื่องน้ี        พวกเธอทัง้หลาย      พึงกําจัด
ตัดราก  การขับเพลง,   การฟอนรํา  เสีย,   ควรยิ้มแยมพอประมาณ   ตอสัตบุรุษผู
บันเทิงในธรรมทั้งหลาย   เทาน้ัน. 
 

ผูไมประมาท๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย    ไดยินเสียงสุนัขจ้ิงจอกแก      ตัวที่รองอยู
ในตอนยํ่ารุงแหงราตรีน้ี  ไหม ? 

 “ไดยินแลว   พระเจาขา”. 

           ภิกษุ ท. ! สุนัขจ้ิงจอกแกตัวน้ัน        มันเกิดเปนโรคเรื้อนอุกกัณณกะ :
มันเที่ยวว่ิงไปตามท่ีที่มันอยากจะว่ิงไป,     มันเที่ยวยืนตามที่ที่มันอยากจะยืน, 
มันเที่ยวน่ังตามท่ีที่มันอยากจะนั่ง,        มันเที่ยวนอนตามท่ีที่มันอยากจะนอน
(ก็หาความสบายมิได   เพราะอาํนาจแหงโรคน้ัน),       แมลมหนาวก็พัดโกรก
ตัวมนัอยู. 
           ภิกษุ ท. ! ขอน้ันเปนการดีสาํหรับภิกษุคือขอที่ภิกษุบางรูปในกรณีน้ี
ปฏิญญา วา   เปนสมณสากยปุตติยะ  แลวก็รูสึกตัววา  ตัวเปนอยางน้ัน        
ไดจริง ๆ. 
           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี   พวกเธอทั้งหลาย   พึงสําเหนียกใจ
ไววา  “เราทั้งหลาย  จักเปนผูไมประมาท  เปนอยู” ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !    พวก
เธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๓๑๖/๖๘๓-๔,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



หมวดท่ี ๑๕   วาดวยการไมหละหลวมในธรรม                              ๓๖๙ 
 

 

ผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรม๑ 
 
           อานนท ! ภิกษุ    ภิกษุณี    อุบาสก    อุบาสิกา    ใด        ประพฤติธรรม
สมควรแกธรรม        ปฏิบัติชอบยิ่ง        ปฏิบัติตามธรรมอยู,           ผูน้ัน     ชื่อวา
ยอมสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   ตถาคต   ดวยการบูชาอันสูงสดุ. 
           อานนท ! เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี   พวกเธอทั้งหลาย   พึงสําเหนียกใจ
ไววา   “เราท้ังหลาย   จักประพฤติธรรมสมควรแกธรรม     ปฏิบัติชอบยิ่ง 
ปฏิบัติตามธรรมอยู”  ดังน้ี.       อานนท !    พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไว
อยางน้ีแล. 
 

ผูตายไมเสียที๒ 
 
 อัคคิเวสสนะ !   ถาภิกษุเถระ    หรือภิกษุปนูกลาง    หรือภิกษใุหม     ก็ตาม 
ที่ยังไมเปนขีณาสพ    (พระอรหันต)    แลว      ทํากาละลงไป        ก็ยอมถึงซึง่การ
นับวา ตายแลว       ทํากาละแลว ทั้งที่ยงัฝกไมเสร็จ        ดุจดั่งชางแก        หรือชาง
ปูนกลาง    หรือชางหนุม    ของพระราชาทียั่งฝกไมได ตายลง   ก็ยอมถึงซ่ึงการ
นับวาตายแลว    ทํากาละแลว         ทั้งที่ยังฝกไมเสร็จ         ฉันใดก็ฉันน้ัน. 
 อัคคิเวสสนะ !  ถาภิกษุเถระ    หรือภิกษุปนูกลาง     หรือภิกษุใหม   ก็ตาม 
เปนขีณาสพ     (พระอรหันต)     แลว         ทํากาละลงไป     ก็ยอมถึงซึ่งการนับวา 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาปรินิพพานสูตร   มหา.   ที.   ๑๐/๑๖๐/๑๒๙,       ตรัสแกทานอานนท. 
๒. บาลี  พระพุทธภาษิต  ทันตภูมิสูตร     อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๗๑-๒/๔๐๓-๔,       ตรัสแกอัคคเิวสสนพราหมณ     ณ  

ท่ีเวฬุวัน. 



๓๗๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ตายแลว       ทํากาละแลว      อยางเสร็จการฝกแลว        ดุจดั่งชางแก        หรือชาง
ปูนกลาง    หรือชางหนุม    ของพระราชา ที่เขาฝกดีแลว ตายลง  ก็ถึงซ่ึงการนับวา
ตายแลว ทํากาละแลว     อยางเสร็จการฝกแลว     ฉันใดก็ฉันน้ันแล. 
 
 

ผูไมหลนจากศาสนา๑ 
 
            ภิกษุ ท. ! ผูที่ประกอบดวยเหตุส่ีประการเหลาน้ีแลว      ยอมเรียกไดวา
“เปนผูไมหลนจากธรรมวินัยน้ี”    ดังน้ี.     เหตุส่ีประการอะไรบางเลา   ส่ีประการ 
คือ :- 
  (๑) ผูประกอบดวยศีล         อันเปนเคร่ืองไปจากขาศึก    (อริยศีล), 
  (๒) ผูประกอบดวยสมาธิ     อันเปนเคร่ืองไปจากขาศึก    (อริยสมาธิ), 
  (๓) ผูประกอบดวยปญญา   อันเปนเคร่ืองไปจากขาศึก    (อริยปญญา), 
  (๔) ผูประกอบดวยวิมตุติ    อันเปนเคร่ืองไปจากขาศึก    (อริยวิมุตติ). 
            ภิกษุ ท. ! ผูประกอบดวยเหตุส่ีประการเหลาน้ีแลว         ยอมเรียกไดวา
“เปนผูไมหลนจากธรรมวินัยน้ี”     ไดเลย. 
 

หมวดทีส่ิบหา  จบ. 
 

__________________ 
 
 

   ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๒/๒,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย,



 

๓๗๑ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ย ํ   ภิกฺขเว    สตฺถารา    กรณีย ํ   สาวกาน ํ

หิเตสินา    อนุกมฺปเกน    อนกุมฺป    อุปาทาย 
กตํ    โว    ตํ    มยา 

ภิกษุ ท. !       กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล       อาศัยความเอ็นดแูลว       จะพึงทาํแกสาวกทัง้หลาย, 

กิจอันน้ัน       เราไดทาํแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตาน ิ  ภิกฺขเว   รุกฺขมูลาน ิ
เอตาน ิ  สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !     น่ัน     โคนไมทั้งหลาย,       น่ัน      เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา   ปจฺฉา   วปฺิปฏิสาริโน   อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย     อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ     ในภายหลังเลย. 
 

อยํ   โว   อมฺหากํ   อนุสาสนี 
น่ีแล        เปนวาจาเครื่องพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

                                                                      (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)



 

๓๗๒ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๖ 

วาดวย  การไมลืมคําปฏิญาณ 
________________ 

 
 ๑.  สมณสากยปุตติยะที่แท                                  ๑๙.  ผูออกหาวิเวกธรรม 
 ๒.  สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ                     ๒๐.  ผูไดบรรลุฌานที่หน่ึง 
 ๓.  สมณพราหมณที่แท                                      ๒๑. ผูไดบรรลุฌานที่สอง 
 ๔.  สมณะบัวขาว                                      ๒๒.  ผูไดบรรลุฌานที่สาม 
 ๕.  สมณะบัวหลวง                                        ๒๓.  ผูไดบรรลุฌานที่สี่ 
 ๖.  สมณะยุพราช                                             ๒๔.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 ๗.  สมณะยุพราช (อีกนัยหน่ึง)                      ๒๕.  จุตูปปาตญาณ 
 ๘. สมณะในธรรมวินัยน้ี                                   ๒๖.  อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง 
 ๙.  ผูทําสมคําปฏิญาณวา “สมณะ”                ๒๗.  ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท 
๑๐.  ผูถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ                 ๒๘.  ผูไมหลงเอาสิ่งอ่ืนมาเปนแกน 
๑๑.  ผูมีกายสมาจารบริสุทธ์ิ                                ๒๙.  รู “ความลับ” ของขันธหา 
๑๒.  ผูมีวจีสมาจารบริสุทธ์ิ                                 ๓๐.  รู “ความลับ” ของอุปาทานขันธ 
๑๓. ผูมีมโนสมาจารบริสุทธ์ิ                                ๓๑.  รู “ความลับ” ของธาตุสี่ 
๑๔. ผูมีอาชีวบริสุทธ์ิ                                          ๓๒.  รู “ความลับ” ของอินทรียหก 
๑๕. ผูปดกั้นอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล             ๓๓.  รู “ความลับ” ของอินทรียหา 
๑๖.  ผูรูประมาณการบริโภค                                ๓๔.  รูปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสมณะได 
๑๗. ผูต่ืนจนกิเลสทําอะไรไมได                          ๓๕.  รูอริยสัจจจึงเปนสมณะได 
๑๘. ผูมีสติสัมปชัญญะ



 

๓๗๓ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๖ 

วาดวย  การไมลืมคําปฏิญาณ 
(ปฏิปกขนัย ของหมวด       ๗      อันวาดวยการลืมคําปฏิญาณ) 

________________ 

สมณสากยปุตติยะที่แท๑ 
 

วาเสฏฐะ ท. !    พวกเธอแล       มีชาติตางกัน        มีนามตางกัน       มีโคตร
ตางกัน      มีสกุลตางกัน     ออกบวชจากเรือนเปนผูไมหวังเก่ียวของดวยเรอืนแลว
เมื่อถูกเขาถามวา       “พวกทาน   เปนใคร ?”    ดังน้ี,       พวกเธอก็ปฏิญาณ      วา
“เราท้ังหลาย   เปนสมณสากยปุตติยะ”   ดังน้ี. 
 
 วาเสฏฐะ ท. !    อน่ึง   ศรัทธา   ของผูใดแลตั้งมั่น     ในตถาคต       ฝงลง
รากแลว     ดํารงอยูไดมั่นคง      อันสมณะหรือพราหมณ    เทวดา    มาร    พรหม
หรือใคร ๆ      ในโลกก็ตาม     ไมชักนําไปทางอื่นได,      ผูน้ันควรที่จะกลาว
อยางน้ีวา    “เราเปนบุตร      เปนโอรส       เกิดจากพระโอษฐของพระผูมี
พระภาคเจา    เกิดโดยธรรม    เนรมิตโดยธรรม    เปนทายาทโดยธรรม”
ดัง น้ี .    ขอน้ันเพราะเหตุไร  ?        เพราะคําวา    “ธรรมกาย”     บาง  
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อัคคัญญสูตร   ปา.  ที.  ๑๑/๙๑/๕๕,     ตรัสแกวาเสฏฐสามเณร  และภารทวาช
สามเณร   ณ   ท่ีบุพพาราม. 



๓๗๔                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

“พรหมกาย”  บาง     “ธรรมภูต” บาง     “พรหมภูต” บาง    น้ีเปนคําสาํหรับ
ใชเรียกแทนชื่อ    ตถาคต     แล. 
 
 สมภาพแหงสมณสากยปุตติยะ๑  
 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนแมนํ้าใหญ ๆ เชนแมนํ้าคงคา    ยมุนา   อจิรวดี
สรภู    มห ี    ก็ตาม,     ครั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว      ยอมทิ้งชือ่เดิมของตน  
ยอมถึงการเรียกชื่อใหมวา   “มหาสมุทร”  เหมือนกันหมด.    ขอน้ีฉันใด ; 
 
           ภิกษุ ท. ! วรรณะทั้งส่ีน้ี      ก็อยางเดียวกันฉันน้ัน    :     จะเปนกษัตริย
หรือพราหมณ    เวสส    หรือศูทร    ก็ตาม,        เมื่อคนเหลาน้ัน         ออกบวชใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว    ยอมละทิ้งชือ่      และชื่อสกุลแตเดิมของตนเสีย
ยอมถึงการเรียกชื่อใหม     วา  “พวกสมณสากยปตุตยิะ”    ดังน้ี   เหมือนกันหมด
โดยแท. 
 
           ภิกษุ ท. ! ขอที่วรรณะทั้งส่ี       ไมวาจะเปนกษัตริย        หรือพราหมณ
เวสส   หรือศูทร  ครัน้ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว   ยอมละทิ้งชื่อ
และชื่อสกุลแตเดิมของตนเสีย  ถึงการเรียกชื่อใหมวา     “พวกสมณสากยปุตติยะ”
ดังน้ี      เหมือนกันหมด      น้ีแล      เปนส่ิงที่นาอัศจรรย      ไมนาจะเปนได _ _ _
ในธรรมวินัยน้ี,     ซ่ึงเมื่อภิกษทุั้งหลาย     เห็นแลว ๆ    ซ่ึงขอน้ี        ยอมเกิดความ
พอใจอยางย่ิงในธรรมวินัยน้ีแล. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อุ.   ขุ.   ๒๕/๑๕๗/๑๑๘,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีบุพพาราม. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๗๕ 
 

 

สมณพราหมณที่แท๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด    ยอมรูชัดตามที่เปนจริง     ซึ่ง
รสอรอยของโลก      โดยความเปนรสอรอยของโลก,        โทษของโลกโดย
ความเปนโทษของโลก,      อุบายเคร่ืองออกไปพนจากโลกโดยความเปน
อุบายเคร่ืองออกไปพนจากโลก ; 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน        ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม   ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม,     ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท       และไดทําใหแจงซ่ึง
ประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ        ดวย
ปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมน้ี     เขาถึงแลวแลเปนอยู. 
 

สมณะบัวขาว๒ 
 

           ภิกษุ ท. ! สมณะบัวขาว    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีความเห็นถูกตอง, มีความมุงหมาย
ถูกตอง,    มีการพูดจาถูกตอง,    มีการทํางานถูกตอง,    มีการเล้ียงชีวิตถูกตอง,    
มีความพากเพียรถูกตอง,     มีความระลึกถูกตอง,     มีความต้ังใจมั่นคงถูกตอง,   
มีญาณถูกตอง,  มีวิมุตติถูกตอง ;    แตไมถูกตองวิโมกข   ๘  ดวยนามกาย. 
           ภิกษุ ท. ! บุคคลอยางน้ีแล    เรียกวา    เปนสมณะบัวขาว. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๓๔/๕๔๖,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๑๗/๘๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



๓๗๖                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สมณะบัวหลวง๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! สมณะบัวหลวง    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี       เปนผูมีความเห็นถูกตอง,      มีความ
มุงหมายถูกตอง,   มีการพูดจาถูกตอง,   มีการทํางานถูกตอง,   มีการเล้ียงชีวิต
ถูกตอง,    มีความพากเพียรถูกตอง,     มีความระลึกถูกตอง,      มีความต้ังใจมั่น 
คงถูกตอง,   มีญาณถูกตอง,   มีวิมุตติถูกตอง ;   และเปนผูถูกตอง๒   วิโมกข ๘ 
ดวยนามกายดวย. 
           ภิกษุ ท. ! บุคคลอยางน้ีแล    เรียกวา    เปนสมณะบัวหลวง. 

 
สมณะยุพราช๓ 

        
           ภิกษุ ท. ! สมณะยุพราช    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี      เปนเสขะ      (คือยังตองทํากิจตอไป)
เปนผูปฏิบัติอยู      ยังปรารถนานิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ    ไมมีอื่นยิ่งกวา 
เปนอยู.    เปรียบเหมือนโอรสองคใหญของพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก   
เปนผูควรแกการอภิเษก      แตยังมิไดรับการอภิเษก       ดํารงอยูในตําแหนง 
 

 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๑๗/๘๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 ๒.  คําวา   “ถูกตอง”   ในท่ีน้ี    หมายถึงความที่จิตประกอบอยูดวยความพนจากกิเลสของบุคคลผูบรรลุวิโมกข

แปด ;      ในท่ีน้ี    โดยใจความก็คือ     เปนผูบรรลุเจโตวิมุตติ       และปญญาวิมุตติท้ังสองอยาง แลว      ยังคลองแคลวใน
วิโมกขท้ังแปดอกีดวย. 

 ๓.  บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๑๓/๘๗. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๗๗ 
 

 

ยุพราช    ฉันใด ;      ภิกษุ ท. !   ภิกษุเปนเสขะ     เปนผูปฏิบัติอยู        ยังปรารถนา
นิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ    ไมมอีื่นย่ิงกวา    เปนอยู  ฉันน้ัน. 
           ภิกษุ ท. ! บุคคลอยางน้ีแล    เรียกวา    สมณะยุพราช. 
 

สมณะยุพราช  (อกีนัยหนึ่ง)๑ 
         
           ภิกษุ ท. ! สมณะยพุราช    เปนอยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เปนผูมีความเห็นถูกตอง,      มีความ
มุงหมายถูกตอง,   มีการพูดจาถูกตอง,    มีการทํางานถูกตอง,    มีการเล้ียงชีวิต
ถูกตอง,     มีความพากเพียรถูกตอง,     มีความระลึกถูกตอง,       มีความต้ังใจ
มั่นคงถูกตอง. 
           ภิกษุ ท. ! บุคคลอยางน้ีแล    เรียกวา    เปนสมณะยุพราช. 
 

สมณะในธรรมวินัยนี๒้ 
        
           ภิกษุ ท. ! สมณะ  (ที่หน่ึง) มใีนธรรมวินัยน้ีเอง,      สมณะที่สองก็มีใน
ธรรมวินัยน้ี,       สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยน้ี,      สมณะที่ส่ีก็มีในธรรมวินัยน้ี ;
ลัทธิอื่นก็วางจากสมณะของลัทธิอื่น.      ภกิษุ ท. !      เธอท้ังหลาย      จงบนัลือ- 
สีหนาท   โดยชอบอยางน้ีเถิด. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๑๗/๘๙. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๓๒๓/๒๔๑,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



๓๗๘                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! สมณะ  (ที่หน่ึง)   เปนอยางไรเลา ?      ภิกษุ ท. !       ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี     เพราะส้ินรอบแหงสัญโญชนสาม        เปนผูแรกถึงกระแสนิพพาน
มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา    ผูเทีย่งแท     ผูแนที่จะตรัสรูขางหนา   ภิกษุ ท. ! น้ีแล
เปนสมณะ (ที่หน่ึง). 
 
           ภิกษุ ท. ! สมณะทีส่อง     เปนอยางไรเลา ?         ภิกษุ ท. !       ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี   เพราะส้ินรอบแหงสัญโญชนสาม     และเพราะความมีราคะ   โทสะ
โมหะ    เบาบาง       เปนผูมาอีกครั้งเดียว    มาสูโลกน้ีคราวเดียวเทาน้ัน  ก็ทําที่สุด
แหงทุกขได.    ภิกษุ ท. !   น้ีแล    เปนสมณะที่สอง. 
       
           ภิกษุ ท. ! สมณะทีส่าม        เปนอยางไรเลา ?         ภิกษุ ท. !    ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี      เพราะส้ินรอบแหงสัญโญชนเบื้องตํ่าหาอยาง        เปนผูลอยเกิด
(ในชั้นสุทธาวาส)  ยอมมีการปรินิพพานในภพน้ัน   ไมเวียนกลับมาจากโลกน้ัน
เปนธรรมดา.    ภิกษุ ท. !   น้ีแล    เปนสมณะที่สาม. 
 
           ภิกษุ ท. ! สมณะทีส่ี่       เปนอยางไรเลา ?           ภิกษุ ท. !        ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี        ไดกระทําใหแจง     เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ     อันหาอาสวะมิได
เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย    ดวยปญญาอนัย่ิงเอง     ในทิฏฐธรรมน้ี
เขาถึงแลวแลอยู.    ภิกษุ ท. !   น้ีแล    เปนสมณะที่ส่ี. 
 
           ภิกษุ ท. ! สมณะ (ทีห่น่ึง)   มีในธรรมวินัยน้ีเอง,          สมณะที่สองก็มี
ในธรรมวินัยน้ี,    สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยน้ี,    สมณะท่ีส่ีก็มีในธรรมวินัยน้ี ;
ลัทธิอื่นก็วางจากสมณะของลัทธิอื่น.       ภิกษุ ท. !     เธอท้ังหลาย      จงบันลือ- 
สีหนาท    โดยชอบอยางน้ี  แล. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๗๙ 
 

 

ผูทําสมคาํปฏิญาณวา  “สมณะ”๑ 
           
           ภิกษุ ท. ! มหาชนเขารูจักเธอท้ังหลายวา      “สมณะ  สมณะ”      ดังน้ี, 
ถึงเธอทั้งหลายเลา     เมื่อถูกเขาถามวา    ทานทั้งหลาย    เปนอะไร ?         พวกเธอ
ทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองวา     “เราเปนสมณะ”    ดังน้ี 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อเธอทั้งหลาย    มีชื่อวา    สมณะ      และปฏิญาณตัวเองวา
เปนสมณะ   อยูอยางน้ีแลว,    พวกเธอท้ังหลาย     จะตองสําเหนียกใจวา    “ธรรม
เหลาใด อนัจะทําเราใหเปนสมณะและเปนพราหมณ (คือเปนอรหนัตผูลอยบุญบาป
เสยีแลว),   เราจะประพฤติถือเอาดวยดี  ซึ่งธรรมเหลาน้ัน.  ดวยอาการปฏิบัติของ
เราอยางน้ี   สมัญญาวาสมณะของพวกเรากจ็ักเปนจริง    และคําปฏิญาณวาสมณะ
ของพวกเราก็จักสมจริง ; อน่ึงเลา เราบริโภคใชสอย   จีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ     
และคลิานปจจัยเภสัชบริกขารของทายกเหลาใด, การบําพ็ญทานของทายกเหลาน้ัน       
ก็จักมีผลใหญ    มีอานิสงสใหญ ;   และการบรรพชาของเราเอง   ก็จักไมเปนหมัน
เปลาแตจักมีผลมกีําไรแกเราโดยแท ”   ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย    พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ี   แล. 
 

ผูถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ๒ 
 

           ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาไหนเลา    ที่จะทําพวกเราใหเปนสมณะ    ที่จะทํา
พวกเราใหเปนพราหมณ ? 
 

๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต     มหาอัสสปุรสูตร     มู.   ม.   ๑๒/๔๙๖/๔๕๙,        ตรัสแกภิกษุท้ังหลายท่ีนิคม   ช่ือ  
อัสสปุระ   ขององัคราชกุมาร   ในชนบทอังคะ. 

๒.  บาลี     พระพุทธภาษิต       มหาอัสสปุรสูตร      มู.   ม.    ๑๒/๔๙๖/๔๖๐. 
 



๓๘๐                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! พวกเธอตองสําเหนียกตนใหไดอยางน้ีวา        เราจักเปนผูถึง
พรอมดวยหิริและโอตตัปปะ ;         ภิกษุ ท. !        พวกเธอพึงสําเหนียกอยางน้ีแล.
ภิกษุ ท. !        เรื่องน้ีคงเกิดมีแกพวกเธอ        คือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียง
เทาน้ันวา  “พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ.       พอแลวดวยคุณเพยีงเทาน้ี
พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณปฏิบัติแลว        กิจอื่นที่จะตองทาํใหย่ิงข้ึนไปอีกม ิ
ไดมี ”       ภิกษุ ท. !    เราจักบอกแกพวกเธอ    เราจักเตือนพวกเธอใหรู   :  เมื่อ
พวกเธอตองการความเปนสมณะ     ก็อยาทําผลของความเปนสมณะใหเส่ือมไป
เพราะวากิจที่พวกเธอจะตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกยังมีอยู. 
 

ผูมีกายสมาจารบรสิุทธ์ิ๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา   กายสมาจาร   (การประพฤติชอบสม่ําเสมอดวย
กาย)     ของเรา    บริสุทธิ์แลว    หงายไดแลว    เปดเผยไดแลว    หาชองทะลุมิได    
เปนอันสํารวมดีแลว,     อน่ึง      เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอน้ีเปนอันขาด ;   
ภิกษุ ท. !      พวกเธอพึงสําเหนียกอยางน้ีแล.      ภิกษุ ท. !          เรื่องน้ีคงเกิดมีแก
พวกเธอ        คือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเทาน้ันวา     “พวกเราถึงพรอม
ดวยหิริและโอตตัปปะ,    กายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์.     พอแลวดวยคุณ
เพียงเทาน้ี         พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณปฏิบัติแลว       กิจอื่นที่จะตอง
ทําใหย่ิงข้ึนไปอีกมไิดม”ี.     ภิกษุ ท. !        เราจักบอกแกพวกเธอ        เราจักเตือน 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๔๙๗/๔๖๑. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๘๑ 
 

 

พวกเธอใหรู :      เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ         ก็อยาทําผลของความ
เปนสมณะใหเส่ือมไป        เพราะวากิจที่พวกเธอจะตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกยังมีอยู. 
 

 
 

ผูมีวจีสมาจารบริสทุธ์ิ ๑ 
 
 
           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา วจีสมาจาร (การประพฤติชอบสม่ําเสมอดวยวาจา)   
ของเราบริสุทธิ์แลว หงายไดแลว เปดเผยไดแลว หาชองทะลมุิได  เปนอันสํารวม 
ดีแลว,   อน่ึง    เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอน้ีเปนอันขาด ;  ภิกษุ ท. !  พวก
เธอพึงสําเหนียกอยางน้ีแล.     ภิกษุ ท. !    เรื่องน้ีคงเกิดมีแกพวกเธอ  คือ   จะพา
กันถึงความนอนใจเสียเพียงเทาน้ันวา   “พวกเราถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ,   
กายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์,   วจีสมาจารบริสุทธิ์.  พอแลวดวยคุณเพียง
เทาน้ี    พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณะปฏิบัติแลว    กิจอื่นที่จะตองทําใหย่ิงข้ึน 
ไปอีกมไิดม”ี   ภิกษุ ท. !   เราจักบอกแกพวกเธอ    เราจักเตือนพวกเธอใหรู :   
เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ         ก็อยาทําผลของความเปนสมณะให
เส่ือมไป       เพราะวากิจที่พวกเธอจะตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกยังมีอยู. 

 
 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๔๙๗/๔๖๒. 



๓๘๒                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ผูมีมโนสมาจารบรสิุทธ์ิ ๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวามโนสมาจาร (การประพฤติชอบสม่ําเสมอดวยใจ)
ของเรา   บริสุทธิ์แลว   หงายไดแลว   เปดเผยไดแลว   หาชองทะลุมิได    เปนอัน
สํารวมดแีลว,   อน่ึง   เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอน้ีเปนอันขาด ;   ภิกษุ ท. !  
พวกเธอพึงสําเหนียกอยางน้ีแล.     ภิกษุ ท. !    เรื่องน้ีคงเกิดมีแกพวกเธอ     คือ 
จะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเทาน้ันวา    “พวกเราถึงพรอมดวยหิริและ
โอตตัปปะ, กายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์, วจีสมาจารบริสุทธิ์,  มโนสมาจาร
บริสุทธิ์.  พอแลว  ดวยคุณเพียงเทาน้ี     พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณะปฏิบัติ
แลว กิจอื่นที่จะตองทาํใหย่ิงข้ึนไปอีกมิไดม”ี.       ภิกษุ ท. !   เราจักบอกแกพวก
เธอ    เราจักเตือนพวกเธอใหรู    :     เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ    ก็อยา
ทําผลของความเปนสมณะใหเส่ือมไป        เพราะวากิจที่พวกเธอจะตองทําให
ย่ิงข้ึนไปอกียังมีอยู. 

 
ผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ ๒ 

 
           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา     อาชีวะของเรา      บริสุทธิ์แลว      หงายไดแลว 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๔๙๘/๔๖๓. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๔๙๘/๔๖๔.  
 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๘๓ 
 

 

เปดเผยไดแลว   หาชองทะลมุิได    เปนอันสํารวมดแีลว,   อน่ึง เราจักไมยกตนขม
ทานดวยคุณขอน้ีเปนอันขาด ;      ภิกษุ ท. !       พวกเธอพึงสําเหนียกอยางน้ีแล.   
ภิกษุ ท. !   เรื่องน้ีคงเกิดมีแกพวกเธอ   คือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียง
เทาน้ันวา  “พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ,  กายสมาจารของพวกเรา
บริสุทธิ,์   วจีสมาจารบริสุทธิ,์   มโนสมาจารบริสุทธิ์,   อาชีวะบริสุทธิ์.  พอแลว 
ดวยคุณเพยีงเทาน้ี     พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณะปฏิบัติแลว    กิจอื่นที่จะตอง
ทําใหย่ิงข้ึนไปอีกมไิดม”ี.   ภิกษุ ท. !   เราจักบอกแกพวกเธอ     เราจักเตือนพวก
เธอใหรู     :    เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ       ก็อยาทําผลของความเปน
สมณะใหเส่ือมไปเพราะวา     กิจที่พวกเธอจะตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกยังมีอยู. 

 
ผูปดก้ันอภิชฌาโทมนัสใหหยุดไหล๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา     เราจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย :
ไดเห็นรูปดวยตาแลว   จักไมถือเอาท้ังโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด    
และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ.     ส่ิงอันเปนอกุศลลามกคืออภชิฌาและ
โทมนัส       จะพึงไหลไปตามผูที่ไมสํารวมอินทรียคือตาใดเปนเหตุ,     เราจัก
ปฏิบัติเพื่อปดก้ันอินทรียน้ันไว      จักเปนผูรักษา       ถึงการสํารวมอินทรียคือตา ; 
ไดฟงเสียงดวยห,ู    ไดดมกล่ินดวยจมูก,    ไดล้ิมรสดวยล้ิน,    ไดสัมผัส
โผฏฐัพพะดวยกาย,     ไดรูธรรมารมณดวยใจแลว       จักไมถือเอาทั้งโดยลักษณะ 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.    ๑๒/๔๙๙/๔๖๕. 



๓๘๔                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ที่เปนการรวบถือทั้งหมด    และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ.     ส่ิงอันเปน
อกุศลลามกคืออภชิฌาและโทมนัส     จะพึงไหลไปตามผูทีไ่มสํารวมอนิทรียใด 
เปนเหตุ,     เราจักปฏิบัติเพื่อปดก้ันอินทรียเหลาน้ันไว    จักเปนผูรักษา    ถึงการ
สํารวมอินทรียทั้งหลาย ; 
 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย  พึงสําเหนียกใจไวอยางน้ีแล _ _ _ฯลฯ _ _ _ 
(มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทาน้ัน    และตรัสเตือนวายังมีกิจท่ีจะตองทําใหย่ิงขึ้นไปอีก       ในตอนทายน้ี
ทุกครั้ง). 

 
ผูรูประมาณการบริโภค๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา          เราจักเปนผูรูประมาณในโภชนะอยูเสมอ   :
จักพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉัน,        ไมฉันเพื่อเลน         ไมฉันเพื่อมัวเมา   
ไมฉันเพื่อประดับ      ไมฉันเพื่อตกแตง,      แตฉันเพื่อเพียงใหกายน้ีต้ังอยูได  
เพื่อใหชีวิตเปนไป    เพื่อปองกันความลําบาก    เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ;   
ดวยการทําอยางน้ี     เราจักขจัดเวทนาเกา  (คือหิว)    เสีย     แลวไมทําเวทนาใหม 
(คืออิ่มจนอึดอัด)   ใหเกิดข้ึน ;    ความที่อายุดําเนินไปได,     ความไมมีโทษ 
เพราะอาหาร     และความอยูผาสุกสําราญ      จักมีแกเรา      ดังน้ี ;  ภิกษ ุท. !     
พวกเธอพึงสําเหนียกอยางน้ีแล.  _ _ _ฯลฯ _ _ _   (มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทาน้ัน        
และตรัสเตือนวา     ยังมีกิจท่ีจะตองทําใหย่ิงขึ้นไปอีก     ในตอนทายน้ีทุกคร้ัง). 

 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๐/๔๖๖. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๘๕ 
 

 

ผูต่ืนจนกิเลสทําอะไรไมได ๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ?
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา       เราจักตามประกอบในธรรมเปนเคร่ืองตื่น     :
เราจักชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจากอาวรณียธรรม (คือกิเลสที่ก้ันจิต)       ดวยการ
เดินจงกรม    ดวยการน่ัง    ตลอดวันยังคํ่า    ไปจนส้ินยามแรกแหงราตร,ี       ครั้น
ยามกลางแหงราตรี  เราจักนอนอยางราชสีห (คือ) ตะแคงขางขวา    เทาเหล่ือมเทา
มีสติสัมปชญัญะในการลุกข้ึน,          ครั้นยามสุดทายแหงราตรี        เราลุกข้ึนแลว
จักชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจากอาวรณียธรรม      ดวยการเดินจงกรม     และดวย
การน่ังอีก ;        ภิกษุ ท. !        พวกเธอพึงสําเหนียกอยางน้ีแล.      _ _ _ฯลฯ _ _ _ 
(มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทาน้ัน      และตรัสเตือนวายังมีกิจท่ีจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีก        ในตอนทายน้ี  
ทุกครั้ง). 

 
ผูมีสติสัมปชัญญะ๒ 

 
           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน คืออะไร  ? 
คือการสําเหนียกตนเองใหไดวา  เราจักเปนผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชญัญะ :   
รูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา   การถอยหลัง,     การแลดู   การเหลียวด,ู 
การคู    การเหยียด,         การทรงสังฆาฏิ    บาตร    จีวร,           การกิน    การดื่ม    
การเค้ียว    การล้ิม,      การถายอุจจาระปสสาวะ,      การไป    การหยุด,      การน่ัง   
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๐/๔๖๗. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๑/๔๖๘. 



๓๘๖                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

การนอน,    การหลับ  การต่ืน,     การพูด  การน่ิง ;    ภิกษุ ท. !  พวกเธอ 
พึงสําเหนียกอยางน้ีแล.  _ _ _ฯลฯ _ _ _   (มีตรัสมิใหนอนใจดวยคุณเพียงเทาน้ัน       และตรัสเตือน 
วา     ยังมีกิจท่ีจะตองทําใหย่ิงขึ้นไปอีก     ในตอนทายน้ี     ทุกคร้ัง). 

 
ผูออกหา   วิเวกธรรม๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเปนลําดับน้ัน  คืออะไร ? 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี       มาเสพเสนาสนะอันสงัด         คือปา
โคนไม    ภูเขา    ลําธาร    ทองถํ้า    ปาชา    ปาชัฏ    ที่แจง    กองฟาง      (อยางใด
อยางหน่ึง).          ในเวลาภายหลังอาหาร         เธอกลับจากบิณฑบาตแลว      น่ังคู
บัลลังก    (ขัดสมาธิ)   ต้ังกายตรง      ดํารงสติเฉพาะหนา.       เธอ         ละอภิชฌา
ในโลก         มีจิตปราศจากอภิชฌา         คอยชําระจิตจากอภิชฌา ;       ละพยาบาท
มีจิตปราศจากพยาบาท       เปนผูกรุณามีจิตหวังความเก้ือกูล        ในสัตวทั้งหลาย
คอยชําระจิตจากพยาบาท ;       ละถีนมิทธะ      มุงอยูแตความสวางในใจ       มีจิต
ปราศจากถีนมิทธะ          มีสติสัมปชญัญะรูสึกตัว       คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ ;
ละอุทธัจจกุกกุจจะ       ไมฟุงซาน       มีจิตสงบอยูในภายใน        คอยชําระจิตจาก
อุทธัจจกุกกุจจะ ;      ละวิจิกิจฉา       ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได          ไมตองกลาววา
“น่ีอะไร   น่ีอยางไร”     ในกุศลธรรมทั้งหลาย    (เพราะความสงสัย)       คอยชําระ
จิตจากวิจิกิจฉา. 

 
 
 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๑๒๔๖๙. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๘๗ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนชายผูหน่ึง   กูหน้ีเขา   ไปทําการงานสําเร็จผล      
ใชหน้ีตนทนุเดิมหมดแลว   กําไรยังเหลือพอเล้ียงภรรยาไดถมไป ;     เขาคงคะนึง
ถึงโชคลาภวา   “เมื่อกอนเรากูหน้ีเขาไปทําการงานสําเร็จผล      ใชหน้ีตนทนุเดิม
หมดแลว     กําไรยังเหลือพอเล้ียงภรรยาไดถมไป”  ดังน้ี,   เขายอมปราโมทย
บันเทิงใจ    โสมนัส   เพราะขอน้ันเปนเหตุ  ฉันใด,    (น้ีอยางหน่ึง) 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง ปวยไขหนัก ทนทุกข    อาหาร
ไมตก   กําลังนอย.         ครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไขน้ัน   อาหารก็ต้ัง   กําลังก็มี ;
เขาตองนึกถึงกาลเกาวา        “เมื่อกอน   เราปวยไขหนัก   ทนทุกข   อาหารก็ไมตก
กําลังนอยลง     บัดน้ีเราหายจากไขน้ัน   อาหารก็ต้ัง   กําลังก็มีมา” ดังน้ี,    เขายอม
ปราโมทยบันเทิงใจ    โสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ   ฉันใด,     (น้ีอีกอยางหน่ึง) 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง    ติดเรือนจํา    ครั้นเวลาอ่ืนเขา
หลุดจากเรือนจําโดยสะดวก    ไมมีภัย    ไมเสียทรัพย ;     เขาตองนึกถึงกาลเกา
อยางน้ีวา  “เมื่อกอน  เราติดเรือนจํา   บัดน้ี   เราหลุดมาไดโดยสะดวก   ไมมีภัย 
ไมเสียทรัพย” ดังน้ี, เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ โสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ  
ฉันใด,    (น้ีอีกอยางหน่ึง) 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง   เปนทาสเขา    พึ่งตัวเองไมได
ตองพึง่ผูอืน่  เที่ยวตามอําเภอใจไมได.   ครั้นถึงสมัยอื่น   เขาพนจากการเปนทาส
พึ่งตัวเองได    ไมตองพึง่ผูอื่น    เที่ยวตามอําเภอใจได ;   เขาตองนึกถึงกาลเกา
อยางน้ีวา      “เมื่อกอนเราเปนทาส      พึ่งตัวเองไมได     ตองพึ่งผูอื่น      เที่ยวตาม
อําเภอใจไมได    ครั้นถึงสมัยอืน่    เราพนจากการเปนทาส    พึ่งตัวเองได      ไม
ตองพึง่ผูอืน่      เที่ยวตามอําเภอใจได”     ดังน้ี,     เขายอมปราโมทย    บันเทิงใจ   
โสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ   ฉันใด,    (น้ีอีกอยางหน่ึง) 
 
 



๓๘๘                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง     นําทรัพยเดนิทางไกล    อัน
กันดาร  ครั้นพนทางกันดารไดโดยสะดวก ไมมภีัย  ไมตองเสียโภคทรัพย ;      เขา
ตองนึกถึงกาลเกาอยางน้ีวา    “เมื่อกอน   เรานําทรัพยเดินทางไกลอันกันดาร   
ครั้นพนทางกันดาร  ไมมีภัย ไมตองเสียโภคทรัพย”  ดังน้ี,   เขายอมปราโมทย
บันเทิงใจ โสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ    (เหลาน้ี)    เปนฉันใด ; 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ  พิจารณาเห็นนิวรณ   ๕   ประการ   ที่ตนยังละไมไดวา
เปนเชนกับการกูหน้ี  เชนกับการเปนโรค   เชนกับการติดเรือนจํา   เชนกับการเปน
ทาส   และการนําทรัพยขามทางกันดาร,   และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ    
ที่ละเสียไดแลวในตนเอง     เปนเชนกับการหมดหน้ี   การหมดโรค   การหลุดจาก
เรือนจํา     การพนจากทาส     การบรรลุถึงที่พนภัย   (เธอยอมปราโมทยบันเทิงใจ   
โสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ)   ฉันน้ันเหมือนกัน   แล. 

 
ผูไดบรรลุฌานทีห่น่ึง๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน     ครั้นละนิวรณ  ๕ ประการ    อันเปนเคร่ืองเศรา
หมองใจและทําปญญาใหถอยกําลัง  เหลาน้ี ไดแลว,   เพราะสงัดจากกามและ 
สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลาย    จึง   บรรลุ ฌานที่หน่ึง   ซ่ึงมีวิตกวิจาร    มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู.       เธอ   ประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว  ชุมรอบ  เต็ม
รอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกน้ัน,  สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว   
ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกน้ัน    ไมถูกตองแลว  มิไดมี. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๕/๔๗๑. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๘๙ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนนายชางอาบก็ดี    หรือลูกมอืของเขาก็ดี   เปน
คนฉลาด   โรยผงที่ใชสําหรับถูตัวในเวลาอาบนํ้าลงในขันสําริด    แลวพรมนํ้า
หมักไว,       ครั้นเวลาเย็น     กอนผงออกยางเขากัน    ซึมทั่วกันแลว     จับกันทั้ง
ภายในภายนอก     ไมไหลหยด  ฉันใด ;   ภิกษุ ท. !    ภิกษุ    ประพรมกายน้ีทําให
ชุมทั่ว   ชุมรอบ    เต็มรอบ      ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก,   สวนใดสวนหน่ึง
ของกายเธอท่ัวทั้งตัว     ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกน้ัน    ไมถูกตองแลว   มิไดม,ี 
ฉันน้ันเหมือนกัน. 
 

ผูไดบรรลุฌานที่สอง๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! อีกประการหน่ึง,       เพราะสงบวิตกวิจารเสียได       ภิกษุจึง
บรรลุ ฌานท่ีสอง        อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน         นําใหเกิดสมาธิ
มีอารมณอนัเดียว   ไมมีวิตกวิจาร   มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   แลวแลอยู.
เธอ    ประพรมกายน้ีทําใหชุมทัว่    ชุมรอบ    เต็มรอบ    ดวยปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ,    สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว     ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ 
ไมถูกตองแลว   มิไดมี. 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนหวงนํ้าอันลึก       มีนํ้าอันปวน      ไมมปีากนํ้า
ทางทิศตะวันออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ      แตฝนตกเพิ่มนํ้าใหแกหวงนํ้า
น้ัน    ตลอดกาลโดยกาล,        ทอนํ้าเย็นพลุงข้ึนจากหวงนํ้า       ประพรมทาํใหชุม
ถูกตองหวงนํ้าน้ันเอง ;      สวนไหน ๆ ของหวงนํ้าน้ันที่นํ้าเย็นไมถูกตองแลว
มิไดมี.    ขอน้ีฉันใด,     ภิกษุ ท. !   ภิกษุ      ประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว     ชุมรอบ 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๕/๔๗๒. 
 



๓๙๐                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เต็มรอบ    ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธ,ิ      สวนใดสวนหน่ึงในกายเธอ    ที่ปติ
และสุขอันเกิดแตสมาธิ   ไมถูกตองแลว   มิไดม,ี   ฉันน้ันเหมือนกัน. 
 

ผูไดบรรลุฌานที่สาม๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! อีกประการหน่ึง, เพราะความจางคลายไปแหงปติ ภิกษุ  เปน
ผูอยูอุเบกขา     มีสติสัมปชญัญะ      เสวยสุขดวยนามกาย      จึงบรรลุ  ฌานที่สาม  
อันเปนฌานที่พระอรยิเจากลาววา    “ผูไดบรรลุฌานน้ี    เปนผูอยูอุเบกขา      มีสติ
อยูเปนสุข”  ดังน้ี       แลวแลอยู.        เธอ     ประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว     ชุมรอบ
เต็มรอบ       ดวยลําพังสุขหาปติมิได,       สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว   
ที่สุขหาปติมิได    ไมถูกตองแลว   มิไดมี. 
 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนในหนองบัวอุบล    หนองบัวปทุม    หนองบัว
บุณฑริก     มีดอกอุบล     ดอกปทุม     ดอกบุณฑริก          บางเหลาที่เกิดอยูในนํ้า
เจริญอยูในนํ้า   ยังข้ึนไมพนนํ้า    จมอยูภายใตอันนํ้าเล้ียงไว,   ดอกบัวเหลาน้ัน 
ถูกนํ้าเย็นแชชุม   ถูกตองต้ังแตยอดตลอดราก,     สวนไหน ๆ ของดอกบัวเหลาน้ัน
ทั่วทั้งดอก      ที่นํ้าเย็นไมถูกตองแลว      มิไดมี.        ขอน้ีเปนฉันใด ;     ภิกษุ ท. !
ภิกษุ  ประพรมกายน้ีทําใหชุมทัว่    ชุมรอบ    เต็มรอบ     ดวยลําพังสุขหาปติมิได, 
สวนใดสวนหน่ึงในกายเธอ      ที่ลําพังสุขหาปติมิได       ไมถูกตองแลว     มิไดม,ี 
ฉันน้ันเหมือนกัน 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๖/๔๗๓. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๙๑ 
 

 

ผูไดบรรลุฌานที่สี๑่ 
 

           ภิกษุ ท. ! อีกประการหน่ึง,    เพราะละสุขและละทุกขเสียได,     เพราะ
ความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน,     ภิกษ ุจึง   บรรลุ ฌานที่ส ี่
อันไมทุกขไมสุข     มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบรสุิทธิ์เพราะอุเบกขา     แลว
แลอยู.    เธอน้ัน  น่ังแผไปตลอดกายน้ี      ดวยใจอนับริสุทธิ์ผองใส,    สวนใด
สวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว     ที่ใจอันบรสุิทธิ์ผองใส     ไมถูกตองแลว  มไิดมี. 
           
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนชายคนหน่ึง    น่ังคลุมตัวดวยผาขาวตลอดศีรษะ, 
สวนไหน ๆ ในกายเธอทั่วทั้งตัว      ที่ผาขาวไมถูกตองแลว   (คือไมคลุมแลว)  
มิไดมี.     ขอน้ีเปนฉันใด ;      ภิกษุ ท. !    ภิกษุน่ังแผใจอันบริสุทธิ์ผองใสไป
ตลอดกายน้ี,     สวนใดสวนหน่ึงในกายเธอท่ัวทัง้ตัว    ที่ใจอันบริสุทธิผ์องใส   
ไมถูกตองแลว     มิไดม,ี      ฉันน้ันเหมือนกัน. 
 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ๒ 
 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,     ครั้นจิตต้ังมั่น       บริสุทธิ์ผองใส        ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส     เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน        ต้ังอยูไดอยางไม
หว่ันไหว เชนน้ีแลว,         เธอ ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ     ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ.
เธอระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ     คือ        เธอระลึกได 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๗/๔๗๔. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๗/๔๗๕. 
 



๓๙๒                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ชาติหน่ึงบาง   สองชาติ   สามชาติ   ส่ีชาติ   หาชาติบาง,     สิบชาติ   ย่ีสิบชาติ
สามสิบชาติ   ส่ีสิบชาติ   หาสิบชาติบาง,    รอยชาติ   พันชาติ   แสนชาติบาง,
ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป   หลายวิวัฏฏกัปป     หลายสังวัฏฏกัปปและวิวัฏฏกัปป
บาง,      วา   เมื่อเราอยูในภพโนน  มีชื่ออยางน้ัน  มีโคตร  มวีรรณะ  มีอาหาร
อยางน้ัน ๆ,   เสวยสุขและทุกขเชนน้ัน ๆ   มีอายุสุดลงเทาน้ัน ;   ครั้นจุติจากภพ
น้ันแลว   ไดเกิดในภพโนน  มชีือ่  โคตร  วรรณะ  อาหาร อยางน้ัน ๆ, ไดเสวยสุข
และทุกขเชนน้ัน ๆ    มีอายุสุดลงเทาน้ัน ;    ครั้นจุติจากภพน้ัน ๆ ๆ ๆ   แลวมาเกิด
ในภพน้ี.       เธอระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ พรอมทั้ง
อาการและลักษณะ   ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนชายผูหน่ึง    ออกจากบานตนเองไปบานคนอื่น
แลวออกจากบานน้ันไปสูบานอื่นอีก     แลวออกจากบานน้ัน ๆ    กลับมาสูบาน
ของตนเอง    เขาจะระลึกไดอยางน้ีวา   เราออกจากบานตนเองไปสูบานโนน  ที่
บานโนนน้ัน   เราไดยืน ไดน่ัง ไดพดู ไดน่ิง อยางน้ัน ๆ,  ครั้นออกจากบานน้ัน
แลว   ไดไปสูบานโนนอีก,    แมที่บานโนนน้ัน   เราไดยืน ไดน่ัง ไดพดู ไดน่ิง
อยางน้ัน ๆ,       เราออกจากบานน้ันแลว      กลับมาสูบานของตนเอง.      ขอน้ีเปน
ฉันใด ;         ภิกษุ ท. !       ภิกษุ      ระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลาย
ประการ _ _ _ฯลฯ _ _ _  พรอมทั้งอาการและลักษณะเชนน้ี,     ฉันน้ันเหมือนกัน.  

จุตูปปาตญาณ๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,         ครั้นจิตต้ังมั่น      บริสุทธิ์ผองใส      ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส       เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน       ต้ังอยูไดอยางไม 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๘/๔๗๖. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๙๓ 
 

 

หว่ันไหว    เชนน้ีแลว,         เธอ ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ      จุตูปปาตญาณ.        เธอ
มีจักษุเปนทิพย บริสุทธิ์กวาจักษุของสามญัมนุษย       ยอมแลเห็นสัตวทั้งหลาย 
จุติอยู   บังเกิดอยู,     เลวทราม   ประณีต,     มีวรรณะดี   มีวรรณะเลว,      มีทุกข 
มีสุข.     เธอรูแจงชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย !    สัตว
เหลาน้ีหนอ   ประกอบกายทุจริต   วจีทุจริต    มโนทุจริต   พูดติเตียนพระอริยเจา
ทั้งหลาย   เปนมิจฉาทิฏฐิ   ประกอบการงานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ,    เบื้องหนา 
แตกายแตกตายไป    ลวนพากันเขาสูอบายทุคติวินิบาตนรก.     ทานผูเจริญทัง้ 
หลายเอย !    สวนสัตวเหลาน้ีหนอ    ประกอบกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย     เปนสัมมาทิฏฐิ     ประกอบการงานดวยอํานาจ
สัมมาทิฏฐิ,    เบื้องหนาแตกายแตกตายไป   ลวนพากันเขาสูสุคติโลกสวรรค”. 
เธอมีจักษทุิพย        บริสุทธิ์กวาจักษุของสามัญมนุษย        เห็นเหลาสัตวผูจุติอยู  
บังเกิดอยู       เลว  ประณีต      มีวรรณะดี  มีวรรณะเลว     มีทุกข  มีสุข,     รูชัด
หมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมได  ดังน้ี. 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนเรือนสองหลัง      มีประตูตรงกัน,       ณ  ที่น้ัน
ชายมีจักษุดี       ยืนอยูหวางกลาง        เขาอาจเห็นหมูมนุษยที่เขาไปในเรอืนบาง
ออกมาบาง   เดินไปมาบาง   เดินตรงบาง   เล้ียวบาง.   ขอน้ีเปนฉันใด ;   ภิกษุ ท. !
ภิกษุ    มีจักษุเปนทิพย      บริสุทธิ์กวาจักษุของสามญัมนุษย    ยอมแลเหน็เหลา
สัตว     ผูจุติอยู    บังเกิดอยู,   เลวทราม  ประณีต,   มีวรรณะดี  วรรณะเลว,  มีทุกข   
มีสุข. _ _ _ฯลฯ _ _ _    เธอรูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมได,    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

อาสวักขยญาณทําใหเปนสมณะจริง๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,       ครั้นจิตต้ังมั่น       บริสุทธิ์ผองใส       ไมมีกิเลส 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๐๘/๔๗๗. 
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ปราศจากอุปกิเลส       เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน       ต้ังอยูไดอยางไม
หว่ันไหว     เชนน้ีแลว,          เธอ ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ    อาสวักขยญาณ.      เธอ
ยอมรูชดัตามที่เปนจริงวา      “ทุกข  เปนเชนน้ี ๆ,     เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนน้ี ๆ,
ความดับไมเหลือแหงทุกข   เปนเชนน้ี ๆ,    ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข   เปนเชนน้ี ๆ;   และวา     เหลาน้ีเปนอาสวะทั้งหลาย,    น้ีเหตุ 
แหงอาสวะทั้งหลาย,   น้ีความดับไมเหลือแหงอาสวะท้ังหลาย,   น้ีขอปฏิบัติ
เครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะทั้งหลาย”.     เมื่อเธอรูอยูอยางน้ี   เห็น 
อยูอยางน้ี   จิตก็พนจากกามาสวะ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ.     ครั้นจิตหลุดพนแลว
ก็เกิดญาณหย่ังรูวา    “จิตพนแลว”.     เธอรูชัดวา     “ชาติส้ินแลว    พรหมจรรย 
อยูจบแลว    กิจที่ควรทํา ไดทําสําเร็จแลว    กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความ  (หลุด
พน)    เปนอยางน้ี     มิไดมีอีก”  ดังน้ี. 
 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนหวงนํ้าใสที่ไหลเขา    ไมขุนมัว,      คนมจัีกษุดี
ยืนอยูบนฝงในที่น้ัน,     เขาจะเห็นหอยตาง ๆ บาง   กรวดและหินบาง   ฝูงปลาบาง
อันหยุดอยูและวายไปในหวงนํ้าน้ัน,    เขาจะสําเหนียกใจอยางน้ีวา    “หวงนํ้าน้ีใส
ไมขุนเลย หอย กอนกรวด ปลาทั้งหลาย  เหลาน้ี    หยุดอยูบาง วายไปบาง  ในหวง
นํ้าน้ัน”.     ขอน้ีเปนฉันใด ;    ภิกษุ ท. !    ภิกษุยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา     “ทุกข
เปนเชนน้ี ๆ,   เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนน้ี ๆ,    ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนเชน 
น้ี  ๆ     ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข      เปนเชนน้ี ๆ ;  และวา
เหลาน้ีเปนอาสวะทั้งหลาย,    น้ีเหตุแหงอาสวะท้ังหลาย,   น้ีความดับไมเหลือแหง
อาสวะทั้งหลาย,    น้ีขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะทั้งหลาย”. 
เมื่อเธอรูอยูอยางน้ี    เห็นอยูอยางน้ี     จิตก็หลุดพนจากกามาสวะ   ภวาสวะ  
อวิชชาสวะ.   ครั้นจิตหลุดพนแลว  ก็เกิดญาณหย่ังรูวา    “จิตพนแลว”.  เธอรูชัดวา 
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“ชาติส้ินแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจที่ควรทํา   ไดทําสําเร็จแลว   กิจอื่นที่
จะตองทําเพื่อความ   (หลุดพน)    เปนอยางน้ี  มิไดมีอกี”,    ฉันน้ันเหมือนกัน. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูเสร็จกิจแลว    เชนดังกลาวน้ี    เราเรียกวา   เปนสมณะ
บาง,      เปนพราหมณ   บาง,       เปนนหาตกะ   บาง,       เปนเวทคู   บาง,      เปน
โสตตยิะ   บาง,     เปนอริยะ   บาง,     เปนอรหันต   บาง. 
 (ทรงใหคําอธิบายวา    เปนสมณะ    เพราะสงบจากส่ิงท่ีเปนอกุศลลามก        ท่ีเปนไปขางฝายเศราหมอง 
ท่ีเอียงไปขางความตองเกิดอีก     เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย        มีทุกขเปนผล      เปนท่ีต้ังของความเกิด  
ความแก   ความตาย   ตอ ๆ ไป, _ _ _ เปนพราหมณ    เพราะลอยส่ิงท่ีเปนอกุศลลามกเสียแลว _ _ _ เปนนหาตกะ  
เพราะลางสิ่งท่ีเปนอกุศลลามกแลว_ _ _เปนเวทคู    เพราะรูจบส้ินส่ิงท่ีเปนอกุศลลามกแลว _ _ _ เปนโสตติยะ    เพราะ
ไมสดับส่ิงที่เปนอกุศลลามกแลว _ _ _ เปนอริยะ  เพราะไปจากสิ่งท่ีเปนอกุศลลามกแลว _ _ _  เปนอรหันต เพราะไกล
จากสิ่งท่ีเปนอกุศลลามกแลว _ _ _  ). 

 
ยอมเสียชีวิตไมยอมลวงสิกขาบท๑ 

  
           ภิกษุ ท. ! เชนเดียวกับที่มหาสมุทร     ยอมมีนํ้าหยุดอยูที่ระดับใดระดับ
หน่ึงเปนธรรมดา  หาลนฝงไปไม.   ขอน้ีฉันใด ;     ภกิษุ ท. !    เราบัญญัติสิกขา -
บทใด ๆ แกสาวกทั้งหลายของเราแลว         สาวกทั้งหลายของเรา         ยอมไมกาว
ลวงสิกขาบทน้ัน ๆ    แมจะตองเสียชีวิต      ก็ฉันน้ันเหมือนกัน. 
           ภิกษุ ท. ! ขอที่เราบัญญัติสิกขาบทใด ๆ    แกสาวกทั้งหลายของเราแลว
สาวกทั้งหลายของเรา    ยอมไมกาวลวงสิกขาบทน้ัน ๆ แมจะตองเสียชีวิต   น้ันแล
เปนส่ิงที่นาอัศจรรย  ไมนาจะมีได _ _ _ ในธรรมวินัยน้ี,  ซ่ึงเมือ่ภิกษุทัง้หลายได
เห็นแลว ๆ ซ่ึงขอน้ี  ยอมเกิดความพอใจอยางย่ิงในธรรมวินัยน้ีแล. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อุ.   ขุ.   ๒๕/๑๕๕/๑๑๘,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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ผูไมหลงเอาสิ่งอ่ืนมาเปนแกน๑ 
           ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ีคือ   กุลบุตรบางคน  มีศรัทธา   ออกบวชจากเรือน
ไมเก่ียวของดวยเรือน     เพราะคิดเห็นวา   “เราถูกความเกิด    ความแก   ความตาย
ความโศก    ความรํ่าไรรําพัน     ความทุกขกาย      ความทุกขใจ    ความคับแคนใจ
ครอบงําเอาแลว    เปนคนตกอยูในกองทุกข     มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว    ทําไฉน
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี     จะปรากฏมีได”  ดังน้ี.     ครั้นบวชแลว 
เธอสามารถทําลาภสกัการะและเสยีงเยินยอใหเกิดขึ้นได,    เธอไมมใีจยินดีในลาภ
สักการะและเสียงเยินยออันน้ัน,    ไมมีความดําริเต็มรอบแลว   ในลาภสักการะ
และเสียงเยินยออันน้ัน,      เธอไมทะนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอ
อันน้ัน,      เธอไมเมาไมมัวเมาในลาภสักการะและเสียงเยินยออันน้ัน,      ไมถึง
ความประมาทในลาภสักการะและเสียงเยินยออันน้ัน ;    เมื่อไมประมาทแลว     
เธอใหความถึงพรอมดวยศีลเกดิขึ้นได ,   เธอมีใจยินดใีนความถึงพรอมดวยศีลอัน
น้ัน,   แตไมมีความดําริเต็มรอบแลวในความถึงพรอมดวยศีลอนัน้ัน,     เธอไม
ทะนงตัวเพราะความถึงพรอมดวยศีลอันน้ัน,   เธอไมเมาไมมัวเมาในความถึง
พรอมดวยศีลอันน้ัน,      ไมถึงความประมาทในความถึงพรอมดวยศีลอนัน้ัน ; 
เมื่อไมประมาทแลว   เธอใหความถึงพรอมดวยสมาธิเกดิขึ้นได,    เธอมีใจยินดีใน
ความถึงพรอมดวยสมาธิอันน้ัน,  แตไมมีความดําริเต็มรอบแลวในความถึงพรอม
ดวยสมาธิอันน้ัน,   เธอไมทะนงตัวเพราะความถึงพรอมดวยสมาธิอันน้ัน,       
เธอไมเมาไมมัวเมาในความถึงพรอมดวยสมาธิอันน้ัน,   ไมถึงความประมาทใน
ความถึงพรอมดวยสมาธิอันน้ัน ;    เมื่อไมประมาทแลว      เธอให    ญาณทัสสนะ  
(ปญญาเคร่ืองรูเห็น)    เกิดขึ้นไดอีก,     เธอมีใจยินดีในญาณทัสสนะอันน้ัน,     แต    

 
 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาสาโรปมสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๓๗๐/๓๕๑,      ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย    ท่ีภูเขา          

คิชฌกูฏ    ใกลนครราชคฤห. 
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ไมมีความดําริเต็มรอบแลวในญาณทัสสนะอันน้ัน,    เธอไมทะนงตัวเพราะญาณ--
ทัสสนะอันน้ัน,    เธอไมเมาไมมัวเมาในญาณทสัสนะอันน้ัน,   ไมถึงความ
ประมาทในญาณทัสสนะอันน้ัน ;   เมื่อไมประมาทแลว  เธอให สมยวิโมกข 
(ความพนพิเศษโดยสมัย)  เกิดขึน้ไดอีก. 
           ภิกษุ ท. ! ขอน้ียอมเปนไปได  คือขอที่   ภิกษุน้ันจะพึงเส่ือมคลายจาก
สมยวิมุตติอันน้ันก็ได. 

.....     .....     ..... 

           ภิกษ ุท. ! เปรียบเหมอืนบุรุษผูตองการดวยแกนไม        เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไม   จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว      ตัดเอาแกนถือไปดวยมั่นใจวา
‘น่ี เปนแกนแท’   ดังน้ี.    บุรุษมีตาดี    เห็นคนน้ันเขาแลว    ก็กลาววา “ผูเจริญ 
คนน้ี  ชางรูจักแกน, รูจักกระพ้ี, รูจักเปลือกสด, รูจักสะเก็ดแหงตามผิวเปลือก, 
รูจักใบออนที่ปลายก่ิง.     จริงดังวา    ผูเจริญคนน้ี    ตองการแกนไม   เสาะหา
แกนไม     เที่ยวคนหาแกนไม     จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว         ก็ตัดเอาแกนแท
ถือไปดวยมั่นใจวา  ‘น่ี เปนแกนแท’  ดังน้ี.     ส่ิงที่เขาจะตองทําดวยแกนไม  จัก
สําเร็จประโยชนเปนแท”   ดังน้ี ;   ฉันใดก็ฉันน้ัน.   (ท่ีกุลบุตรบางคนออกบวชดวยศรัทธา  

ปฏิบัติไมหลงผิด   จนกระท่ัง   บรรลุ อสมยวิโมกข). 
           ภิกษุ ท. ! ขอน้ียอมเปนไปไมได ไมใชโอกาสที่จะเปนได คือขอที่ภิกษุ
น้ัน     จะพึงเส่ือมคลายจาก  อสมยวิมุตติ (ความหลุดพนที่ไมมีสมยั)    อันน้ันเลย. 
           ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยน้ี       มิใชมีลาภสักการะและเสียงเยินยอเปน
อานิสงส,        พรหมจรรยน้ี        มิใชมีความถึงพรอมดวยศีลเปนอานิสงส,
พรหมจรรยน้ี   มิใชมีความถึงพรอมดวยสมาธิเปนอานิสงส,  พรหมจรรยน้ี   มิใช 
มีความถึงพรอมดวยญาณทัสสนะเปนอานิสงส. 
 



๓๙๘                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ก็เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบอันใด     มีอยู,        พรหมจรรยน้ีมี
สิ่งน้ันน่ันแหละเปนประโยชนท่ีมุงหมาย         มีสิ่งน้ันน่ันแหละเปน
แกนสาร    มีสิ่งน้ันน่ันแหละเปนผลสุดทายของพรหมจรรย   แล. 

 
รู “ความลับ” ของขันธหา๑ 

           
           โสณะ ! สมณะหรือพราหมณพวกใด    ยอม    รูจักลักษณะ   รูจักเหตุ
เกิดขึ้น     รูจักความดับสนิท     รูจักขอปฏบัิติเคร่ืองใหถึงความดับสนิท แหง รูป ; 
_ _ _ เวทนา ;_ _ _ สัญญา ;_ _ _สังขาร ;     ยอมรูจักลักษณะ     รูจักเหตุเกิดข้ึน  
รูจักความดับสนิท   รูจักขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับสนิทแหง  วิญญาณ ; 
           โสณะ ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน  ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา
สมณะทั้งหลายก็ตาม,       ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย 
ก็ตาม,     ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท      แลไดทําใหแจงซ่ึงประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ    ดวยปญญาอันย่ิง
เอง   ในทิฏฐธรรมน้ี   เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

รู “ความลับ” ของอุปาทานขันธ๒ 
 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด   ยอม  รูจักรสอรอย,    รูจักโทษ
และรูจักอบุายเคร่ืองสลัดออกไปพน    ในอุปาทานขนัธ   ๕   เหลาน้ี๓         ตามที
เปนจริง ; 
 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ขนฺธ.   สํ.   ๑๗/๖๓/๑๐๒,     ตรัสแกโสณะคฤหบดีบุตร   ท่ีเวฬุวัน. 
                 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ขนฺธ.   สํ.   ๑๗/๑๙๕/๒๙๔,   ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
                 ๓.   อุปาทานขันธ  ๕  คือ   รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  อันเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน. 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๓๙๙ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน         ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,     ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม,     ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท      แลไดทําใหแจงซ่ึง
ประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ     ดวย
ปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมน้ี    เขาถึงแลวแลเปนอยู. 
 

รู “ความลับ” ของธาตุสี่ ๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอม   รูจักรสอรอย,    รูจักโทษ
และรูจักอบุายเคร่ืองสลัดออกไปพน  ในธาตุ   ๔   เหลาน้ี ๒  ตามท่ีเปนจริง ; 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา
สมณะทั้งหลายก็ตาม,       ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย 
ก็ตาม,      ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท     แลไดทําใหแจงซ่ึงประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันย่ิง 
เอง  ในทิฏฐธรรมน้ี     เขาถึงแลวแลเปนอยู. 
 

รู “ความลับ” ของอินทรียหก๓ 
 

           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอม    รูจักความเกดิขึ้น,   รูจัก 
 

 
                 ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.    ๑๖/๒๐๙/๔๑๗,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
                 ๒.  ธาตุ   ๔   คือ   ดิน   นํ้า   ไฟ   ลม. 
                 ๓.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๒๗๓/๙๑๑,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



๔๐๐                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ความดับไป,     รูจักรสอรอย,     รูจักโทษ     และรูจักอุบายเครื่องสลัดออก 
ไปพน    ในอินทรียทัง้   ๖   เหลาน้ี๑    ตามท่ีเปนจริง ; 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน         ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,       ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม,     ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท      แลไดทําใหแจงซ่ึง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ   หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ     ดวย
ปญญาอันย่ิงเอง   ในทิฏฐธรรมน้ี     เขาถึงแลวแลเปนอยู. 
 
 

รู “ความลับ” ของอินทรียหา๒ 
 

           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด     ยอม     รูจักความเกดิขึ้น,  รูจัก
ความดับไป,    รูจักรสอรอย,    รูจักโทษ   (เมื่อยดึถือ)   และรูจักอุบายเคร่ืองสลัด
ออกไปพน    ในอินทรีย   ๕   เหลาน้ี๓   ตามท่ีเปนจริง ; 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา
สมณะทั้งหลายก็ตาม,       ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลาย 
ก็ตาม,     ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท      แลไดทําใหแจงซ่ึงประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ    ดวยปญญาอันย่ิง
เอง    ในทิฏฐธรรมน้ี     เขาถึงแลวแลเปนอยู. 
 
  
                 ๑.   อินทรีย   ๖   คือ   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   และใจ. 
                 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๒๕๘/๘๔๙,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
                   ๓. อินทรีย  ๕  คือ   สัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ    และปญญา.    อีกหมวดหน่ึงคือ   สุข   ทุกข   โสมนัส    
โทมนัส   และอุเบกขา  -  มหาวาร.   ส.   ๑๙/๒๗๖/๙๒๑;   มีใจความเหมือนกัน. 
 



หมวดท่ี ๑๖   วาดวยการไมลืมคําปฏิญาณ                                 ๔๐๑ 
 

 

รูปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสมณะได ๑ 
          
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด  ยอม รูจักชรามรณะ,  รูจักเหตุ
เกิดข้ึนแหงชรามรณะ,   รูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ,   รูจักขอปฏิบัติ เครื่อง
ใหถึงความดับสนิทแหงชรามรณะ ; 
           ยอม รูจักชาติ,    รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงชาติ,  รูจักความดับสนิทแหง ชาติ,
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชาติ ; 
          ยอม รูจักภพ,     รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงภพ,    รูจักความดับสนิทแหง ภพ,
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงภพ  ; 
          ยอม รูจักอปุาทาน,  รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงอปุาทาน,     รูจักความดับสนิทแหง
อุปาทาน,   รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอุปาทาน ; 
          ยอม รูจักตณัหา,  รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงตัณหา,        รูจักความดับสนิทแหง
ตัณหา,     รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงตัณหา ; 
          ยอม รูจักเวทนา, รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงเวทนา,        รูจักความดับสนิทแหง
เวทนา,     รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงเวทนา ; 
          ยอม รูจักผสัสะ,      รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงผัสสะ,          รูจักความดับสนิทแหง
ผัสสะ,      รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงผัสสะ ; 
         ยอม รูจักอายตนะ ๖, รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงอายตนะ ๖, รูจักความดับสนิท
แหงอายตนะ ๖,          รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอายตนะ ๖ ; 
         ยอม รูจักนามรูป,    รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงนามรูป,       รูจักความดับสนิทแหง
นามรูป,       รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงนามรูป ; 
 
                ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๑๘/๓๙,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



๔๐๒                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ยอม  รูจักวิญญาณ,    รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงวิญญาณ,    รูจักความดับสนิท
แหงวิญญาณ,     รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงวิญญาณ ; 
          ยอม  รูจักสังขาร,          รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงสังขาร,  รูจักความดับสนิทแหง
สังขาร,       รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงสังขาร ; 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน  ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดา
สมณะทั้งหลายก็ตาม,      ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทัง้หลาย ก็
ตาม,     ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท      แลไดทําใหแจงซ่ึงประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ       ดวยปญญาอัน
ย่ิงเอง   ในทิฏฐธรรมน้ี     เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

รูอริยสัจจจึงเปนสมณะได ๑ 
           ภิกษุ ท. !        สมณะหรือพราหมณพวกใด           ยอมรูจักตามที่เปนจริงวา
ทุกข  เปนเชนน้ี ๆ, รูจักตามที่เปนจริงวา  เหตุเกดิขึ้นแหงทุกข เปนเชนน้ี ๆ,  รูจัก
ตามท่ีเปนจริงวา  ความดับสนิทแหงทุกข    เปนเชนน้ี ๆ,     รูจักตามที่เปนจริงวา
ขอปฏิบัตเิคร่ืองใหถึงความดับสนิทแหงทุกข      เปนเชนน้ี ๆ  ; 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน         ถูกสมมติวาเปนสมณะใน
บรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม,     ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ
ทั้งหลายก็ตาม,    ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดแท     และไดทําใหแจงซ่ึง
ประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ      ดวย
ปญญาอันย่ิงเอง   ในทิฏฐธรรมน้ี      เขาถึงแลวแลเปนอยู. 

หมวดทีส่ิบหก  จบ. 
_______________________ 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๕๔๒/๑๗๐๑,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



 

๔๐๓ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ย ํ   ภิกฺขเว     สตฺถารา     กรณีย ํ    สาวกานํ 

หิเตสินา     อนุกมฺปเกน    อนุกมฺป     อุปาทาย 
กตํ   โว   ตํ   มยา 

ภิกษุ ท. !       กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล         อาศัยความเอ็นดแูลว     จะพึงทาํแกสาวกทัง้หลาย, 

กิจอันน้ัน        เราไดทาํแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตาน ิ   ภิกฺขเว    รุกฺขมูลานิ 
เอตาน ิ   สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !     น่ัน     โคนไมทั้งหลาย,       น่ัน      เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา    ปจฺฉา    วิปฺปฏิสาริโน    อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย    อยาไดเปนผูทีต่องรอนใจ     ในภายหลังเลย. 
 

อยํ    โว    อมฺหาก ํ   อนุสาสนี 
น่ีแล         เปนวาจาเครื่องพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

                                                                      (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 



 

๔๐๔ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๗ 

วาดวย  การหมดพิษสงทางใจ 
________________ 

   ๑ .  สระนํ้าที่มีอยูภายใตจีวร 
   ๒ .  ผูเวนยาพิษในโลก 
   ๓ . ผูไมตกเหว 
   ๔ . ผูไมตองทะเลาะวิวาทกัน 
   ๕ .  ผูไมควรอยูในคอก 
   ๖ . ผูมีเพียรตลอดเวลา 
   ๗ . ผูไมตองกลายเปน “ลิงติดตัง” 
   ๘ . ผูอยูเหนือการสึก 
   ๙ . คุณธรรมของพระโสดาบัน 
   ๑๐ . คุณธรรมของพระสกทาคามี 
   ๑๑ . คุณธรรมของพระอนาคามี 
   ๑๒ . คุณธรรมของพระอรหันต 
                   ๑๓ .    หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา 
 
 



 

๔๐๕ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๗ 

วาดวย  การหมดพิษสงทางใจ 
(ปฏิปกขนัย   ของหมวด  ๘   อันวาดวยพิษสงทางใจ) 

______________ 

สระน้ําทีม่ีอยูภายใตจีวร๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ       เปนผูปฏิบติัในขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ        เปน
อยางไรเลา ? 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุรูปใดรูปหน่ึง         มีอภิชฌามาก        ละอภิชฌาได, 
มีจิตพยาบาท ละพยาบาทได ,  เปนผูมักโกรธ ละความมักโกรธได ,  เปนผู 
มักถือความโกรธ   ละความถือโกรธได ,      เปนผูลบหลูคุณทาน   ละความลบหลู
คุณทานได,     เปนผูยกตนเทียมทาน  ละความยกตนเทียมทานได,     เปนคน
ริษยา  ละความริษยาได,   เปนคนตระหน่ี  ละความตระหน่ีได ,   เปนคนโออวด 
ละความโออวดได ,  เปนคนมีมายา  ละความมายาได,  เปนคนมคีวามปรารถนา
ลามก  ละความปรารถนาลามกได,    เปนคนมีความเหน็ผิด   ละความเห็นผดิได ; 
           ภิกษุ ท. ! เพราะละกิเลสมีอภชิฌาเปนตน    ซ่ึงเปนเคร่ืองมัวหมองของ
สมณะ    เปนโทษของสมณะ    เปนนํ้าฝาดของสมณะ   เปนเหตุใหสัตวเกิดใอ
บายและมีวิบากอันสัตวทั้งหลายจะตองเสวยในทุคติ      เหลาน้ี      ไดแลว ;     เรา 
 

๑.  บาลี  พระพุทธภาษิต   จูฬอัสสปุรสูตร   มู.   ม.   ๑๒/๕๑๖/๔๘๒,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย   ท่ีอัสสปุรนิคม
ของชาวองัคะ.



๔๐๖                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ก็กลาวภิกษุน้ันวา   “เปนผูปฏบัิติขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ”  ดังน้ี.    ผูปฏิบติั
ชอบน้ันยอมพิจารณาเห็นตนเปนคนบริสุทธิ์             และพนจากส่ิงที่เปนอกุศล
ลามกทั้งหลายเหลาน้ีทั้งส้ินแลว.      เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนเปนเชนน้ันอยู,   
ความปราโมทยก็เกิดข้ึน ;    เมื่อเธอปราโมทยแลว,   ปติ   ก็เกิดข้ึน ;     เมื่อเธอมี
ใจปติแลว,  นามกาย  ก็สงบ ;    เธอมีนามกายสงบ ก็ไดเสวยสุข ;    เมื่อเธอมีสุข
จิตก็ตั้งมั่น.       ผูปฏิบติัชอบน้ัน      แผจิตไปสูทิศที่  ๑   ที่  ๒   ที ่ ๓   ที่  ๔    ทั้ง
เบื้องบนเบือ้งตํ่า ดานขวาง   ทั่วทุกทางโดยรอบตลอดโลกท้ังปวง   ดวยจิต        
อันประกอบดวยเมตตา_ _ _ฯลฯ_ _ _กรุณา_ _ _ฯลฯ_ _ _มุทิตา_ _ _ฯลฯ_ _ _อเุบกขา 
อันไพบูลยประกอบดวยคุณอันใหญหลวง    ไมมีประมาณ    ไมมีเวร    ไมมี
พยาบาท     เปนอยู. 
          ภิกษุ ท. !        เปรียบเหมือน         สระโบกขรณี      มีนํ้าไมขุนมัว      นาดื่ม
เย็นสนิท    ใสสะอาด    มีทาขึ้นลงโดยงาย    นาเพลินใจ.            ถาแมมบีุรุษผูหน่ึง
ซ่ึงกําลังรอนจัด   มีความรอนระอุไปทัง้ตัว   เหน็ดเหน่ือย  คอแหงระหาย๑นํ้า มา
จากทิศตะวันออก  หรือทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  หรือทิศใตไซร,        บุรุษน้ันมาถึง
สระโบกขรณีน้ันแลว        จักทําความคอแหง        กระหายนํ้า         และความรอน
กระวนกระวายใหเสื่อมสูญได .       ขอน้ีฉันใด ;     ภิกษุ ท. !         ถาแมนกุลบุตร
ออกบวชจากเรือน   เปนผูไมหวังประโยชนเก่ียวของดวยเรือน     จากสกุลกษัตริย
ก็ตาม,  จากสกุลพราหมณก็ตาม,  จากสกุลเวสสก็ตาม,  จากสกุลศูทรก็ตาม, แล
เขาไดอาศยัธรรมและวินัยอันตถาคตประกาศแลว       เจริญเมตตา        กรุณา
มุทิตา    อุเบกขา      อยางน้ี ๆ ยอมไดความสงบในภายใน         เราก็เรียกวา
“เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติสมควรแกสมณะ”  ดังน้ี,  ฉันน้ันเหมือนกัน. ถาแมน 
 

๑.  คําวา   ระหาย  และ  กระหาย    มีความหมายเดียวกัน    ในตนฉบับเดิมใชท้ัง   ๒   คํา    ผสมอยูในเน้ือหา
เดียวกัน.



หมวดท่ี ๑๗   วาดวยการหมดพิษสงทางใจ                                 ๔๐๗ 
 

 

กุลบุตรออกบวชจากเรือน       เปนผูไมหวังประโยชนเก่ียวของดวยเรือน     จาก
สกุลกษัตริยก็ตาม,  จากสกุลพราหมณก็ตาม,  จากสกุลเวสสก็ตาม,  จากสกุลศูทร
ก็ตาม,  และ เขาไดทําใหแจงเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ     อันหาอาสวะมิได 
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมน้ี เขาถึง
แลวแลอยู   เราก็เรียกวา “เปนสมณะ” เพราะความสิน้อาสวะทัง้หลาย,  ฉันน้ัน
เหมือนกันแล. 

ผูเวนยาพษิในโลก๑ 
           ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนถวยดื่มสําริดมีเครื่องดื่มใสอยูแลวชนิดหน่ึง๒
สมบูรณดวยสี      กล่ิน      และรส      แตวามียาพิษปนติดอยู.     ครั้งน้ัน     มีบุรุษ
ผูหน่ึง     ซ่ึงกําลังรอนจัด    มีความรอนระอุไปทัง้ตัว   เหน็ดเหน่ือย   คอแหง   
ระหายนํ้า มาถึงเขา.  คนทั้งหลาย  บอกแกบุรุษน้ันวา   “น่ีแนทานผูเจริญ,  ถวยดื่ม
สําริดใบน้ี  มีเครื่องดืม่สมบูรณดวยสี  กล่ิน  และรส   เปดโอกาสสําหรับทาน ;  
แตวามันมยีาพิษปนติดอยู.  ถาหากทานตองการดื่มก็ดื่มได, เมื่อทานกําลังดื่ม 
จักติดใจมนั  ดวยสีของมันบาง   ดวยกล่ินของมันบาง   ดวยรสของมันบาง ;    
แตวา   ครั้นดื่มแลว   ทานจักถึงความตาย   หรือไดรบัทุกขเจียนตาย เพราะเหตุ
น้ัน”   ดังน้ี.     ภิกษุ ท. !   ทีน้ัน ความคิดก็จะพึงเกิดข้ึนแกบุรุษน้ันวาอยางน้ีวา
“ความกระหายในเคร่ืองดื่มเลศิรสปนพิษของเราน้ีอาจจะดับเสียได     ดวยนํ้าเย็น   
หรือดวยหางนมเปร้ียว  หรือดวยเคร่ืองดื่มชื่อมัฏฐโลณิกะ๓    หรือดวยเคร่ืองดื่ม
ชื่อโลณโสจิรกะ๔; เราไมบังควรทีจ่ะดืม่นํ้าน้ัน  อันเปนไปเพื่อทกุขไมเปนประโยชน   
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๑๓๕/๒๖๒,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
๒.  เปนภาชนะพิเศษเรียกวา   อาปานิยกังสะ   ซึ่งเรายังเขาใจไมไดวาในบัดน้ีไดแกภาชนะเชนไร. 
๓.  มัฏฐโลณิกะ   เปนนํ้าของขนมเหลว ๆ ชนิดหน่ึง   ใสเกลือ. 
๔.  โลณโสจิรกะ   เปนซุปท่ีตมขึ้นดวยธัญญชาติ   ดวยผลไม   ดวยเหงาใตดิน   แลวใสเกลือ. 
 



๔๐๘                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เกื้อกูลแกเรา  ตลอดกาลนาน”  ดังน้ี.   บุรุษน้ัน ไดพจิารณาถวยดื่มสําริดน้ันแลว     
ก็ไมดืม่  และวางเสีย,      บุรุษน้ัน       จึงไมถึงความตาย        หรือไดรบัทุกขเจียน
ตาย    เพราะเหตุน้ัน  ฉันใด ; 
 
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใด      ในกาลอดีตก็ตาม,   ในกาล
อนาคตก็ตาม, ในกาลบัดน้ีก็ตาม,  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน :  ไดเห็นสิ่งอันเปนท่ีรัก
ท่ีสนิทใจในโลก   โดยความเปนของไมเทีย่ง   โดยความเปนทุกข   โดยความเปน
อนัตตา    โดยความเปนของเสียบแทง    โดยความเปนของนากลัว ;  สมณะหรือ
พราหมณพวกน้ัน    ไดละตณัหาเสยีแลว.   พวกใดไดละตัณหาเสียแลว    พวกนั้น   
ไดละอุปธแิลว.     พวกใดไดละอปุธิแลว    พวกนั้น   ไดละทกุขแลว.    พวกใดได
ละทุกขแลว    พวกนั้น     ไดหลุดพนแลวจากความเกิด    ความแก    ความตาย  
ความโศก   ความร่ําไรรําพัน    ความทุกขกาย    ความทุกขใจ    ความคับแคนใจ ;   
เราตถาคต  ยอมกลาววา  “พวกเหลาน้ัน  ไดหลุดพนแลวจากทุกข”  ดังน้ีแล. 
 

ผูไมตกเหว๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใดก็ตาม ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา
ทุกขเปนเชนน้ี ๆ,      เหตุใหเกิดทุกข   เปนเชนน้ี ๆ,      ความดับสนิทแหงทกุข
เปนเชนน้ี ๆ,        ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข        เปนเชนน้ี ๆ ; 
 

 
 ๑.   บาลี    พระพุทธภาษิต    มหาวาร.   สํ.    ๑๙/๕๖๑/๑๗๓๐,    ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



หมวดท่ี ๑๗   วาดวยการหมดพิษสงทางใจ                                 ๔๐๙ 
 

 

สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน     ยอมไมยินดีอยางย่ิงในเหตุปจจัยเคร่ืองปรงุแตง
ชนิดที่เปนไปเพื่อความเกิด   ความแก   ความตาย   ความโศก   ความร่ําไรรําพัน
ความทุกขกาย    ความทุกขใจ    ความคับแคนใจ ;    เขาผูไมยินดีในเหตุปจจัย
เครื่องปรุงแตงชนิดน้ัน ๆ แลว   ยอมไมกอสรางเหตุปจจัยเคร่ืองปรุงแตงชนิดที่
เปนไปเพื่อความเกิด เปนตน  น้ัน ๆ อีก.   ครั้นเขา ไมกอสรางเหตุปจจัยน้ัน ๆ แลว     
เขาก็ไมตกลงไปในเหวแหงความเกิดบาง,  ในเหวแหงความแกบาง,  ในเหวแหง
ความตายบาง, ในเหวแหงความโศกบาง, ในเหวแหงความรํ่าไรรําพันบาง, ในเหว แหง
ความทุกขกายบาง,  ในเหวแหงความทุกขใจบาง, ในเหวแหงความคับแคนใจ บาง,  
เปนแนแท .    สมณะหรือพราหมณพวกนั้น   ยอมหลุดพนจากความเกิด  ความแก  
ความตาย   ความโศก   ความร่ําไรรําพัน   ความทุกขกาย   ความทุกข ใจ      ความ
คับแคนใจ ; เราตถาคต    ยอมกลาววา “พวกเหลาน้ัน ยอมหลุดพนจากทุกขได” 
ดังน้ี. 
 
           ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ัน   ในเรื่องน้ี  พวกเธอท้ังหลาย   พึงทําความเพียร
เพื่อใหรูวา  “ทุกข   เปนเชนน้ี ๆ,   เหตุใหเกิดทุกข  เปนเชนน้ี ๆ,  ความดับสนิท
แหงทุกข   เปนเชนน้ี ๆ,     ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกข     เปน
เชนน้ี ๆ”.   ดังน้ีแล. 
 

ผูไมตองทะเลาะววิาทกัน๑ 
 

ภิกษุ ท. ! พวกเธอ     อยากลาวถอยคําที่เปนเหตุใหยึดถือแตกตางกันวา 
 
 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๕๒๕/๑๖๖๒,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๔๑๐                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

“ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยน้ี,   ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยน้ี,    ทานรูทั่วถึงธรรม-
วินัยน้ีไดอยางไร    ทานปฏิบัติผิด    ขาพเจาปฏิบัติถูก,     คําควรกลาวกอน   ทาน
กลาวทีหลัง,   คําควรกลาวทีหลัง ทานมากลาวกอน,    คําพูดของทานจึงไมเปน
ประโยชน   คําพูดของขาพเจา    เปนประโยชน,    ขอที่ทานเคยถนัดมาแปรปรวน
ไปเสียแลว   ขาพเจาแยงคําพูดของทานแหลกหมดแลว,   ทานถูกขาพเจาขมแลว
เพื่อใหถอนคําพูดผิด ๆ น้ันเสีย   หรือทานสามารถก็จงคานมาเถิด” ดังน้ี.  พวกเธอ
ไมพงึกลาวถอยคําเชนน้ัน   เพราะเหตุไรเลา ?  เพราะเหตุวาการกลาวน้ัน ๆ ไม
ประกอบดวยประโยชน    ไมเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย    ไมเปนไปพรอมเพื่อ
ความหนาย   ความคลายกําหนัด   ความดบั   ความสงบ   ความรูย่ิง   ความรูพรอม   
และนิพพาน. 
 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อพวกเธอจะกลาว      จงกลาวแตเรื่องที่วา      “ความทุกข
เปนเชนน้ี ๆ,     เหตุใหเกิดทุกข    เปนเชนน้ี ๆ,     ความดับสนิทแหงทุกข
เปนเชนน้ี ๆ,     และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับสนิทแหงทุกข       เปน
เชนน้ี ๆ” ดงัน้ี.       เพราะเหตุไรเลา ?      เพราะเหตุวา       การกลาวน้ันเปนการ
กลาวที่ประกอบดวยประโยชน     เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย     เปนไปพรอม
เพื่อความหนาย      ความคลายกําหนัด      ความดับ      ความสงบ      ความรูย่ิง
ความรูพรอม     และนิพพาน  แล. 
 

ผูไมควรอยูในคอก๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยาง  เปนผูที่ควรไดรับการปลอย 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๖๔/๑๒๗,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑๗   วาดวยการหมดพิษสงทางใจ                                 ๔๑๑ 
 

 

ออกจากหมูไปอยูผูเดยีวได.      เหตุหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ :- 
 
 (๑)    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เปนผูรูจักพอ   ดวย  จีวรตามมีตามได. 
          (๒)   เธอ เปนผูรูจักพอ     ดวย   อาหารบิณฑบาตตามมีตามได. 
          (๓)   เธอ เปนผูรักจักพอ   ดวย   เสนาสนะตามมีตามได. 
          (๔)   เธอ เปนผูรูจักพอ   ดวย คิลานปจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได. 
          (๕)   เธอ  มีความคดิหนักไปในทางหลีกออกจากกามอยูมาก. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูประกอบดวยเหตุหาอยางเหลาน้ีแล  เปนผูที่ควรไดรับ
การปลอยออกจากหมูไปอยูผูเดยีวได. 
 
 

ผูมีเพียรตลอดเวลา๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ   กําลังเดินอยู      ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดใน
กาม    หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน     หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอืน่ใหลําบากเปลา  ๆ  ข้ึนมา,      และภิกษุก็ไมรับเอาความ
ครุนคิดน้ันไว  สละทิ้งไป ถายถอนออก ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ ; ภิกษุที่
เปนเชนน้ี  แมกําลังเดินอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส     รูสึกกลัวตอ
ส่ิงลามก   เปนคนปรารภความเพยีร   อุทิศตนในการเผากิเลส   อยูเนืองนิจ. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๑๗/๑๑,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๔๑๒                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ      กําลังยืน  อย ู       ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิด
ในกาม     หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน    หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอืน่ใหลําบากเปลา  ๆ  ข้ึนมา,       และภิกษุก็ไมรับเอาความ
ครุนคิดน้ันไว  สละทิ้งไป  ถายถอนออก ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ ; ภิกษุ ที่
เปนเชนน้ี   แมกําลังยืนอยู  ก็เรียกวา   เปนผูทําความเพียรเผากิเลส    รูสึกกลัวตอ
ส่ิงลามก   เปนคนปรารภความเพยีร    อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจ. 
 
 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ กาํลังน่ัง อยู  ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม
หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน         หรือครุนคิดดวยความครุนคิด
ในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,   และภิกษุก็ไมรับเอาความครุนคิดน้ันไว
สละทิ้งไป    ถายถอนออก     ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ ;    ภิกษุที่เปนเชนน้ี
แมกําลังน่ังอยู     ก็เรียกวา     เปนผูทําความเพียรเผากิเลส       รูสึกกลัวตอส่ิงลามก
เปนคนปรารภความเพียร    อุทิศตนในการเผากิเลส   อยูเนืองนิจ. 
 
 
           ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ กาํลังนอนตื่น อยู ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดใน
กาม  หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน   หรือครุนคิดดวยความครุน 
คิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ   ข้ึนมา,   และภิกษุก็ไมรบัเอาความครุนคิด
น้ันไว   สละทิ้งไป ถายถอนออก   ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ ;  ภิกษุที่เปน
เชนน้ีแมกําลังนอนต่ืนอยู     ก็เรียกวา    เปนผูทําความเพียรเผากิเลส   รูสึกกลัวตอ
ส่ิงลามก   เปนคนปรารภความเพยีร   อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจแล. 



หมวดท่ี ๑๗   วาดวยการหมดพิษสงทางใจ                                 ๔๑๓ 
 

 

ผูไมตองกลายเปน “ลิงติดตัง” ๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้หลาย      จงเทีย่วไปในที่ที่ควรเที่ยวไป     ซึ่งเปน
วิสัยของบิดาตนเถิด.          เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป        ซ่ึงเปน
วิสัยของบิดาตนอยู       มารจักไมไดชองทาง       มารจักไมไดโอกาสทําตาม
อําเภอใจของมันไดเลย. 
           ภิกษุ ท. ! ก็ที่ที่ควรเที่ยวไป       ซ่ึงเปนวิสัยของบิดาตนสําหรับภกิษุน้ัน
เปนอยางไรเลา ?       ที่เปนวิสัยเชนน้ันไดแก     สติปฏฐาน ๔.      สติปฏฐานส่ี
อะไรบางเลา ?    ส่ีคือ :- 
 (๑)    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    ยอม      พิจารณาเห็นกายในกายอยูเปนประจํา, 
มีความเพียรเผากิเลส    มีความรูสึกตัวทั่วพรอม     มีสติ     พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได. 
          (๒)   เธอ       ยอม     พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยูเปนประจํา,  
มีความเพียรเผากิเลส     มีความรูสึกตัวทั่วพรอม    มีสติ     พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได. 
          (๓)    เธอ   ยอม    พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา,  มีความเพียรเผา
กิเลส     มีความรูสึกตัวทั่วพรอม     มีสติ      พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลก
เสียได. 
          (๔)    เธอ   ยอม      พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจํา, มี
ความเพียรเผากิเลส    มีความรูสึกตัวทั่วพรอม    มีสติ       พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต    มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๙๙/๗๐๓,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย,   น้ีตรงกันขามจาก     
ขอท่ีวา   “ลิงติดตัง”   ท่ีเปนอุปมาของภิกษุลุมหลงในกามคุณ ๕ ;       ดูหัวขอ  “ลิงติดตัง”    ท่ีหมวด ๘ หนา ๑๗๑. 



๔๑๔                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! สติปฏฐานส่ีเหลาน้ีแล  เปนที่ที่ควรเที่ยวไป  ซ่ึงเปนวิสัยของ
บิดาตนสําหรับภิกษุ   ดังน้ีแล. 

 
ผูอยูเหนือการสึก๑ 

 
           ภิกษุ ท. ! ลําแมนํ้าคงคา   มีธรรมดาลุมลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออก.
ครั้งน้ันหมูคนเปนอันมาก      พาเอาจอบและกะทอสําหรับขนดินมา      ดวยความ
ต้ังใจวา   “พวกเราทั้งหลาย    จักทําการทดแมนํ้าคงคาน้ีใหไหลกลับหลัง” ดังน้ี.
ภิกษุ ท. !   พวกเธอจะเขาใจความหมายขอน้ีวาอยางไร  :     จะทําไดสําเร็จละหรือ
ตามท่ีหมูคนเปนอันมากตองการทดแมนํ้าคงคาใหไหลกลับหลัง ? 
                “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ไมสําเร็จดอก พระเจาขา”. 

           ภิกษุ ท. ! ขอที่ทําไมสําเร็จน้ัน    เปนเพราะเหตุไรเลา ? 
        “ขาแตพระองคผู เจริญ !      เพราะเหตุวา    ลาํแมนํ้าคงคา      มีธรรมดาลุมลาดเอียงเทไปยังทิศตะวัน 
ออก,     มันไมเปนการงายเลย     ท่ีจะทดแมนํ้าคงคาใหไหลยอนกลับหลัง ;      มีแตจะใหหมูคนเปนอันมาก
น้ัน     ไดรับสวนแหงความเหน็ดเหน่ือยลําบากเปลา      และมีความเดือดรอนอยางเดียวตลอดเวลาท่ีทําการน้ัน 
พระเจาขา”. 

           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน       ที่พระราชา      หรืออํามาตยผูใหญของ
พระราชา    มิตรสหายหรือญาตสิาโลหิต    จะพึงปวารณาดวยโภคสมบัติ     ที่
อนุญาตใหใชตามพอใจ    แกภิกษุ    ผูกําลังอบรมอรยิมรรคมอีงค   ๘    กระทํา
อริยมรรคมีองค    ๘   ใหมากวา    “มาเถิด   พอคนเจริญ,  การนุงหมผายอมดวย
นํ้าฝาดเหลาน้ี จะมีประโยชนอะไรสําหรับทานนัก, จะเปนคนหัวโลน ถือกระเบ้ือง
ขอทานกินไปทําไมกัน,   เชิญทานสึกออกมา   บริโภคสมบัติ   และทําบุญเอาเถิด” 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาวาร.   สํ.   ๑๙/๗๙/๒๙๖,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑๗   วาดวยการหมดพิษสงทางใจ                                 ๔๑๕ 
 

 

ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !  ขอที่ภิกษุน้ัน    ซ่ึงกําลังอบรมอริยมรรคมอีงค ๘ อยู   กระทํา
อริยมรรคมีองค     ๘        ใหมากอยู              จักบอกเลิกสิกขา          หมุน
กลับคืนไปสูเพศตํ่าแหงคฤหัสถน้ัน        เปนฐานะที่มีไมไดเปนไมได.         ขอน้ัน
เพราะเหตุไรเลา ?      ภิกษุ ท. !     เพราะเหตุวา      การที่จิตของภิกษุน้ัน      นอม
ไปในวิเวก           ลุมลาดไปในวเิวก           เอียงเทไปในวิเวก         ตลอดกาลนาน
จักหมุนกลบัคืนไปสูเพศตํ่า  น้ัน    เปนฐานะท่ีมไีมไดเปนไมได. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ       ยอมอบรมอริยมรรคมอีงค  ๘        กระทําอริยมรรค
มีองค ๘ ใหมาก    เปนอยางไรเลา ?    ภิกษ ุท. !   ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี   ยอมอบรม
สัมมาทิฏฐ,ิ        ยอมอบรม     สัมมาสังกปัปะ,           ยอมอบรม     สัมมาวาจา,
ยอมอบรม     สัมมากมัมันตะ,       ยอมอบรม     สัมมาอาชีวะ,      ยอมอบรม
สัมมาวายามะ,      ยอมอบรม   สัมมาสติ,      ยอมอบรม    สัมมาสมาธ ิ,   อนั(แต
ละอยาง)   ยอม   อาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ     และนอมไป
เพ่ือความปลอย.         ภิกษุ ท. !      ภิกษุ  ยอมอบรมอริยมรรคมอีงค ๘    กระทํา
อริยมรรคมีองค ๘    ใหมาก    ดวยอาการอยางน้ีแล. 
 

คุณธรรมของพระโสดาบัน๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เปนผู   ทําใหบริบูรณในศีล     ทําพอ 
ประมาณในสมาธิ      ทําพอประมาณในปญญา.    เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง      
และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลาน้ันบาง.      ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?   ขอน้ัน 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๒๙๗,   ๓๐๐/๕๒๖,   ๕๒๗,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๔๑๖                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เพราะเหตุวา  ไมมีผูรูใด ๆ  กลาวความอาภัพ  ตอการบรรลุโลกุตตรธรรม   จัก
เกิดข้ึนเพราะเหตุสักวา   การลวงสิกขาบทเล็กนอย   และการตองออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลาน้ี.     อน่ึง    สิกขาบทเหลาใด    ที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย     ที่
เหมาะสมแกพรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลย่ังยืน   มีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลาน้ัน 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.    ภิกษุน้ัน,  เพราะความสิ้นไปรอบแหง
สัญโญชน  ๓๑    เปนโสดาบัน    (ผูถึงกระแสแหงนิพพาน)    เปนผูมีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดา        ผูเที่ยงแทตอการตรัสรูขางหนา. 
            
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,      เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน   ๓    เปน
ผูยังตองทองเท่ียวไปในภพแหงเทวดาแลมนุษยอีก      ๗       คร้ัง            เปนอยาง
มาก    แลวยอมกระทาํที่สุดแหงทุกขได. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,   เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน   ๓  จัก
ตองทองเท่ียวไปสูสกลุ๒  ๒   หรือ    ๓   คร้ัง   แลวยอมกระทําทีสุ่ดแหงทุกขได . 
  
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,    เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน   ๓   เปนผู
มีพืชหนเดยีว    คือจักเกิดในภพแหงมนุษยหนเดยีวเทาน้ัน แลวยอมกระทําที่สุด 
แหงทุกขได. 
 
 

๑.  สัญโญชน  ๓  คือ  สักกายทิฏฐิ  การเขาใจผิดในนามรูปจากท่ีเปนจริง ๑,   วิจิกิจฉา  การลังเล     ตอการพน
ทุกขตามแบบของพระพุทธเจา ๑,    สีลัพพัตตปรามาส     การถือศีลและวัตรท่ีถูกลูบคลําดวยตัณหาและ ทิฏฐิ คือความ
ปรารถนาผิดทาง    โงเขลา    และถือรั้น ๑. 

๒.   คําวา “สกุล”  ในท่ีน้ี   ในบาลีวา  “กุลานิ”,   โดยใจความ     หมายถึงการมาเกิดในสกุลอยาง      มนุษย  คือใน
บานเรือนแหงมนุษย. 



หมวดท่ี ๑๗   วาดวยการหมดพิษสงทางใจ                                 ๔๑๗ 
 

 

คุณธรรมของพระสกทาคามี๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี         เปนผู        ทําใหบริบูรณในศีล
ทําพอประมาณในสมาธิ         ทําพอประมาณในปญญา.           เธอยังลวงสิกขาบท
เล็กนอยบาง     และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลาน้ันบาง.        ขอน้ันเพราะ
เหตุไรเลา ?    ขอน้ันเพราะเหตุวา   ไมมีผูรูใด ๆ  กลาวความอาภพั    ตอการบรรล ุ
โลกุตตรธรรม     จักเกิดข้ึน        เพราะเหตุสักวาการลวงสิกขาบทเล็กนอยและ
การตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลาน้ี.     อน่ึง   สิกขาบทเหลาใด   ที่เปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย   ที่เหมาะสมแกพรหมจรรย,    เธอเปนผูมีศีลย่ังยืน    มีศีลมั่นคง
ในสิกขาบทเหลาน้ัน        สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.       ภิกษุน้ัน,
เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน  ๓    และเพราะความที่ราคะ  โทสะ  โมหะ      
ก็เบาบางนอยลง  เปนสกทาคามี  ยังจะมาสูโลกน้ีอีกคร้ังเดยีวเทาน้ัน     แลวยอม
กระทําที่สดุแหงทุกขได. 
 

คุณธรรมของพระอนาคามี๒ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี         เปนผู        ทําใหบริบูรณในศีล
ทําใหบริบูรณในสมาธ ิ      ทําพอประมาณในปญญา.            เธอยังลวงสิกขาบท
เล็กนอยบาง          และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลาน้ันบาง.          ขอน้ันเพราะ 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๒๙๘/๕๒๖,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๒๙๘/๕๒๖. 
 



๔๑๘                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เหตุไรเลา ?     ขอน้ันเพราะเหตุวา  ไมมีผูรูใด ๆ      กลาวความอาภัพตอการบรรลุ 
โลกุตตรธรรม    จักเกิดข้ึนเพราะเหตุสักวาการลวงสิกขาบทเล็กนอย        และการ
ตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลาน้ี.     อน่ึง   สิกขาบทเหลาใด   ที่เปนเบื้องตน 
แหงพรหมจรรย    ที่เหมาะสมแกพรหมจรรย,    เธอเปนผูมีศีลย่ังยืน     มีศีลมั่น 
คงในสิกขาบทเหลาน้ัน     สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.     ภิกษุน้ัน,
เพราะความสิ้นไปรอบแหงสญัโญชนเบ้ืองต่ํา๕๑  เปนอนาคามีผูอุบัติขึ้นในทันที
มีการปรินิพพานในภพน้ัน ๆ    ไมเวียนกลบัจากโลกน้ัน ๆ เปนธรรมดา. 
 

(อีกนัยหน่ึงจําแนกพระอนาคามีเปน  ๕  จําพวก)  คือ ๒ 
  
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,        เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบ้ืองต่ํา  ๕      เปนผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปถึงอกนิฏฐภพ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,        เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบ้ืองต่ํา  ๕      เปนผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเร่ียวแรง. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,        เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบ้ืองต่ํา  ๕      เปนผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพยีรเร่ียวแรง. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,        เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบ้ืองต่ํา  ๕      เปนผูปรินิพพานเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนถึงที่สดุ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ัน,        เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบ้ืองต่ํา  ๕      เปนผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง. 
 

๑.   สัญโญชนเบ้ืองตํ่า   ๕   คือ   สักกายทิฏฐิ ๑,     วิจิกิจฉา ๑,    สีลัพพัตตปรามาส ๑,    และ กาม
ราคะ     (ความยินดีในวัตถุอันเปนท่ีต้ังแหงความใคร)  ๑,      ปฏิฆะ     (ความหงุดหงิดดวยอํานาจความขัดใจ)  ๑. 

๒.     บาลี     พระพุทธภาษิต    ติก.   อํ.    ๒๐/๓๐๐/๕๒๗. 



หมวดท่ี ๑๗   วาดวยการหมดพิษสงทางใจ                                 ๔๑๙ 
 

 

คุณธรรมของพระอรหันต๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผู ทําใหบริบูรณในศีล ทําใหบริบูรณ
ในสมาธิ    ทําใหบริบูรณในปญญา.     เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง    และ
ตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลาน้ันบาง.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  ขอน้ันเพราะ
เหตุวา    ไมมีผูรูใด ๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม    จักเกิดข้ึน
เพราะเหตุสักวา     การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลาน้ี.      อน่ึง     สิกขาบทเหลาใดท่ีเปนเบือ้งตนแหงพรหมจรรย    ที่
เหมาะสมแกพรหมจรรย,     เธอเปนผูมีศีลย่ังยืน      มีศีลมั่นคง     ในสิกขาบท
เหลาน้ัน   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.  ภิกษุน้ัน    ไดกระทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมไิด      เพราะความสิ้นไป
แหงอาสวะท้ังหลาย    ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมน้ี      เขาถึงแลว
แลอยู . 

หมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา๒ 
 
           ภิกษุ ท. ! ตถาคต เปนผู พนแลวจากบวงท้ังปวง  ทั้งที่เปนของทิพย
และเปนของมนุษย,    แมพวกเธอทั้งหลาย ก็     พนแลวจากบวงท้ังปวง
ทั้งที่เปนของทิพยและเปนของมนุษย . 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๐๐/๕๒๗,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
๒. บาลี  พระพุทธภาษิต  มหา.  วิ.   ๔/๓๙/๓๒,     ตรัสแกภิกษุอรหันต   ๖๐   รูป ชุดแรก     ณ  ท่ี

ปาอิสิปตนมฤคทายวัน    ใกลเมืองพาราณสี. 



๔๒๐                                                 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้หลาย     จงเท่ียวจาริกไป       เพื่อประโยชนสุข
แกคนจํานวนมาก      เพื่อความเอ็นดูแกโลก,     เพื่อประโยชน     เพื่อความ
เกื้อกูล        เพื่อความสุข        ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.        อยาไป
ทางเดียวกันถึงสองรูป. 
 
           ภิกษุ ท. ! พวกเธอทัง้หลาย     จงแสดงธรรม      ใหงดงามในเบ้ืองตน
ใหงดงามในทามกลาง      ใหงดงามในเบ้ืองปลาย,     จงประกาศแบบแหงการ
ปฏิบัติอันประเสริฐ         ใหเปนไปพรอมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะ       ใหบริสุทธิ์
บริบูรณสิน้เชิง.        สัตวทั้งหลาย    ที่เปนพวกมีธุลีในดวงตาแตเล็กนอย   ก็มีอยู,
สัตวพวกนี้      ยอมเส่ือมจากคุณที่ควรได      เพราะไมไดฟงธรรม,     สัตวผูรู
ทั่วถึงธรรม    จักมีเปนแน. 
 
           ภิกษุ ท. ! แมเราเอง     ก็จักไปสูตําบลอุรุเวลาเสนานิคม      เพ่ือแสดง
ธรรม. 
 

หมวดทีส่ิบเจ็ด  จบ. 
 
 

______________________ 
 



 

๔๒๑ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ย ํ   ภิกฺขเว     สตฺถารา     กรณีย ํ    สาวกานํ 

หิเตสินา     อนุกมฺปเกน    อนุกมฺป     อุปาทาย 
กตํ   โว   ตํ   มยา 

ภิกษุ ท. !       กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล        อาศัยความเอ็นดแูลว     จะพึงทาํแกสาวกทัง้หลาย, 

กิจอันน้ัน        เราไดทาํแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตาน ิ   ภิกฺขเว    รุกฺขมูลานิ 
เอตาน ิ   สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !     น่ัน     โคนไมทั้งหลาย,       น่ัน      เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา    ปจฺฉา    วิปฺปฏิสาริโน    อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย    อยาไดเปนผูทีต่องรอนใจ     ในภายหลังเลย. 
 

อยํ    โว    อมฺหาก ํ   อนุสาสนี 
น่ีแล       เปนวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

                                                                   (สฬายตนวคฺค    สํ.     ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)



 

๔๒๒ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๘ 

วาดวย  การไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
________________ 

 
                                 ๑ .    รอดไดเพราะผูนํา 
   ๒ .      อุปชฌายะท่ีถูกตองตามธรรม 
  ๓ .      อาจารยท่ีถูกตองตามธรรม 
                               ๔ .      ผูควรมีศิษยอุปฏฐาก 
                               ๕ .      เถระดี 
                              ๖ .      เถระท่ีไมตองระวัง 
                                ๗ .     เถระบัณฑิต 
  ๘ .     เถระไมวิปริต 
  ๙ .     เถระไมโลเล (หลายแบบ) 
                           ๑ ๐ .     พอไมฆาลูก 
                           ๑ ๑ .     สมภารถูกหลัก 
                          ๑๒ .     สมภารไมติดถ่ิน 
                          ๑๓ .     สมภารไมติดท่ีอยู 
                            ๑๔ .    สวรรคของสมภารเจาวัด



 

๔๒๓ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๘ 

วาดวย  การไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ 
(ปฏิปกขนัย ของหมวด   ๙   อันวาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ) 

_______________ 
 

รอดไดเพราะผูนาํ๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแลว :   โคบาลชาวมคธ  เปนคนมีปญญา     โดย
กําเนิด   ไดคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน    ตรวจตราดูฝงแมนํ้าคงคาทาง
ฟากน้ี          แลวไดตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน      ตรงท่ี
ที่เปนทาสําหรับโคขามทีเดียว.   โคบาลผูน้ัน    ไดตอนเหลาโคอุสภ     อันเปนโค
พอฝงู       เปนโคนําฝูง      ใหขามไปเปนพวกแรก,      มันไดวายตัดตรงกระแส
แมนํ้าคงคา      ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี.      ตอจากพวกแรกนั้น       จึงไดตอนโค
เหลาอื่นอีก    ซ่ึงเปนพวกโคใชงานมีกําลัง     และเปนพวกโคที่เพิ่งฝกใชงาน,      
มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคา      ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี.   ตอจากพวก
ที่สองน้ัน      จึงไดตอนโคเหลาอื่นอีก       ซ่ึงเปนพวกโคหนุมและโคสาวที่รุน ๆ,     
มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคา      ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี.     ตอจาก
พวกที่สามน้ัน   จึงไดตอนโคเหลาอื่นอีก     ซ่ึงเปนพวกลูกโค    และโคที่ซูบผอม, 
 
             ๑.   บาลี  พระพุทธภาษิต   จูฬโคปาลสูตร   มู.  ม. ๑๒/๔๑๘/๓๙๐,   ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย     ท่ีฝง
แมนํ้าคงคา   ใกลเมืองอุกกเวลา,    แควนวัชชี. 



๔๒๔                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคา        ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี      เชนกัน.  
 
           ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแลว    :     ลูกโคออนที่เกิดในวันน้ัน       วายไป
ตามเสียงรองของแม,     มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคา     ถึงฝงฟากโนน
โดยสวัสดี   เชนเดียวกัน อีก.     ขอน้ันเพราะเหตุไร  ?        ขอน้ันเปนเพราะ
โคบาลผูน้ันเปนบัณฑิต.      จริงอยางน้ัน,     โคบาลชาวมคธ      เปนคนมีปญญา
โดยกําเนิด    ไดคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน    ตรวจตราฝงแมนํ้าคงคาทาง
ฟากน้ี    แลวจึงตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนน    ตรงท่ีที่เปน
ทาสําหรับโคขามทีเดยีว.     ภิกษุ ท. !     ฉันใดก็ฉันน้ัน   :     สมณะหรือพราหมณ
พวกใดพวกหน่ึง เปนผูฉลาดเร่ือง โลกน้ี   ฉลาดเร่ือง โลกอื่น,  เปนผูฉลาดเร่ือง  
วัฏฏะ อันเปนที่อยูของมาร  ฉลาดเร่ือง ววิัฏฏะ อันไมเปนที่อยูของมาร, เปนผู
ฉลาดเร่ือง วัฏฏะ  อันเปนที่อยูของมฤตยู     ฉลาดเร่ือง  วิวัฏฏะ  อันไมเปนที่อยู
ของมฤตย;ู ชนเหลาใดสําคัญวาถอยคําของสมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน     
ควรฟงควรเช่ือ,    ขอน้ันจักเปนไปเพื่อความสุข     เปนประโยชนเกื้อกูล     แก
ชนเหลาน้ัน     สิ้นกาลนาน. 
 
           ภิกษุ ท. !  บรรดา    เหลาโคอุสภ      อันเปนโคพอฝงู       เปนโคนําฝูง
ไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคา      ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี ;    ภิกษุ ท. !        
ฉันใดก็ฉันน้ัน :    เหลาภิกษุ   ผูเปนอรหันต       ส้ินอาสวะ       จบพรหมจรรย           
หมดกิจควรทํา        ปลงภาระลงได         ผูมีประโยชนของตัวเองอันตามบรรลุได
แลว        มีสัญโญชนในภพส้ินรอบแลว        หลุดพนแลวเพราะรูทั่วถึงโดยชอบ ;    
แมภิกษุเหลาน้ัน      ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร    ถึงฝงโนนแหงนิพพาน    โดย
สวัสดีอยางเดียวกัน.
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           ภิกษุ ท. ! เหลาโคพวกท่ีใชงานมีกําลัง    และพวกท่ีเพ่ิงฝกใชงาน
ไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคา   ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี ;     ภิกษุ ท. !   ฉันใด
ก็ฉันน้ัน:  เหลาภิกษุอนาคามี  ผูเกิดผุดขึ้น  และปรินิพพานในชั้น (สุทธาวาส)
น้ัน   ไมจําตองวกกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา    เพราะความส้ินไปรอบแหง
สัญโญชนเบื้องตํ่า ๕ ;    แมภิกษุเหลาน้ัน          ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร  ตรงไป
ฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี   (ไมมถีอยกลับ)   อยางเดียวกัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! เหลาโคหนุมและโคสาวท่ีรุน ๆ      ก็ไดวายตัดตรงกระแส
แมนํ้าคงคา   ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี ;   ภกิษุ ท. !      ฉันใดก็ฉันน้ัน  :     เหลา
ภิกษุ    ผูเปนสกทาคามี          เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชน  ๓      และ
เพราะทําราคะ  โทสะ  โมหะ    ใหเบาบาง          จักมาสูโลกน้ีอีกคราวเดียวเทาน้ัน
แลวก็จักกระทําที่สุดแหงทุกขได ;     แมภิกษุเหลาน้ัน     ก็ไดตัดฝากระแสแหง
มาร        ตรงไปฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี          อยางเดียวกัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! เหลาลูกโคและโคท่ีซูบผอม         ก็ไดวายตัดกระแสแมนํ้า
คงคา     ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี  ;   ภิกษุ ท. !     ฉันใดก็ฉันน้ัน   :   เหลาภิกษุ
ผูเปนโสดาบัน     เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชน  ๓            มีอันไมตกตํ่า
เปนธรรมดา      ผูเที่ยงแท     ตอการตรัสรูขางหนา ;    แมภิกษุเหลาน้ัน   ก็ไดตัด
ฝากระแสแหงมาร        ตรงไปฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี    (ไดในภายหลัง) 
อยางเดียวกัน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ลูกโคออนท่ีเกิดในวันน้ัน        วายไปตามเสียงรองของแม
ก็ไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคา           ถึงฝงฟากโนนโดยสวัสดี  :       ภิกษุ ท. ! 
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ฉันใดก็ฉันน้ัน     :     เหลาภิกษุ      ผูแลนไปตามกระแสแหงธรรม๑        ผูแลนไป
ตามกระแสแหงสทัธา๒;     แมภิกษุเหลาน้ัน    ก็ไดตัดฝากระแสแหงมาร    ตรงไป
ยังฝงโนนแหงนิพพานโดยสวัสดี  (ไดในภายหลังสุด)    อยางเดียวกัน  แล. 
 

อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม๓ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ     ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยาง       พึงเปนอุปชฌายะ
ใหอปุสมบทได.      ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?    หาอยางคือ   ภิกษุในกรณน้ีี : 
 
 (๑) เปนผูประกอบดวย    กองศีลอันเปนอเสขะ. 
 (๒) เปนผูประกอบดวย    กองสมาธิอันเปนอเสขะ. 
         (๓) เปนผูประกอบดวย    กองปญญาอันเปนอเสขะ. 
         (๔) เปนผูประกอบดวย    กองวิมุตติอันเปนอเสขะ. 
         (๕) เปนผูประกอบดวย    กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ. 
          
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ     ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยางเหลาน้ีแล        พึงเปน
อุปชฌายะใหอปุสมบทได. 
  

๑.    ผูแลนไปตามกระแสแหงธรรม    ไดแกผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค      ดวยอํานาจพิจารณาธรรม   ๖
ประการคือ     ตา,     หู,     จมูก,     ลิ้น,     กาย,     ใจ.       ซึ่งทนตอการเพงโดยประมาณอันย่ิง     แหงปญญาของบุคคลน้ัน. 
 ๒.   ผูแลนไปตามกระแสแหงสัทธา     ไดแกผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค   ดวยอํานาจพิจารณาเห็นอนิจจัง 
ในสังขารท้ังหลาย. 

๓ .   บาลี     พระพุทธภาษิต     ปฺจก.    อํ.    ๒๒/๓๐๑/๒๕๑,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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อาจารยถูกที่ตองตามธรรม๑ 
  
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ    ผูประกอบดวยธรรม    ๕   อยาง     พึงเปนอาจารยให
นิสสัยแกกุลบุตรได.   ธรรมหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ  ภิกษุในกรณน้ีี : 
         
         (๑)    เปนผูประกอบดวย    กองศีลอันเปนอเสขะ. 
         (๒)   เปนผูประกอบดวย    กองสมาธิอันเปนอเสขะ. 
         (๓)   เปนผูประกอบดวย    กองปญญาอันเปนอเสขะ. 
         (๔)   เปนผูประกอบดวย    กองวิมุตติอันเปนอเสขะ. 
         (๕)   เปนผูประกอบดวย    กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ. 
          
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ      ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยางเหลาน้ีแล        พึงเปน
อาจารยใหนิสสัยแกกุลบุตรได. 
 

ผูควรมีศษิยอุปฏฐาก๒ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ      ผูประกอบดวยธรรม  ๕  อยาง        พึงใหสามเณร    
อุปฏฐากได.      ธรรมหาอยางอะไรบางเลา  ?     หาอยางคือ      ภิกษุในกรณน้ีี : 
         (๑)    เปนผูประกอบดวย    กองศีลอันเปนอเสขะ. 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๓๐๑/๒๕๒,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 

              ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๓๐๑/๒๕๓,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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         (๒)   เปนผูประกอบดวย    กองสมาธิอันเปนอเสขะ. 
         (๓)   เปนผูประกอบดวย    กองปญญาอันเปนอเสขะ. 
         (๔)   เปนผูประกอบดวย    กองวิมุตติอันเปนอเสขะ. 
         (๕)   เปนผูประกอบดวย    กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนอเสขะ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ     ผูประกอบดวยธรรม   ๕   อยางเหลาน้ีแล        พึงให
สามเณรอปุฏฐากได. 
 

เถระดี๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุชั้นเถระ  ประกอบดวยองคประกอบ ๕ อยางแลว   ยอม
เปนที่รัก   ที่ไววางใจ   ที่เคารพ   ที่ยกยองสรรเสริญ     ของพวกเพื่อนพรหมจรรย
ดวยกัน.    องคประกอบหาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ :- 
 (๑)     เธอ  เปนผูมีศลี,      สํารวมดวยปาติโมกขสังวร,      สมบูรณดวย
มรรยาทและโคจร,    มีปรกติเหน็เปนภัยในโทษท้ังหลาย      แมที่ถือกันวาเปน
โทษเล็กนอย,   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย. 
 (๒)    เธอ  เปนพหุสูต        ทรงจําธรรมที่ฟงแลว      ส่ังสมธรรมที่ฟงแลว :
ธรรมเหลาใด   มีความงามในเบ้ืองตน   มีความงามในทามกลาง   มีความงามในท่ี 
สุด     แสดงพรหมจรรย      พรอมทั้งอรรถะพรอมทัง้พยัญชนะ    บริสุทธิ์บริบูรณ 
 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๙/๘๗,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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ส้ินเชิง ;     ธรรมเหลาน้ันอันเธอไดฟงมามากแลว    จําได    วาไดคลองแคลวดวย
วาจา    มองเห็นตามดวยใจ    เจาะแทงทะลอุยางดีดวยความเห็น. 
 (๓)     เธอ  เปนผูมีถอยคํางดงาม        มีวิธีพดูไดเพราะ       มีถอยคําถูกตอง
ตามความนิยมแหงชาวเมือง      สละสลวย      ไมตะกุกตะกัก       ทําใหเขาใจ
ความหมายไดงาย. 
 (๔)    เธอ  เปนผูไดตามตองการ  ไดไมยาก    ไดไมลําบาก    ซึ่งฌานทั้ง  ๔   
อันเน่ืองในจิตอันยิ่ง    เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร. 
 (๕)    เธอ     เปนผูกระทําใหแจง       ซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ       อันหา
อาสวะมไิด         เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย         ดวยปญญาอันย่ิงเอง
ในทิฏฐธรรมน้ี      เขาถึงแลวแลอยู๑. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุชั้นเถระ  ประกอบดวยองคประกอบ ๕ อยางเหลาน้ีแลว
ยอมเปนทีร่ัก      ที่ไววางใจ      ที่เคารพ      ที่ยกยองสรรเสริญ      ของพวกเพื่อน
พรหมจรรยดวยกันแล. 
 

เถระที่ไมตองระวัง๒ 
 
           กัสสปะ ! ภิกษุ      แมเปนเถระแลว         แตเปนผูใครตอไตรสิกขาดวย
ตนเอง,      สรรเสริญผูปฏิบัติในไตรสิกขา,      ชักจูงผูไมรักในไตรสิกขา, 
 

 
            ๑.    ท่ีวา  “เขาถึงแลวแลอยู”   หมายถึงการอยูดวยความรูสึกอันสูงในคุณธรรมขอน้ันตลอดเวลา      ไมมีวางเวน.. 
              ๒.  บาลี     พระพุทธภาษิต     ติก.   อํ.   ๒๐/๓๐๗/๕๓๑,        ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ     ท่ีนิคมของชาว
โกศล     ช่ือ  ปงกธา. 
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กลาวยกยองผูรักการปฏิบัติในไตรสิกขา          ตามเวลาที่ควรแกการยกยอง
ตามท่ีเปนจริง ;      กัสสปะ !    เราตถาคตสรรเสริญภิกษุเถระชนิดน้ี. 
          ขอน้ันเพราะอะไร ?     เพราะเหตุวา     ภิกษุเหลาอื่น    รูวา   “พระศาสดา
สรรเสริญภิกษุชนิดน้ี ”      ก็จะคบหาแตภกิษุชนิดน้ัน.           ภิกษุเหลาใดคบหา
ภิกษุเถระชนิดน้ันเขา    ก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดน้ัน   เปนตัวอยางสืบไป ;     การ
ถือเอาภิกษุเถระชนิดน้ัน       เปนตัวอยาง       ยอมเปนทางใหเกิดสิ่งอันเปน
ประโยชน    และเปนความสุข    แกภิกษุเหลาน้ันเองสิ้นกาลนาน. 
           กัสสปะ ! เพราะเหตุน้ัน    เราจึงสรรเสริญภิกษุเถระชนิดน้ีแล. 
 

เถระบัณฑิต๑ 
           
           ภิกษุ ท. ! คนเราแมยังเปนเด็กหนุมรุนคะนอง      ผมดําสนิท       ต้ังอยู
ในวัยเจริญ      คือปฐมวัย,     แต   เขามีคําพูดเหมาะแกกาล,    พูดจริง,     พูดได
ประโยชน, พูดเปนธรรม, พูดเปนวินัย,  กลาววาจามทีี่ตั้ง  มีที่อางอิง  มีที่สิ้นสดุ     
ประกอบดวยประโยชน ;   คนผูน้ัน     ยอมถึงการถูกนับวา เปน “เถระบัณฑิต” 
โดยแท. 

เถระไมวิปริต๒ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแลว   
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลแกมหาชน        ทํามหาชนใหมีความสุข       ทําไปเพื่อ 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๒๘/๒๒,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.  อํ.   ๒๒/๑๓๐/๘๘,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑๘   วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ                       ๔๓๑ 
 

 

ความเปนประโยชนแกคนเปนอันมาก      เพื่อเก้ือกูล      เพื่อความสุข       ทั้งแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย.    หาอยางอะไรบางเลา ?   หาอยางคือ :- 
 (๑) ภิกษุเปนเถระ    บวชมานาน    มีพรรษายุกาลมาก. 
 (๒) เปนที่รูจักกันมาก    มีเกียรติยศ   มีบริวาร   ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต. 
          (๓) เปนผูร่ํารวยลาภดวยจีวร      บิณฑบาต     เสนาสนะ       และคิลาน -
  ปจจัยเภสัชบริกขาร. 
          (๔) เปนพหุสูต        ทรงจําธรรมที่ฟงแลว         ส่ังสมธรรมท่ีฟงแลวมาก   
  _ _ _ฯลฯ _ _ _ 
          (๕)     และ   เปนสัมมาทิฏฐ ิ  มีทัศนะอันถูกตอง. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุน้ี         ทําคนเปนอันมาก         ใหเลิกละจากอสทัธรรม, 
ใหตั้งอยูในพระสัทธรรม.      ประชาชนทั้งหลาย      ยอมถือเอาแบบอยางของภิกษุ
น้ันไป     เพราะคิดวา    เธอเปนภิกษุเถระ   บวชมานาน     มีพรรษายุกาลมากบาง,
เพราะคิดวา      เธอเปนภิกษุเถระ     ที่มหาชนเชื่อถือ      รูจักกันมาก     มีเกียรติยศ
มีบริวารมาก     ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตบาง,      เพราะคิดวา  เธอเปนภิกษุเถระที่
ร่ํารวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ     และคลิานปจจัยเภสัชบริกขารบาง,
เพราะคิดวา    เธอเปนภิกษุเถระ    ที่เปนพหุสูต    ทรงจําธรรมทีฟ่งแลว    ส่ังสม
ธรรมทีฟ่งแลวไดบาง,  ดังน้ี. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระ     ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแลว
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลแกมหาชน      ทํามหาชนใหมีความสุข      ทําไปเพื่อ
ความเปนประโยชนแกคนเปนอันมาก   เพื่อเก้ือกูล   เพื่อความสุข   ทั้งแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย  แล.  



๔๓๒                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เถระไมโลเล (หลายแบบ)๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง (หาหมวด) เหลาน้ีแลว
ยอม เปนท่ีรัก   ท่ีไววางใจ   ท่ีเคารพ   ท่ียกยองสรรเสริญ   ของเพ่ือนผู
ประพฤติพรหมจรรยดวยกัน.   หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ :- 
 (๑)   ภิกษุช้ันเถระน้ัน ไมกําหนัดในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกาํหนัด, ไม 
ขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคอืง,  ไมหลงใหลในอารมณเปนที่ต้ังแหง
ความหลงใหล,   ไมต่ืนเตนในอารมณเปนที่ต้ังแหงความต่ืนเตน,   ไมมัวเมาใน
อารมณที่เปนที่ต้ังแหงความมัวเมา. 
         (๒) ภิกษุช้ันเถระน้ัน เปนผูปราศจากราคะ,  เปนผูปราศจากโทสะ,  เปน         
ผูปราศจากโมหะ,     เปนผูไมลบหลูคุณทาน,    เปนผูไมตีตนเสมอทาน. 
         (๓) ภิกษุช้ันเถระน้ัน ไมเปนคนหลอกลวงเกงดวย, ไมเปนคนพูดพิร้ีพิไร 
เกงดวย, ไมเปนคนพูดหวานลอมเกงดวย, ไมเปนคนปลูกคําทาทายใหเกิดมานะ  
เจ็บใจเกงดวย, ไมเปนคนหากําไรทํานองเอาลาภตอลาภเกงดวย. 
         (๔) ภิกษุช้ันเถระน้ัน    เปนคนมีศรัทธา,  มีความละอายบาป,   มีความ 
กรงกลัวบาป,   เปนคนปรารภความเพียร,   เปนคนมีปญญา. 
         (๕) ภิกษุช้ันเถระน้ัน   เปนคนอดใจไดในรูปทั้งหลาย,    อดใจไดในเสียง 
ทั้งหลาย,  อดใจไดในกลิ่นทั้งหลาย,  อดใจไดในรสทั้งหลาย,   อดใจไดในสัมผัส             
ทางกายทั้งหลาย. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเถระที่ประกอบดวยเหตุหาอยาง (หาหมวด) เหลาน้ีแลว
ยอมเปนทีร่ัก   ที่ไววางใจ   ที่เคารพ   ที่ยกยองสรรเสริญ       ของเพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันแล. 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๒๖-๑๒๘/ ๘๑ - ๘๕,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑๘   วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ                       ๔๓๓ 
 

 

พอไมฆาลูก๑ 
           กัสสปะ ! เธอ   จงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย    จงแสดงธรรมีกถาแกภิกษุ
ทั้งหลายบาง.      กัสสปะ !     เรา  หรือเธอ    พึงชวยกันกลาวสอนภิกษุทัง้หลาย 
พึงชวยกันแสดงธรรมมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย. 
         “ขาแตพระองคผูเจริญ  !     ก็ในเวลาน้ี    ภิกษุชางเปนคนวายากนัก    ประกอบดวยเหตุท่ีทําใหเปนคนวา

ยากดวย  ไมอดทน  ไมยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพ”   ทานพระมหากัสสปะ  กราบทูล. 

           กัสสปะ ! จริงอยางเธอกลาวน้ันแหละ,   ในครั้งกอน     พวกภิกษุช้ัน
เถระ   สมาทานการอยูปาเปนวัตร       และท้ังกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,
สมาทานการบิณฑบาตเปนวัตร          และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,
สมาทานการใชผาบังสุกุลเปนวัตร            และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชน 
น้ัน,  สมาทานการใชจีวรเพียงสามผืนเปนวัตร   และทั้งกลาวสรรเสริญการ
กระทําเชนน้ัน, เปนผูจํากัดความตองการใหมีแตนอย  และทั้งกลาวสรรเสริญการ
กระทําเชนน้ัน,     เปนผูสันโดษ     และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,    
เปนผูอยูสงบ    และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,   เปนผูอยูอยางไมคลุก
คลีกัน        และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,   เปนผูปรารภความเพียร  
และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน.  บรรดาภิกษุชั้นเถระเหลาน้ัน,      
ภิกษุรูปใด สมาทานการอยูปาเปนวัตร_ _ _ฯลฯ_ _ เปนผูปรารภความเพียร    และ
ทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน,   ภิกษชุั้นเถระทั้งหลาย        ก็อาราธนาให
น่ังเฉพาะภิกษุเถระรูปน้ัน       ดวยคําเปนตนวา  “มาเถิด  ภิกษุ !    ภิกษุรูปน้ีชื่อ
อะไร ? ภิกษุน้ีชางมีวาสนาจริง !    ท้ังเปนผูใครตอการปฏิบัติจริงดวย !    มาเถิด  
ภิกษุ !   นิมนตทานจงน่ังอาสนะน้ี” ดังน้ี. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   นิทาน.   สํ.   ๑๖/๒๔๖/๔๙๔,     ตรัสแกทานพระมหากัสสปะ. 



๔๓๔                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           กัสสปะ ! คร้ันภิกษุชั้นเถระประพฤติกันอยูอยางน้ี,  ความคิดก็เกิดข้ึน
แกพวกภิกษุใหม   วา      ไดยินวา       ภิกษุรูปใด       สมาทานการอยูปาเปนวัตร- 
_ _ _ ฯลฯ _ _ _ เปนผูปรารภความเพียร  และทั้งกลาวสรรเสริญการกระทําเชนน้ัน
ดวย,    พระเถระทั้งหลาย      ยอมนิมนตเธอน้ันดวยอาสนะ        ดวยคําเปนตนวา
“มาเถิด    ภิกษุ  !    ภิกษุรูปน้ีชือ่อะไร ?    ภิกษุน้ีชางมีวาสนาจริง !      ทั้งเปนผู
ใครตอการปฏิบัติจริงดวย !   มาเถิด ภิกษุ !   นิมนตทาน จงน่ังอาสนะน้ี”   ดังน้ี.
พวกภิกษุผูบวชใหมเหลาน้ัน  ก็พากันประพฤติเพื่อใหเปนเชนน้ัน ; และขอน้ัน  ยอม
เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกลู  เพื่อความสุขแกพวกภิกษุเหลาน้ันเอง    สิ้นกาลนาน. 
 

สมภารถูกหลัก๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแลว      ควร
ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาส.    หาอยางอะไรบางเลา ?   หาอยางคือ :- 
 (๑) เจาอาวาส สมบูรณดวยมรรยาท    สมบูรณดวยวัตร. 
          (๒) เจาอาวาส เปนพหุสูต    เปนเจาตาํรับ. 
          (๓) เจาอาวาส เปนผูปฏิบัติขดัเกลากเิลส   ยินดีในการหลีกเรน    ยินดี 
ในกัลยาณธรรม. 
          (๔) เจาอาวาส     มีวาจาออนหวาน    พูดเพราะห ู. 
          (๕) เจาอาวาส     มีปญญา    ไมโงเขลา    ไมเงอะงะ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแลว      ควร
ไดรับการยกยองใหเปนเจาอาวาสแล. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๙๐/๒๓๑,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



หมวดท่ี ๑๘   วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ                       ๔๓๕ 
 

 

สมภารไมติดถ่ิน๑ 
          
           ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย           หาอยางเหลาน้ีมีอยู.
หาอยางอะไรบางเลา ?    หาอยางคือ :- 
 (๑) เธอ  ยอมไมมีความตระหน่ีที่อยู   (คือไมหวงเสนาสนะท่ีสบาย ๆ   เม่ือมีผู   

อื่นมาอยูดวยก็แบงใหอยูอาศัย    ดวยความเต็มใจ). 

         (๒)    เธอ    ยอมไมมีความตระหน่ีสกลุอุปฏฐาก      (คือยินดีใหภิกษุอื่นรูจักมักคุน
ดวยสกุลอุปฏฐากของตน). 

         (๓)   เธอ      ยอมไมมีการหวงลาภ        (คือการอยูอยางมีจุดหมาย    ไมคิดสะสมส่ิงของ  

จึงไมมีการหวงส่ิงของตาง ๆ ไว    เพ่ือการสะสม      ยินดีแจกจายลาภท่ีเกิดขึ้นเสมอ). 

         (๔)  เธอ   ยอมไมมีการหวงชื่อเสียง       เกยีรติยศ          (คือมีมุทิตาจิตกับผูท่ี

ไดรับช่ือเสียงในถิ่นน้ัน). 

         (๕)   เธอ   ยอมไมมีการหวงคุณธรรม         (คือมีใจหวังอนุเคราะหใหผูอื่นเจริญ

ดวยปริยัติธรรม   ปฏิปตติธรรม   และปฏิเวธธรรม   ไมคิดวาจะเปนคูแขงท่ีครอบงําตน). 

           ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย          มีหาอยางเหลาน้ีแล. 
 

สมภารไมติดที่อยู ๒ 
         
           ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย       หาอยางเหลาน้ีมีอยู.
หาอยางอะไรบางเลา ?  หาอยางคือ :- 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๘๖/๒๒๔,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 

                ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๘๖/๒๒๓,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



๔๓๖                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

 (๑)      ภิกษุอยูอยางมจีุดหมาย   ยอมไมมภัีณฑะสิ่งของมาก        ไมเปน
ผูชอบสะสมสิ่งของไวมาก. 
 (๒)     ภิกษุอยูอยางมจีุดหมาย   ยอมไมมีเภสัชมาก        ไมเปนผูชอบ
สะสมเภสชัไวมาก. 
 (๓)     ภิกษุอยูอยางมจีุดหมาย   ยอมไมมกีิจมาก        ไมมีการงานที่ตอง
จัดตองทํามาก      จึงเอาดีในหนาที่ของสมณะโดยตรงได . 
 (๔)     ภิกษุอยูอยางมจีุดหมาย            ยอมไมมีการคลุกคลีกับคฤหัสถและ
บรรพชิต   ดวยการคลกุคลีกันอยางแบบคฤหัสถ    อันเปนสิ่งไมสมควรแกสมณะ. 
 (๕)     ภิกษุอยูอยางมจีุดหมาย    จะจากถ่ินที่อยูน้ันไป    เธอ    ยอมจาก
ไปดวยจิตที่ไมหวงใย. 
 
           ภิกษุ ท. ! อานิสงสในการอยูอยางมีจุดหมาย          มีหาอยางเหลาน้ีแล. 
 
 

สวรรคของสมภารเจาวัด๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจาอาวาส       ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางแลว
ยอมบันเทงิใจเหมอืนถูกพาตัวไปเก็บไวในสวรรค       ฉะน้ัน.      องคประกอบหา
อยางอะไรบางเลา ?     หาอยางคือ :- 
 (๑)  ภิกษุเจาอาวาส        ยอมใครครวญ        ไตสวนใหรอบคอบเสยีกอน
กลาวตําหนิคนที่ควรตําหนิ . 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๒๙๓/๒๓๖,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



หมวดท่ี ๑๘   วาดวยการไมเสียความเปนผูหลักผูใหญ                       ๔๓๗ 
 

 

 (๒)     ภิกษุเจาอาวาส     ยอมใครครวญ   ไตสวนใหรอบคอบเสยีกอนกลาว
ยกยองคนที่ควรยกยอง. 
          (๓)     ภิกษุเจาอาวาส     ยอมใครครวญ   ไตสวนใหรอบคอบเสยีกอนแสดง
ความไมเลือ่มใสใหปรากฏ   ในฐานะอันไมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส. 
          (๔)     ภิกษุเจาอาวาส     ยอมใครครวญ   ไตสวนใหรอบคอบเสยีกอนแสดง
ความเลื่อมใสใหปรากฏ    ในฐานะอันเปนทีต่ั้งแหงความเลื่อมใส. 
          (๕)      ภิกษุเจาอาวาส  ไมทําไทยทานที่ทายกถวายดวยศรัทธาใหตกเสยีไป. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจาอาวาส   ที่ประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ี
แลว     ยอมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไวในสวรรค    ฉะน้ันแล. 
 
 

หมวดทีส่ิบแปด  จบ. 
 

_______________________ 

 

 

 



๔๓๘ 
 

 



 

๔๓๙ 
 

ผูช้ีชวนวิงวอน ! 
________________ 

 
ย ํ   ภิกฺขเว     สตฺถารา     กรณีย ํ    สาวกานํ 

หิเตสินา     อนุกมฺปเกน    อนุกมฺป     อุปาทาย 
กตํ   โว   ตํ   มยา 

ภิกษุ ท. !       กิจอันใด     ที่ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล        อาศัยความเอ็นดแูลว     จะพึงทาํแกสาวกทัง้หลาย, 

กิจอันน้ัน        เราไดทาํแลวแกพวกเธอทัง้หลาย. 
 

เอตาน ิ   ภิกฺขเว    รุกฺขมูลานิ 
เอตาน ิ   สฺุาคารานิ 

ภิกษุ ท. !     น่ัน     โคนไมทั้งหลาย,       น่ัน      เรือนวางทั้งหลาย. 
 

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

 
มา    ปจฺฉา    วิปฺปฏิสาริโน    อหุวตฺถ 

พวกเธอทัง้หลาย    อยาไดเปนผูทีต่องรอนใจ     ในภายหลังเลย. 
 

อยํ    โว    อมฺหาก ํ   อนุสาสนี 
น่ีแล       เปนวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 

                                                                    (สฬายตนวคฺค   สํ.   ๑๘/๔๔๑/๖๗๔) 



 

๔๔๐ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๙ 

วาดวย  เนื้อนาบุญของโลก 
________________ 

 
                             ๑ .    เน้ือนาบุญ    เกิดจากองคสาม    มีศีลเปนตน 
 ๒ .    เน้ือนาบุญ    เกิดจากการมีสังวร 
 ๓ .    เน้ือนาบุญ    เกิดจากการเปนอยูชอบ 
  ๔ .    เน้ือนาบุญ    เกิดจากการไมทําไปตามอํานาจกิเลส 
 ๕ .    เน้ือนาบุญ    เกิดจากการไมเปนทาสตัณหา 
 ๖ .  เน้ือนาบุญ    เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม 
 ๗ .    เน้ือนาบุญ    เกิดจากการไมลืมคําปฏิญาณ 
 ๘ .    เน้ือนาบุญ    เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ 
 ๙ .  เน้ือนาบุญ    เกิดเพราะไดรับฝกตามลําดับ 
 
                           ๑๐.   พินัยกรรม  ของ  “พระสังฆบิดา” 
 
 
 



 

๔๔๑ 
 

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๑๙ 

วาดวย  เนื้อนาบุญของโลก 
________________ 

เนื้อนาบุญ   เกิดจากองคสาม   มีศีลเปนตน๑ 
 

           ภิกษุ ท. ! มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา ที่ประกอบดวยองคประกอบ
สามอยางแลว   ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา     เปนราชพาหนะได    และนับวา
เปนของคูบารมีของพระราชาดวย. องคประกอบสามอยางอะไรบางเลา ?  สาม
อยางคือ       มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชาในกรณีน้ี    เปนมาสมบูรณดวยสี ๑,
สมบูรณดวยกําลัง ๑,      สมบูรณดวยความไว ๑.          ภิกษุ ท. !      มาอาชาไนย
พันธุดีของพระราชา    ที่ประกอบดวยองคประกอบสามอยางเหลาน้ีแลว     ยอม
เปนมาที่คูควรแกพระราชา       เปนราชพาหนะได     และนับวาเปนของคูบารมี
ของพระราชาดวย ; 
           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน     :     ภิกษุ      เมื่อประกอบดวยองคประกอบ
สามอยางแลว       ยอม   เปนผูควรแกของบูชา    ควรแกของตอนรับ    ควรแกของ
ทําบุญ    ควรทําอัญชลี     เปนเน้ือนาบุญของโลก        ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
องคประกอบสามอยางอะไรบางเลา ?     สามอยางคือ      ภิกษุในกรณีน้ี   เปนผู
สมบูรณดวยสี ๑,   สมบูรณดวยกาํลัง ๑,   สมบูรณดวยความไวแหงปญญา ๑. 
               
 
                ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ติก.   อํ.   ๒๐/๓๑๔/๕๓๖,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๔๔๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยสี     เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เปนผูมีศีล,   สํารวมดวยปาติโมกขสังวร,   สมบูรณดวย
มรรยาทและโคจร,     มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลาย    แมที่ถือกันวาเปน
โทษเล็กนอย,        สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.      ภิกษุ ท. !     ภิกษุ
อยางน้ีแล  ชื่อวา      เปนผูสมบูรณดวยสี. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลัง  เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี      เปนผูปรารภความเพียร     เพื่อละส่ิงอันเปนอกุศลทั้งหลาย
เพื่อยังส่ิงอนัเปนกุศลทั้งหลายใหถึงพรอม     เปนผูมีกําลังแข็งขัน     ทําความเพียร
กาวไปขางหนาอยางมัน่คง      ไมทอดท้ิงธรุะในกุศลธรรมทัง้หลาย.     ภิกษุ ท. !  
ภิกษุอยางน้ีแล  ชื่อวา    เปนผูสมบูรณดวยกําลัง. 
 
           ภิกษุ ท.! ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยความไวแหงปญญา เปน
อยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “ทุกข     
เปนเชนน้ี ๆ”,  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา “เหตุใหเกิดทุกข   เปนเชนน้ี ๆ”,  ยอม            
รูชัดตามที่เปนจริงวา   “ความดบัไมเหลือแหงทุกข   เปนเชนน้ี ๆ”,     ยอมรูชัด
ตามท่ีเปนจริงวา  “ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนเชนน้ี ๆ”
ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !   ภิกษุอยางน้ีแล ชื่อวา    เปนผูสมบูรณดวยความไวแหงปญญา. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ       เมื่อประกอบดวยองคประกอบสามอยางเหลาน้ีแลว
ยอมเปนผูควรแกของบูชา     ควรแกของตอนรับ      ควรแกของทําบุญ       ควร 
ทําอัญชลี    เปนเน้ือนาบุญของโลก     ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา. 



หมวดท่ี ๑๙   วาดวยเนื้อนาบุญของโลก                                    ๔๔๓ 
 

 

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการมีสังวร๑ 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว   ยอมเปน
ผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ ควรทําอัญชล  ีเปนเน้ือ
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.    องคประกอบหกอยางอะไรบางเลา ? 
หกอยางคือ    ภิกษุในกรณีน้ี : 
         (๑)   ไดเห็นรูปดวยตาแลว       ไมเกิดความยินดยีินราย        มจีิตมัธยสัถ
เปนกลาง    มีความระลึกได    และรูสึกตัวอยูเปนประจาํ. 
         (๒)  ไดฟงเสียงดวยหูแลว       ไมเกิดความยินดยีินราย        มีจิตมัธยสัถ
เปนกลาง    มีความระลึกได    และรูสึกตัวอยูเปนประจาํ. 
         (๓)  ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว ไมเกิดความยินดยีินราย      มีจิตมัธยสัถ
เปนกลาง    มีความระลึกได    และรูสึกตัวอยูเปนประจาํ. 
         (๔)   ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว       ไมเกิดความยินดยีินราย         มีจิตมัธยสัถ
เปนกลาง    มีความระลึกได    และรูสึกตัวอยูเปนประจาํ. 
         (๕)  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกายแลว   ไมเกิดความยินดยีินราย    มีจิต
มัธยสัถเปนกลาง      มีความระลึกได      และรูสึกตัวอยูเปนประจํา. 
         (๖)   ไดรูธรรมารมณดวยใจแลว      ไมเกิดความยนิดียินราย          มีจิต
มัธยสัถเปนกลาง      มีความระลึกได      และรูสึกตัวอยูเปนประจํา. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ        เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลาน้ีแลว
ยอมเปนผูควรแกของบูชา      ควรแกของตอนรับ      ควรแกของทําบุญ      ควร 
ทําอัญชลี     เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมนีาบุญอื่นย่ิงกวา. 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ฉกฺก.   อํ.   ๒๒/๓๑๐/๒๗๒,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



๔๔๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการเปนอยูชอบ๑ 
     
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษัทน้ี       ไมเหลวไหลเลย. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษัทน้ี    ไมเหลวแหลกเลย. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษัทน้ี    ต้ังอยูแลวในธรรมท่ีเปนสาระลวน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวน้ีเทาน้ัน,   ภิกษุบรษิทัประเภทเดียวน้ี
เทาน้ัน,      เปนบริษัทที่หาดไูดยากในโลก. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวน้ีเทาน้ัน,  ภิกษุบรษิัทประเภทเดียวน้ี
เทาน้ัน,  เปนบริษัทที่ควรแกของบูชา   ควรแกของตอนรับ   ควรแกของทําบุญ  
ควรทําอัญชล ี     เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวน้ีเทาน้ัน,   ภิกษุบรษิทัประเภทเดียวน้ี
เทาน้ัน,  เปนบริษัทที่ทายกถวายทานดวยสิ่งของเล็กนอย     แตกลับมผีลมาก ;  
ทายกถวายทานเปนอนัมาก    ผลก็ยิ่งเพิ่มขึน้ตามสวน. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวน้ีเทาน้ัน, ภิกษุบรษิัทประเภทเดียวน้ี
เทาน้ัน,      เปนบริษัทที่ควรจะไปดไูปเห็น      แมจะตองเดินสิน้หนทางนับดวย
โยชน ๆ    หรือถึงกับตองพาเอาหอเสบียงไปดวยก็ควร. 
 
 

๑.   บาลี     พระพุทธภาษิต    จตุกฺก.   อํ.   ๒๑/๒๔๘/๑๙๐,       ตรัสแกภิกษุสงฆผูน่ังแวดลอมพระพุทธองคอยู
โดยรอบ  ลวนแตเปนผูน่ิงสงบอยูดวยกันท้ังหมด   ในวันอุโบสถวันหน่ึง    ซึ่งมีขอความดังเรื่องน้ี. 



หมวดท่ี ๑๙   วาดวยเนื้อนาบุญของโลก                                    ๔๔๕ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุสงฆประเภทเดียวน้ีเทาน้ัน       ซ่ึง   พวกภิกษุผูถึงความ
เปนเทพ     ก็มีอยูในภิกษุสงฆน้ี,       พวกภิกษุผูถึงความเปนพรหม     ก็มีอยูใน
ภิกษุสงฆน้ี,      พวกภิกษุผูถึงอาเนญชา     ก็มีอยูในภิกษุสงฆน้ี,      พวกภิกษุผูถึง
ความเปนอริยะ   ก็มีอยูในภิกษุสงฆน้ี. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูถึงความเปนเทพ     เปนอยางไรเลา ?     ภกิษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี        เพราะสงัดจากกามและสงัดจากส่ิงอันเปนอกุศลทั้งหลาย
จึงบรรลุฌานที่หน่ึง       ซ่ึงมีวิตกวิจาร      มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกแลวแลอยู ;
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได     จึงบรรลุฌานที่สอง   อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจ
ในภายใน  ทําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอัน
เกิดแตสมาธิแลวแลอยู ;    เพราะความจางไปแหงปติ      ยอมอยูอุเบกขา      มีสติ 
สัมปชญัญะ    เสวยสุขดวยนามกาย    จึงบรรลุฌานท่ีสาม   อันเปนฌานที่พระ
อริยะเจากลาววา   “ผูไดฌานน้ี   เปนผูอยูอุเบกขา   มีสติ   อยูเปนสุข”   ดังน้ี แลว
แลอยู ;     เพราะละสุขและละทุกขเสียได        และเพราะความดับหายไปแหง
โสมนัสและโทมนัสในกาลกอน    จึงบรรลุฌานที่ส่ี     อันไมมีทุกขไมมีสุข   มีแต
ความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา    แลวแลอยู.      ภิกษุ ท. !   ภิกษผุู
ถึงความเปนเทพ    ยอมมไีด    ดวยอาการอยางน้ีแล. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูถึงความเปนพรหม   เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   แผจิตอันประกอบดวยเมตตา,   กรุณา,   มุทิตา,   อุเบกขา            
สูทิศที่หน่ึง  ทิศที่สอง  ที่สาม  และที่ส่ี โดยลักษณะอยางเดียวกันตลอดโลกทัง้ส้ิน
ในที่ทั้งปวง   ทั้งเบื้องบน    เบื้องตํ่า    และดานขวาง,     ดวยจิตอันประกอบดวย
เมตตา,  กรุณา,  มุทิตา,  อุเบกขา    อันไมมีเวร     ไมมีพยาบาท   เปนจิตกวางขวาง 
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ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง    หาประมาณมไิดแลวแลอยู.      ภิกษุ ท. !    ภิกษุ
ผูถึงความเปนพรหม    ยอมมีได   ดวยอาการอยางน้ีแล. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูถึงอาเนญชา     เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !   ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี,   เพราะผานพนการกําหนดหมายในรูปเสียได,    เพราะความดับ
แหงการกําหนดหมายในอารมณที่ขัดใจ,      และเพราะการไมทําในใจ     ซ่ึงการ
กําหนดหมายในภาวะตาง ๆ เสียได   โดยประการทั้งปวง      จึงเขาถึงอากาสานัญ-
จายตนะ    อันมีการทําในใจวา    “อากาศไมมีที่ส้ินสุด”   ดังน้ี,      แลวแลอยู ;
เพราะผานพนอากาสานัญจายตนะเสียได       โดยประการทั้งปวง        จึงเขาถึง
วิญญาณัญจายตนะ     อันมีการทําในใจวา  “วิญญาณไมมีที่ส้ินสุด” ดังน้ี,   แลวแล
อยู ;   เพราะผานพนวิญญาณัญจายตนะเสียได โดยประการทั้งปวง  จึงเขาถึง              
อากิญจัญญายตนะ   อันมีการทําในใจวา  “อะไร ๆ ไมม”ี ดังน้ี,    แลวแลอยู ;
เพราะผานพนอากิญจัญญายตนะเสียได            โดยประการทั้งปวง          จึงเขาถึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ,   แลวแลอยู.    ภิกษุ ท. !    ภิกษุ    ผูถึงอาเนญชา ยอม
มีได   ดวยอาการอยางน้ีแล. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูถึงความเปนอริยะ     เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ยอมรูชดัตามที่เปนจริงวา  “ทุกข เปนเชนน้ี ๆ”,   ยอมรูชัด
ตามเปนจริงวา    “เหตุใหเกิดทุกข   เปนเชนน้ี ๆ”,      ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา
“ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนเชนน้ี ๆ”,    ยอมรูชดัตามที่เปนจริงวา  “ขอ
ปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข   เปนเชนน้ี ๆ” ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !
ภิกษุผูถึงความเปนอรยิะ    ยอมมีได   ดวยอาการอยางน้ีแล. 



หมวดท่ี ๑๙   วาดวยเนื้อนาบุญของโลก                                    ๔๔๗ 
 

 

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมทําไปตามอํานาจกิเลส๑ 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางแลว ยอมเปนผู
ควรแกของบูชา       ควรแกของตอนรับ        ควรแกของทําบุญ        ควรทําอัญชล ี
เปนเน้ือนาบุญของโลก      ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.     องคประกอบหกอยาง
อะไรบางเลา ?    หกอยางคือ :- 
           ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ี กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด  จะพึงละได
ดวยการสังวร     ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลาน้ันไดแลวดวย การสังวร ๑,    กิเลส
เปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด   จะพึงละไดดวยการเสพ     ภิกษุก็เปนผูละกิเลส
เหลาน้ันไดแลวดวย การเสพ ๑,   กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด   จะพึง
ละไดดวยการอดกล้ัน   ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลาน้ันไดแลวดวย การอดกลั้น ๑,
กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาใด   จะพึงละไดดวยการงดเวน   ภิกษุก็เปนผู
ละกิเลสเหลาน้ันไดแลวดวย การงดเวน ๑,   กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลา
ใด   จะพึงละไดดวยการบรรเทา    ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลาน้ันไดแลวดวย การ
บรรเทา ๑,     กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด      จะพึงละไดดวยภาวนา
ภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลาน้ันไดแลวดวย ภาวนา ๑. 
           ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด จะพงึละไดดวยการสังวร  
ภิกษุก็เปนผูละกเิลสเหลาน้ันไดแลวดวย  การสังวร  เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !  
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  พิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมดวยการสังวรใน
อินทรียคือ         ตา      หู      จมูก      ล้ิน      กาย      ใจ           อันเปนอินทรียที่เมื่อ
ภิกษุไมสํารวมแลว,       กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตทั้งหลาย         อันเปนเครื่อง 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ฉกฺก.   อํ.   ๒๒/๔๓๒/๓๒๙,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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คับแคนและเรารอน   จะพึงบังเกิดข้ึน,   และเมื่อภิกษสํุารวมแลวเปนอยู,   กิเลส
เปนเคร่ืองเศราหมองจิตทั้งหลาย     อันเปนเคร่ืองคับแคนและเรารอน      จะไมพึง
บังเกิดข้ึนแกภิกษุน้ัน.     ภิกษุ ท. !  ขอน้ีเปนเพราะเมื่อภิกษุไมสํารวม   ดวยอาการ
อยางน้ี,        กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตทั้งหลาย       อันเปนเครื่องคับแคนและ
เรารอน   จะพึงบังเกิดข้ึน,     และเมื่อภิกษสํุารวมแลวเปนอยู      กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตทั้งหลาย      อันเปนเคร่ืองคับแคนและเรารอน      จะไมพงึบังเกิดข้ึน
แกภิกษุน้ัน.    ภิกษุ ท. !     กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาน้ีแล     ที่เราเรียกวา     
กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิต  อันจะพึงละไดดวยการสังวร  ซ่ึงภิกษุน้ันละไดแลว
ดวยการสังวร. 
 
           ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด            จะพึงละไดดวย
การเสพ      ซึ่งภิกษุกเ็ปนผูละกเิลสเหลาน้ันไดแลวดวย   การเสพ      เปนอยางไร
เลา ?   ภิกษุ ท. !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    พิจารณาโดยแยบคายแลว    จึงนุงหมจีวร
เพียงเพื่อบาํบัดความหนาว,   เพื่อบําบัดความรอน,   เพื่อบําบัดสัมผัสเหลือบ ยุง
ลม      แดด      สัตวเสือกคลานท้ังหลาย,    เพียงเพื่อปกปดอวัยวะท่ีใหความอาย
กําเริบ ;   เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึงบริโภคบณิฑบาต ไมใชเพื่อเลน ไมใช
เพื่อมัวเมา ไมใชเพือ่ประดับ ไมใชเพื่อตกแตง,    แตฉันเพียงเพื่อใหกายน้ีต้ังอยูได   
เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก  เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย,  ดวยคิด
วา  เราจักกําจัดเวทนาเกา  (คือหิว)  เสีย   แลวไมทําเวทนาใหม   (คืออิ่มจนอดึอัด) 
ใหเกิดข้ึน.  ความที่อายุดําเนินไปได,  ความไมมีโทษเพราะอาหาร,  และความอยู
ผาสุกสําราญจักมีแกเรา ;    เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว      จึงใชสอยเสนาสนะ
เพียงเพื่อบาํบัดความหนาว,  เพื่อบําบัดความรอน,   เพื่อบําบัดสัมผัสเหลือบ   ยุง   
ลม       แดด     สัตวเสือกคลานท้ังหลาย,     เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายแตฤดู    และ 
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เพื่อความเปนผูยินดีในการหลีกเรนอยู  ; เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึงบริโภค
หยูกยาซ่ึงเปนปจจัยเก้ือกูลแกคนไข  เพียงเพื่อบําบัดทกุขเวทนาอันเกิดจากอาพาธ   
ตาง ๆ  และเพียงเพื่อความเปนผูไมตองทนทุกขเปนอยางย่ิง.    ภิกษุ ท. !  ขอน้ีเปน
เพราะ  เมื่อภิกษุไมพิจารณาแลวเสพ ดวยอาการอยางน้ี,  กิเลสเปนเคร่ืองเศรา
หมองจิตทัง้หลาย   อันเปนเคร่ืองคับแคนและเรารอน   จะพึงบังเกิดข้ึน,  และเมื่อ
ภิกษุพิจารณาแลวจึงเสพอยู กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตทั้งหลาย   อันเปนเครื่อง
คับแคนและเรารอน  จะไมพึงบงัเกิดข้ึนแกภิกษุน้ัน.  ภิกษุ ท. !     กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตเหลาน้ีแล     ที่เราเรียกวา   กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตอันจะพึงละ
ไดดวยการเสพ         ซ่ึงภิกษุน้ันละไดแลวดวยการเสพ. 
 
           ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด            จะพึงละไดดวย
การอดกลัน้     ซึ่งภิกษุก็เปนผูละกิเลสเหลาน้ันไดแลวดวย    การอดกลั้น       เปน
อยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     เปนผูอดทนตอความหนาว ตอ
ความรอน, เปนผูอดทนตอความหิว ตอความกระหาย, เปนผูอดทนตอสัมผัสอันเกิด 
จาก เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย, เปนผูมีชาติแหงบุคคลผู 
อดกล้ันตอคลองแหงถอยคําอันหยาบคาย  อันวาราย,  และเปนผูอดกล้ันตอ
ทุกขเวทนาในรางกายที่เกิดข้ึนแลว อยางกลาแข็ง แสบเผ็ด ขมข่ืน ไมเปนที่สบายใจ  
หรือจวนจะถึงแกชีวิตได.  ภิกษ ุท.! ขอน้ีเปนเพราะเม่ือภิกษุไมอดกล้ันอดทนดวย
อาการอยางน้ี,  กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตทั้งหลาย อันเปนเคร่ืองคับแคนและ
เรารอน จะพึงบังเกิดข้ึน, และเมื่อภิกษุอดกล้ันอดทนอยู กิเลสเปนเครื่องเศราหมอง
จิตทั้งหลาย     อันเปนเคร่ืองคับแคนและเรารอน    จะไมพงึบงัเกิดข้ึนแกภิกษุน้ัน.     
ภิกษุ ท. !   กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตเหลาน้ีแล   ที่เราเรียกวา  กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตอันจะพึงละไดดวยการอดกลั้น  ซึ่งภิกษุน้ันละไดแลวดวยการอดกลั้น. 
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           ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด            จะพึงละไดดวย
การงดเวน ซึ่งภิกษุกเ็ปนผูละกเิลสเหลาน้ันไดแลวดวย  การงดเวน    เปนอยางไร
เลา ?    ภกิษุ ท. !    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมงดเวน
จากชางดุ, มาด,ุ โคดุ, สุนัขดุ ;  งู  หลักตอ  ขวากหนาม  หวยเหว บอของ             
โสโครก หลุมอุจจาระ๑,     และงดเวนที่ที่ไมควรน่ัง    ที่ไมควรไป     และการ          
คบพวกเพือ่นที่ลามก   อันวิญชูนเพื่อนพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย     จัดไวใน
ฐานะท่ีตํ่าทราม ;  ภิกษุน้ันพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมงดเวนที่ที่ไมควรน่ัง         
ที่ไมควรไปน้ัน ๆ  เสีย  และยอมงดเวนพวกเพื่อนที่ลามกเหลาน้ันเสียโดยส้ินเชิง.
ภิกษุ ท. ! ขอน้ีเปนเพราะเมื่อภิกษุไมงดเวน  ดวยอาการอยางน้ี,   กิเลสเปนเครื่อง
เศราหมองจิตทั้งหลาย    อันเปนเคร่ืองคับแคนและเรารอน    จะพึงบังเกิดข้ึน,  
และเมื่อภิกษุงดเวนอยู   กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตทั้งหลาย     อันเปนเครื่อง
คับแคนและเรารอน       จะไมพึงบงัเกิดข้ึนแกภิกษุน้ัน.     ภิกษุ ท. !  กิเลสเปน
เครื่องเศราหมองจิตเหลาน้ีแล      ที่เราเรียกวา          กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิต
อันจะพึงละไดดวยการงดเวน    ซ่ึงภิกษุน้ันละไดแลวดวยการงดเวน. 
           ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด          จะพึงละไดดวย
การบรรเทา ซึ่งภิกษุกเ็ปนผูละกิเลสเหลาน้ันไดแลวดวย การบรรเทา เปนอยางไร
เลา ?  ภิกษ ุท. !   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   พิจารณาโดยแยบคายแลว   ยอมไมรับเอา 
ไวในใจ   ยอมละเสีย   ยอมบรรเทา   ยอมทําใหส้ินสุด    ยอมทําใหถึงความมีไม 
ได     ซ่ึงกามวิตก,      พยาบาทวิตก,      วิหิงสาวิตก          อันบังเกิดข้ึนแลว ;           
และยอมไมรับเอาไวในใจ   ยอมละเสีย   ยอมบรรเทา   ยอมทําใหส้ินสุด    ยอมทํา 
 

๑.   ตรงน้ีรูสึกแปลก  และเขาใจวา    ทานหมายถึงความไมปรกติแหงจิตท่ีเกิดขึ้น    เพราะไดพบเห็น     
เหลาสัตวรายตาง ๆ    มีการกลัวและการเกลียด    เปนตน. 
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ใหถึงความมีไมได  ซ่ึงส่ิงอันเปนอกุศลลามกท้ังหลาย ที่บังเกิดข้ึนแลว.  ภิกษุ ท. !
ขอน้ีเปนเพราะ   เมื่อภิกษุไมบรรเทา   ดวยอาการอยางน้ี,  กิเลสเปนเครื่อง 
เศราหมองจิตทั้งหลาย  อันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน  จะพึงบังเกิดข้ึน,  และ
เมื่อภิกษุบรรเทาอยู    กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตทั้งหลาย    อันเปนเคร่ือง 
คับแคนและเรารอน   จะไมพึงบังเกิดข้ึนแกภิกษุน้ัน.    ภิกษุ ท. !   กิเลสเปน
เครื่องเศราหมองจิตเหลาน้ีแล         ที่เราเรียกวา       กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิต
อันจะพึงละไดดวยการบรรเทา      ซ่ึงภิกษุน้ันละไดแลวดวยการบรรเทา. 
           ภิกษุ ท. ! กิเลสเปนเคร่ืองเศราหมองจิตเหลาใด           จะพึงละไดดวย
ภาวนา   ซึ่งภิกษุก็เปนผูละกเิลสเหลาน้ันไดแลวดวย    ภาวนา  เปนอยางไรเลา  ?     
ภิกษุ ท. !     ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    พิจารณาโดยแยบคายแลว    ยอมอบรมสตสัิม-
โพชฌงค,   ยอมอบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค,  ยอมอบรมวิริยสัมโพชฌงค,  ยอม
อบรมปติสัมโพชฌงค,    ยอมอบรมปสสัทธิสัมโพชฌงค,    ยอมอบรมสมาธิสัม
โพชฌงค,   ยอมอบรมอุเปกขาสัมโพชฌงค     อัน   (แตละอยาง ๆ)   ยอมอาศัย
วิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ      และนอมไปเพื่อความปลอย.   ภิกษุ ท. !    
ขอน้ีเปนเพราะ   เมื่อภิกษุ   ไมภาวนา    ดวยอาการอยางน้ี,  กิเลสเปนเคร่ืองเศรา
หมองจิตทัง้หลาย       อันเปนเคร่ืองคับแคนและเรารอน     จะพงึบังเกิดข้ึน,   และ
เมื่อภิกษภุาวนาอยู       กิเลสเปนเครื่องเศราหมองจิตทัง้หลาย      อันเปนเคร่ืองคับ
แคนและเรารอน       จะไมพึงบงัเกิดข้ึนแกภิกษุน้ัน.        ภิกษุ ท. !  กิเลสเปน
เครื่องเศราหมองจิตเหลาน้ีแล            ที่เราเรียกวา        กิเลสเปนเครื่องเศราหมอง
จิตอันจะพึงละไดดวยภาวนา     ซ่ึงภิกษุน้ันละไดแลวดวยภาวนา. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ       เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลาน้ีแลว 
ยอมเปนผูควรแกของบูชา      ควรแกของตอนรับ      ควรแกของทําบุญ      ควร 
ทําอัญชลีเปนเน้ือนาบุญของโลก     ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา. 
 



๔๕๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการไมเปนทาสตัณหา๑  
           ภิกษุ ท. ! มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา  ที่ประกอบดวยองคประกอบ
หกอยางแลว    ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา    เปนราชพาหนะได     และนับวา
เปนของคูบารมีของพระราชาดวย.          องคประกอบหกอยางอะไรบางเลา ? 
หกอยางคือ     มาอาชาไนยพันธุดขีองพระราชา  ในกรณีน้ี : 
 (๑) เปนมาอดทนตอรูปทัง้หลาย. 
          (๒) เปนมาอดทนตอเสียงทั้งหลาย. 
          (๓)     เปนมาอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย. 
          (๔)     เปนมาอดทนตอรสท้ังหลาย. 
          (๕)  เปนมาอดทนตอสัมผสัทางกายท้ังหลาย. 
          (๖)      เปนมาสมบูรณดวยกาํลัง. 
           ภิกษุ ท. ! มาอาชาไนยพันธุดีของพระราชา             ที่ประกอบดวยองค 
ประกอบหกอยางเหลาน้ีแลว   ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา  เปนราชพาหนะ
ได    และนับวาเปนของคูบารมีของพระราชาดวย ; 
           ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันน้ัน : ภิกษุ เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยาง
แลว       ยอม     เปนผูควรแกของบูชา     ควรแกของตอนรับ     ควรแกของทําบุญ
ควรทําอัญชลี   เปนเน้ือนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  องคประกอบ
หกอยางอะไรบางเลา ?   หกอยางคือ   ภิกษุในกรณีน้ี : 
          (๑) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ    รูปท้ังหลาย. 
          (๒) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ    เสียงท้ังหลาย. 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ฉกฺก.   อํ.   ๒๒/๓๑๔/๒๗๖,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
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 (๓) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ      กลิ่นท้ังหลาย. 
          (๔)     เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ      รสท้ังหลาย. 
          (๕) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ      สัมผัสทางกายท้ังหลาย. 
          (๖) เปนผูอดไดเฉยไดตอความยั่วใจของ      ธรรมารมณท้ังหลาย. 
 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ  เมื่อประกอบดวยองคประกอบหกอยางเหลาน้ีแลว    ยอม
เปนผูควรแกของบูชา     ควรแกของตอนรับ     ควรแกของทําบญุ     ควรทําอัญชลี
เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา. 
 

เนื้อนาบุญ    เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม๑ 
 
           ภิกษุ ท. ! บุคคล  เจ็ด จําพวกเหลาน้ี     เปนผูควรแกของบูชา     ควรแก
ของตอนรบั   ควรแกของทําบญุ   ควรทําอัญชลี   เปนเน้ือนาบุญของโลก   ไมมี
นาบุญอื่นย่ิงกวา.       เจ็ด  จําพวกอะไรบางเลา ?   เจ็ด  จําพวกคือ :- 
           ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี      มีปรกติพิจารณาเห็นความไม
เท่ียงในสังขารท้ังหลายท้ังปวงเปนอยู            มีความกําหนดหมายในความไม
เที่ยงอยูเปนประจํา           กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเทีย่ง           เปนผูฝงใจ
อยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง           ถือเอารอบอยู
(ซึ่งธรรมน้ัน)   ดวยปญญา ;   บุคคลน้ัน      ไดกระทําใหแจงซ่ึงเจโต
วิมุตติ       ปญญาวิมุตติ       อันหาอาสวะมิได       เพราะความสิ้นไปแหง
อาสวะท้ังหลายดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในทิฏฐธรรมน้ี    เขาถึงแลวแลอยู. 
  ๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สตฺตก.   อํ.   ๒๓/๑๓/๑๖,     ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 



๔๕๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ภิกษุ ท. ! น่ีแล เปนบุคคลแรก ซ่ึง  เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ  ควร
แกของทําบุญ ควรทําอัญชลี   เปนเน้ือนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 

 
           ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอกีคือ    บุคคลบางคนในกรณีน้ี     มีปรกติพจิารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู         มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่งอยูเปนประจํา   กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเทีย่ง  เปนผูฝงใจ
อยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเทีย่ง    ถือเอารอบอยู   (ซ่ึง
ธรรมน้ัน)     ดวยปญญา ;  อน่ึง   ความสิ้นอาสวะ  และความสิ้นชีวิต   ของ
บุคคลน้ัน   มีขึ้นไมกอนไมหลังกวากัน     (คือมรณภาพพรอมกับความส้ิน 
อาสวะ). ภิกษุ ท. ! น่ีแล เปนบุคคลที่สอง  ซ่ึง  เปนผูควรแกของบูชา   ควรแกของ
ตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชล ี เปนเน้ือนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา. 
 
           ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอกีคือ    บุคคลบางคนในกรณีน้ี     มีปรกติพจิารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู         มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่งอยูเปนประจํา     กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเทีย่ง   เปนผูฝงใจ
อยางติดตอสม่ําเสมอ      ไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง     ถือเอารอบอยู  
(ซ่ึงธรรมน้ัน) ดวยปญญา ;   บุคคลน้ัน    เพราะความสิ้นไปรอบแหงสญัโญชน
เบ้ืองต่ํา  ๕  เปน   อันตราปรินิพพายีบุคคล.๑    ภิกษุ ท. ! น่ีแลเปนบุคคลที่สาม   
ซ่ึง    เปนผูควรแกของบูชา       ควรแกของตอนรับ       ควรแกของทําบุญ       ควร 
 

๑.   บุคคลผูปรินิพพานในระหวาง     คือพระอนาคามี     ท่ีละสัญโญชนเบ้ืองบนเพ่ิมขึ้นอีก ๕ อยางคือ    
รูปราคะ     อรูปราคะ     มานะ     อุทธัจจะ     อวิชชา    เหลาน้ีแลว    ไดบรรลุอรหันตตผล      ไมทันถึงครึ่งอายุประมาณ    
ก็ปรินิพพาน. 
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ทําอัญชลี    เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
  
           ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอกีคือ    บุคคลบางคนในกรณีน้ี     มีปรกติพิจารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู         มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่งอยูเปนประจํา       กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง        เปนผู
ฝงใจอยางติดตอสม่ําเสมอ  ไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง      ถือเอารอบอยู 
(ซ่ึงธรรมน้ัน)   ดวยปญญา  บุคคลน้ัน  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบ้ือง
ต่ํา ๕ เปน  อุปหัจจปรินิพพายีบุคคล๑.  ภิกษุ ท. !  น่ีแล  เปนบุคคลที่ส่ี ซ่ึง เปน
ผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชล ี  เปนเน้ือ
นาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.    
 
           ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอกีคือ     บุคคลบางคนในกรณีน้ี    มีปรกติพจิารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู          มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่งอยูเปนประจํา     กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง    เปนผูฝง
ใจอยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง          ถือเอารอบอยู  
(ซ่ึงธรรมน้ัน)     ดวยปญญา ;   บุคคลน้ัน   เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบ้ืองต่ํา  ๕  เปน  อสังขารปรินิพพายีบุคคล๒.  ภิกษุ ท. !  น่ีแล  เปนบุคคลที่หา
ซึ่งเปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชล ี   
เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
 
 ๑.   บุคคลผูปรินิพานเม่ือครบอายุ     คือพระอนาคามี      ท่ีมีอายุเกินก่ึงกําหนดหรือพอจดอายุประมาณ 
ก็ไดบรรลุอหัตตผล    แลวก็ปรินิพพาน. 
 ๒.  บุคคลผูปรินิพพานโดยไมตองทําความเพียรมาก. 
 



๔๕๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอกีคือ    บุคคลบางคนในกรณีน้ี     มีปรกติพจิารณา
เห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู         มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่งอยูเปนประจํา  กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเทีย่ง   เปนผูฝงใจ
อยางติดตอสม่ําเสมอ  ไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง     ถือเอารอบอยู  (ซ่ึง
ธรรมน้ัน)  ดวยปญญา ;  บุคคลน้ัน  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบ้ืองต่ํา 
๕    เปน  สสังขารปรินิพพายีบุคคล๑.  ภิกษุ ท. !  น่ีแล  เปนบุคคลที่หก ซ่ึงเปน
ผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ  ควรแกของทําบุญ  ควรทําอัญชล ี เปนเน้ือ
นาบุญของโลก     ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
 
 
           ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอกีคือ    บุคคลบางคนในกรณีน้ี     มีปรกติพจิารณา
เห็นความไมเที่ยง   ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอยู      มีความกําหนดหมายใน
ความไมเทีย่งอยูเปนประจํา      กําหนดรูพรอมเฉพาะในความไมเที่ยง    เปนผูฝง
ใจอยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองในความไมเที่ยง      ถือเอารอบอยู 
(ซ่ึงธรรมน้ัน)   ดวยปญญา ;    บุคคลน้ัน  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
เบ้ืองต่ํา  ๕  เปน ผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปสูอกนิฏฐภพ๒. ภิกษุ ท. ! น่ีแล เปน
บุคคลที่เจ็ด ซ่ึง เปนผูควรแกของบูชา ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร
ทําอัญชลี   เปนเน้ือนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
 
 ๑.   บุคคลผูปรินิพพาน   โดยตองทําความเพียรมาก. 
              ๒.  บุคคลผูละสัญโญชนเบ้ืองตํ่า    ๕   อยางไดแลว    จักเกิดโดยวิธีแหงโอปปาติกะกําเนิด    ในช้ัน 
สุทธาวาสขึ้นไปจนถึงช้ันอกนิฏฐภพ     แลวละสัญโญชน เ บ้ืองบนเพ่ิมขึ้นอีก   ๕   อยาง     ก็บรรลุอรหัตตผล         
แลวก็ปรินิพพานในที่น้ัน. 



หมวดท่ี ๑๙   วาดวยเนื้อนาบุญของโลก                                    ๔๕๗ 
 

 

(อีกสูตรหน่ึง)๑ 

           ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลาน้ี  เปนผูควรแกของบูชา  ควรแกของ
ตอนรับ    ควรแกของทําบุญ    ควรทําอัญชลี      เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมี 
นาบุญอื่นย่ิงกวา.    เจ็ด จําพวกอะไรบางเลา ?    เจ็ด จําพวก คือ :- 
           ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี   มีปรกติพิจารณาเหน็ความเปนทุกข
ในสังขารท้ังหลายท้ังปวง  เปนอยู. _ _ _ฯลฯ_ _ _ (ขอความตอไปของสูตรน้ีเปนไปทํานอง
เดียวกันกับสูตรกอน  ผิดกันแตสูตรน้ี   กลาวถึงความเปนทุกข   แทนท่ีจะกลาวถึงความไมเท่ียง ,    ผูอานอาจ

เติมขอความใหเต็มไดดวยตนเอง       โดยใสคําวา     “ความเปนทุกข ”   แทนคําวา    “ความไมเท่ียง”  เทาน้ัน       

จึงไมเรียงไวตลอดท้ังสูตร ในท่ีน้ี). 

(อีกสูตรหน่ึง)๒ 

           ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลาน้ี     เปนผูควรแกของบูชา     ควรแก
ของตอนรบั   ควรแกของทําบญุ   ควรทําอัญชลี   เปนเน้ือนาบุญของโลก   ไมมี
นาบุญอื่นย่ิงกวา.     เจ็ด จําพวกอะไรบางเลา ?     เจ็ด จําพวกคือ :- 
           ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี       มีปรกติพิจารณาเห็นความเปน
อนัตตาในธรรมท้ังหลายท้ังปวง เปนอยู._ _ _ฯลฯ_ _ _(ขอความตอไปของสูตรน้ี  ก็เปน 

ไปทํานองเดียวกับสูตรแรก  ผิดกันแตสูตรน้ี  กลาวถึงความเปนอนัตตา   แทนท่ีจะกลาวถึงความไมเท่ียง   และ

ความเปนทุกข,    ผูอานอาจเติมขอความใหเต็มไดดวยตนเอง   จึงไมเรียงไวตลอดท้ังสูตร). 

(อีกสูตรหน่ึง)๓ 

           ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลาน้ี     เปนผูควรแกของบูชา     ควรแก
ของตอนรบั   ควรแกของทําบญุ   ควรทําอัญชลี   เปนเน้ือนาบุญของโลก   ไมมี
นาบุญอื่นย่ิงกวา.     เจ็ด จําพวกอะไรบางเลา ?     เจ็ด จําพวกคือ :- 
 
 

๑,  ๒,  ๓.   บาลี   พระพุทธภาษิต   สตฺตก.   อํ.   ๒๓/๑๔/๑๗. 



๔๕๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

           ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี   มีปรกติพิจารณาเห็นความเปนสุข
ในนิพพานเปนอยู   มีความกําหนดหมายในความเปนสุขอยูเปนประจํา กําหนด
รูพรอมเฉพาะในความ เปนสุขเปนผูฝงใจอยางติดตอสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรอง
ในความเปนสุข    ถือเอารอบอยู   (ซึ่งธรรมน้ัน)    ดวยปญญา ;  บุคคลน้ัน     ได
กระทําใหแจง    ซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได     เพราะความส้ิน
ไปแหงอาสวะทั้งหลาย    ดวยปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมน้ี      เขาถึงแลวแล
อยู.    ภิกษุ ท. !   น่ีแล   เปน   บุคคลแรก    ซ่ึงเปนผูควรแกของบูชา   ควรแกของ
ตอนรับ      ควรแกของทําบุญ      ควรทําอัญชลี    เปนเน้ือนาบุญของโลก      ไมมี
นาบุญอื่นย่ิงกวา. 
           ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอกีคือ บุคคลบางคนในกรณีน้ี มีปรกติพิจารณาเห็น
ความเปนสุขในนิพพานเปนอยู           มีความกําหนดหมายในความเปนสุขอยูเปน
ประจํา   กําหนดรูพรอมเฉพาะในความเปนสุข     เปนผูฝงใจอยางติดตอสม่ําเสมอ
ไมขาดตกบกพรองในความเปนสุข  ถือเอารอบอยู    (ซ่ึงธรรมน้ัน)    ดวยปญญา ;
อน่ึง   ความส้ินอาสวะ   และความส้ินชีวิต   ของบุคคลน้ัน     มีข้ึนไมกอนไมหลัง
กวากัน (คือมรณภาพพรอมกับความส้ินอาสวะ).     ภิกษุ ท. !   น่ีแล เปน บุคคลท่ี
สอง     ซ่ึงเปนผูควรแกของบูชา    ควรแกของตอนรับ    ควรแกของทําบญุ    ควร
ทําอัญชลี      เปนเน้ือนาบุญของโลก     ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา. 
           ภิกษุ ท. ! ขอตอไปอกีคือ     บุคคลบางคนในกรณีน้ี    มีปรกติพจิารณา
เห็นความเปนสุขในนิพพานเปนอยู       มีความกําหนดหมายในความเปนสุข
อยูเปนประจํา     กําหนดรูพรอมเฉพาะในความเปนสุข       เปนผูฝงใจอยางติดตอ
สม่ําเสมอ   ไมขาดตกบกพรองในความเปนสุข    ถือเอารอบอยู  (ซ่ึงธรรมน้ัน)
ดวยปญญา ;       บุคคลน้ัน      เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องตํ่า  ๕
เปนอันตราปรินิพพายีบุคคล.     _ _ _ท่ีสาม     ซ่ึงเปนผูควรแกของบูชา_ _ _เปน
เน้ือนาบุญของโลก    ไมมีนาบญุอื่นย่ิงกวา ;  บุคคลน้ัน  เพราะความส้ินไปรอบ



หมวดท่ี ๑๙   วาดวยเนื้อนาบุญของโลก                                    ๔๕๙ 
 

 

แหงสัญโญชนเบื้องตํ่า   ๕   เปนอุปหัจจปรนิิพพายีบุคคล,_ _ _ท่ีสี ่  ซ่ึงเปนผูควร
แกของบชูา_ _ _เปนเน้ือนาบุญของโลก     ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา ;   บุคคลน้ัน
เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องตํ่า  ๕ เปนอสังขารปรินิพพายีบุคคล, 
_ _ _ท่ีหา  ซ่ึงเปนผูควรแกของบูชา_ _ _เปนเน้ือนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอื่น
ย่ิงกวา ;      บุคคลน้ัน   เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชนเบือ้งตํ่า    ๕    เปน 
สสังขารปรินิพพายีบคุคล,_ _ _ท่ีหก ซ่ึงเปนผูควรแกของบูชา_ _ _เปนเน้ือนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบญุอืน่ย่ิงกวา ; บุคคลน้ันเพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชน
เบื้องตํ่า ๕    เปนผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ.    ภิกษุ ท. !  น่ีแล   เปน
บุคคลท่ีเจ็ด   ซ่ึงเปนผูควรแกของบูชา    ควรแกของตอนรับ    ควรแกของทําบุญ
ควรทําอัญชลี    เปนเน้ือนาบุญของโลก   ไมมีนาบญุอืน่ย่ิงกวา๑. 
 
           ภิกษุ ท. ! บุคคล เจ็ด จําพวกเหลาน้ีแล    เปนผูควรแกของบูชา      ควร
แกของตอนรับ     ควรแกของทําบุญ     ควรทําอัญชลี     เปนเน้ือนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา. 
 

เนื้อนาบุญ   เกิดจากการไมลืมคําปฏญิาณ๒ 
 
           ภิกษุ ท. ! บุคคล แปด จําพวกเหลาน้ี  เปนผูควรแกของบูชา ควรแก 
 
 
 
 ๑.   ขอความแหงสูตรน้ี     แปลกจากท่ีเราเคยทราบกันวา     ความเปนอาหุเนยยบุคคลน้ันครอบคลุมลงมา 
ถึง   พระสกทาคามี   และพระโสดาบันดวย,    จะยุติเปนอยางไร    ขอฝากทานผูรูท้ังหลายชวยวินิจฉัยตอไป. 
 ๒.   บาลี   พระพุทธภาษิต   อฏฐก.   อ.   ๒๓/๓๐๑/๑๔๙,       ตรัสแกภิกษุท้ังหลาย. 
 



๔๖๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ของตอนรับ      ควรแกของทําบุญ      ควรทําอัญชลี       เปนเน้ือนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.    แปด จําพวกอะไรบางเลา ?  แปด จําพวกคือ :- 
 (๑)    พระโสดาบัน, 
 (๒)    พระผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผล, 
 (๓)    พระสกทาคาม,ี 
 (๔)    พระผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงสกทาคามิผล, 
 (๕)    พระอนาคาม,ี 
 (๖) พระผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอนาคามิผล, 
 (๗)    พระอรหันต, 
 (๘)    พระผูปฏิบัติเพ่ือความเปนพระอรหันต. 
 
           ภิกษุ ท. ! บุคคล   แปด   จําพวกเหลาน้ีแล            เปนผูควรแกของบูชา
ควรแกของตอนรับ      ควรแกของทําบุญ      ควรทําอัญชลี     เปนเน้ือนาบุญของ
โลก     ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา. 
 

“ผูปฏิบัติแลว ๔ จําพวก   และผูตั้งอยูในผลแลว   ๔   จําพวก 
น่ีแหละ   สงฆ ที่เปนคนตรง,         เปนผูตั้งมั่นแลวในปญญา 
และศลี         ยอมกระทําใหเกิดบุญอื้นเน่ืองดวยอปุธิ๑       แก 
มนุษยทั้งหลาย     ผูมคีวามตองการดวยบุญ         กระทําการ 
บูชาอยู;      ทานที่ใหแลวในสงฆ     จึงมผีลมาก”. 

 
๑.   บาลีวา     “โอปธิก”    มีคําแกว า      “อตฺตภาวชนกปฏิสนฺ ธิปวตฺ ติ วิปากทายกา”        ซึ่ งแปลว า  

“เปนผูใหเกิดอัตตภาพและใหวิบากอันเปนไปเพ่ือการปฏิสนธิใหม”. 



หมวดท่ี ๑๙   วาดวยเนื้อนาบุญของโลก                                    ๔๖๑ 
 

 

เนื้อนาบุญ  เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ๑ 

           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ       เมื่อประกอบดวยองคประกอบหาอยางแลว      ยอม
เปนผูควรแกของบูชา         ควรแกของตอนรับ        ควรแกของทําบุญ        ควรทํา
อัญชลี  เปนเน้ือนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.  องคประกอบหาอยาง
อะไรบางเลา ?    หาอยางคือ    ภิกษุในกรณน้ีี : 
         (๑)    เปนผูสมบูรณดวย  ศีล. 
         (๒)   เปนผูสมบูรณดวย  สมาธิ. 
         (๓)   เปนผูสมบูรณดวย  ปญญา. 
         (๔)   เปนผูสมบูรณดวย  วิมุตติ. 
         (๕)   เปนผูสมบูรณดวย  วิมุตติญาณทัสสนะ. 

(อีกสูตรหน่ีง)๒ 

 (๑)    เปนผูประกอบดวย  สีลขันธอันเปนอเสขะ. 
         (๒)   เปนผูประกอบดวย  สมาธิขันธอันเปนอเสขะ. 
         (๓)   เปนผูประกอบดวย  ปญญาขันธอันเปนอเสขะ. 
         (๔)   เปนผูประกอบดวย  วิมุตติขันธอันเปนอเสขะ. 
         (๕)   เปนผูประกอบดวย  วิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนอเสขะ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ         เมื่อประกอบดวยองคประกอบหาอยางเหลาน้ีแลว   
 
 

 
๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๕๒/๑๐ 

 ๒.  บาลี   พระพุทธภาษิต   ปฺจก.   อํ.   ๒๒/๑๕๒/๑๐๘. 
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ยอมเปนผูควรแกของบูชา     ควรแกของตอนรับ        ควรแกของทําบุญ         ควร
ทําอัญชลี      เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมนีาบุญอื่นย่ิงกวา. 

เนื้อนาบุญ   เกิดเพราะไดรบัการฝกตามลําดับ๑ 

           ภัททาลิ ! พวกเธอ   ยังมีอะไร ๆ  นอยนัก   ครั้งเมื่อเราไดแสดงธรรม-- 
ปริยายเปรียบดวยมาอาชาไนยหนุม  ใหแกพวกเธอท้ังหลาย   โดยสมัยน้ัน.  เธอ 
ยังระลึกอุปมาเรื่องน้ันไดอยูหรือ ? 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ก็อุปมาเรื่องน้ัน    ขาพระองคระลึกไมไดแลว    พระเจาขา”. 

           ภัททาลิ ! ในขอที่ระลึกไมไดน้ัน    เธออาศัยอะไรเปนเหตุเลา ? 
         “ข าแตพระองคผู เ จ ริญ  !       เพราะ เหตุว า      ข าพระองค น้ัน         มิได ทําใหสมบูรณดวยสิกขา

ในคําส่ังสอนของพระศาสดามาส้ินเวลานานนักหนาแลว    พระเจาขา”. 

           ภัททาลิ ! น่ัน  มิใชเหตุ,     น่ัน  มิใชปจจัยดอก.         ที่แทน้ันเราคอย
จับดูใจของเธอดวยใจของเรามานานชา      จนทราบวา   “โมฆบุรษุผูน้ี      เมื่อเรา
กําลังแสดงธรรมอยู            ก็หาไดทําตนใหเปนคนมคีวามตองการดวยธรรมไม
กลับไมสนใจ     ไมประมวลเอาเขามาดวยใจทั้งหมด     ไมเงี่ยโสตลงฟงธรรม”
ดังน้ี.   ภัททาลิ !     ก็แตวา   เราจักแสดงธรรมปริยายเปรียบดวยมาอาชาไนยหนุม
ใหแกเธอซํ้าอีก,   เธอจงฟงธรรมปริยายน้ัน    ทําในใจใหสําเร็จประโยชนเถิด,  
เราจักกลาวบัดน้ี. 
 

๑.    บาลี   พระพุทธภาษิต   ภัททาลิสูตร    ม.   ม.    ๑๓/๑๗๕/๑๗๓,    ตรัสแกพระภัททาลิ    ผูหัวดื้อ
ถือรั้น       ไมยอมทําตามคําวิงวอนของพระพุทธองคท่ีทรงช้ีชวนวา      “มาเถิด     แมพวกเธอท้ังหลาย     ก็จง
ฉันโภชนะแตในท่ีน่ังแหงเดียว.       พวกเธอท้ังหลาย      เม่ือฉันอยูซึ่งโภชนะแตในท่ีน่ังแหงเดียว       จักรูสึก
ความท่ีเปนผูมีอาพาธนอย    มีทุกขนอย    มีความเบากายกระปร้ีกระเปรา    มีกําลังและมีความผาสุก”     ดังน้ี.
แตเม่ือทานภัททาลิไดฟงธรรมเรื่อง     “อุปมาดวยมาอาชาไนยหนุม”      ซ้ําเปนครั้งท่ีสองก็กลับใจได      และ
เขาใจซาบซ้ึงในพระพุทธดํารัสน้ัน    มีใจสูงขึ้นดวยปติแลว. 
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 เ ม่ือทานภัททาลิทูลสนองพระพุทธดํารัสแลว ,     พระผู มีพระภาคเจา      จึงไดดํารัสพระพุทธวจนะ        
น้ีตอไปวา  :- 

           ภัททาลิ ! เปรียบเหมอืนคนฝกมาผูสามารถ  ไดมาอาชาไนยพันธุดีมาแลว
ในชั้นแรก        ยอมฝกใหรูจัก  การรับสวมบังเหียนกอน.         เมื่อมาน้ันถูกฝกให
รูจักการรับสวมบังเหียนอยู,  พยศตาง ๆ ที่มาประพฤติเปนขาศึกเปนหลักตอเสพ
ผิดดิ้นรน  เหมือนลักษณะของมาที่ยังไมเคยถูกฝกน้ันก็ยังมีอยูบาง.   มาน้ันเพราะ
ถูกฝกเนือง ๆ       และถูกฝกซํ้า ๆ ซาก ๆ เขาก็หมดพยศ      ในขอที่ไมรับสวม
บังเหียนน้ัน. 
 
           ภัททาลิ ! เมื่อใด  มาอาชาไนยพนัธุดีตัวน้ัน  ถูกฝกเนือง ๆ    และถูกฝก
ซํ้า ๆ ซาก ๆ เขา   จนหมดพยศในขอน้ันแลว,     เมื่อน้ัน   คนฝกมา   จึงทําการฝก
มาตัวน้ัน     ใหย่ิงข้ึนไป    ใน การเทียมแอก.       เมื่อมาน้ันถูกฝกใหรูจักการเทียม
แอกอยู,   พยศตาง ๆ   ที่มาประพฤติเปนขาศึกเปนหลักตอเสพผิดดิ้นรน เหมือน
ลักษณะของมาที่ยังไมเคยถูกฝกน้ันก็ยังมีอยูบาง.    มาน้ัน    เพราะถูกฝกเนือง ๆ  
และถูกฝกซํ้า ๆ ซาก ๆ เขา    ก็หมดพยศ    ในขอที่ไมรบัแอกน้ัน. 
 
           ภัททาลิ ! เมื่อใด  มาอาชาไนยพนัธุดีตัวน้ัน  ถูกฝกเนือง ๆ    และถูกฝก
ซํ้า ๆ ซาก ๆ เขา   จนหมดพยศในขอทีไ่มรับแอกน้ันแลว,   เมื่อน้ัน    คนฝกมา 
จึงทําการฝกมาตัวน้ันใหย่ิงข้ึนไป :- 
 (๑)   ในการแยกขากระโดดแผล็วขึ้นพรอมกนัทั้งสี่ขา, 
         (๒)   ในการเอ้ียวตะแคงตัวเปนวงกลมจนผูขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได, 
         (๓)   ในการสามารถว่ิงจดแตปลายกีบจนไมเกดิเสียง, 
         (๔)   ในความเร็วทั้งทหีนีทีไล , 
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 (๕) ในการไมกลัวเสยีงอึกทึกทุกชนิด, 
          (๖) ในการรูคุณคาของพระราชา, 
          (๗)   ในการทําตัวใหสมกับเปนวงศพระยามา, 
          (๘)   ในความเร็วเลิศ, 
           (๙)   ในความเปนยอดมา, 
         (๑๐)  ในความควรแกการฟงแตคําที่น่ิมนวล. 
           ภัททาลิ ! มาน้ัน เพราะถูกฝกเนือง ๆ และถูกฝกซํ้า ๆ ซาก ๆ เขาก็หมด
พยศตาง  ๆ  ในสิบขอเหลาน้ัน. 
           ภัททาลิ ! เมื่อใด  มาอาชาไนยพนัธุดีตัวน้ัน   ถูกฝกเนือง ๆ  และถูกฝก
ซํ้า ๆ ซาก ๆ เขา  จนกระทั่งหมดพยศทุกอยางแลว,   เมื่อน้ัน   คนฝกมาก็ยอมฝก
มาตัวน้ันเพิ่มเติมใหย่ิงข้ึนไป    โดยทัง้คุณภาพและกําลงั. 
           ภัททาลิ ! มาอาชาไนยพันธุดี ที่ประกอบดวยองคคุณสิบอยางเหลาน้ีแลว
ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา   เปนราชพาหนะได  และนับวาเปนของคูบารมี
ของพระราชาดวย ; 
           ภัททาลิ ! ฉันใดก็ฉันน้ัน  :    ภิกษุ         เมื่อประกอบดวยองคประกอบ
สิบอยางแลว        ยอม เปนผูควรแกของบูชา        ควรแกของตอนรับ        ควรแก
ของทําบุญ   ควรทําอัญชล ี    เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
องคประกอบสิบอยางอะไรบางเลา ?    สิบอยางคือ    ภิกษุในกรณีน้ี : 
 (๑)     เปนผูประกอบดวย    สัมมาทิฏฐิอันเปนอเสขะ. 
          (๒)    เปนผูประกอบดวย    สัมมาสังกัปปะอันเปนอเสขะ. 
          (๓)    เปนผูประกอบดวย    สัมมาวาจาอันเปนอเสขะ. 
       (๔)    เปนผูประกอบดวย    สัมมากัมมันตะอันเปนอเสขะ. 
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 (๕)    เปนผูประกอบดวย    สัมมาอาชีวะอันเปนอเสขะ. 
        (๖)    เปนผูประกอบดวย    สัมมาวายามะอันเปนอเสขะ. 
        (๗)    เปนผูประกอบดวย    สัมมาสติอันเปนอเสขะ. 
        (๘)    เปนผูประกอบดวย    สัมมาสมาธิอันเปนอเสขะ. 
           (๙)    เปนผูประกอบดวย    สัมมาญาณอันเปนอเสขะ. 
        (๑๐)  เปนผูประกอบดวย    สัมมาวิมตุติอันเปนอเสขะ. 
           ภิกษุ ท. ! ภิกษุ        เมื่อประกอบดวยองคประกอบสิบอยางเหลาน้ีแลว
ยอมเปนผูควรแกของบูชา      ควรแกของตอนรับ       ควรแกของทําบุญ     ควร 
ทําอัญชลี     เปนเน้ือนาบุญของโลก     ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา. 
 

พินัยกรรม  ของ  “พระสังฆบิดา”๑ 
 

ภิกษุ ท. !  บัดน้ี ตถาคต ขอเตือนพวกเธอทัง้หลายไว วา : 
“สังขารท้ังหลาย   มีความเสือ่มไปเปนธรรมดา. 
พวกเธอท้ังหลาย   จงทํา  ความไมประมาท 

ใหถึงพรอม  เถิด”   ดังน้ี. 
 

น่ีแล  เปนพระวาจาท่ีตรัสคร้ังสดุทายของพระตถาคตเจา. 
 

หมวดทีส่ิบเกา จบ. 
 

____________________ 
 
 

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   มหาปรินิพพานสูตร   มหา.   ที.   ๑๐/๑๘๐/๑๔๓. 





 

 

 
 
 

 
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 

   จบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

๔๖๗ 
 

ปทานุกรม 
ของขุมทรัพยจากพระโอษฐ ๒,๕๖๑ คํา 

(เรียงลําดับตามหลักอักษรไทย) 

______________ 
                               ก 
                                    (สวนคําขนาบ) 
กระพี้ไมเขาใจวา “แกน” ๑๔๕   การกระทําตามลําดับ ๓๖๓ 
กลองเข็มถูกเอาไป ๖๔    การขึงสายพิณพอเหมาะ ๒๗๖ 
กลั้นอุจจาระปสสาวะ -    การจับงูอยางม่ันคง ๓๕๐ 
            - คลกุคลีอยูในสกุล ๑๖๙   การเจริญพรหมวิหาร ๔๐๖/๔๔๕ 
กอดกองไฟเปนการดี ๑๒    การเจริญมรณสติ ๒๘๐ 
กังสฬกะ (สตัวกินคูถเปนอาหาร) ๕๙   การฉันขาวที่คุมคาไมเสียเปลา ๓๓๘ 
กา (สัตวกินจุ - สะสมของกิน) ๑๖๖   การชักชวนในการกระทําทางกาย ๓๒๘ 
กินกอนเหล็กแดงดีกวา ๘๐    การชักชวนในการกระทําทางวาจา ๓๒๘ 
เกี่ยวพันดวยเมถุน ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/   การชักชวนในการบําเพ็ญทางจิต ๓๒๘ 
                              ๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕   การชักชวนในการหยุดพูดพลาม ๓๐๕ 
แกลงกลาวเท็จท้ังท่ีรูวาเปนเท็จ ๕   การชักชวนในการหลีกจากหมู ๓๐๕ 
       การชักชวนในความเห็นชอบ ๓๐๕  
                            (สวนคําชี้ชวนวิงวอน)    การชักชวนในปาติโมกขสังวร ๓๐๔ 
กลองศึกของกษัตริยทสารหะ ๑๐๗   การชักชวนในอินทรียสังวร ๓๐๔ 
กายถูกแทงเสียดีกวา ๒๔๐    การเดินทําความเพียร ๔๑๑ 
   การไดขาวเปลือกของชาวนา ๒๑๓ 
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การไดฌานโดยงาย ๔๒๙    การไปหาผูพหุสูต ๓๖๐   
การไดมรรคผล ๒๑๓     การแผเมตตา ๒๕๐/๓๒๗ 
การต้ังความเพียรแตพอดี ๒๗๗   การพิจารณากอนฉันอาหาร ๓๖๔ 
การต้ังความหวัง ๒๗๖    การพิจารณานิวรณ ๓๘๘ 
การต้ังมโนวิตก ๒๕๒     การพิจารณาใหเห็นธรรม ๒๙๑ 
การต้ังสติถึงผูมีศีล ๓๐๗    การมีความเห็นเสมอกัน ๓๐๔ 
การถูกเลื่อย ๒๕๐     การมีธรรมอันเปนสรณะ ๒๗๙ 
การทดนํ้าใหไหลกลับ ๔๑๔    การมีพนักพิงส่ีดาน ๒๖๘ 
การนอนทําความเพียร ๔๑๒    การมีศีลเสมอกัน ๓๐๔ 
การนอนหลับดีกวา ๒๔๐    การไมแกลงทําผิดจากคําสอน ๓๕๗ 
การน่ังคูบัลลังก ๒๗๖     การไมลุอํานาจแกตัณหา ๓๐๖ 
การน่ังงวงในปา ๓๑๕     การไมหยุดเลิกในระหวาง ๓๐๘ 
การน่ังทําความเพียร ๔๑๒    การไมหลงรักในเวทนา ๒๕๓ 
การน่ังสมาธิในปา ๓๑๕/๓๑๖    การยืนทําความเพียร ๔๑๒ 
การบรรพชาท่ีไมเปนหมัน ๓๗๙   การเรียกหาตถาคต ๓๕๗ 
การบริโภคที่ไมเปนอันตราย ๓๒๗   การลวงสิกขาบทเล็กนอย ๔๑๖ 
การบูชาอันสูงสุด ๓๖๙    การเลาเรียนสูตรท่ีถือมาถูก ๓๕๕ 
การปฏิบัติตามคําสอน -    การศึกษา ๒๑๕ 
            - ควรทําใหมาก ๒๘๐/๒๘๑   การสมาคม ๓/๑๙๑/๑๙๔  
การปฏิบัติที่เปนไปชาและเร็ว ๒๘๑   การสมาทาน ๒๑๒/๒๑๓/๒๑๔/๒๑๖/ 
การปฏิบัติที่เรียกวา -                        ๒๒๑/๒๒๙/๒๘๓/๓๐๔ 
            - อธิศีลสิกขา ๒๑๒    การสอบทานตัวเอง ๒๗๒   
การประคองจิต ๒๙๕                          การสําเหนียกใจ ๖/๕๔/๕๖/๕๗/๕๘/              
การเปนอยูอยางบรรพชิต ๒๖๔         ๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๘/
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๗๒/๗๔/๙๕/๑๒๖/๑๕๓/๑๖๙/   กิจแหงวิเวกธรรม ๑๘๐/๓๕๕ 
๑๙๓/๑๙๕/๒๑๒/๒๑๓/๒๑๕/   เกพลี (เกวลี) ๓๓๔ 
๒๓๘/๒๕๐/๒๖๑/๒๖๔/๓๓๓/ 
๓๕๓/๓๖๘/๓๖๙/๓๗๙      (สวนศัพทธรรมะ) 

การหลีกเรน ๒๗๗/๓๓๓    กฎเกณฑการศึกษาตามลําดับ ๓๖๓ 
การอยูใกลบาน ๓๑๕/๓๑๖    กระจกเงาสองดู ‘กรรม’ ๖ 
การอยูแบบพระอริยเจา ๒๖๗    ‘กระดอง’ ของมโนวิตก ๒๕๒ 
การออกบวช  ๑๓๙/๑๔๑/๑๔๒/   กระแสแหงธรรม ๔๒๖ 
                         ๑๔๔/๓๙๖    กระแสแหงสัทธา ๔๒๖ 
การอาศัยคําขาวที่หาไดเอง ๒๖๕   กลิ่น ๒๙/๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/๒๓๗/ 
การอาศัยโคนไม ๒๖๕     ๓๔๐ 
การอาศัยในวิหาร ๒๑     “กลิ่นเหม็นคาว” ๘๖ 
การอาศัยผาบังสุกุล ๒๖๕    กองปญญา ๑๙๔ 
การอาศัยหยูกยาอันประกอบ -    กองปญญาอันเปนอเสขะ ๓๓๔/๔๒๖ 

- ข้ึนดวยมูตรเนา ๒๖๕   กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปน - 
‘การลวงไปแหงเรา’ ๒๗๙             - อเสขะ ๔๒๗ 
กิจของพระศาสดาท่ีจะพึงทําแก -   กองวิมุตติอันเปนอเสขะ ๔๒๘ 

- สาวก ๑๘๙     กองศีล ๑๙๔ 
กิจของสมณะ ๒๑๒     กองศีลอันเปนอริยคุณ ๒๑๑ 
กิจท่ีตองทํากอน ๒๑๓     กองศีลอันเปนอเสขะ ๓๓๔/๔๒๖/๔๒๗ 
กิจท่ีตองทําตอไป ๒๑๖    กองสมาธิ ๑๙๔ 
กิจท่ีตองทําใหยิ่งข้ึนไปอีกยังมี ๓๘๐/๓๘๑/  กองสมาธิอันเปนอเสขะ ๔๒๘ 
                 ๓๘๒/๓๘๓/๓๘๔/๓๘๕/๓๘๖  กัสสปะ (เถระ) ๑๑๗/๑๘๑/๑๘๔/ 
กิจท่ีตองรบีทํา (คือ) ๒๑๔      ๔๓๐/๔๓๓ 
       กามคุณ ๙๕/๑๓๘/๑๗๒/๓๑๔ 
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กามเปนเครื่องลาม ๙๗    การกําหนดความปฏิกูล - 
กามเปรียบดวยของยืม ๔๓/๔๕    - ในอาหาร ๒๘๒ 
กามเปรียบดวยเขียงสับเน้ือ ๔๓/๔๕   การกําหนดความไมเท่ียง - 
กามเปรียบดวยคบเพลิงหญัา ๔๓/๔๕    - ในสังขาร ๒๘๒ 
กามเปรียบดวยความฝน ๔๓/๔๕   การกําหนดความไมนายินดี - 
กามเปรียบดวยชิ้นเนื้อ ๔๓/๔๕    - ในโลก ๒๘๒ 
กามเปรียบดวยทอนกระดูก ๔๓/๔๕   การกําหนดในความตาย ๒๘๒ 
กามเปรียบดวยผลไม ๔๓/๔๕    การกูหนี้ ๓๘๘ 
กามเปรียบดวยหลุมถานเพลิง ๔๓/๔๕  การขับเพลง (คือ) ๓๖๗ 
กามเปรียบดวยหอกและหลาว ๔๓/๔๕  การคอยเข่ียไขขาง ๓๕๙  
กามเปรียบดวยหัวงูพิษ ๔๓/๔๕   การคิดประกอบดวยเมตตา ๓๐๓ 
กามมีความคับแคนใจมาก ๔๓/๔๕   การฆาในวินัยของพระอริยเจา ๑๒๐ 
กามมีทุกขมาก ๔๓/๔๕    การจํานงหวัง ๒๒๙ 
กามมีรสอรอยนอย ๔๓/๔๕    การชําระจิต ๒๘๔ 
กามราคะ (สัญโญชน) ๔๑๘    การไดเสวยสุข ๔๐๖ 
กายกรรมอันคดโกง ๑๐    การตามรักษาจิตท่ีเปนสมาธิ ๓๑๖ 
กายกรรมอันผิดแนว ๘๒    การติดเรือนจํา ๓๘๘ 
กายคตาสติ ๓๐/๒๓๘     การต่ืนที่เต็มไปดวยวิตก ๒๔๐ 
กายเปนเครื่องลาม ๙๗     การถูกตองธรรม - 
กายสมาจาร ๓๘๐      - ดวยความหลุดพน ๒๙๑ 
กายสักขี (คือ) ๙๑     การถูกตองวิโมกขดวยนามกาย ๓๗๖ 
การกระทําประกอบดวยเมตตา ๑๑๓/   การทําการงานอันถูกตอง ๑๙๗ 
 ๓๐๓/๓๖๒     การทําความเพียรเพื่อใหรู ๓๕๑ 
การกลาวที่เปนประโยชน ๓๕๑   การทําท่ีสุดแหงกองทุกข ๑๓๕/๑๔๔ 
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การทําทุกขใหเจริญ ๑๕๕    การประกอบธรรมเครื่องต่ืน ๓๘๕ 
การทํานิพพิทาวิราคะใหถึงพรอม ๒๕๖  การประกอบธรรมเครื่องสงบ ๒๒๙ 
การทํายถาภูตญาณทัสสนะ -     การประกอบวิปสสนา ๒๒๙ 

- ใหถึงพรอม ๒๕๖    การประกอบสติสัมปชัญญะ ๓๘๕ 
การทําวิมุตติใหแจง ๔๒๙    การปดแผล ๓๕๙ 
การทําวิมุตติญาณทัสสนะ -     การเปนทาส ๓๘๘ 

- ใหถึงพรอม ๒๕๖    การเปนโรค ๓๘๘   
การทําศีลใหถึงพรอม ๒๕๕/๒๕๖   การผูกกับเสาเข่ือน ๒๓๗ 
การทําศีลใหสมบูรณ ๒๒๙    การพนจากทาส ๓๘๘ 
การทําสัมมาสมาธิใหถึงพรอม ๒๕๖   การพิจารณาเห็นความทุกข ๔๕๗ 
การทําสิกขาใหบริบูรณ ๒๙๑    การพิจารณาเห็นความ -  
การทําอุปธิใหเจริญ ๑๕๕     - เปนอนัตตา ๔๕๗ 
การนอนหลับเปนเครื่องลาม ๙๗   การพิจารณาเห็นความไมงาม -  
การนอนอยางราชสีห ๒๘๔/๓๖๕/๓๘๕   - ในกาย ๒๘๒ 
การนอมจิตไปเพ่ือความเพียร ๓๔๑   การพิจารณาเห็นความไมเท่ียง ๔๕๓ 
การนําทรัพยขามทางกันดาร ๓๘๘   การพิจารณาเห็นความสุข -  
การบรรลฌุาน ๓๘๘/๓๘๙/๓๙๐/    - ในนิพพาน ๔๕๘ 

๓๙๑     การพูดจาอันถูกตอง ๑๙๗ 
การบรรลถุึงท่ีพนภัย ๓๘๘    การพูดท่ีเปนความสบาย ๑๙๔ 
การบําเพ็ญจิตอันผิดแนว ๘๒    การพูดประกอบดวยเมตตา ๓๐๓ 
การปฏิบัติในจิตอันยิ่ง  ๒๑๒/๒๑๓/   การฟอนรํา (คือ) ๓๖๗ 

๒๑๔    การภาวนา ๔๕๑ 
การปฏิบัติในปญญาอันยิ่ง ๒๑๓/๒๑๔  การมีกายสังขารอันสงบ ๒๗๐ 
การปฏิบัติในศีลอันยิ่ง  ๒๑๒/๒๑๓/๒๑๔ 
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การมีความดําริไมขุนมัว ๒๖๙    การละอุปธิ ๓๕๓/๔๐๘ 
การมีจิตหลุดพนดวยดี ๒๗๐    การเลี้ยงชีวิตผิดทาง ๒๐๗/๒๐๘/๒๐๙/ 
การไมผูกเวร ๑๕๘      ๒๑๐/๒๑๑ 
การรักษาจิตท่ีหลุดพนแลว ๓๑๖   การเลี้ยงชีวิตอันถูกตอง ๑๙๗ 
การรูจักความยวนใจ ๒๕๙    การเวนกลาวคําหยาบ ๒๐๐ 
การรูจักโทษอันตํ่าทราม ๒๕๙   การเวนคําสอเสียด ๑๙๙ 
การรูจักมูลฐานท่ีต้ังข้ึน ๒๕๙    การเวนปาณาติบาต ๑๙๙ 
การรูจักรูป ๓๕๘     การเวนพูดเพอเจอ ๒๐๐ 
การรูจักลาภสักการะ ๒๖๐    การเวนมุสาวาท ๑๙๙ 
การรูจักหนาตาของมานะ ๓๕๔   การเวนอทินนาทาน ๑๙๙ 
การรูจักอุบายเปนทางพน ๒๕๙   การสังวรดวยความรู ๒๕๒ 
การละกรรมอันมิใชพรหมจรรย ๑๙๙   การสํารวมดวยปาติโมกขสังวร ๒๘๓/ 
การละการแสวงหา ๒๖๙     ๓๐๔/๓๖๔/๔๒๘/๔๔๒ 
การละกิเลสดวยการงดเวน ๔๕๐   การสํารวมอินทรีย ๒๕๑/๒๘๓/๓๐๕/ 
การละกิเลสดวยการบรรเทา ๔๕๐    ๓๓๓/๓๖๔/๓๘๓/๔๔๗ 
การละกิเลสดวยการสังวร ๔๔๗   การเสวยสุขทางกายและใจ ๒๕๓ 
การละกิเลสดวยการเสพ ๔๔๘   การหมดโรค ๓๘๘ 
การละกิเลสดวยการอดกลั้น ๔๔๙   การหมดหน้ี ๓๘๘ 
การละกิเลสดวยภาวนา ๔๕๑    การหยั่งลงสูนิพพาน ๒๗๙ 
การละความตระหนี่ ๒๓๓    การหลุดจากเรือนจํา ๓๘๘ 
การละตัณหา ๔๐๘     การหลุดพนจากอาสวะ ๒๑๔ 
การละทุกข ๔๐๘     การหัวเราะ (คือ) ๓๖๗ 
การละนิวรณ ๒๔๔/๒๔๗/๓๖๕/๓๘๖  การเห็นสิ่งท่ีรักในโลก ๔๐๘  
การละ ราคะ โทสะ โมหะ ๒๑๕   การอบรมจิตตะ ๒๙๖ 
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การอบรมฉันทะ ๒๙๖     การอบรมอนัตตสัญญา ๓๑๐ 
การอบรมธัมมวิจัย ๒๙๘/๓๐๙   การอบรมอนิจจสัญญา ๓๐๙ 
การอบรมนิโรธสัญญา ๓๑๐    การอบรมอสุภสัญญา ๓๑๐ 
การอบรมปหานสัญญา ๓๑๐    การอบรมอาทีนวสัญญา ๓๑๐ 
การอบรมปญญา ๒๙๖/๒๙๗    การอบรมอุเบกขา ๒๙๘ 
การอบรมปสสัทธิ ๒๙๘    การอารักขาจิตดวยสติ ๒๖๘ 
การอบรมปติ ๒๙๘     กาลยืดยาวฝายอนาคต  ๗๔/๗๕/๗๖/ 
การอบรมวิมังสา ๒๙๖       ๗๗/๑๐๖/๑๐๗/ 
การอบรมวิราคสัญญา ๓๑๐       ๑๗๘/๑๗๙/๑๘๐ 
การอบรมวิรยิะ ๒๙๖/๒๙๗    กิเลสดังนํ้าฝาด ๑๙๕ 
การอบรมสติ  ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/๒๙๖/  กิเลสทางกายวาจาใจ ๑๙๕ 

           ๒๙๗/๒๙๘/๓๐๙   กิเลสที่สะสมอยูในสันดาน ๓๕๔  
การอบรมสติปฏฐาน ๒๙๔    กิเลสเปนเครื่องมัวหมอง ๑๕๔ 
การอบรมสมาธิ ๒๙๖/๒๙๗/๓๐๙   กุศลธรรม  ๓๔๑/๓๔๒ 
การอบรมสัทธา ๒๙๖/๒๙๗    กุศลศีล ๒๒๗ 
การอบรมสัมมัปปธาน ๒๙๔    กุสินารา (เมือง) ๙๒/๓๐๑ 
การอบรมสัมมากัมมันตะ ๒๙๙   กูฏาคารศาลา ๗๑/๗๘/๒๘๒ 
การอบรมสัมมาทิฏฐิ ๒๙๙    เกสี (นักฝกมา) ๑๑๙ 
การอบรมสัมมาวาจา ๒๙๙    แกนสาร ๑/๑๗๕ 
การอบรมสัมมาวายามะ ๒๙๙    แกนสารของพรหมจรรย ๒๙๐ 
การอบรมสัมมาสติ ๒๙๙    โกศล (แควน) ๑๑/๓๑๕/๔๒๙ 
การอบรมสัมมาสมาธิ ๒๙๙    โกสัมพี (เมอืง) ๑๕๗ 
การอบรมสัมมาสังกัปปะ ๒๙๙  
การอบรมสัมมาอาชีวะ ๒๙๙ 
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                 ข       (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 

     (สวนคําขนาบ)    ขอที่ใหเกิดความพอใจอยางยิ่ง ๓๗๔ 
“ขนาบแลวขนาบอีก ไมมีหยุด”   ขอปฏิบัติของสมณะ ๔๐๖ 

๑/๑๗๕   ขอปฏิบัติเพ่ือเกิดในสกุลสูง ๒๓๓ 
ขวนขวายเพ่ือไดรับการเอาใจ ๑๖๘   ขอปฏิบัติเพ่ือไดเกียรติ ๒๓๓ 
ขวนขวายเพ่ือไดลาภสักการะ ๑๖๘   ขอปฏิบัติเพ่ือไดปญญา ๒๓๔ 
‘ของเต็มบาตรกลับมา’ ๕๙    ขอปฏิบัติเพ่ือไดโภคะ ๒๓๔ 
ของสงฆถูกแจกในพวกคฤหัสถ ๘๐   ขอปฏิบัติเพ่ือไปสวรรค ๒๓๓ 
‘ของอยูในเซิงหนาม’ ๖๐    ‘ขาพเจาไมบอกเลิกสิกขา’ ๔๖ 
ขอที่ใคร ๆ ไมเคยไดเห็นไดฟง ๗๓   ขาวสารของคฤหบดีชาวนา ๑๙๘ 
ขอที่ไมสมควรแกสมณะ ๑๕๔   ‘ขาวสาลีอันขาวสะอาด’ ๓๒๖/๓๒๗ 
‘ขอพระองคจงหยุดไวกอนเถิด’ ๑๕๗ 
ขอเหล็กอันรอนเปนไฟ ๑๗      (สวนศัพทธรรมะ) 

‘ขับไปใหพน’ ๑๒๙     “ของเนาของพอง” ๘๖ 
‘ขา ก็เปนภิกษุ’ ๑๒๕     ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - 
ขาพเจาถูกราคะแผดเผา ๔๑/๔๒    - แหงชรามรณะ ๑๔๘/๔๐๑ 
ขาพเจาหมดกําลังใจตอสิกขา ๔๕   ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - 
ขาวผีทําลายขาวยวะ ๑๒๗     - แหงชาติ ๑๔๙/๔๐๑ 
ขุยไผฆาตนไผ ๖๘     ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - 
เขาไดรับทุกขเจียนตาย ๑๒/๑๔/๑๕/    - แหงตัณหา ๑๔๙/๔๐๑ 

๑๗/๑๘/๒๐/๒๒  ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - 
เขาถูกตมในหมอน้ําเดือด ๒๑     - แหงทุกข ๑๕๐/๓๕๑/๔๐๒/๔๑๐ 
เขาถึงอบายและนรก ๑๗๓/๑๗๔   ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท - 
        - แหงนามรูป ๑๔๙/๔๐๑ 
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                 ค 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -      (สวนคําขนาบ) 

- แหงเบญจขันธ  ๓๙๘   คนกักขฬะปลนเมือง ๑๕๘ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -    คนเกียจคราน ๘๔/๑๗๐ 

- แหงผัสสะ ๑๔๙/๔๐๑   คนชั่ว ๘๗/๑๒๙  
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -    คนตกหลุมคูถ ๑๖๖ 

- แหงภพ ๑๔๙/๔๐๑    คนตระหน่ี ๑๕๔ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -    คนตีตนเสมอทาน ๑๕๔ 

- แหงลาภสักการะ ๒๖๐   คนทิ้งธรรม ๘๒ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -    คนที่ควรขยะแขยง ๗ 

- แหงวิญญาณ ๑๔๙/๔๐๒   คนที่ตองไปเกิดในนรก ๘๐/๑๘๘ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -    คนทุศีล ๗/๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/๑๘/๒๐/ 

- แหงเวทนา ๑๔๙/๔๐๑    ๒๑/๒๔/๘๐/๘๔/๑๖๓/๓๑๔ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -    คนนอกบัญชี ๘๑ 

- แหงสังขาร ๑๔๙/๔๐๒   คนเนาในเปยกแฉะ ๗/๑๒/๑๓/๑๔/ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -    ๑๖/๑๘/๒๐/๒๒/๒๔/๑๖๔/๓๑๕ 

- แหงอายตนะหก ๑๔๙/๔๐๑   คนปลูกคําทาทายเกง ๑๘๔ 
ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิท -    คนปญญาทึบ ๘๔/๑๗๗ 

- แหงอุปาทาน ๑๔๙/๔๐๑   คนพาล ๑๑๑ 
ขอวา “การสัมประหารกัน” ๓๘   คนพูดพิรี้พิไรเกง ๑๘๔  
ขอวา “ผงคลี” ๓๕     คนพูดหวานลอมเกง ๑๘๔  
ขอวา “ยอดธงชัยของขาศึก” ๓๖   คนไพรสงเสียงเอ็ดตะโร ๑๕๗ 
ขอวา “สงครามวิชัย” ๒๔๔    คนมักโกรธ ๑๕๔ 
ขอวา “เสียงโหรองของขาศึก” ๓๗   คนมักถือความโกรธ ๑๕๔ 
       คนมีความปรารถนาลามก ๑๕๔ 
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คนมีความเห็นผิด ๑๕๔    คฤหบดียกโทษติเตียน ๑๑๖ 
คนมีจิตพยาบาท ๑๕๔     คฤหบดีหมดความสะดวก ๒๕ 
คนมีมายา ๑๕๔     ‘คัดออกทิ้งเสีย’ ๑๒๙ 
คนมีสติฟนเฟอน ๘๔     คืนวันดวงจันทรขางแรม ๙๘ 
คนมีสัญชาติหมักหมม ๗/๑๒/๑๓/๑๔/  ‘คูเปรียบ’ ๓/๓๕/๓๖/๓๘/๓๙/๔๐/  

๑๕/๑๖/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/   ๔๑/๔๔/๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/  
๒๒/๒๔/๑๖๔/๓๑๕    ๑๖๒/๑๖๓ 

คนไมควรเลี้ยงโค ๑๐๙    คูถกองใหญมีอยูตรงหนา ๕๙ 
คนไมมีความละอายบาป ๑๘๔ 
คนไมมีศรัทธา ๘๔       (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
คนไมอดใจในกลิ่น ๑๘๔    คนควรทําอัญชล ี๔๕๙ 
คนไมอดใจในรส ๑๘๔    คนควรเลี้ยงโค ๓๕๗ 
คนไมอดใจในรูป ๑๘๔    คนจักษุดี ยืนบนฝง ๓๙๔ 
คนไมอดใจในสัมผัสทางกาย ๑๘๔   คนถือเอาดวยดี ๓๗๙  
คนไมอดใจในเสียง ๑๘๔    คนทั้งหลายเปนอยูไมเส่ือม  ๓๐๕/๓๐๖/ 
คนริษยา ๑๕๔       ๓๐๗/๓๐๘/๓๐๙/๓๑๐ 
คนลบหลูคุณทาน ๑๕๔    คนทํามหาชนใหมีความสุข ๒๓๓/๔๓๑ 
คนเลี้ยงชีวิตผิดทาง ๑๖๔    คนที่ควรเขาใกล ๑๙๔ 
คนหมดหวัง ๒๔     คนที่ถูกพาตัวไปสวรรค ๔๓๖ 
คนหลอกลวง ๘๑/๑๘๓    คนในบัญชี ๓๒๗ 
คนหากําไรเกง ๑๘๔     คนปรารภความเพียร ๓๓๐/๔๑๑ 
คนเห็นแกทอง ๑๓๗     คนมีความละอายบาป ๔๓๒ 
คนแหวกแนว ๘๑     คนมีทุกขเฉพาะหนา  ๑๓๕/๑๓๖/๑๓๗/ 
คนโออวด ๑๕๔        ๑๓๘/๑๓๙/๑๔๑/ 
          ๑๔๒/๑๔๔ 
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คนมีปญญา ๒๔๙/๔๒๓    คนละอภิชฌาได ๔๐๕ 
คนมีศรัทธา ๓๓๐     คนลางมือดวยมือ ๒๑๘ 
คนมีศีล ๑๙๙/๒๑๒/๓๓๐    คนเวนจากขอปฏิบัติใหเกิดทุกข ๔๐๘/ 
คนมีสติ ๓๓๐         ๔๐๙/๔๑๐ 
คนไมตองการทําตัวใหเดน ๒๖๓   คนสะอาด ๑๒๙ 
คนไมทิ้งธรรม ๓๒๙     คนอดใจไดในกลิ่น ๔๓๒/๔๕๓  
คนไมปลูกคําทาทาย ๔๓๒    คนอดใจไดในรส ๔๓๒/๔๕๓ 
คนไมพูดพิรี้พิไร ๔๓๒    คนอดใจไดในรูป ๔๓๒/๔๕๒ 
คนไมพูดหวานลอม ๔๓๒    คนอดใจไดในสัมผัสทางกาย ๔๓๒/๔๕๓ 
คนไมมักดาวาราย ๒๖๓    คนอดใจไดในเสียง ๔๓๒/๔๕๒ 
คนไมหลอกลวง ๔๓๒    คนอยูเหนือความหวัง ๒๓๒ 
คนไมหากําไร ๔๓๒     “คบบัณฑิตมีแตดีทาเดียว” ๖๙ 
คนไมแหวกแนว ๓๒๘    “คบบัณฑิตไมมีเลวเลย” ๘๙ 
คนรูประมาณการบริโภค ๓๘๔   คฤหบดี (ผูเลอืกหาสมณะควรบูชา) ๑๙๖  
คนละความโกรธได ๔๐๕    คฤหบดีชาวนา ๑๙๘ 
คนละความตระหน่ีได ๔๐๕    “ควรคบบัณฑิต” ๑๒๓ 
คนละความถือโกรธได ๔๐๕    ความครุนคิดท่ีตองทิ้ง ๓๓๓/๔๑๑ 
คนละความมายาได ๔๐๕    ความคิดของภิกษุใหม ๑๘๕/๔๓๔ 
คนละความยกตนเทียมทานได ๔๐๕   ความคุมครองอินทรีย ๓๖๗  
คนละความริษยาได ๔๐๕    ความใครในจิตตสิกขา - 
คนละความลบหลูคุณทานได ๔๐๕    - ตองเขมงวด ๑๒๖ 
คนละความเห็นผิดได ๔๐๕    ความใครในปญญาสิกขา - 
คนละความโออวดได ๔๐๕     - ตองเขมงวด ๑๒๖ 
คนละพยาบาทได ๔๐๕ 
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ความใครในสีลสิกขา -     ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ๓๒๕ 
- ตองเขมงวด ๑๒๖    ความไวแหงปญญา ๔๔๒ 

ความเจริญในวินัย -      ความสงางามของปา ๒๗๖ 
- ของพระอริยเจา ๒๖๖   ความสบายใจ ๓๑๖ 

ความท่ีควรจะเปนหวง -    ความส้ินราคะ โทสะ โมหะ ๑๙๗ 
- (สําหรับตถาคต) ๒๗๔   ความส้ินสัญโญชน ๔๑๖ 

ความประพฤติเรียบรอย ๑๙๖    ความหวังในวิมุตติ ๒๓๒ 
ความเปนคนวางาย ๓๕๕    ความหวังรํางับแลว ๒๓๒ 
ความเปนพหุสูต ๓๕๕/๔๒๘/๔๓๑   ความเอ็นดูหมูสัตว ๒๕๐  
ความผาสุกของคนแก ๓๑๗    คําสอนสําหรับพระเสขะ ๓๖๖ 
ความผาสุกของคนเจ็บ ๓๑๘    คืนวันดวงจันทรขางข้ึน ๓๔๒ 
ความผาสุกของหมู ๓๐๑    คุณธรรมของพระสกทาคามี ๔๑๗ 
ความพรอมเพรียงกัน ๓๒๙    คุณธรรมของพระโสดาบัน ๔๑๕ 
ความพอใจตองเขมงวด ๒๑๒/๒๑๓/๒๑๕  คุณธรรมของพระอนาคามี ๔๑๗ 
ความเพียรของคฤหัสถ ๓๕๓    คุณธรรมของพระอรหันต ๔๑๙ 
ความเพียรของบรรพชิต ๓๕๓    เครื่องทําลายลาง ๒๖๔ 
ความเพียรติดตอ ๒๑๖     เครื่องประดับของพรหมจรรย ๒๘๙ 
ความเพียรที่ปรารภจัด ๒๗๗    เครื่องมือละกิเลส ๒๑๕ 
ความเพียรที่ยอหยอน ๒๗๗    เครื่องหมายของคนพาล - 
ความมีใจจดจอในเสนาสนะปา ๓๐๖    - และบัณฑิต ๑๙๙/๒๐๐/๒๐๑ 
ความไมตองการมาก ๓๓๐    เครื่องอยูแบบพระอริยเจา ๒๖๗ 
ความไมพอใจในสัมผัสทางกาย ๓๖๗   โคท่ีใชงาน ๔๒๕ 
ความไมอาภัพ ๔๑๖     โคบาลชาวมคธ ๑๗๗/๔๒๓ 
ความเลี้ยงชีวิตเน่ืองดวยผูอ่ืน ๒๗๒   โคหนุมโคสาว ๔๒๕ 
ความเลื่อมใสในนักบวชผูมีศีล ๒๓๓ 
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โคอุสภ ๑๑๐/๔๒๔     ความเจริญเต็มท่ีของอริย - 

ใครก็ตาม ๒๗๙      - อัฏฐังคิกมรรค ๒๕๓ 
       ความดับสนิท - 
  (สวนศัพทธรรมะ)     - แหงชรามรณะ ๑๔๘/๔๐๑  

คงคา (แมน้ํา)  ๑๗๗/๒๙๓/๒๙๔/   ความดับสนิทแหงชาติ ๑๔๙/๔๐๑ 
๒๙๕/๒๙๖/๒๙๗/   ความดับสนิทแหงตัณหา ๑๔๙/๔๐๑ 
๒๙๘/๓๑๓/๓๗๔/   ความดับสนิทแหงทุกข ๑๕๐/๓๕๑/ 
๔๑๔/๔๒๓        ๔๐๒/๔๑๐  

คณกโมคคัลลานะ (พราหมณ) ๓๖๓   ความดับสนิทแหงนามรูป ๑๔๙/๔๐๑ 
คติ ๒๓๙      ความดับสนิทแหงเบญจขันธ ๑๔๕/๓๙๘ 
“ความกําหนัดยินดีเพราะเพลิน” ๕๗   ความดับสนิทแหงผัสสะ ๑๔๙/๔๐๑ 
ความกําหนัดเสียบแทงจิต ๖๔    ความดับสนิทแหงภพ ๑๔๙/๔๐๑ 
ความโกรธ ๑๕๔/๓๒๓    ความดับสนิทแหงลาภสักการะ ๒๖๐ 
ความขาดของพรหมจรรย ๑๓๐/๑๓๑/   ความดับสนิทแหงวิญญาณ ๑๔๙/๔๐๒ 

๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔   ความดับสนิทแหงเวทนา ๑๔๙/๔๐๑ 
ความเขาใจอันถูกตอง ๑๙๗    ความดับสนิทแหงสังขาร ๑๔๙/๔๐๒ 
ความคดทางกายวาจาใจ ๑๙๕    ความดับสนิท - 
“ความโกรธคับแคนใจ” ๑๓๖    - แหงอายตนะหก ๑๔๙/๔๐๑ 
“ความคิดท่ีเปนอกุศลลามก” ๘๖   ความดับสนิทแหงอุปาทาน ๑๔๙/๔๐๑ 
ความคิดท่ีหนักในกาม ๔๘    ความดางของพรหมจรรย ๑๓๐/๑๓๑/ 
ความคิดท่ีหนักในทางหลีกออกจากกาม                         ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔ 

    ๔๑๑   ความดูหมิ่นทาน ๓๒๔  
ความคิดประกอบดวยเมตตา ๓๐๓   ความตระหน่ี ๓๒๔ 
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ความตรึกในการไมทํา -     ความปรารถนาลามก ๑๕๔/๑๖๘ 
- คนอ่ืนใหลาํบาก ๘๓/๓๒๙   ความปรารภความเพียร ๓๓๐ 

ความตรึกในการไมมุงราย ๘๓/๓๒๙   ความปกใจมั่นอันถูกตอง ๑๙๗ 
ความตรึกในการหลีกออกจากกาม ๘๓  ความเปนจิตใหญ ๓๒๗  
ความตรึกในทางกอความ -     ความเปนพหุสูต ๓๐๘/๓๕๕/๔๒๘/ 

- ลําบากแกคนอ่ืน ๘๓/๓๒๙        ๔๓๑  
ความตรึกในทางกาม ๘๓/๑๑๑   ความเปนสมณะ ๑๙๗ 
ความตรึกในทางมุงราย ๘๓/๑๑๑   ความเปนสัมมาทิฏฐิ ๔๓๑ 
ความตีตนเสมอทาน ๓๒๔    ความเปนอยูที่งดงาม ๑๙๑ 
ความถึงพรอมดวยศีล ๑๔๑/๑๔๓/   ความเปนที่อยูที่นาชัง ๑๔๐/๑๔๑/๑๔๓/ 

๑๔๔/๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖                  ๑๔๕ 
ความถึงพรอมดวยสมาธิ ๑๔๓/๑๔๔   ความเปนอยูที่เปนความเจริญ 
ความทะลุของพรหมจรรย ๑๓๐/๑๓๑/   ๓๐๖/๓๐๗/๓๐๘/๓๐๙/๓๑๐ 

        ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔   ความเปนอยูที่เลวทราม ๓/๔/๗ 
ความทุกข ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/๒๐/   ความผูกโกรธ ๓๒๓ 

         ๒๒/๒๕/๑๘๕   ความพยายามอันถูกตอง ๑๙๗ 
ความทุกขทนไดยาก ๑๒/๑๓/๑๕/๑๖/   ความพรอยของพรหมจรรย ๑๓๐/ 

     ๑๘/๑๙/๒๑    ๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔ 
ความทุกขมีตรงที่ตอง -     ความเพียรที่เปนหลักเปนประธาน 

- อยูรวมกับนักบวชเลว ๘๘    ๗๒/๓๕๓ 
ความบิดพลิ้ว ๓๒๓/๓๒๔    ความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส ๙๗ 
ความประมาท ๓๒๓/๓๒๔    ความมัวเมา ๓๒๔ 
ความปราโมทย ๒๒๖/๒๒๗/๔๐๖   ความมานะ ๓๒๔ 
ความปราโมทยดวยธรรม ๓๒๖   ความมายา ๓๒๔ 
ความปรารถนาเปนเทวดา ๓๔๒ 
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ความมีสติครองตนอันถูกตอง ๑๙๗   คําวา “จมเสียในทามกลาง” ๓๑๔ 
ความมุงหมายอันถูกตอง ๑๙๗    คําวา “จักรแหงอสนีบาต - 
ความไมประมาท ๒๓/๔๖๕     - อันลุกโพรง” ๖๒ 
ความยึดถือหยุดฟกตัว ๒๕๓    คําวา “ชนัก” ๕๗ 
ความริษยา ๓๒๓/๓๒๔    คําวา “ชาวประมง” ๕๗  
ความลบหลูคุณทาน ๓๒๓    คําวา “เชือกดาย” ๕๗ 
ความสงัดจากบาปธรรม ๑๙๘    คําวา “ถูกเกลยีวน้ําวนวนไว” ๓๑๓/๓๑๔ 
ความสมบูรณดวยศีล ๒๘๓    คําวา “ถูกมนุษยจับไว” ๓๑๓/๓๑๔ 
ความสุข ๔๓๔      คําวา “ถูกอมนุษยจับไว” ๓๑๓/๓๑๔ 
ความสุขทําใหจิตต้ังม่ัน ๓๒๖    คําวา “เสาเข่ือน” ๒๓๘ 
ความเสื่อมในกุศลธรรม ๙๕/๙๖   คําวา “เบ็ด” ๕๘ 
ความหัวดื้อ ๓๒๓/๓๒๔/๓๒๕   คําวา “ฝงนอก” ๓๑๓/๓๑๔ 
ความเห็นผิดทําจิตใหเศราหมอง ๓๒๓  คําวา “ฝงใน” ๓๑๓/๓๑๔  
ความเห็นวาจริงด่ิงไปคนละทาง ๒๖๙   คําวา “พรานเบ็ด” ๕๘ 
ความเห็นอันประเสริฐ ๓๐๔    คําวา “ภัยอันเกิดแตคลื่น” ๑๓๖ 
ความอวดตน ๓๒๓/๓๒๔/๓๒๕   คําวา “ภัยอันเกิดแตจระเข” ๑๓๖/๑๓๗ 
ความอันตรธานของสุตตันตะ ๑๐๘   คําวา “ภัยอันเกิดแตปลาราย” ๑๓๘/๑๓๙ 
คัคครา (สระนํ้า) ๑๒๖     คําวา “ภัยอันเกิดแตวังวน” ๑๓๗/๑๓๘ 
คําของตถาคต ๑๐๗/๓๕๒    คําวา “หลาว” ๖๒ 
คําแทนชื่อ กายคตาสติ ๒๓๘    คิชฌกูฏ (ภูเขา) ๑๓๙/๑๕๖ 
คําท่ีทําความยึดถือแตกตางกัน ๒๐๕/๔๑๐  เครื่องปรุงเพ่ือความทุกขกายใจ ๑๕๕/๑๕๖ 
คําแทนชื่อ กายคตาสติ ๒๓๘    เครื่องไปจากขาศึก ๓๗๐ 
คําแทนชื่อ ตถาคต ๓๗๔    เครื่องมัวหมองของสมณะ ๑๕๔ 
คําปฏิญาณ ๓๗๙     เครื่องรองรับของจิต ๓๐๐ 
คํารอยกรอง ๑๐๗/๓๕๒    เครื่องรอยรัดของพรหมจารี ๑๘๕ 
คําวา “ข้ึนไปติดแหง” ๓๑๓/๓๑๔    
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เครื่องลามใจ ๙๗/๓๔๑    โจรมีกําลัง ๒๔ 
เครื่องอาบภายใน ๓๒๗ 
โคสิงคสาลวัน (สวนปา) ๒๗๕     (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
       “จงทําความไมประมาท -  

ฆ     - ใหถึงพรอมดวยเถิด” ๔๖๕ 
โฆสิตาราม ๑๕๗/๓๐๑    จงเท่ียวจาริกไป ๔๒๐ 
       จงประกอบธรรมเครื่องต่ืน ๓๖๕ 

ง    จงประกาศ ‘แบบอันประเสริฐ’ ๔๒๐  
           (สวนคําขนาบ)    จงเปนผูมีศีล ๓๖๔ 

งูตัวใหญฉกเอาผูจับ ๑๐๕    จงเพียรเผากิเลส ๑๘๙    
งูที่ตกจมหลุมคูถ ๗     จงมีธรรมเปนสรณะ ๒๗๘ 
เง่ียหูฟงสูตรท่ีกวีแตงใหม ๑๐๘   จงมีปาติโมกขสมบูรณ ๒๒๙ 
                    (สวนคําชี้ชวนวิงวอน)   จงมีศีลสมบูรณ  ๒๑๖/๒๒๙ 

งานที่ตองทําดวยกําลัง ๒๒๓    จงรูประมาณในโภชนะ ๓๖๔ 
‘งูพิษจะพึงกัดเรา’ ๓๒๐    จงเรียกหาเพื่อความเปนมิตร ๓๕๗ 
จ       ‘จงวากลาวสั่งสอนภิกษุ’ ๑๑๗ 

จ    จงสํารวมอินทรีย  ๓๖๔ 
          (สวนคําขนาบ)    จงเสพเสนาสนะอันสงัด ๓๖๕ 

จีวรถูกเอาไป ๖๔     จงแสดงธรรม ๔๒๐ 
‘เจาไมใชพวกของเรา’ ๕๗    จงอยาหมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่า ๔๓/๔๕ 
เจาอาวาสท่ีถูกลากตัวไปนรก ๑๘๘   จมูกถูกควานเสียดีกวา ๒๓๙ 
โจทดวยอาบัติ ๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/   ‘จุดประสงคของพรหมจรรย’ ๒๘๙ 

๑๖๒/๑๖๓    ‘โจรปากําเริบ’ ๓๑๙ 
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                          (สวนศัพทธรรมะ)       ฉ 
‘จากไปดวยจิตหวงใย’ ๑๘๗                 (สวนคําขนาบ) 
จิตดอยดวยคุณธรรม ๒๙    ฉันไมคุมคาขาวสุก ๙๒   
จิตตสิกขา ๑๒๕     ฉันอาหารเต็มทองแลวนอน ๙๗ 
จิตตะเปนปธานกิจ ๒๙๖ 
จิตตองไมผิดปกติ ๒๕๐         (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
จิตต้ังเปนกลางอยูไมได ๓๓    ฉันอาหารแลวภาวนา ๒๗๕ 
จิตท่ีดํารงเปนปรกติอยูได  ๒๔๒/๒๔๓  ฉันอาหารวันละหนเดียว ๒๐๐/๒๗๕  
จิตท่ีนอมไปสูมรรค  ๔๑๕ 
จิตท่ีนอมไปเพื่อเพียรเผากิเลส ๘๕                    (สวนศัพทธรรมะ) 
จิตท่ีหมุนไดงายและหมุนไดยาก ๒๙๙  ฉันทะเปนปธานกิจ ๒๙๖  
จิตประกอบดวยเมตตา ๓๒๗ 
จิตไมถือมั่นดวยอุปาทาน ๒๓         ช 
จิตไมเลื่อนลอย  ๒๓๗             (สวนคําขนาบ) 

จิตไมหลุดพน จักไมเลิก ๒๗๖   ‘ชวยกันขับคนกลวงเปนโพรง’ ๑๒๙ 
จิตแยกถือเปนสวนๆ ๑๑๑    ‘ชวยกันคัดสมณะปลอมท้ิงเสีย’ ๑๒๙ 
จิตรวบถือทั้งหมด ๑๑๑    ‘ชวยอะไรไมได’  ๑๖๖ 
จิตสงบ ณ ภายใน ๑๙๖    ชอบพูดจาซิกซี้กับมาตุคาม ๑๓๑ 
จิตหลุดพนไดเอง ๒๑๔    ชอบฟงเสียงหญิง ๑๓๒ 
จุตูปปาตญาณ ๓๙๓     ชอบระลึกถงึความหลัง ๑๓๒ 
จุนทสามเณร ๒๗๗     ชอบเลนหัวสัพยอกมาตุคาม ๑๓๐ 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ ๒๔/๒๙/๗๓/   ชอบใหหญิงประคบประหงม ๑๒๙  

๒๓๑/๒๓๗   ชางท่ีไมคูควรแกพระราชา ๓๑ 
เจาลิจฉวี  ๗๑      “ชี้โทษแลวชี้โทษอีกไมมีหยุด” ๒๗ 
ใจเขว  ๘๖ 
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(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)      ฌ 
“ชั่วลัดน้ิวมอืเดียว” ๓๓๘    ฌาน   ๒๔๕/๒๔๗/๓๖๖/๓๘๘/๓๘๙/ 
ชางท่ีคูควรกับพระราชา ๒๔๐                ๓๙๐/๓๙๑/๔๔๕ 
ชางท่ีอดทน  ๒๔๑/๒๔๒ 
ชายคลุมตัวดวยผาขาว ๓๙๑       ญ 
ชายไปบานคนอ่ืน ๓๙๒    ญาณ   ๒๔๕/๒๔๗/๓๙๔ 
ชายจักษุดียืนหวางกลางเรือน ๓๙๓   ญาณทัสสนะ  ๑๔๔/๓๙๖ 
ชีวิตขณะท่ีฉันบิณฑบาต -  

- เสร็จม้ือหนึ่ง ๒๘๐       ฐ 
ชีวิตขณะท่ีฉันอาหารไดคําเดียว ๒๘๑   ฐานะท่ีแนนอน  ๒๓๙/๒๔๐ 
ชีวิตขณะท่ีฉันอาหารได ๔-๕ คํา ๒๘๐  ฐานะท่ีมีได   ๒๘๖ 
ชีวิตขณะท่ีหายใจเขาออก ๒๘๑   ฐานะท่ีมีไมได  ๒๗๘/๒๘๕/๔๑๕ 
ชีวิตชั่วเวลากลางวัน ๒๘๐ 
ชีวิตเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง ๒๘๐      ด 
‘เชิญสึกบรโิภคสมบัติ’ ๔๑๔          (สวนคําขนาบ) 
       ดําริเต็มรอบแคญาณทัสสนะเกิด ๑๔๔ 

(สวนศัพทธรรมะ)    ดําริเต็มรอบแคไดสมาธิ  ๑๔๓ 

ชรามรณะ  ๑๔๘     ดําริเต็มรอบแคมีลาภสักการะ ๑๔๐ 
ชาคริยธรรม  ๒๘๔     ดําริเต็มรอบแคมีศีล ๑๔๑ 
ชาติ  ๑๔๙      เด็ดเอาใบออนถือไป - 
ชานุสโสณี (พราหมณ)  ๑๓๐     - เขาใจวา ‘แกน’ ๑๔๐ 
ชีวกโกมารภัจจ (หมอ)  ๑๙๙    เดินปลอมเทียมภิกษุ  ๑๒๕ 
เชตวัน  ๓๐/๕๓/๗๒/๑๐๕/๑๐๗/๑๐๙/   

๑๑๗/๑๙๗/๒๑๖/๒๑๙/๒๒๑/ 
        ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๗/๒๖๐/๓๒๒ 
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ไดเห็นมาตุคามเนืองๆ ๔๙    ตองถอยกลับอยางน้ี ๑๓๕ 
       ตองนุงหมอยางน้ี ๑๓๕  

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)   ตองเหยียดมือเหยียดเทาอยางน้ี  ๑๓๕ 

เด็กเปนเถระ ๔๓๐     ตองเหลียวทาทางอยางน้ี ๑๓๕ 
       ต้ังหนาทําก็แลวกัน ๒๑๔ 

   (สวนศัพทธรรมะ)   ตัวอยางอันยิ่ง ๑๙๖  

เดินคิดในทางกาม ๑๗๐    ตาถูกแทงเสียดีกวา ๒๓๙  
เดินคิดในทางเดือดแคน ๑๗๐    ตายอยางเสร็จการฝก ๓๗๐ 
เดินคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบาก ๑๗๐   ตําบลชนะสงคราม ๒๗๑ 
       ตําบลประสูติ ๒๗๑ 
       ตําบลมุรธาภิเษก ๒๗๑ 

ต    เตาหดอวัยวะเขาในกระดอง ๒๕๑  
      (สวนคําขนาบ) 

ตกนรกท้ังเปน ๑๘๘       (สวนศัพทธรรมะ) 
ตถาคตไมนับวาเปน -      ตระกูลตํ่า ๒๓ 

- คนพึงส่ังสอน ๑๒๐    ตะปูตรึงใจ ๘๔/๘๕ 
ตองอาบัติเพราะนั่งกับผูหญิง ๔๘   ตัณหา ๑๔๙/๑๕๕  
ตัวขาดไปทางหน่ึง ๖๓    ตัณหาเส่ือมคลาย  ๒๕๓ 
ตัวที่เนาพองสงกลิ่นเหม็น ๘๖ 
‘ตัวอ่ืนไมรวยลาภดวยคูถ’ ๕๙      ถ 
เต็มไปดวยอาบัติที่เศราหมอง ๔๙        (สวนคําขนาบ) 
       ‘ถอนตนขาวผีทิ้งเสีย’ ๑๒๗   

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)   ถากเอากระพ้ีถือไป - 

ตองกาวเดินอยางน้ี ๑๓๕     - เขาใจวา “แกน”  ๑๔๕ 
ตองคูแขนคูขาอยางน้ี ๑๓๕ 
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ถากเอาเปลือกสดถือไป -     เถระบวชนานและเปนมิจฉาทิฏฐิ ๑๘๒ 
- เขาใจวา “แกน” ๑๔๓   เถระประพฤติยอหยอน - 

ถากเอาสะเก็ดถือไป -       - ในไตรสิกขา ๑๘๑   
- เขาใจวา “แกน” ๑๔๒   เถระผูนําในทางทราม ๑๘๔/๑๘๕ 

ถึงความตายดวยยาพิษ ๑๕๕    เถระผูพาล ๑๘๑ 
ถึงความพินาศกลางกระแสนํ้า ๑๗๗   เถระมีความเปนอยูเลวทราม ๔ 
ถึงความพินาศตามแต -     เถระมีทัศนะวิปริต ๑๘๒ 

- พรานจะกระทํา ๑๗๒   เถระไมใครตอไตรสิกขา ๑๘๐/๑๘๑  
‘ถูกจับใสหมอน้ําเดือดเสียดีกวา’ ๒๑/๒๒  เถระไมจํากัดความตองการ -  
‘ถูกจับใหนั่งบนเตียงเหล็กรอน -     - ใหนอย  ๑๘๔ 

- เสียดีกวา’ ๑๙/๒๐    เถระไมชักจูงผูรักไตรสิกขา ๑๘๑ 
‘ถูกเชือกบาดถึงกระดูกเสียดีกวา’ ๑๓/๑๔  เถระไมปรารภความเพียร ๑๘๐ 
ถูกเตือนดวยปฏัก ๑๕๙/๑๖๐/๑๖๑/   เถระไมยกยองผูรักการปฏิบัติ ๑๘๑ 
                             ๑๖๒/๑๖๓    เถระไมสมาทานการ - 
‘ถูกหอกแทงเสียดีกวา’ ๑๔/๑๕    - ใชจีวรสามผืน ๑๘๔ 
‘ถูกแผนเหล็กรอนนาบเสียดีกวา’ ๑๖/๑๗  เถระไมสมาทานการใชผาบังสุกุล ๑๘๔  
‘ถูกโยนกอนเหล็กรอนเขาปาก -    เถระไมสมาทานการบิณฑบาต ๑๘๔ 

- เสียดีกวา’  ๑๗/๑๘    เถระไมสมาทานการอยูปา ๑๘๔ 
เถระชอบทําการสะสมบริกขาร ๑๘๐   เถระไมสรรเสริญผูปฏิบติั  ๑๘๑  
เถระตําหนิคนท่ีควรยกยอง ๑๘๘   เถระไมสันโดษ  ๑๘๔ 
เถระถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ๕   เถระไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม ๑๘๐ 
เถระท่ีไมทรงสรรเสริญ ๑๘๑    เถระไมอยูสงบ  ๑๘๔ 
เถระท่ีไมนาเคารพยกยอง ๑๘๓/๑๘๔   เถระไมอยูอยางผูไมคลุกคลีกัน ๑๘๕ 
เถระทุศีล ๔      เถระยังกําหนัดในอารมณ ๑๘๓ 
เถระในเวลานี้  ๑๘๔ 
 



ปทานุกรม                                                            ๔๘๗ 
 

 

เถระยังขัดเคืองในอารมณ ๑๘๓   เถระผูไมลบหลูคุณทาน  ๔๓๒ 
เถระยังตีตนเสมอทาน ๑๘๓    เถระผูสันโดษ ๔๓๓ 
เถระยังต่ืนเตนในอารมณ ๑๘๓   เถระผูอยูสงบ ๔๓๓ 
เถระยังมัวเมาในอารมณ ๑๘๓    เถระผูอยูอยางไมคลุกคลี ๔๓๓ 
เถระยังไมปราศจากกิเลส ๑๘๓   เถระมีทัศนะอันถูกตอง ๔๓๑ 
เถระยังลบหลูคุณทาน ๑๘๓    เถระมีศีล ๑๙๒ 
เถระยังหลงใหลในอารมณ ๑๘๓   เถระมุงหนาในกิจวิเวกธรรม ๓๔๘ 
เถระโลเล ๑๘๓     เถระไมกําหนัดในอารมณ ๔๓๒ 
เถระเสีย ๑๘๐      เถระไมขัดเคืองในอารมณ ๔๓๒ 
       เถระไมต่ืนเตนในอารมณ ๔๓๒ 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)   เถระไมทําการสะสมบริกขาร ๓๕๕  

ถอยคําของผูที่ควรฟง ๔๒๔    เถระไมประพฤติยอหยอนในสิกขา ๓๕๕ 
เถระชักจูงผูไมรักไตรสิกขา ๔๒๙   เถระไมเปนผูนําในทางทราม ๓๕๕ 
เถระดี ๔๒๘      เถระไมมัวเมาในอารมณ  ๔๓๒ 
เถระตําหนิคนท่ีควรตําหนิ ๔๓๖   เถระไมมีจิตตํ่าดวยเหตุทั้งหา ๔๓๒ 
เถระท่ีทรงสรรเสริญ ๔๓๐    เถระไมหลงใหลในอารมณ ๔๓๒  
เถระท่ีนาเคารพยกยอง ๔๒๘/๔๒๙   เถระยกยองผูรักการปฏบิัติ ๔๓๐ 
เถระในครั้งกอน ๔๓๓    เถระสมาทานการใชจีวรสามผืน ๔๓๓ 
เถระบวชนานและเปนสัมมาทิฏฐิ ๔๓๑  เถระสมาทานการใชผาบังสุกุล ๔๓๓  
เถระผูใครตอไตรสิกขา ๔๒๙    เถระสมาทานการบิณฑบาต ๔๓๓ 
เถระผูจํากัดความตองการได ๔๓๓   เถระสมาทานการอยูปา ๔๓๓ 
เถระผูบัณฑิต ๔๓๐     เถระสรรเสรญิผูปฏิบัติ  ๔๒๙ 
เถระผูปรารภความเพียร ๔๓๓ 
เถระผูปราศจากกิเลส ๔๓๒ 
เถระมีความเปนอยูงดงาม ๑๙๒ 



๔๘๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ท    ที่สุดพรหมจรรย - 
     (สวนคําขนาบ)     - แคญาณทัสสนะเกิด ๑๔๕ 

ทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะเกิด ๑๔๔/  ที่สุดพรหมจรรยแคไดสมาธิ  ๑๔๓  
    ๑๔๕  ที่สุดพรหมจรรย - 

ทะนงตัวเพราะไดสมาธิ ๑๔๓     - แคมีลาภสักการะ ๑๔๐ 
ทะนงตัวเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๐   ที่สุดพรหมจรรยแคมีศีล  ๑๔๒ 
ทะนงตัวเพราะมีศีล ๑๔๑/๑๔๒   ทุศีล ๓/๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/๑๗/๑๘/ 
ทางที่ทําศาสนาเสื่อม ๑๐๘/๑๐๙           ๑๙/๒๐/ ๒๑/๒๒/๒๔/๙๒/๑๖๓ 
ทางใหเกิดส่ิงเปนทุกข ๓    เทาขาดไปทางหน่ึง ๖๓ 
ทําการบริโภคดวยความเขลา ๙๓   เทาติดตัง ๑๗๒ 
ทําคนใหเลิกละจากพระสัทธรรม ๑๘๒  เทาไมเปนโค ๑๒๕ 
ทําไทยทานใหมีผลนอย  ๙๓ 
ทําสงฆใหลําบาก ๑๖๒      (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
‘ทําใหเห็นดําเห็นแดงกัน’ ๑๕๗   ‘ทองบริสุทธิ์’  ๓๒๗ 
“ทิศท่ีไมผาสุกแกเรา” ๘๒    ทอนไมลอยสูทะเล ๓๑๓ 
ที่กําบังของภิกษุลามก ๑๐    ทางรอดสําหรับภิกษุไข  ๒๘๒ 
ที่ซองสุมของมหาโจร ๘    ทางใหเกิดส่ิงเปนสุข ๑๙๑ 
ที่ที่มิใชทาสําหรับโคขาม ๑๗๗   ทางใหจิตต้ังมั่น ๔๐๖ 
ที่ที่มีกลิ่นเหม็น ๘๗     ทานจงประกอบความเพียร ๓๖๕ 
ที่ที่มีภัยเฉพาะหนา ๘๗    ทานจงมีศีล ๓๖๔  
ที่ที่ไมสะอาด ๘๗     ทานจงรูประมาณในโภชนะ ๓๖๔ 
ที่ที่รองไหของคนมาก ๘๘    ทานจงสํารวมอินทรีย  ๓๖๔ 
ที่พักอาศัยของเหลาราย ๘๗    ทานจงเสพเสนาสนะอันสงัด  ๓๖๕ 
ที่ลับที่คนชั่วทําไดทุกอยาง ๘๗   ทานท่ีมีผลมาก ๓๓๙/๔๖๐ 
 



ปทานุกรม                                                            ๔๘๙ 
 

 

ทําการบริโภคดวยความฉลาด ๓๓๘/๓๓๙  ทุคติ  ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/  
ทําคนใหเลิกละจากอสัทธรรม ๔๓๑         ๒๒/๑๗๓/๑๗๔ 
ทําความเพียรเพื่อใหรู ๔๐๙    ทุจริตทางกายวาจาใจ ๑๗๓ 
ทําไฉนท่ีสุดทุกขจะปรากฏ ๑๓๕/๑๓๖/  เทวดาเปนเครื่องลาม ๓๔๒  
๑๓๗/๑๓๘/๑๓๙/๑๔๑/๑๔๒/๑๔๔   โทษของกามมีมาก ๔๓/๔๕ 
“ทิศท่ีผาสุกแกเรา” ๓๒๙    โทษของโลก ๓๗๕ 
ที่ที่เปนพระอรหันต  ๒๗๒    โทษของสมณะ ๑๕๔ 
ที่ที่รูอริยสัจจ  ๒๗๒     โทษทางกายวาจาใจ ๑๙๕ 
ที่ที่แรกบวช ๒๗๑ 
ที่มุงหมายของพรหมจรรย ๓๙๗      ธ 
ไทยทานไมตกเสียไป  ๔๓๗         (สวนคําขนาบ) 
       เธอจักใชเขาพรากของเขียว ๗๗  

(สวนศัพทธรรมะ)    เธอจักสะสมของกิน ๗๗ 

ทําพอประมาณในปญญา ๔๑๕/๔๑๗   เธอตองทนประพฤติพรหมจรรย ๔๙ 
ทําพอประมาณในสมาธิ ๔๑๕/๔๑๗ 
ทําใหบริบูรณในศีล ๔๑๕/๔๑๗       (สวนคําชี้ชวนวิงวอน)    
ทําใหบริบูรณในศีล - สมาธิ -     เธอจงคุมครองอินทรีย ๒๕๑ 

- ปญญา ๔๑๙     เธอจงเท่ียวจาริกไป ๔๒๐ 
ทิฏฐิปปตตะ (คือ) ๙๑     เธอจงประกาศ ‘แบบแหง - 
ทิฏฐิเปนความเห็นที่ตรง ๒๒๐    - การปฏิบัติอันประเสริฐ’ ๔๒๐ 
ทิฏฐิอันดิ่งไปจับปลายสุดโตง ๑๐   เธอจงปรารภความเพียรใหยิ่ง ๒๘๗ 
ที่ดับแหงบาปอกุศล ๒๙/๒๓๗   เธอจงเปนสัมมาทิฏฐิ ๓๐๕ 
ท่ีเรียกวา “ตายในอริยวินัย” ๓๑   เธอจงพูดแตนอย ๓๐๕ 
ที่เรียกวา “ทุกขเจียนตาย” ๓๑    เธอจงเพียรเผากิเลส  ๑๘๙/๒๓๕/๓๔๘ 
 



๔๙๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

เธอจงสมาทานการอยูปา ๓๐๕   ธรรมเกษมจากโยคะ ๕๓/๕๕/๕๖/๕๗/ 
เธอจงเสพเสนาสนะอันสงัด  ๓๐๕      ๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๔  
เธอจงแสดงธรรมใหงดงาม  ๔๒๐   ธรรมเครื่องสงบใจ ๑๐๔ 
เธอปฏิญาณตัววา “เปนสมณะ”   ธรรมเครื่องอยูผาสุก  ๓๐๓ 

๑๕๓/๓๗๙     ธรรมชั้นเอก  ๒๒๔/๒๒๕ 
เธอพิจารณาเห็นกาย -      ธรรมเชื้อสายพระอริยเจา  ๒๖๕ 

- อยูเปนประจํา ๔๑๓    ธรรมทายาท  ๒๗๔   
เธอพิจารณาเห็นจิตอยูเปนประจํา ๔๑๓  ธรรมท่ีใชไดตลอดกาล ๑๕๘  
เธอพิจารณาเห็นธรรม -     ธรรมท่ีถือเอาดวยดี ๓๔๙ 

- อยูเปนประจํา ๔๑๓    ธรรมท่ีถือเอาไมดี ๑๐๕ 
เธอพิจารณาเห็นเวทนา -     ธรรมท่ีถกูตองแลว ๒๙๑ 

- อยูเปนประจํา ๔๑๓    ธรรมท่ีทรงแสดงดวยปญญา - 
เธอมีความคิดหลีกออกจากกาม ๔๑๑    - อันยิ่ง ๒๙๓ 
เธอรูจักพอดวยจีวร ๔๑๑    ธรรมท่ีทําอรยิมรรคใหเกิด  ๒๙๓ 
เธอรูจักพอดวยคิลานปจจัยเภสัช ๔๑๑   ธรรมท่ีเปนสรณะ ๒๗๘ 
เธอรูจักพอดวยเสนาสนะ ๔๑๑   ธรรมท่ีผูรูไมคัดคาน  ๒๖๗   
เธอรูจักพอดวยอาหารบิณฑบาต ๔๑๑   ธรรมท่ีพิจารณาเห็นแลว ๒๙๑ 
“เธออยาไดประมาท” ๑๘๙/๔๓๙   ธรรมท่ีเพ่ิมพูนใหมาก  ๓๒๙ 
“เธออยาไดเปนผูตองรอนใจ -     ธรรมท่ีไมเคยถูกทอดท้ิง ๒๖๕ 

- ภายหลัง” ๑๘๙/๔๓๙    ธรรมท่ีใหเปนสมณะ ๓๗๙ 
       ธรรมน้ีเปนของเกา ๑๕๘ 

(สวนศัพทธรรมะ)    ธรรมเปนเครื่องต่ืน ๓๘๕ 

ธรรมกาย ๓๗๓     ธรรมภูต ๓๗๔ 
       ธรรมมีมลทิน ๑๐๗/๑๗๙/๑๘๐ 
  



ปทานุกรม                                                            ๔๙๑ 
 

 

ธรรมวินัย  ๑๙๕/๑๙๘/๑๙๙/๒๐๐/   เนรเทศออกนอกหมูไป ๑๒๖ 
๒๐๑/๒๑๑   เนื้อที่ติดบวง ๙๖ 

ธรรมวินัยทีม่ีอริยอัฏฐังคิกมรรค ๒๙๙/๓๐๐  ‘เนื้อไมเดิมหมดไป’ ๑๐๗  
ธรรมวิหารี  ๑๐๓/๑๐๔/๓๔๗/๓๔๘ 
ธรรมอันเปนอเสขะ  ๔๒๖/๔๒๗/๔๒๘    (สวนคําชี้ชวนวิงวอน)  
ธรรมอันเลิศ  ๒๖๕     นักบวชเต็ม ๒๕๔ 
ธัมมานุสารี (คือ)  ๙๒     นักบวชผูไมหลนจากธรรมวินัยนี้ ๓๗๐ 

น    นักบวชมีศีล ๑๙๙/๒๑๑ 
      (สวนคําขนาบ)    นักบวชลึก ๒๕๔/๒๕๕ 

นรกในปจจุบัน ๑๘๘     นักบวชสุก ๒๕๕ 
นอนจมอยูในกองบวง ๙๖    นั่งคูขาเปนบัลลังก ๒๔๔/๒๔๗ 
นอนถอนใจอยู  ๑๗๒     “นั่น โคนไม” ๑๘๙/๔๓๙ 
นักบวชที่ไมมีความละอาย ๕    “นั่น เรือนวาง” ๑๘๙/๔๓๙ 
นักบวชทุศีล ๗     ‘นาขาวสาลี’ ๑๙๘ 
“นักบวชเปนไดถึงเพียงนี้ ?” ๑๕๙/   น้ําท่ีไมควรดื่ม ๔๐๗ 

           ๑๖๐/๑๖๑/๑๖๒/๑๖๓   “นี่ เปนแกนแท” ๓๙๗ 
นักบวชเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๓๕/๓๖/  ‘นี่ วาจาเครื่องพร่ําสอนของเรา’ ๑๘๙ 
๓๗/๓๘/๓๙/๔๐/๔๑/๔๒/๔๓/๔๔/๔๖  เนื้อที่ไมติดบวง ๓๓๙  
นักบวชผูหลนจากธรรมวินัยนี้ ๑๒๐/๑๒๑  เน้ือนาบุญของโลก ๒๘๗/๔๔๑/๔๔๒/ 
นายบานหาสุขในการนอน ๗๓         ๔๔๓/๔๔๔/๔๔๗/๔๕๑/๔๕๒/ 
น้ําท่ีกนภาชนะ ๕           ๔๕๓/๔๕๔/๔๕๕/๔๕๖/๔๖๗/ 
น้ําท่ีถูกสาดเทท้ิง ๕            ๔๕๘/๔๕๙/๔๖๐/๔๖๑/๔๖๒/ 
น้ําในภาชนะควํ่า ๖         ๔๖๔/๔๖๕ 
‘นิมนตดวยอาสนะ’  ๑๘๕ 
นิ่งไมยอมพูด  ๑๖๒ 



๔๙๒                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

(สวนศัพทธรรมะ)    เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๔๔๖ 
นครวินทคาม (บาน) ๑๙๖    
นรก  ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/      บ 
        ๒๒/๑๗๓/๑๗๔/๒๓๙/๒๔๐             (สวนคําขนาบ) 

นหาตกะ (คือ) ๓๙๕     บรรพชิตผูตองหลนไปเอง ๑๙๕ 
นอนคิดในทางกาม ๑๗๑/๓๓๓/๔๑๒   บอที่เทขยะมูลฝอย ๗/๑๒/๑๔/๑๕/๑๖/ 
นอนคิดในทางเดือดแคน ๑๗๑         ๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒ 
นอนคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบาก ๑๗๑  บาตรถูกเอาไป ๖๔ 
นั่งคิดในทางกาม ๑๗๑     บํารุงดวยอาหาร ๕๐๐ สาํรับ ๖๕ 
นั่งคิดในทางเดือดแคน ๑๗๑    ใบออนเขาใจวา ‘แกน’ ๑๔๐ 
นั่งคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบาก ๑๗๑ 
นันทิราคะ ๕๗/๓๑๔         (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
นาคิตะ (ภิกษุ) ๓๑๕     บรรพชาไมเปนหมัน ๒๒/๓๗๙ 
นาทิกะ (หมูบาน) ๒๗๙    บรรพชิตต้ังม่ันอยูในธรรมวินัยนี้ ๑๙๕  
นามกายสงบ ๔๐๖     บริโภคดวยการมองเห็นโทษ ๓๓๘/๔๔๔ 
นามรูป ๑๔๙      บุตรท่ีเกิดจากพระโอษฐ ๓๗๓ 
‘น้ําฝาดของสมณะ’ ๑๕๔    บุตรท่ีเกิดโดยธรรม ๓๗๓ 
นิพพาน ๕๔/๕๕/๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/  บุรุษท่ีพอฝกได ๓๖๓ 
               ๖๑/ ๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗/  เบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ๔๑๖  
           ๒๗๙/๒๘๓/๒๘๕/๒๘๖/๒๙๔/ 
  ๒๙๕/๒๙๖/๒๙๗/๒๙๘/๓๑๔           (สวนศัพทธรรมะ) 
นิพพิทาวิราคะ ๒๒๖/๒๒๗/๒๒๘/๒๕๖  บรรพชิต ๑๘๗/๑๙๓  
เนรัญชรา (แมน้ํา) ๑๘๑    บวง ๙๖/๔๑๙  
       บัณฑิต ๑/๑๑๑/๑๗๕ 
 



ปทานุกรม                                                            ๔๙๓ 
 

 

บุญอันเนื่องดวยอุปธิ ๔๖๐   เปลืองเวลาดวยการแสดงธรรม ๑๐๔ 
บุพพาราม  ๒๘๖/๓๖๓/๓๗๓/๓๗๔   
        (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 

ป   ปฏิญาณจักเปนจริงและสมจริง ๑๕๓/๓๗๙ 
      (สวนคําขนาบ)   ปฏิบัติขออันสมควรแกสมณะ ๑๕๓ 

ปฏิญาณเปนพรหมจารี ๑๒๙/๑๓๐/  ประโยชนของความเปนสมณะ ๑๙๗ 
                  ๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔  ปรารภความเพียร (เพ่ือ) ๑๐๙ 
ประกอบสุขในการนอน ๗๓   “ปญญาท่ีไดบรรลุมีหรือไม” ๒๗๓ 
ประทมจนพระอาทิตยข้ึน ๗๑ 
ประมาทเพราะญาณทัสสนะเกิด ๑๔๕       (สวนศัพทธรรมะ) 
ประมาทเพราะไดสมาธิ ๑๔๓   ปจเจกสัจจะ ๒๖๙ 
ประมาทเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๐  ปฏิฆสัญญา(ความดับแหงอารมณขัดใจ) 
ประมาทเพราะมีศีล ๑๔๑                                                          ๔๔๖ 
ปริยัติที่เปนงูพิษ ๑๐๕    ปฏิฆะ (สัญโญชน) ๔๑๘  
ปลากลืนเบ็ด ๕๘    ปริยัติธรรม ๑๐๓/๑๐๔/๑๐๕/๓๔๗/ 
ปากติดตัง ๑๗๒      ๓๔๘/๓๔๙/๓๕๐   
ปดปากดวยทรัพยดวยลาภ ๙/๑๐  ปงกธา (นิคม) ๔๒๙ 
ปกขาดไปทางหน่ึง ๖๓   ปญญา ๒๙๖/๒๙๗/๔๖๑ 
ปูของเจาก็พินาศดวยเชือกเสนนี้ ๕๗  ปญญาขันธ ๒๗๗/๔๖๑ 
เปลือกสดเขาใจวา “แกน” ๑๔๓  ปญญาเครื่องไปจากขาศึก ๓๗๐ 
เปลืองเวลาดวยการคิดธรรม ๑๐๔  ปญญาชําระศีล ๒๑๘ 
เปลืองเวลาดวยการเรียนธรรม ๑๐๔  ปญญาในกุศล ๑๙๓  
เปลืองเวลาดวยการสาธยายธรรม ๑๐๔ ปญญาเปนยอด ๒๘๙  
      ปญญาวิมุตติ ๒๔/๒๙/๗๓/๙๑/  
           ๒๓๑/๒๓๗  



๔๙๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ปญญาสิกขา ๑๒๕     ผูกลัวภัยอันเกิดแตปลาราย ๑๓๘/๑๓๙ 
ปญญาอยูที่ศีล ๒๑๘     ผูกลัวภัยอันเกิดแตวังวน ๑๓๗/๑๓๘ 
ปญญาอันเปนอเขสะ ๓๓๔    ผูกลืนเบ็ดของมาร ๕๘ 
ปญญาอันยิ่ง ๑๗๘/๑๗๙    ผูแกลงทําผิด ๓๕๖ 
ปสสัทธิ ๒๒๘/๒๙๘     “ผูขนาบ” ๓๕๗ 
ปาณาติบาต ๑๙๙     ผูของอยูในท่ีบิณฑบาต ๖๑ 
ปติ ๒๙๘/๔๐๖     ผูครองรัฐหาสุขในการนอน ๗๓ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๓๙๑    ผูจะถูกตราหนา ๒๗๔  

ผูจับงูเขาท่ีหาง ๑๐๕ 
ผ    ผูชวยโตแทน ๙/๑๐ 

                     (สวนคําขนาบ)    “ผูชี้โทษ” ๑๗๕/๓๕๗ 
ผลกลวยฆาตนกลวย ๖๘    ผูเฒากลาวทามกลางสงฆ ๕ 
ผาเกา ๓      ผูดิ้นรนใครจะไดลาภ ๕๗/๕๘ 
ผาท่ีใชเช็ดหมอขาว ๓     ผูไดรับทุกขทรมาน ๕๕ 
ผาท่ีทิ้งตามกองขยะ ๓     ผูไดรับทุกขพินาศ ๖๑ 
ผาท่ีนุงหมเจ็บเนื้อ ๓     ผูตกเหว ๑๕๖ 
ผานิสีทนะถูกเอาไป ๖๔    ผูต้ังความปรารถนาเปนเทวดา ๓๑๔ 
ผาเปลือกปอ ๓     ผูตายกลางทาง ๔๐ 
ผาราคาถูก ๓      ผูตายคาที่ ๓๙ 
ผาสีไมงาม ๓      ผูตายท่ีบาน ๔๒ 
ผูกระทํากายวาจาใจไมสะอาด ๘๗   ผูติดใจในกามคุณ ๙๕/๙๖ 
ผูกลับไปตายท่ีอาราม ๔๒    ผูติดใจในรสแหงลาภ  ๙๒ 
ผูกลับไมถึงอารามก็ตายเสียกอน ๔๐/๔๑  ผูติดใจในรสแหงอาหาร  ๙๓  
ผูกลัวภัยอันเกิดแตคลื่น ๑๓๕/๑๓๖   ผูติดใจในเสียงเยินยอ  ๕๗/๕๘ 
ผูกลัวภัยอันเกิดแตจระเข ๑๓๖/๑๓๗   
 



ปทานุกรม                                                            ๔๙๕ 
 

 

ผูถึงความพินาศ ๙๖     ผูไมประมาท ๒๘๑ 
ผูถูกฉุดไปตามอารมณ ๓๐    ผูเปนคนพาลคนเขลา ๕   
ผูถูกตรึง ๘๔      ผูไปอยูที่ไหน ๆ ก็ไมสบาย ๕๕ 
ผูถูกแทงดวยหอก ๑๔/๑๕    ผูพอใจในการกอสราง ๑๑๕ 
ผูถูกลงอุกเขปนียกรรม ๕    ผูพอใจในการขยายกิจ ๑๑๕ 
ผูถูกลาม ๙๖      ผูพอใจในการคลุกคลีกัน ๑๑๕ 
ผูถูกลาภสักการะครอบงํา ๕๙/๖๐   ผูพอใจในการนอน ๑๑๕ 
ผูทําการบริโภคสะสม ๒๐๑    ผูมากดวยการบัญญัติ ๑๐๓/๑๐๔ 
ผูทําการนอนบนที่นอนสูงใหญ  ๒๐๓   ผูมากดวยการสวด ๑๐๓/๑๐๔ 
ผูทําความฉิบหายแกมหาชน ๘๑   ผูมากดวยปริยัติ ๑๐๓/๑๐๔  
ผูทําตนเปนพระประจําสกุล ๔๖   ผูมิไดทําตามคําของเรา ๒๕๐ 
ผูทําตามประสาเขลา ๑๑๗    ผูมีการกระทําท่ีตองปกปดซอนเรน ๗/๑๒/ 
ผูทาํพืชคามใหกําเริบ ๒๐๑     ๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/๒๔ 
ผูทํามหาชนใหหมดสุข ๑๘๓    ผูมีการกระทําอยางท่ีคนคูเขาทํา - 
ผูทําใหเกิดการกินแหนงแกกัน ๔๗    - ตอกัน ๗๘ 
ผูนําในทางทราม ๑๐๙/๑๘๐    ผูมีความกําหนัดในกาม ๙๗ 
ผูเนาในเสียเอง  ๓๑๕     ผูมีความกําหนัดในกาย ๙๗ 
ผูบวชในภายหลังถอืเอาอยาง ๑๐๙   ผูมีความชั่วติดตัว ๙ 
ผูบอกเลิกสิกขา ๒๓/๓๑/๔๑/๔๒/๔๓/  ผูมีความประพฤติที่นากินแหนงตัวเอง 

๔๕/๔๙/๖๔/๗๖/๑๓๖/                          ๗/๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/ 
           ๑๓๗/๑๓๘/๑๓๙/๑๗๔           ๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/๒๔ 

ผูประดับตกแตงรางกาย ๒๐๔    ผูมีความเปนอยูลามก ๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/ 
ผูประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ๑๓๐/             ๑๖/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๑/ 

  ๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕         ๒๒/๘๐/๑๖๓/๑๖๔
  

 



๔๙๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ผูมีความเพียรเลวทราม ๑๗๐    ผูไมตามประกอบธรรมเครื่องต่ืน ๗๓ 
ผูมีความเห็นตํ่าทราม ๑๒๙    ผูไมถายทอดอกุศลวิตก ๑๗๐/๑๗๑ 
ผูมีจิตดอยดวยคุณธรรม ๒๙    ผูไมทนตอ “การสัมประหาร” ๓๘ 
ผูมีจิตติดแนนอยูในลาภสักการะ ๕๕/   ผูไมทนตอ “ผงคลี” ๓๕ 
                                        ๕๙/๖๑/๖๔   ผูไมทนตอ “ยอดธงชัยของขาศึก” 
ผูมีจิตติดแนนอยูในเสียงเยินยอ  ๕๕/                                            ๓๕/๓๖ 
                                       ๕๙/๖๑/๖๔   ผูไมทนตอ “เสียงโหรองของขาศึก” 
ผูมีศีลถูกดูหมิ่น ๖๐                                                ๓๗/๓๘ 
ผูมีศีลนึกตําหนิได ๘๘     ผูไมทําความเพียรเผากิเลส ๑๗๐/๑๗๑ 
ผูเมาวายังหนุมอยู  ๑๗๓    ผูไมประกอบดวยปญญา ๑๒๐ 
ผูไมกลัวตอสิ่งลามก ๑๗๐    ผูไมประกอบดวยวิมุตติ ๑๒๑ 
ผูไมเขาถึงความสงบ ๕๓    ผูไมประกอบดวยศีล ๑๒๐ 
ผูไมควรบริโภคกอนขาว -     ผูไมประกอบดวยสมาธิ ๑๒๐ 

- ของชาวเมือง ๘๐/๘๑    ผูไมประกอบธรรมเครื่องสงบใจ ๑๐๔ 
ผูไมคุมครองอินทรีย  ๗๓/๑๑๕   ผูไมพนจากความเกิด ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/ 
ผูไมใครครวญเนื้อความ -                                  ๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕ 

- แหงธรรมดวยปญญา ๑๐๕   ผูไมยอมรับคําเตือน ๑๐๘ 
ผูไมงอกงามในธรรมวินัยนี้  ๘๑   ผูไมรับการฝก ๑๑๙ 
ผูไมฉลาดในทางที่ควรไป ๑๑๐   ผูไมรูจักกระพี้ ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕ 
ผูไมฉลาดในลักษณะ ๑๑๐    ผูไมรูจักแกนแท ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕ 
ผูไมฉลาดเรื่องโลกน้ี -โลกอ่ืน ๑๗๘   ผูไมรูจักทาท่ีควรไป ๑๑๐ 
ผูไมฉลาดเรื่องวัฏฏะ- วิวัฏฏะ ๑๗๘   ผูไมรูจักทางท่ีควรเดิน ๑๑๐  
       ผูไมรูจักน้ําท่ีควรด่ืม ๑๑๐  
       ผูไมรูจักใบออน ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/๑๔๕
  
 



ปทานุกรม                                                            ๔๙๗ 
 

 

ผูไมรูจักเปลือกสด  ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/   ผูลอลวงชาวบาน ๒๐๖ 
               ๑๔๕   ผูสนิทสนมกับมาตุคาม ๔๙ 

ผูไมรูจักพอดวยปจจัย ๑๗๐    ผูสยบอยูในอารมณ ๒๙ 
ผูไมรูจักสะเก็ดแหง  ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓/  ผูสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๑๕๖  
                                                     ๑๔๕  ผูสิ้นอาสวะก็ยังถูกรังเกียจ ๔๗  
ผูไมรูจักเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ ๒๙   ผูแสดงตัวใหคนเขาใจผิด ๘๐ 
ผูไมรูเทาทันลาภสักการะ ๕๓    ผูหมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่า ๒๓/๓๑/๔๑/ 
ผูไมรูประมาณในการกิน ๑๑๖            ๔๒/๔๕/๔๙/๖๔/ 
ผูไมสนใจเรื่องสุญญตา ๑๐๗              ๗๖/๑๓๖/๑๓๗/  
ผูไมสํารวมอินทรีย  ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔           ๑๓๘/๑๓๙/๑๗๔ 
ผูไมสุมควัน ๑๑๐     ผูหลนจากศาสนา ๑๒๐ 
ผูไมเห็นแจมแจงซ่ึงกุศลธรรม ๗๓   ผูหวังไดแตความเส่ือม ๖๕ 
ผูไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม ๑๐๙   ผูหาความเจริญมิได ๘๓/๘๔ 
ผูยอมสละที่หลีกเรน ๓๑๖    ผูอยูใกลบานน่ังสมาธิ ๓๑๕ 
ผูยังไมควรปลอย  ๑๖๙/๑๗๐    ผูอยูใกลบานยอมไดปจจัย ๓๑๖ 
ผูยังไมถูกตองวิโมกข ๓๗๕    ผูออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแลว ๘๑ 
ผูยังไมพนจากความทุกข ๑๓๐/๑๓๑/ 
                   ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕     (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ผูระคนดวยคฤหัสถ ๓๑๔    ผากาสีเกาคร่ําแลว ๑๙๑ 
ผูรับเปนทูต  ๒๐๖     ผาท่ีเก็บในหีบอบ ๑๙๑ 
ผูรีด “นมโค” เสียหมด ๑๑๐    ผาท่ีใชหอรตนะ ๑๙๑ 
ผูรูไมนับวาเปนคนพึงส่ังสอน ๑๒๐   ผาท่ีนุงหมสบายเน้ือ ๑๙๑ 
ผูรูสึกอรอยในลาภสักการะ  ๕๗/๕๘   ผาบริสุทธิ์ ๓๒๗ 
ผูเรียกหาเพ่ือความเปนศัตรู ๓๕๖   ผาราคาแพง ๑๙๑ 
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ผาสีงาม ๑๙๑      “ผูจักทนอยูได”  ๑/๑๗๕/๓๕๗ 
ผูกระทําอริยมรรคอยางมาก ๔๑๔   ผูจักทํานิพพานใหแจง ๒๘๖  
ผูกลับใจ ๔๕      ผูจักยังสัมมาทิฏฐิใหบริบรูณ  ๒๘๖ 
ผูกลัวตอสิ่งลามก ๔๑๑    ผูจักยังสัมมาสมาธิใหบริบูรณ  ๒๘๖ 
ผูกลัวโทษแหงวัฏฏะ ๒๑๖    ผูจักละสัญโญชนได ๒๘๖ 
ผูเกิดโดยธรรม ๓๗๓     ผูจับงูอยางม่ันคง ๓๕๐ 
ผูเขาถึงธรรมอันสงบ ๒๕๙    ผูจากไปโดยไมหวงใย  ๔๓๖ 
ผูครุนคิดในการออกจากกาม ๒๖๑/   ผูจํากัดความตองการ  ๒๖๒/๔๓๓ 

          ๔๑๑   ผูฉลาดในท่ีที่ควรไป ๓๖๑ 
ผูครุนคิดในทางไมเบียดเบียน ๒๔๙   ผูฉลาดในลักษณะ ๓๕๙ 
ผูครุนคิดในทางไมพยาบาท ๒๔๙   ผูฉลาดเรื่องโลกนี ้- โลกอื่น ๔๒๔ 
ผูควรทําความเพียร ๓๑๗    ผูฉลาดเรื่องวัฏฏะ - วิวัฏฏะ ๔๒๔ 
ผูควรปลีกตัวออกจากหมู ๒๖๑   “ผูชี้ขุมทรัพย”  ๑/๒๗/๕๑/๖๙ ฯลฯ 
ผูคุมครองอินทรีย ๓๘๓    “ผูชี้ชวนวิงวอน”  ๑๘๙/๒๓๕/๒๕๗ ฯลฯ 
ผูใครครวญเนื้อความแหง -     ผูเฒากลาวธรรมวินัย ๑๙๓ 

-ธรรมดวยปญญา ๓๔๙   ผูดับการกําหนดหมายในอารมณ - 
ผูใครตอการปฏิบัติ ๔๓๓     - ที่ขัดใจ ๔๔๖ 
ผูงอกงามในธรรมวินัยนี้ ๓๒๘   ผูดับสนิท  ๒๕๒  
ผูจะไดรับการยกยอง ๒๗๔    ผูโดดเด่ียว  ๒๘๖ 
ผูจักเกิดหนเดียว ๔๑๖     ผูตองการทําความเพียร  ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑ 
ผูจักถึงแกนธรรม ๒๒๖    ผูตองการนํ้ามัน  ๒๙๒ 
ผูจักถึงความเจริญ ๓๓๑    ผูตองติดตอดวยสตรี  ๒๔๙ 
ผูจักถือเอานิมิตของสมาธิจิต -     ผูต้ังม่ันในปญญาและศีล  ๔๖๐ 

- และของวิปสสนาจิตได ๒๘๖ 
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ผูต้ังไวซึ่งกายคตาสติ ๒๓๗/๒๓๘   ผูทํากิจสําเร็จ  ๒๔๕/๒๔๗ 
ผูต้ังอยูในธรรมท่ีเปนสาระ ๒๘๗   ผูทําความเพียรเผากิเลส ๓๓๓  
ผูต้ังอยูในสาระ  ๑๙๘     ผูทําเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติใหแจง ๔๕๓ 
ผูตัดกระแสแหงมาร  ๔๒๔    ผูทําญาณทัสสนะใหเกิด ๓๙๖ 
ผูตัดตัณหา ๓๕๔     ผูทําตนใหอยูเหนือการไดเพ่ือนไมดี  ๒๖๔ 
ผูตําหนิคนที่ควรตําหนิ ๔๓๖    ผูทําตนใหอยูเหนือลาภสักการะ  ๒๖๓/๒๖๔ 
ผูตามประกอบธรรมเครื่องต่ืน ๗๔   ผูทําตามแทจริง ๒๕๐ 
ผูถายถอนความคิด ๔๑๑    ผูทําสมยวิโมกขใหเกิด ๓๙๗ 
ผูถอนความเห็นที่ดิ่งไปคนละทางได ๒๖๘  ผูที่ควรแกของบูชา  ๒๔๒/๒๔๓/๔๔๑/๔๔๗ 
ผูถึงกระแส ๔๑๖     ผูที่ควรแกของตอนรับ  ๒๔๒/๒๔๓/ 
ผูถึงแกน ๑๙๘                      ๔๔๓/๔๔๗ 
ผูถึงความเปนเทพ ๔๔๕    ผูที่ควรแกของทําบุญ  ๒๔๒/๒๔๓/ 
ผูถึงความเปนพรหม ๔๔๕        ๔๔๔/๔๔๗  
ผูถึงความเปนอริยะ ๔๔๖    ผูที่ควรทําอัญชลี  ๒๔๒/๒๔๓/๔๔๔/๔๔๗ 
ผูถึงพรอมดวยศีล  ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖  ผูที่ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย  ๒๕๒ 
ผูถึงพรอมดวยสมาธิ  ๓๙๖    ผูบรรลุมรรคผลดวยการพิจารณา - 
ผูถึงอาเนญชา ๔๔๖      - เห็นอนัตตา ๙๑ 
ผูถือการอยูปา ๓๐๕/๓๑๖    ผูบริบูรณในปญญา ๔๑๙ 
ผูถูกตองวิโมกข ๓๗๖     ผูบริบูรณในศีล  ๔๑๕/๔๑๙   
ผูทนตอ “การสัมประหารกัน”  ๒๔๔   ผูบริบูรณในสมาธิ  ๔๑๗/๔๑๙ 
ผูทนตอ “ผงคลี”  ๒๔๔    ผูบริสุทธิ์  ๑๙๘ 
ผูทนตอ “ยอดธงชัยของขาศึก”  ๒๔๔   ผูปฏิบัติขัดเกลา ๔๓๔ 
ผูทนตอ “เสียงโหรอง -     ผูปฏิบัติสมควร ๔๐๕/๔๐๖ 

- ของขาศึก”  ๒๔๔    ผูประกอบดวยคุณธรรมท้ังหมด ๓๓๔ 
       ผูประกอบดวยธรรมชั้นอเสขะ ๔๖๑ 
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ผูประกอบดวยปญญา ๓๗๐/๔๖๑   ผูพิชิตสงคราม  ๒๔๓ 
ผูประกอบดวยวิมุตติ ๓๗๐/๔๖๑   ผูมองเห็นประโยชนตนและผูอ่ืน  ๒๓ 
ผูประกอบดวยวิมุตติญาณทัสสนะ ๔๖๑  ผูมองเห็นภัยไมควรประมาท ๓๑๗/๓๑๘/ 
ผูประกอบดวยศีล ๓๗๐/๔๑๖              ๓๑๙/๓๒๐ 
ผูประกอบดวยสมาธิ ๓๗๐/๔๖๑   ผูมาอีกครั้งเดียว  ๓๗๘/๔๑๗ 
ผูประกอบธรรมเครื่องสงบใจ ๓๔๘   ผูมีกายสังขารอันสงบ  ๒๖๘ 
ผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ   ผูมีความดําริไมขุนมัว  ๒๖๘ 

๓๖๕/๓๘๕    ผูมีความเพียรในกิจของสมณะ ๒๑๒ 
ผูปรารถนานิพพาน ๓๖๖/๓๗๖   ผูมีความละอาย  ๒๖๒ 
ผูปรารภความเพียร ๒๑๖/๓๐๘/   ผูมีความเห็นถูกตอง  ๑๙๘/๒๖๒ 

๓๓๓/๔๓๒/๔๓๓   ผูมีจิตหลุดพนดวยดี  ๒๖๘ 
ผูปราศจากนิวรณ ๒๑๖    ผูมีจิตอันไมเลื่อนลอย  ๒๓๗ 
ผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ๑๙๖   ผูมีถอยคําดีงาม ๔๒๙ 
ผูเปน “ธรรมสามี” ๑๕๗    ผูมีธรรมเครื่องอยูผาสุก  ๓๐๓ 
ผูเปนเนื้อนาบุญของโลก ๒๔๒/๔๕๒/  ผูมีธรรมเปนที่พ่ึง  ๒๗๗ 

๔๕๓/๔๖๐/๔๖๑/๔๖๔  ผูมีปญญา  ๓๐๙/๔๓๔  
ผูเปนสมณะ ๔๐๗     ผูมีปญญาก็มีศีล  ๒๑๘ 
ผูเปรียบดวยมะมวงสุก ๒๕๕    ผูมีปญญาคอยขนาบอยูเสมอ ๑๗๕ 
ผูเปรียบดวยหมอเต็ม ๒๕๔    ผูมีปญญาคอยชี้โทษอยูเสมอ ๒๗ 
ผูไปในทางแหงความหลุดพน ๒๑๖   ผูมีปญญาในความหลุดพน ๒๖๘ 
ผูไปสูอกนิฏฐภพ  ๔๕๖/๔๕๙    ผูมีพนักพิงส่ีดาน ๒๖๘ 
ผูผานพนการกําหนดหมายในรูป  ๔๔๖  ผูมีพืชหนเดียว ๔๑๖  
ผูพนจากความเกิด  ๔๐๘    ผูมีมรรคผลเปนแกนสาร ๑/๒๗/๕๑/ 
ผูพนจากความทุกข ๔๐๙         ๖๙/๘๙/๑๐๑/๑๒๓/ 
ผูพนจาก “บวง” ๔๑๙                                   ๑๕๑/๑๗๕/๓๕๗ 
 



ปทานุกรม                                                            ๕๐๑ 
 

 

ผูมีวาจาออนหวาน  ๔๓๔    ผูไมติดใจในกามคุณ ๓๓๙/๓๔๐ 
ผูมีศรัทธา ๓๐๘     ผูไมติดใจในรสแหงลาภ ๓๓๘ 
ผูมีศีล  ๑๙๑/๑๙๒/๑๙๔/๑๙๘/๔๒๘   ผูไมติดใจในรสแหงอาหาร ๓๓๙ 
ผูมีศีลก็มีปญญา ๒๑๘     ผูไมถึงความพินาศ ๓๔๐ 
ผูมีศีลมีกําลัง ๒๓๓     ผูไมทําการสะสมบริกขาร  ๔๓๖ 
ผูมีศีลยอมเวนหางจากคนเหม็น ๘๗   ผูไมทําไทยทานใหตกเสียไป  ๔๓๗ 
ผูมีศีลสมบูรณ ๑๙๙     ผูไมทําในใจซ่ึงการกําหนดหมาย - 
ผูมีศีลสมาธิปญญายิ่งกวากัน ๑๙๔    - ในภาวะตาง ๆ ๔๔๖ 
ผูมีศีลสมาธิปญญาเสมอกัน ๑๙๔   ผูไมเบียดเบียน  ๒๕๒ 
ผูมีสติ ๓๐๙      ผูไมประมาท  ๒๘๑/๓๖๘  
ผูมีหิริ ๓๐๘      ผูไมพอใจในการกอสราง  ๓๖๗ 
ผูมีอารักขาอยางเดียว ๒๖๘    ผูไมพอใจในการขยายกิจ  ๓๖๗ 
ผูมีอาพาธนอย  ๓๑๗     ผูไมพอใจในการคลุกคลีกัน ๓๖๗ 
ผูมีอาสวะสิ้นแลว  ๑๙๘    ผูไมพอใจในการนอน ๓๐๗/๓๖๗ 
ผูมีโอตตัปปะ ๓๐๘     ผูไมมัวเพงดูคนอ่ืน ๓๐๒ 
ผูมุงหนาในกิจวิเวกธรรม ๓๕๖   ผูไมยอมสละที่หลีกเรน ๓๑๖ 
ผูไมกระทําอกุศล ๒๑๕    ผูไมยินดีในเครื่องปรุง ๔๐๙ 
ผูไมแกลงทําผิด ๓๕๗     ผูไมเยื่อใยในลาภสักการะ  ๕๗/๕๘/๖๐/ 
ผูไมขอมากเกินไป  ๒๔๘                 ๖๑/๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๘ 
ผูไมถูกฉุดไปตามอารมณ  ๒๓๘   ผูไมเยื่อใยในเสียงเยินยอ  ๕๔/๕๗/๕๘/  
ผูไมถูกตรึง ๓๓๑                  ๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖ 
ผูไมถูกลาม ๓๔๑     ผูไมลืมคําปฏิญาณ  ๔๕๙ 
ผูไมตกเหว ๔๐๘     ผูไมสงสัยในไตรสิกขา  ๓๓๑ 
ผูไมตองการทําตัวใหเดน ๒๖๒ 
ผูไมต้ังความปรารถนาเปนเทวดา ๓๔๒ 
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ผูไมสงสัยในพระศาสดา -    ผูรูประมาณในการรับ  ๓๖๑ 
- พระธรรม - พระสงฆ ๓๓๑   ผูรูสึกกลัวตอส่ิงลามก ๔๑๑/๔๑๒ 

ผูไมสยบอยูในอารมณ  ๒๓๗    ผูเรียกหาเพื่อความเปนมิตร ๓๕๗ 
ผูไมสรางเคร่ืองปรุง ๔๐๙    ผูแรกถึงกระแส ๓๗๘ 
ผูไมหลนจากศาสนา ๓๗๐    ผูลอยเกิด ๓๗๘ 
ผูยกยองคนที่ควรยกยอง  ๔๓๗   ผูลอยบุญลอยบาป ๓๗๙ 
ผูยอมรับคําสอนโดยเคารพ  ๓๕๕   ผูละกรรมอันมิใชพรหมจรรย  ๑๙๙ 
ผูยอมเสียชีวิต ๓๙๕     ผูละการกลาวคําหยาบ ๒๐๐ 
ผูยังทองเที่ยวไปเจ็ดครั้ง ๔๑๖    ผูละการแสวงหาสิ้นเชิง ๒๖๘ 
ผูยินดีในการละสิ่งท่ีควรละ ๒๖๗   ผูละคําท่ีโปรยประโยชนทิ้ง ๒๐๐ 
ผูรอดตาย  ๔๔      ผูละคําสอเสียด  ๑๙๙ 
ผูรักษากายวาจาจิต ๒๔๖    ผูละเครื่องเศราหมองจิตเสียได  ๓๒๓ 
ผูรับการฝก  ๓๖๓     ผูละตะปูตรึงใจได ๓๓๑ 
ผูรูจัก “แกนแท” ๓๙๗     ผูละปาณาติบาต ๑๙๙ 
ผูรูจักทาท่ีควรไป ๓๖๐    ผูละมุสาวาท ๑๙๙ 
ผูรูจักทางที่ควรเดิน ๓๖๑    ผูละอทินนาทาน ๑๙๙ 
ผูรูจักน้ําท่ีควรด่ืม ๓๖๐    ผูละอาสวะได ๑๙๘ 
ผูรูจักพอดวยปจจัย ๔๑๑    ผูลุมลาดไปทางนิพพาน ๒๙๔/๒๙๕/ 
ผูรูจักรีด “นมโค” ๓๖๑     ๒๙๖/๒๙๗/๒๙๘/๒๙๙ 
ผูรูตัวรอบคอบ ๓๖๕/๓๘๕    ผูแลนไปตามกระแส - 
ผูรูตามเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ -     - แหงธรรม  ๙๒/๔๒๖ 

- ปญญาวิมุตติ ๒๓๗    ผูแลนไปตามกระแส - 
“ผูรูติเตียนไดหรือไม”  ๒๗๓     - แหงสัทธา (ศรัทธา)  ๙๒/๔๒๖ 
ผูรูเทาทันลาภสักการะ ๒๕๙    ผูเวนการกลาวคําแกงแยง ๒๐๕/๒๐๖ 
ผูรูประมาณในการบริโภค ๗๔ 
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ผูเวนการพูดคุยดวยเดรัจฉานกถา ๒๐๕  ผูสมบูรณดวยสมาธิ  ๔๖๑ 
ผูเวนการฉันในวิกาล ๒๐๐    ผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัช ๒๖๑ 
ผูเวนการซ้ือขาย ๒๐๐     ผูสันโดษดวยจีวร ๒๖๑ 
ผูเวนการทําพืชคามภูตคาม -     ผูสันโดษดวยบิณฑบาต ๒๖๑ 

- ใหกําเริบ ๒๐๑    ผูสันโดษดวยเสนาสนะ  ๒๖๑  
ผูเวนการนอนบนที่นอนสูงใหญ ๒๐๓/๒๐๔  ผูสํารวมอินทรีย  ๒๔๖/๒๘๓/๒๘๔ 
ผูเวนการบริโภคสะสม ๒๐๑/๒๐๒   ผูสิ้นสัญโญชน  ๔๑๘ 
ผูเวนการประดับตกแตงรางกาย ๒๐๔   ผูสิ้นอาสวะ ๙๑ 
ผูเวนการฟอนรําขับรอง ๒๐๐    ผูสิ้นอาสวะพรอมกับส้ินชีวิต  ๔๕๔ 
ผูเวนการเลนการพนัน ๒๐๒/๒๐๓   ผูสุมควัน ๓๖๐ 
ผูเวนการเลี้ยงชีวิตผิด ๒๐๗/๒๐๘/   ผูเสวยความสุข ๓๒๖ 

   ๒๐๙/๒๑๐/๒๑๑   ผูเสวยสุขดวยนามกาย ๙๑ 
ผูเวนการรับเงินและทอง ๒๐๐    ผูเสวยสุขอันหาโทษมิได  ๒๑๑ 
ผูเวนการรับใชเปนทูต ๒๐๖    ผูหมดพิษสงทางใจ ๔๖๑ 
ผูเวนยาพิษในโลก ๔๐๗    ผูหมดราคี  ๓๒๒ 
ผูเศราสลด ๒๗๗     ผูหลีกไปได  ๒๔๔ 
ผูสงบ  ๔๓๓      ผูหลุดพนจากทุกข ๔๐๘ 
ผูสถิตในอริยวงศ  ๒๖๖    ผูหลุดพนดวยศรัทธา ๙๒ 
ผูสนใจเรื่องสุญญตา ๓๕๒    ผูหลุดพนโดยสวนสอง ๙๑ 
ผูสมควรเสพเสนาสนะปา  ๒๔๙   ผูไหลสูนิพพาน  ๓๑๔  
ผูสมบูรณดวยธรรมชั้นอเสขะ ๔๖๑   ผูหวังไดแตความเจริญ ๓๓๐ 
ผูสมบูรณดวยปญญา ๔๖๑    ผูเห็นแจมแจงซ่ึงกุศลธรรม ๗๔ 
ผูสมบูรณดวยวิมุตติ ๔๖๑    ผูอดเฉยไดตอความย่ัวใจ - 
ผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ ๔๖๑   - ของกลิ่นทั้งหลาย ๔๕๓ 
ผูสมบูรณดวยศีล  ๒๘๓/๔๖๑ 
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ผูอดเฉยไดตอความย่ัวใจ -     ผูเอาตัวรอด  ๒๕๒ 
- ของธรรมารมณทั้งหลาย ๔๕๓    

ผูอดเฉยไดตอความย่ัวใจ -       (สวนศัพทธรรมะ) 
- ของรสท้ังหลาย ๔๕๓   “ผงคลี” ๓๕/๗๘ 

ผูอดเฉยไดตอความย่ัวใจ -     ผลของความเปนสมณะ ๑๙๗ 
- ของรูปท้ังหลาย ๔๕๒   ผลสุดทายของพรหมจรรย  ๒๘๙/๓๙๘ 

ผูอดเฉยไดตอความย่ัวใจ -    ผลแหงอินทรียสังวร ๒๕๕ 
- ของสัมผัสทางกายท้ังหลาย ๔๕๓  ผัสสะ  ๑๔๙ 

ผูอดเฉยไดตอความย่ัวใจ -     โผฏฐัพพะ  ๒๙/๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/ 
- ของเสียงทั้งหลาย ๔๕๒                    ๒๓๗/๓๔๐ 

ผูอบรมอริยมรรคมีองคแปด ๔๑๔ 
ผูอยูใกลนิพพาน  ๒๘๓                  ฝ 
ผูอยูดวยธรรม  ๓๔๗/๓๔๘    ฝกยังไมเสร็จตายเสียกอน  ๓๖๙ 
ผูอยูในธรรมวินัยนี้  ๓๒๘ 
ผูอยูในสถานะอันเลิศ  ๒๗๙                 พ 
ผูอยูไมหางจากฌาน  ๓๓๘          (สวนคําขนาบ) 
ผูอยูปาไดปจจัย  ๓๑๖     พรหมจรรยตรงกระพ้ี ๑๔๕ 
ผูอยูเหนือความหวัง  ๒๓๒    พรหมจรรยตรงใบออน ๑๔๐ 
ผูอาจต้ังจิตเปนสมาธิได  ๓๑๕/๓๑๖   พรหมจรรยตรงเปลือกสด ๑๔๓ 
ผูอาจเปลื้องจิตหลุดพนได ๓๑๖   พรหมจรรยตรงสะเก็ดแหง ๑๔๒ 
ผูอาบดวยเครื่องอาบภายใน ๓๒๗   ‘พรหมจรรยนี้กระทําไดยากย่ิง’ ๒๓ 
ผูอาศัยศีล  ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/    พรหมจรรยไมบริสุทธิ ์ ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/ 

              ๒๒๒/๒๒๓             ๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕ 
ผูอุทิศตนในการเผากิเลส  ๔๑๑/๔๑๒   พรหมจารีถูกย่ํายี  ๑๘๕ 
ผูอุบัติในทันที  ๔๑๘ 



ปทานุกรม                                                            ๕๐๕ 
 

 

พรหมจารีถูกรอยรัด ๑๘๕    พรหมจรรย  ๗/๒๓/๓๕/๓๖/๓๗/๔๑/ 
พระราชาเสื่อมกําลัง ๒๔               ๔๒/๔๓/๔๕/๙๗/๑๓๐/ 
พระหลวงตา ๑๑๘                           ๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔/ 
‘พรุงน้ีขอใหเลี้ยงเราอยางน้ีอีก’ ๙๓                          ๑๓๕ 
พลัดไปสูมิจฉาทิฏฐิไมรูตัว ๑๐๗   พรหมจารี  ๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔ 
พวกบัณฑิตลืมตัว ๑๕๗    พรหมภูต ๓๗๔ 
พอของเจาก็ไดรับทุกขพินาศ -    พระขีณาสพ ๑๖๘  

- ดวยเชือกเสนนี้ ๕๗    พระธรรม ๓๒๕ 
เพ่ือนรังเกียจวาคงจะเปน -     พระพุทธ ๓๒๕ 

- ภิกษุลามก ๔๗    ‘พระวาจาครั้งสุดทาย’ ๔๖๕ 
       พระสกทาคามี ๔๒๕/๔๖๐ 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)   พระสงฆ ๓๒๕  

พรหมจรรยจักดํารงอยูนาน ๒๙๓   พระสัทธรรม  ๑๘๒/๔๓๑ 
พรหมจรรยนี้มีวิมุตติเปนที่หมาย ๒๘๙  พระเสขะ ๓๖๖/๓๗๖  
พระเถระตัวอยาง ๓๕๖    พระโสดาบัน  ๔๒๕/๔๖๐ 
พระราชามีกําลัง ๒๓๒    พระอนาคามี  ๔๒๕/๔๖๐ 
“พินัยกรรม” ๔๖๕     พระอรหันต  ๒๓/๒๒๐/๒๒๒/๒๗๗/ 
พึงสํานึกไว  ๑๗๙/๑๘๐                ๒๘๘/๓๓๓/๓๖๖/๔๒๔/๔๖๐ 
พูดตองมีสติ ๒๕๐     พราหมณ  ๙๕/๑๒๙/๑๓๐/๑๓๑/๑๓๒/ 
         ๑๓๓/๑๓๔/๑๓๕/๑๔๖/๑๔๗/ 

   (สวนศัพทธรรมะ)                     ๑๔๘/๑๕๕/๑๙๖/๒๐๑/๒๐๒/ 
พยาบาท  ๘๖/๓๒๓                ๒๐๓/๒๐๔/๒๐๕/๒๐๖/๒๐๗/ 
พรหมกาย  ๓๗๔        ๒๐๘/๒๐๙/๒๑๐/๒๑๑/๓๗๔/๓๙๕ 
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พราหมณมหาศาล  ๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/   ภิกษุจักมั่วสุมกันอยูแตในนิคม  ๗๔/๗๕/๗๖ 
                      ๑๗/ ๑๘/๑๙/๒๑/๒๒   ภิกษุจักมั่วสุมกันอยูแต - 
พลิหรณะไพรสณฑ (ปา)  ๙๒     - ในเมืองหลวง ๗๔/๗๕/๗๖ 
พวกกษัตริยมหาศาล ๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/   ภิกษุจักมีการคลุกคลีกับคนวัด ๗๗ 
                          ๑๗/๑๘/๑๙/๒๑/๒๒   ภิกษุจักมีการคลุกคลีกับสามเณร ๗๗ 
พวกสมณสากยปุตติยะ ๓๗๔    ภิกษุจักเริดรางการใชผาบังสุกุล ๗๔ 
พาราณสี (เมือง) ๔๑๙     ภิกษุจักเริดรางการเที่ยวบิณฑบาต ๗๕ 
พาลกโลณการคาม (หมูบาน) ๑๕๘   ภิกษุจักเริดรางการอยูปา ๗๖ 
พาหิยะ (ภิกษุ) ๒๑๘     ภิกษุตองการความอรอยในอาหาร ๗๕ 
       ภิกษุตองการจีวรสวยงาม ๗๔ 

ฟ     ภิกษุตองการอยูดี ๗๕ 
ไฟกองใหญ ๑๑/๑๒     ภิกษุถึงความตาย ๓๑ 
       ภิกษุถึงความพินาศดวยชนัก ๕๗ 

ภ     ภิกษุถึงความพินาศดวยเบ็ด ๕๘ 
     (สวนคําขนาบ)     ภิกษุถูกแมลงวันตอม ๘๕/๘๖ 

ภาชนะวาง ๖      ภิกษุถูกลมเวรัมภาพัดแหลก ๖๔ 
ภายหลังแตความตาย ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/  ภิกษุถูกลาภสักการะครอบงํา ๕๕/๕๙  

          ๑๘/๑๙/๒๐/๒๒  ภิกษุถูกเสียงเยินยอครอบงํา ๖๔  
ภิกษุกลาวยกยอกันเอง ๙๑    ภิกษุถูกหลาวอาบยาพิษเสียบ ๖๑ 
ภิกษุแกงแยงกัน ๘๒     ภิกษุถูกอสนีบาตตกฟาด ๖๒ 
ภิกษุขอมากเกินไป ๔๗    ภิกษุเถระทุศีล ๔ 
ภิกษุคิดสึก ๘๕     ภิกษุทําตนเปนเจากี้เจาการ ๔๖ 
ภิกษุจักชุมนุมกันอยูแตในหมูบาน ๗๔/๗๕/๗๖ ภิกษุทิ่มแทงกันดวยหอกปาก ๘๒ 
ภิกษุจักถึงการแสวงหาไมสมควร ๗๔/๗๕/๗๖ ภิกษุที่ใกลชดิเขาก็เจ็บเน้ือ ๓  
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ภิกษุที่ไมควรแกของตอนรับ ๓๓   ภิกษุพหุสูตไมบอกสอน ๑๐๘/๑๐๙ 
ภิกษุที่ไมควรแกของทําบุญ ๓๓   ภิกษุมีความเปนอยูเลวทราม ๓ 
ภิกษุที่ไมควรแกของบูชา ๓๓    ภิกษุมีความเห็นผิด ๑๕๔ 
ภิกษุที่ไมควรแกทําอัญชลี ๓๓    ภิกษุมีคานอย ๔ 
ภิกษุที่ไมควรพูดอภิธรรม ๑๐๖   ภิกษุมีผิวพรรณไมงาม ๓  
ภิกษุที่ไมควรเปนเจาอาวาส ๑๘๖   ภิกษุไมเข่ียไขขาง ๑๑๑ 
ภิกษุที่ไมใช “คนของเรา” ๘๑    ภิกษุไมมีสังวร ๒๙ 
ภิกษุที่ไมเปนเนื้อนาบุญ ๓๓    ภิกษุไมหนักในพระสัทธรรม ๙๑ 
ภิกษุทุศีล ๑๖๓      ภิกษุไมอดทนตอกลิ่น ๓๓ 
ภิกษุนอนจนดวงอาทิตยข้ึน ๗๒   ภิกษุไมอดทนตอโผฏฐัพพะ  ๓๔ 
ภิกษุนอนไมซบเซา ๓๔๒    ภิกษุไมอดทนตอรส  ๓๔ 
ภิกษุบริโภคดวยอาการเปนขโมย ๘๐   ภิกษุไมอดทนตอรูป  ๓๓ 
ภิกษุปูนกลางทุศีล ๔     ภิกษุไมอดทนตอเสียง  ๓๓ 
ภิกษุเปนคนวายาก ๑๐๘/๑๑๙    ‘ภิกษุรูปโนนเปนอริยบุคคล’ ๙๑ 
ภิกษุเปรียบดวยแกะติดเซิงหนาม ๖๐   ภิกษุลามก ๙/๑๐/๑๑ 
ภิกษุเปรียบดวยเตาติดชนัก ๕๖   ภิกษุลามกกินจุ ๑๖๗  
ภิกษุเปรียบดวยปลากลืนเบ็ด ๕๘   ภิกษุลามกคะนอง ๑๖๗ 
ภิกษุเปรียบดวยปาชาผีดิบ ๘๖/๘๗   ภิกษุลามกจัดเปนมหาโจร ๗๙/๘๐ 
ภิกษุเปรียบดวยลาที่เดินตามฝูงโค ๑๒๕  ภิกษุลามกทะเยอทะยาน ๑๖๗  
ภิกษุเปรียบดวยลูกสุนัขดุ ๖๔    ภิกษุลามกทําลายความดี ๑๖๗ 
ภิกษุเปรียบดวยสัตวกินคูถ ๕๙   ภิกษุลามกทําลายสงฆ ๑๖๓ 
ภิกษุเปรียบดวยมหาโจร ๗๙/๘๐   ภิกษุลามกทุรพล ๑๖๗ 
ภิกษุเปรียบดวยสุนัขข้ีเรื้อน ๕๕   ภิกษุลามกปลอยสติ ๑๖๗ 
ภิกษุเปรียบดวยอาวุธสองคม ๑๕๔   ภิกษุลามกพูดเสียงอึง ๑๖๗ 
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ภิกษุลามกมีกําลัง ๒๕     ภิกษุเห็นมาตุคามนุงชั่วหมชั่ว ๓๑/๓๙/ 
ภิกษุลามกมีบริวาร ๗๙               ๔๑/๔๒/๔๔/๖๔ 
ภิกษุลามกไมกรุณาปรานี ๑๖๗   ภิกษุใหมทุศีล ๓ 
ภิกษุลามกเรียนธรรม ๗๙    ‘ภิกษุอ่ืนตํ่าตอยนอยศักดิ์’ ๑๔๐  
ภิกษุลามกเลี่ยงไปอยูชายแดน ๑๑   ‘ภิกษุอ่ืนทุศีล’ ๑๔๑ 
ภิกษุลามกสงเคราะหคฤหัสถ -     ‘ภิกษุอ่ืนมีจิตฟุงซาน’ ๑๔๓ 

- ดวยของสงฆ ๘๐    ‘ภิกษุอ่ืนมีบุญนอย’ ๕๙ 
ภิกษุลามกสะสมของกิน ๑๖๗    ภิกษุโออวด ๑๕๔ 
ภิกษุลามกหยาบคาย ๑๖๗      
ภิกษุลามกอวดอุตตริมนุสสธรรม ๘๐     (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ภิกษุเลาเรียนสูตรอันถือมาผิด ๑๐๘   ภิกษุเขากันไดสนิท - 
ภิกษุเลี้ยงชีวิตผิดทาง ๑๖๔     - เหมือนน้ํานมกับน้ํา ๓๒๙ 
ภิกษุวางทาเปนกันเองกับคน -    ภิกษุคอยเข่ียไขขาง ๓๕๙  

- ที่ยังไมถึงขนาดเปนกันเอง ๔๖  ภิกษุคอยจองดูตนเอง ๓๐๒ 
ภิกษุสงสัยในไตรสิกขา ๘๕    ภิกษุไดฌานตามตองการ ๓๐๒ 
ภิกษุสงสัยในพระธรรม ๘๕    ภิกษุเถระมีศีล ๑๙๒ 
ภิกษุสงสัยในพระศาสดา ๘๔    ภิกษุที่ใกลชดิแลวสบายตัว ๑๙๑ 
ภิกษุสงสัยในพระสงฆ ๘๕    ภิกษุที่ควรแกของตอนรับ ๒๔๒/ 
ภิกษุหกสิบรูปบอกเลิกสิกขา ๒๓            ๔๔๑/๔๔๓ 
ภิกษุหกสิบรูปมีโลหิตออกจากปาก ๒๓  ภิกษุที่ควรแกของทําบุญ ๔๔๗/ 
ภิกษุหนักในอามิส ๙๑                       ๔๕๒/๔๕๔ 
ภิกษุหมุนกลับคืนไปสูเพศตํ่า -   ภิกษุที่ควรแกของบูชา ๔๔๔/๔๕๙/๔๖๐ 

- แหงคฤหัสถ  ๓๕/๓๖/๓๗   ภิกษุที่ควรทําอัญชล ี๔๕๕/๔๕๖/๔๕๗ 
      ภิกษุที่ควรเปนเจาอาวาส ๔๓๔ 
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ภิกษุที่เปน “คนของเรา” ๓๒๘   ภิกษุมีคามาก ๑๙๒/๑๙๓ 
ภิกษุที่เปนเนื้อนาบุญของโลก ๔๕๘/   ภิกษุมีทอนไมเปนหมอน ๗๑ 
                                        ๔๖๑/๔๖๔   ภิกษุมีผิวพรรณงาม ๑๙๑/๑๙๒ 
ภิกษุน้ําตานองหนา ๑๙๓    ภิกษุมีศีลตองไปอยูชายแดน ๒๕ 
ภิกษุบริษัทไมเหลวไหล ๒๘๗   ภิกษุไมกระวนกระวาย -  
ภิกษุปดแผล ๓๕๙      - จะไดชื่อเสียง ๓๐๒ 
ภิกษุปูนกลางมีศีล ๑๙๒    ภิกษุไมกลาวยกยอกันเอง ๓๓๗ 
ภิกษุเปนคนวางาย ๓๕๕    ภิกษุไมขอมาก ๒๔๘ 
ภิกษุเปนอยูอยางไมประมาท ๗๑   ภิกษุไมสงสัยในไตรสิกขา ๓๓๑ 
ภิกษุผูถึงยอด ๑๙๘     ภิกษุไมสงสัยในพระธรรม ๓๓๑ 
ภิกษุผูมีความเห็นชอบ ๑๙๘    ภิกษุไมสงสัยในพระศาสดา ๓๓๑ 
ภิกษุผูมีปญญา ๒๖๗     ภิกษุไมสงสัยในพระสงฆ ๓๓๑ 
ภิกษุผูมีศีล ๑๙๘     ภิกษุไมหนักในอามิส ๓๓๗ 
ภิกษุผูมีศีลสมบูรณ ๑๙๙    ภิกษุไมโออวด ๔๐๕ 
ภิกษุผูมีสังวร ๒๓๗     ภิกษุยังตองศึกษาตอ ๖๑/๖๒ 
ภิกษุผูสิ้นอาสวะ ๑๙๘     ภิกษุรอดจากการสึก ๓๓๒ 
ภิกษุผูอดทนตอกลิ่น ๒๔๒/๔๕๓   ภิกษุเลาเรียนสูตรอันถือมาถูก ๓๕๕ 
ภิกษุผูอดทนตอโผฏฐัพพะ ๒๔๒/๒๔๓/๔๕๓ ภิกษุเลี้ยงชีวิตถูกทาง ๒๖๕  
ภิกษุผูอดทนตอรส  ๒๔๓/๔๕๓   ภิกษุสมบูรณดวยศีล ๓๐๑  
ภิกษุผูอดทนตอรูป  ๒๔๒/๔๕๒   ภิกษุหกสิบรูปเปนพระอรหันต  ๒๓ 
ภิกษุผูอดทนตอเสียง  ๒๔๒/๔๕๒   ภิกษุหนักในพระสัทธรรม ๓๓๗ 
ภิกษุพหุสูตบอกสอน ๓๕๕    ภิกษุใหมมีศีล ๑๙๑  
ภิกษุพึงอยูโดยชอบ ๓๐๑    ภิกษุใหมรูคุณพิเศษ ๒๘๗ 
ภิกษุมีความเปนอยูงดงาม ๑๙๑   ภิกษุอยูปา  ๓๗/๓๘/๒๔๔  
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(สวนศัพทธรรมะ)    มัวเมาเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๐ 

ภพ ๑๔๙      มัวเมาเพราะมีศีล ๑๔๑ 
ภัณฑะ (ภิกษุ) ๑๑๗     มากระโดดสุดตัว ๑๖๑ 
ภัททาลิ (ภิกษุ) ๔๖๒     มากัดสายบังเหียน ๑๖๑ 
“ภัยอันเกิดแตคลื่น” ๑๓๕    มาเตะงอนรถ ๑๖๐ 
“ภัยอันเกิดแตจระเข” ๑๓๖    มาทําใหรถตะแคงหงาย ๑๖๐ 
“ภัยอันเกิดแตปลาราย” ๑๓๘    มาไมยอมกาวเดินถอยกลบั ๑๖๒ 
“ภัยอันเกิดแตวังวน” ๑๓๗    มาว่ิงเตลิดไป ๑๖๑ 
ภารทวาชะ (สามเณร) ๓๗๓    มาสลัดรถ ๑๕๙ 
ภาวะแหงความเปนหนึ่งของจิต -    มาหกหลังกระแทกธูป ๑๕๙ 
- แวดลอมดวยองคทั้งเจ็ด ๓๐๐   มาหักไมตรีทัณฑ ๑๕๙ 
ภูมิชะ (เถระ) ๒๙๒     มาหมอบ  ๑๖๒ 
       มาตุคามนุงชั่วหมชั่ว ๓๑/๓๙/๔๑/ 

ม                        ๔๒/๔๔/๖๔/๑๓๙ 
     (สวนคําขนาบ)    มารไดชองไดโอกาส ๑๑๕ 

มหาโจร ๘/๗๘/๗๙/๘๐    มิใชธรรมวิหารี ๑๐๓/๑๐๔/๑๐๕ 
มหาชนขาดความสะดวก ๒๕    มีการเปนอยูเลวทราม  ๙๒/๓๓๗/๓๓๘ 
มองขามกระพ้ี  ๑๔๐/๑๔๒/๑๔๓   มีการหวงคุณธรรม ๑๘๗ 
มองขามแกน ๑๔๕     มีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศ ๑๘๗ 
มองขามเปลือกสด ๑๔๐/๑๔๒   มีการหวงลาภ ๑๘๗ 
มองขามสะเก็ดแหง ๑๔๐    มีความกําหนัดในรูปกาย ๙๗ 
‘มันกินกอนเหล็กแดงจะดีกวา’ ๘๐   มีความตระหน่ีที่อยู ๑๘๖ 
มัวเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด ๑๔๕   มีความตระหน่ีสกุลอุปฏฐาก ๑๘๗ 
มัวเมาเพราะไดสมาธิ  ๑๔๓    มีความทะยานอยากในกาม ๙๗ 
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มีความเปนสมณะนิดเดียว ๕    ไมเกรงกลัวบาป ๑๘๔ 
มีความสนิทสนมเปนกันเอง ๔๙   ไมขัดเกลากิเลส ๑๘๖  
มีภัณฑะเภสัชสิ่งของมาก ๑๘๗   ไมใชสมณะกว็าเปนสมณะ ๗/๑๒/๑๓/๑๔/ 
“มีโอกาส” ๔๙       ๑๕/๑๖/๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/ 
มือติดตัง ๑๗๒      ๒๔/๑๖๓ 
มูลเหตุที่ทําใหพระสัทธรรม -    ไมตรวจดูฝงแมน้ําเสียกอน ๑๗๗ 

- เลอะเลือน ๑๐๘    ไมต้ังกายคตาสติ ๒๙ 
เมฆเปนเหตุ ๗๘     ไมต้ังจิตเพ่ือจะรูเรื่องสุญญตา ๑๐๗ 
เมาเพราะญาณทัสสนะเกิด ๑๔๔   ไมตามประกอบโพธิปกขิยธรรม ๗๓ 
เมาเพราะไดสมาธิ  ๑๔๓    ไมไตสวนใหรอบคอบ  ๑๘๘ 
เมาเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๐    ไมทําความเพียรเผากิเลส ๑๗๐ 
เมาเพราะมีศีล ๑๔๑     ไมทําใหแจงประโยชนแหงสมณะ 
เมาหมกอยูในกามคุณ ๙๕     ๑๔๖/๑๔๗/๑๔๘/๑๔๙/๑๕๐ 
เมาหมกอยูในรสแหงลาภ  ๙๒   ไมประพฤติพรหมจรรยก็วาประพฤติ 
เมื่อไดเห็นมาตุคามเนือง ๆ ๔๙    ๗/๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/๑๗/ 
เมื่อตัณหาเจริญ ๑๕๕      ๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/๒๔/๑๖๓ 
เมื่อประมาทแลว ๑๔๐/๑๔๑/    ไมเปนสมณะ  ๑๔๖/๑๔๗/๑๔๘/ 
                            ๑๔๓/๑๔๕     ๑๔๙/๑๕๐ 
เมื่ออุปธิเจริญ ๑๕๕     ไมพนจากความทุกขกายทุกขใจ 
แมวไดรับทุกขเจียนตาย ๓๑     ๑๕๕/๑๕๖ 
โมฆบุรุษ  ๖๐/๑๐๕/๑๑๗/๔๖๒   ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ  ๙๒/๙๓/๙๕ 
ไมกลาววาปฏิบัติสมควร ๑๕๔   ไมมีความละอาย ๕/๖ 
ไมกําหนดสติ  ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔/๖๔/   ไมยินดีการหลีกเรน ๑๘๖ 
                        ๑๓๘/๑๓๙    ไมแยแสตอปฏัก  ๑๖๑ 
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ไมรักษากายวาจาจิต ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔/  ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
                           ๖๔/๑๓๗/๑๓๘/๑๓๙   - ดับสนิทแหงอายตนะหก ๑๔๙ 
ไมรับการฝก ๑๑๙     ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -    - ดับสนิทแหงอุปาทาน ๑๔๙ 

- ดับสนิทแหงชรามรณะ ๑๔๘  ไมรูจักความดับสนิท -  
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -     - แหงชรามรณะ ๑๔๘ 

- ดับสนิทแหงชาติ ๑๔๙   ไมรูจักความดับสนิทแหงชาติ ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -    ไมรูจักความดับสนิทแหงตัณหา ๑๔๙  

- ดับสนิทแหงตัณหา ๑๔๙   ไมรูจักความดับสนิทแหงทุกข ๑๕๐ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -    ไมรูจักความดับสนิทแหงนามรูป ๑๔๙ 

- ดับสนิทแหงทุกข ๑๕๐   ไมรูจักความดับสนิท - 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -    - แหงเบญจขันธ ๑๔๕ 

- ดับสนิทแหงนามรูป ๑๔๙   ไมรูจักความดับสนิทแหงผัสสะ ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -    ไมรูจักความดับสนิทแหงภพ ๑๔๙ 

- ดับสนิทแหงผัสสะ ๑๔๙   ไมรูจักความดับสนิท - 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -     - แหงวิญญาณ ๑๔๙  

- ดับสนิทแหงภพ ๑๔๙   ไมรูจักความดับสนิทแหงเวทนา ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -    ไมรูจักความดับสนิทแหงสังขาร ๑๔๙ 

- ดับสนิทแหงวิญญาณ ๑๔๙   ไมรูจักความดับสนิท - 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -     - แหงอายตนะหก  ๑๔๙ 

- ดับสนิทแหงเวทนา ๑๔๙   ไมรูจักความดับสนิทแหงอุปาทาน ๑๔๙ 
ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -   ไมรูจักชรามรณะ ๑๔๘ 

- ดับสนิทแหงสังขาร ๑๔๙   ไมรูจักชาติ ๑๔๙ 
      ไมรูจักตัณหา ๑๔๙ 
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ไมรูจักทุกข ๑๕๐     ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงนามรูป ๑๔๙ 
ไมรูจักโทษในธาตุสี่  ๑๔๗    ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ ๑๔๕ 
ไมรูจักโทษในอินทรีย  ๑๔๗/๑๔๘   ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงผัสสะ ๑๔๙ 
ไมรูจักโทษในอุปาทานขันธ ๑๔๖   ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงภพ ๑๔๙ 
ไมรูจักโทษอันตํ่าทราม ๕๓    ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงวิญญาณ ๑๔๙ 
ไมรูจักนามรูป ๑๔๙     ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงเวทนา ๑๔๙ 
ไมรูจักประมาณในการรับปจจัย ๑๑๓   ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงสังขาร ๑๔๙ 
ไมรูจักผัสสะ ๑๔๙     ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงอายตนะหก ๑๔๙ 
ไมรูจักพอดวยปจจัย ๑๖๘/๑๗๐   ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงอุปาทาน ๑๔๙ 
ไมรูจักภพ ๑๔๙     ไมรูจักอายตนะหก ๑๔๙ 
ไมรูจักมูลฐานเกี่ยวกับ -    ไมรูจักอุบายเครื่องออกในธาตุสี่  ๑๔๗ 

- ลาภสักการะ ๕๓/๕๔   ไมรูจักอุบายเครื่องออกในอินทรีย 
ไมรูจักรสอรอยในธาตุสี่  ๑๔๗      ๑๔๗/๑๔๘ 
ไมรูจักรสอรอยในอินทรีย   ๑๔๗/๑๔๘  ไมรูจักอุบายเครื่องออก - 
ไมรูจักรสอรอยในอุปาทานขันธ  ๑๔๖   - ในอุปาทานขันธ  ๑๔๖ 
ไมรูจักลักษณะของเบญจขันธ  ๑๔๕   ไมรูจักอุบายเปนทางพนในกรณี - 
ไมรูจักลาภสักการะและเสียงเยินยอ ๕๔   - อันเกี่ยวกับลาภสักการะ - 
ไมรูจักวิญญาณ ๑๔๙      - และเสียงเยินยอ ๕๓ 
ไมรูจักเวทนา ๑๔๙     ไมรูจักอุปาทาน ๑๔๙ 
ไมรูจักสังขาร ๑๔๙     ไมรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออก - 
ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงชรามรณะ ๑๔๘   - ไปจากทุกข ๙๒/๙๓/๙๔/๙๕ 
ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงชาติ ๑๔๙   ไมรูตามเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ - 
ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงตัณหา ๑๔๙    - ปญญาวิมุตติ  ๒๙ 
ไมรูจักเหตุเกิดข้ึนแหงทุกข ๑๕๐   ไมรูสึกวาจะแหลกลาญ ๑๕๘ 
 
 



๕๑๔                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ไมละอายบาป ๑๘๔     ไมเหมือนกันดวยความใคร - 
ไมสรรเสริญการจํากัดความ -     - ในปญญาสิกขา ๑๒๕ 

- ตองการ ๑๘๔    ไมเหมือนกันดวยความใคร - 
ไมสรรเสริญการใชจีวรสามผืน  ๑๘๔    - ในสีลสกิขา ๑๒๕ 
ไมสรรเสริญการใชผาบังสุกุล ๑๘๔   ไมหลุดพนจากทุกข ๑๕๖  
ไมสรรเสริญการบิณฑบาต -    ไมเหลียวแลในกิจวิเวกธรรม ๑๘๐ 

- เปนวัตร ๑๘๔    ไมอดใจในกลิ่น ๑๘๔ 
ไมสรรเสรญิการปรารภ -    ไมอดใจในรส ๑๘๔ 

- ความเพียร ๑๘๕    ไมอดใจในรูป ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการสันโดษ  ๑๘๔   ไมอดใจในสัมผัสทางกาย  ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการอยูปา  ๑๘๔    ไมอดใจในเสียง  ๑๘๔ 
ไมสรรเสริญการอยูสงบ  ๑๘๔   ไมอบรมกายคตาสติ  ๓๐ 
ไมสรรเสริญการอยูอยางไม -    ไมอาจฝกสอนในไตรสิกขา  ๑๗๘/๑๗๙ 

- คลุกคลีกัน ๑๘๕    ไมอาจสืบพรหมจรรยตอไป ๓๕/๓๖/ 
ไมสําคัญเรื่องสุญญตาวาเปนสิ่งท่ี -                ๓๗/๔๑/๔๒/๔๓/๔๕ 

- ควรศึกษา ๑๐๗ 
ไมสํารวมอินทรีย  ๓๙/๔๑/๔๒/๔๔/     (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
                                 ๖๔/๑๓๘/๑๓๙   มหาชนมีความสุขมาก  ๒๓๓ 
ไมสุมควัน ๑๑๐/๑๑๑     มหาชนรูจักวา ‘เธอเปนสมณะ’ ๑๕๓ 
ไมหนักในพระสัทธรรม  ๙๑    มองเห็นสวนท่ีเปนโทษ ๙๔  
ไมเห็นอวัยวะที่ยังไมเปอนคูถ ๑๖๖   มาท่ีอาจฝกได ๓๖๓  
ไมเหมือนกันดวยความใคร -    มารหาชองทําลายมิได  ๗๒/๑๑๕/ 

- ในจิตตสิกขา ๑๒๕                 ๓๖๒/๔๑๓ 

      
 



ปทานุกรม                                                            ๕๑๕ 
 

 

มาอาชาไนย  ๔๔๑/๔๕๒    เม่ือสมบูรณดวยศีล  ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖ 
มาอาชาไนยหนุม  ๔๖๒    เมื่ออริยมรรคเจริญ  ๒๕๓ 
มีการเปนอยูงดงาม ๙๒/๓๓๗    เมื่ออาทิตยอุทัย  ๒๒๔ 
มีความตองการนอย ๒๖๒    ไมดําริวาเต็มรอบ - 
มีความเห็นชอบ ๑๙๘      - แคญาณทัสสนะเกิด ๓๙๖ 
มีทอนไมเปนหมอน ๗๑    ไมดําริวาเต็มรอบแคไดสมาธิ 
มีปญญาทําท่ีสุดทุกข ๑๒๙      ๑๔๔/๓๙๖ 
มีเมตตาเพียงชั่วลัดน้ิวมือเดียว ๓๓๘   ไมดําริวาเต็มรอบแคมีลาภสักการะ 
มีศีลก็มีปญญา ๒๑๘       ๑๔๑/๑๔๒/๑๔๔/๓๙๖ 
‘แมจะทุกขกายทุกขใจ’ ๑๙๓    ไมดําริวาเต็มรอบแคมีศีล ๑๔๑/ 
แมน้ําเอียงเทสูทะเล ๓๑๓            ๑๔๔/๓๙๖  
เมื่อเกิดโจรภัยก็ยังผาสุก ๓๑๙    ไมติดใจในกามคุณ ๓๓๙  
เมื่อเกิดทุพภิกขภัยก็ยังผาสุก ๓๑๘   ไมติดใจในรสแหงลาภ ๓๓๘ 
เมื่อตองการความเปนสมณะ ๓๘๐   ไมติดใจในรสแหงอาหาร  ๓๓๙ 
เมื่อต้ังอยูในศีล ๒๑๙/๒๒๐/    ไมติดใจในเสียงเยินยอ  ๒๖๑  
                          ๒๒๑/๒๒๒/๒๒๓   ไมทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะเกิด ๓๙๖ 
เมื่อถูกพยาธิครอบงําก็ยังผาสุก ๓๑๗   ไมทะนงตัวเพราะไดสมาธิ ๑๔๔ 
เมื่อทรงเดินทางไกลพระองคเดียว ๓๑๖  ไมทะนงตัวเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๒/๑๔๓ 
เมื่อทําใหมากในธรรมสาม ๘๒   ไมทะนงตัวเพราะมีศีล  ๑๔๓/๑๔๔ 
เมื่อมีศีล  ๒๒๖/๒๕๖     ไมทําบาป  ๑๕๘ 
เมื่อมีอินทรียสังวร  ๒๕๕    ไมประมาทเพราะญาณทัสสนะเกิด  ๓๙๗ 
เมื่อไมประมาท  ๑๔๑/๑๔๓/๑๔๔   ไมประมาทเพราะไดสมาธิ  ๑๔๔ 
เมื่อไมหลงรัก  ๒๕๓     ไมประมาทเพราะมีลาภสักการะ  ๑๔๑ 
เมื่อสงฆแตกแยกกันก็ยังผาสุก  ๓๑๙   ไมประมาทเพราะมีศีล  ๑๔๓/๑๔๔ 
 
 



๕๑๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

‘ไมเปนหมันเปลา’  ๒๒    ไมสยบอยูในรสแหงลาภ ๓๓๘  
ไมผูกใจเจ็บ  ๑๕๘     ไมสยบอยูในรสแหงอาหาร ๓๓๙ 
ไมมัวเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด ๓๙๗  ไมสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๔๐๙ 
ไมมัวเมาเพราะไดสมาธิ  ๑๔๔   ไมหนักในอามิส ๓๓๗ 
ไมมัวเมาเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๑   ไมหลงในอารมณ  ๔๓๒ 
ไมมัวเมาเพราะมีศีล ๑๔๓/๑๔๔   ไมหลงในอาหาร ๓๓๙ 
ไมมีการหวงคุณธรรม ๔๓๕    ไมหลนจากพรหมจรรย  ๔๑๕/๔๑๖/๔๑๗/ 
ไมมีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศ ๔๓๕              ๔๑๘/๔๑๙ 
ไมมีการหวงลาภ ๔๓๕    ไมหลอกลวง ๔๓๒ 
ไมมีความกําหนัดในรูปกาย ๓๔๑ 
ไมมีความตระหนี่ที่อยู ๔๓๕      (สวนศัพทธรรมะ) 
ไมมีความตระหนี่สกุลอุปฏฐาก ๔๓๕   มคธ (ประเทศ) ๓๐๔ 
ไมมีความทะยานอยากในกาม ๓๔๑   มโนกรรมอันคดโกง ๑๐ 
ไมมีภัณฑะเภสัชสิ่งของมาก ๔๓๖   มโนสมาจาร ๓๘๒ 
ไมเมาเพราะญาณทัสสนะเกิด ๓๙๗   มมังการ ๓๕๔ 
ไมเมาเพราะไดสมาธิ ๑๔๔    มรณสติ ๒๗๙ 
ไมเมาเพราะมีลาภสักการะ ๑๔๑   มหาภารตะ ๑๐๗ 
ไมเมาเพราะมีศีล  ๑๔๓/๑๔๔    มหาภูตรูป ๑๑๐/๓๕๙ 
ไมยินดีในลาภสักการะ ๑๔๑    มหาสมุทร  ๓๗๔ 
ไมยินดีในศีล  ๑๔๓/๑๔๔    มหี (แมน้ํา)  ๓๗๔ 
ไมยินดีในสมาธิ  ๑๔๔    มัฏฐโลณิกะ (เครื่องดื่ม) ๔๐๗ 
ไมยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๔๐๙   มาตังคะ (ชาง) ๑๕๘ 
ไมเริดรางจากการหลีกเรน ๓๔๘   มานะ (สัญโญชน) ๓๕๔ 
ไมสยบอยูในกามคุณ  ๓๓๙    มานานุสัย  ๓๕๔ 
       มารผูใจบาป  ๕๗/๙๖/๒๕๑ 
 



ปทานุกรม                                                            ๕๑๗ 
 

 

มิคารมาตุปราสาท ๒๘๖    ยินดีในศีล  ๑๔๑/๑๔๓/๑๔๔ 
มิจฉาทิฏฐิ  ๑๐/๑๖๔/๑๘๒    ยินดีในสมาธิ  ๑๔๓/๑๔๔ 
มิจฉาอาชีพ ๑๖๔     ยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๑๕๖ 
“ไมถือมั่นดวยอุปาทาน”  ๒๓       
มุสา ๖           (สวนศัพทธรรมะ)  
มุสาวาท ๑๙๙      ยถาภูตญาณทัสสนะ  ๒๒๖/๒๒๘/๒๒๙/๒๕๖ 
เมตตาอันใหญหลวง ๒๕๐    ยมุนา (แมน้ํา) ๓๗๔ 
เมถุนธรรม  ๑๓๐/๑๓๑/    ยอดของความเพียร ๓๕๓ 
                    ๑๓๒/๑๓๓/๑๓๔   ยอดของพรหมจรรย  ๒๙๐ 
“แมลงวัน” ๘๖     “ยอดธงชัยของขาศึก” ๓๖ 
ไมที่ผุสงเสียงดังกอง ๑๒๘    ยอดบุรุษ  ๓๓๔ 
ไมพันธุใหญ  ๙๘     ยืนคิดในทางกาม ๑๗๐ 
ไมมีแกนตันสงเสียงหนัก ๑๒๘   ยืนคิดในทางเดือดแคน ๑๗๐  
       ยืนคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบาก ๑๗๐  

ย 
     (สวนคําขนาบ)       ร 

ยาพิษในโลก ๑๕๕            (สวนคําขนาบ) 
ยินดีการขัดสีจากมาตุคาม ๑๓๐   รองวา “กู ก็เปนโค” ๑๒๕ 
ยินดีการนวดฟนจากมาตุคาม ๑๓๐   “รวมมือกันกําจัดเสีย” ๑๒๙ 
ยินดีการลูบทาจากมาตุคาม ๑๓๐   ‘รับการไหวดีกวา’ ๑๕ 
ยินดีการอาบจากมาตุคาม ๑๓๐   ‘รับการอภิวาทดีกวา’ ๑๓  
ยินดีที่เห็นเขาบริโภคกาม ๑๓๓   ราคาถูก ๔/๕ 
ยินดีในการทําลายสงฆ ๑๖๓    ‘เราก็ฆาเขาเสีย’ ๑๑๙ 
ยินดีในลาภสักการะ ๑๔๐    “เราจักขนาบแลว ขนาบอีก” ๑ 
 



๕๑๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

“เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก” ๑๗๕   รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
‘เราถูกแทงถูกตีเสียแลว’ ๕๗     - ดับสนิทแหงตัณหา ๔๐๑ 
‘เราทองปองดวยคูถ’ ๕๙    รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
‘เราเปนผูมีกัลยาณธรรม’ ๑๔๑    - ดับสนิทแหงทุกข ๔๐๒ 
‘เราเปนผูมีจิตต้ังม่ัน’ ๑๔๓    รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
‘เราเปนผูมีลาภ’ ๑๔๐      - ดับสนิทแหงนามรูป ๔๐๑ 
‘เราเปนผูมีศีล’ ๑๔๑     รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
เราไมทํากะพวกเธอ -      - ดับสนิทแหงผัสสะ ๔๐๑ 

- อยางทะนุถนอม ๑/๑๗๕   รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -  
เราไมทําเหมือนพวกชางหมอ -    - ดับสนิทแหงภพ ๔๐๑ 

- ทําแกหมอท่ียังเปยกยังดิบอยู ๒๗  รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
เราไมมีหวังที่จักเปนเจาแผนดิน ๒๔    - ดับสนิทแหงวิญญาณ ๔๐๒ 
เริดรางจากการหลีกเรน ๑๐๔    รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
เรียนอยางไมรูความหมาย ๑๐๓    - ดับสนิทแหงเวทนา ๔๐๑  
เรื่องที่เคยมีมาแลว ๕๖/๙๓/๑๐๗/   รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
                               ๑๗๗/๒๕๑/๔๒๓   - ดับสนิทแหงสังขาร ๔๐๒  
       รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)    - ดับสนิทแหงอายตนะหก ๔๐๑  

รักษาพรหมจรรยไวดวยน้ําตา ๑๙๓   รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ - 
ราคาแพง ๑๙๑/๑๙๒      - ดับสนิทแหงอุปาทาน ๔๐๑ 
รุงอรุณแหงอริยมรรค  ๒๒๔    รูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ ๔๐๑  
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -   รูจักความดับสนิทแหงชาติ ๔๐๑ 

- ดับสนิทแหงชรามรณะ ๔๐๑   รูจักความดับสนิทแหงตัณหา ๔๐๑ 
รูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความ -  

- ดับสนิทแหงชาติ ๔๐๑ 
 



ปทานุกรม                                                            ๕๑๙ 
 

 

รูจักความดับสนิทแหงทุกข ๔๐๒   รูจักรสอรอยในธาตุสี่  ๓๙๙ 
รูจักความดับสนิทแหงนามรูป ๔๐๑   รูจักรสอรอยในอินทรีย  ๔๐๐ 
รูจักความดับสนิทแหงเบญจขันธ ๓๙๘  รูจักรสอรอยในอุปาทานขันธ  ๓๙๘  
รูจักความดับสนิทแหงผัสสะ ๔๐๑   รูจักลักษณะของเบญจขันธ ๓๙๘ 
รูจักความดับสนิทแหงภพ ๔๐๑   รูจักลาภสักการะและเสียงเยินยอ ๒๖๐ 
รูจักความดับสนิทแหงวิญญาณ ๔๐๒   รูจักวิญญาณ ๔๐๒ 
รูจักความดับสนิทแหงเวทนา ๔๐๑   รูจักเวทนา ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงสังขาร ๔๐๒   รูจักสังขาร ๔๐๒ 
รูจักความดับสนิทแหงอายตนะหก ๔๐๑  รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงชรามรณะ ๔๐๑ 
รูจักความดับสนิทแหงอุปาทาน ๔๐๑   รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงชาติ ๔๐๑ 
รูจักชรามรณะ ๔๐๑     รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงตัณหา ๔๐๑ 
รูจักชาติ ๔๐๑      รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงทุกข ๔๐๒ 
รูจักตัณหา ๔๐๑     รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงนามรูป ๔๐๑ 
รูจักทุกข ๔๐๒      รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ ๓๙๘ 
รูจักโทษในธาตุสี่ ๓๙๙    รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงผัสสะ ๔๐๑ 
รูจักโทษในอินทรีย  ๔๐๐    รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงภพ ๔๐๑  
รูจักโทษในอุปาทานขันธ ๓๙๘   รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงวิญญาณ ๔๐๒  
รูจักโทษอันตํ่าทราม ๒๕๙    รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงเวทนา ๔๐๑ 
รูจักนามรูป ๔๐๑     รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงสังขาร ๔๐๒  
รูจักประมาณในการรับปจจัย ๓๖๑   รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงอายตนะหก ๔๐๑  
รูจักผัสสะ ๔๐๑     รูจักเหตุเกิดข้ึนแหงอุปาทาน ๔๐๑  
รูจักพอดวยปจจัย ๑๖๙     รูจักอุบายเคร่ืองออกในธาตุสี่  ๓๙๙ 
รูจักภพ ๔๐๑      รูจักอุบายเคร่ืองออกในอินทรีย  ๔๐๐ 
รูจักมูลฐานท่ีเกี่ยวกับ -  

- ลาภสักการะ ๒๕๙ 
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รูจักอุบายเคร่ืองออก -      เราจักไมประมาท ๓๖๘ 
- ในอุปาทานขันธ ๓๙๘   เราจักไมเปนอยางผาเปลือกปอ ๑๙๓  

รูจักอุปาทาน ๔๐๑     เราจักไมเปลงวาจาบาป ๒๕๐ 
รูแจมแจงในอุบายเครื่องออกจากทุกข   เราจักไมเมาหมกในลาภ ๙๕ 
                               ๓๓๘/๓๓๙/๓๔๐   เราจักไมสยบในลาภ ๙๕ 
รูตามเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ -     เราจักรอคอยพวกเธอ ๒๘๗ 

- ปญญาวิมุตติ ๒๓๗    เราจักรูประมาณในการบรโิภค ๗๔ 
เราจะรีบทําความเพียร ๓๑๗/๓๒๐   เราจักตองพรากจากของรัก ๒๗๓ 
เราจักคุมครองอินทรีย ๗๔    “เราติเตียนตัวเองไดหรือไม”  ๒๗๓ 
เราจักใชทอนไมตางหมอน ๗๒   เราทําอะไรอยู ?  ๒๗๓ 
เราจักตามประกอบธรรมเครื่องต่ืน ๗๔  ‘เราเปนสมณะ’ ๑๕๓/๓๗๙  
เราจักตามประกอบ -     ‘เราพึงไดฌาน’ ๒๓๐ 

- โพธิปกขิยธรรม ๗๔    ‘เราพึงไดวิโมกข’ ๒๓๐ 
เราจักทําการบริโภคปจจัย -    ‘เราพงึทําใหแจงวิมุตติ’ ๒๓๑ 

- ดวยความไมมีโทษ ๙๕   ‘เราพึงบริโภคใหมีผลมาก’ ๒๓๐ 
เราจักปฏิบัติตามธรรม ๓๖๙    ‘เราพึงเปนที่รักของเพ่ือนกัน’ ๒๒๙ 
เราจักเปนผูเห็นแจมแจง -     ‘เราพึงเปนผูมีลาภ’ ๒๒๙ 

- ซึ่งกุศลธรรม ๗๔    ‘เราพึงเปนสกทาคามี’ ๒๓๐ 
เราจักเปนอยางผากาสี ๑๙๓    ‘เราพึงเปนโสดาบัน’ ๒๓๐ 
เราจักเปนอยูอยางไมประมาท ๗๒   ‘เราพึงเปนโอปปาติกะ’ ๒๓๑ 
เราจักมีความเพียรเผากิเลส ๗๒   ‘เราพึงมีทิพยโสต’ ๒๓๑ 
เราจักมีปรกติมองเห็น -    ‘เราพึงยังญาติที่ตายแลว -  

- สวนที่เปนโทษ ๙๕     - ใหไดผลมาก’ ๒๓๐ 
เราจักไมติดใจในลาภ ๙๕    ‘เราพึงระลึกถึงภพท่ีเคยอยูได’ ๒๓๑  
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‘เราพึงรูจิตของสัตวอ่ืน’ ๒๓๑    โรคทางกาย ๑๖๘ 
‘เราพึงแสดงอิทธิได’ ๒๓๑    โรคทางใจ ๑๖๘ 
‘เราพึงใสใจในคําสอน’ ๒๘๐    ฤดูที่ดอกโกมุทบาน ๒๘๗ 
‘เราพึงเห็นดวยจักษุทิพย’ ๒๓๑   ฤดูสารท ๑๗๗/๔๒๓ 
‘เราพึงอดทนความขลาด’ ๒๓๐   ฤทธิ์ที่จะบันดาล ๒๑๔ 
‘เราพึงอดทนในอารมณ’ ๒๓๐  
เรามีกรรมเปนของตน  ๒๗๓      ล 
เรามีเพศตางจากคฤหัสถ  ๒๗๒           (สวนคําขนาบ) 
“เรายินดีเรือนวางหรือไม”  ๒๗๓   ลมเวรัมภา ๖๓ 
เราหรือทานชวยกันสอน  ๔๓๓   ‘ละกามออกบวช’ ๙๘  
เรียนอยางรูความหมาย  ๓๔๗    ลาภสักการะฆาพระเทวทัต ๖๗ 
เรื่องที่ควรกลาว ๔๑๐     ลาภสักการะเปนอันตราย -  
        - ตอการอยูสุข ๒๖๐ 

(สวนศัพทธรรมะ)    ลาภสักการะเปนอันตรายตอ - 

รสอรอยของโลก ๓๗๕     - การบรรลุนพิพาน ๕๓/๕๔/๕๕/ 
ราชคฤห (นคร) ๕/๑๓๙/๑๕๖      ๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/ 
ราหุล ๕           ๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗ 
รูป  ๑๔๕/๑๔๖     ลาภสักการะและเสียงเยินยอ - 
รูปทั้งหมดน้ัน ๓๕๘      - เปนใบออนที่ปลายกิ่ง ๑๔๐ 
รูปเปนเครื่องลาม ๙๗     ลิงถูกตัง ๑๗๒ 
รูปราคะ (สัญโญชน) ๔๕๔    ลูกชางถึงความพินาศ ๙๔ 
“เรือนวาง” ๓๔๘     ‘ลูกทําใหลําบากใจ’ ๑๒๖ 
โรคของบรรพชิต ๑๖๘    ลูกนอกคอก ๑๒๖  
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ลูกมาฆาแม ๖๗/๖๘               ว  
ลูกสุนัขดุกวาเดิม ๖๕        (สวนคําขนาบ) 
โลหิตพุงพนออกจากปาก ๒๓     วางแผนการเขาน่ังในสกุล ๑๖๙ 
         วิสัยซ่ึงมิควรเท่ียวไป ๑๑๕  

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)    เวลาน้ี ภิกษุวายาก ๔๓๓ 

ลอรถท่ีทําหกเดือน ๑๙๕ 
ละกิเลสทางกายวาจาใจ ๑๙๕                (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
ละความคดทางกายวาจาใจ ๑๙๕    วันคืนที่หวังไดแตความเจริญ 
ละโทษทางกายวาจาใจ ๑๙๕                       ๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑  
ลิ้นถูกตัดเสียดีกวา ๒๓๙     วาจาเครื่องพร่ําสอน  ๓๔๘/๓๔๙ 
ลูกโคและโคผอม ๔๒๕     วิสัยบิดาตน  ๑๑๔/๔๑๓ 
ลูกโคออน ๔๒๕ 
ลูกในคอก  ๓๖๓                    (สวนศัพทธรรมะ) 
        วจีกรรมอันคดโกง ๑๐ 

(สวนศัพทธรรมะ)     วจีกรรมอันผิดแนว ๘๒ 

“ลาภสักการะและเสียงเยินยอ” ๕๓/๕๔/   วจีสมาจาร ๓๘๑   
                ๕๕/๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/   วัชชีบุตร (ภิกษุ) ๒๑๕  
                 ๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗/๖๘   วัฏฏะอันเปนท่ีอยูของมาร - ของมฤตยู 
เลกวัด ๓๑๕         ๑๗๘/๔๒๔ 
โลกุตตระ ๑๐๗/๓๕๒      วาตสกุณ (นกชอบบินเหินลม) ๖๓ 
โลณโสจิรกะ (เครื่องดื่ม) ๔๐๗    วาเสฏฐะ (สามเณร)  ๓๗๓ 
โลภะอันไมสมํ่าเสมอ  ๓๒๓     วิจิกิจฉา (สัญโญชน) ๔๑๘  
“โลกจะไมวางจากพระอรหันต” ๓๐๑    วิญญาณัญจายตนะ ๔๔๖ 
        วิเทหรัฐ  ๑๗๗/๔๒๓ 
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วินัยมีมลทิน ๑๐๗/๑๗๙/๑๘๐    เวทนา  ๑๔๕/๑๔๖/๑๔๙ 
วินิบาต ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/    เวร ๑๕๘ 
            ๒๐/๒๒/๑๗๓/๑๗๔    เวสส (วรรณะ) ๓๗๔ 
วิปสสนา  ๒๒๙/๒๕๔    เวสาลี (นคร) ๗๑/๗๘/๒๘๒ 
วิมังสาเปนปธานกิจ ๒๙๖    เวฬุวัน  ๕/๑๔๕/๑๘๔/๒๙๒/ 
วิมุตติ ๔๖๑        ๓๖๙/๓๙๘ 
วิมุตติขันธ ๔๖๑        ศ 
วิมุตติเครื่องไปจากขาศึก ๑๒๑                          (สวนคําขนาบ) 
วิมุตติญาณทัสสนะ  ๒๒๖/๒๒๗/๒๒๘/   ศีรษะขาดไปทางหน่ึง ๖๓  
                                   ๒๒๙/๒๕๖/๔๖๑     (สวนคําชี้ชวนวิงวอน) 
วิมุตติญาณอันเปนอเสขะ  ๓๓๔/๔๒๖/  ศาสดาผูเกื้อกูลสาวก ๑๘๙ 
                                          ๔๒๗/๔๒๘  ศาสดาผูแสวงหาประโยชนแกสาวก  
วิมุตติเปนแกนสาร ๒๘๙       ๔๓๙ 
วิมุตติเปนที่หมาย ๓๙๘    ศาสดาผูเอ็นดู   ๑๘๙/ ๒๓๕/๓๓๕/๓๔๕ 
วิมุตติอันเปนอเสขะ ๓๓๔/๔๒๖/๔๖๑       (สวนศัพทธรรมะ) 
วิโมกข  ๙๑/๒๓๐/๓๗๖    ศรัทธา (สัทธา)  ๒๙๖/๒๙๗ 
วิริยะ  ๒๙๖/๒๙๗     ศรัทธาในกุศล  ๑๙๓ 
วิริยะในกุศล  ๑๙๓     ศรัทธาในตถาคต ๓๗๓ 
วิริยะเปนปธานกิจ ๒๙๖    ศีล   ๑๔๑/๒๑๗-๒๒๖/๓๙๖/๔๖๑ 
วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยูของมาร -   ศีลขันธ (สีลขันธ)  ๔๖๑  

- ของมฤตยู  ๑๗๘/๔๒๔   ศีลคูกับปญญา ๒๑๗  
เวทคู (คือ) ๓๙๕     ศีลเครื่องไปจากขาศึก ๑๒๐/๓๗๐ 
       ศีลชําระปญญา ๒๑๘ 
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ศีลที่เปนไปเพ่ือสมาธิ  ๒๑๗    สมณะขยะมูลฝอย ๑๒๖ 
ศีลที่ผูรูสรรเสริญ  ๒๑๗    สมณะดื่มสุราเมรัย ๗๘ 
ศีลที่พระอรยิเจาพอใจ ๒๑๖    สมณะเปรียบดวยตนขาวผี ๑๒๗ 
ศีลประการตาง ๆ ๑๙๙–๒๑๑    สมณะมีการกระทําอยางคนคู ๗๘ 
ศีลเปนฐานรอง  ๒๑๙/๒๒๑/    สมณะยินดีในการมีทองและเงิน ๗๘  
                         ๒๒๒/๒๒๓    สมณะเลี้ยงชีวิตผิดวิสัย ๗๘ 
ศีลเปนไท ๒๑๗     สมณะหาสุขในการเอนกายหลับ ๗๓ 
ศีลเปนรุงอรุณ ๒๒๔     สมณะอันตราย  ๑๒๖ 
ศีลไมขาด ๒๑๗/๓๐๔     สยบอยูในกามคุณ  ๙๕ 
ศีลไมดาง ๒๑๗     สยบอยูในรสแหงลาภ  ๙๒/๙๔  
ศีลไมทะลุ ๒๑๗     สยบอยูในรสแหงอาหาร ๙๓ 
ศีลไมพรอย ๒๑๗     สรางเหตุปจจัยเครื่องปรุง ๑๕๖ 
ศีลสังวร ๒๑๑      สองเทาติดตัง ๑๗๒  
ศีลสมบัติ  ๒๒๔/๒๒๕    สองมือติดตัง ๑๗๒   
ศีลสมบูรณ ๑๙๙     สักการะฆาคนชั่ว ๖๘ 
ศีลอยูที่ปญญา ๒๑๘     สัญชาติหมักหมม ๗/๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๖/ 
ศีลอันเปนอเสขะ  ๓๓๔/๔๒๖/           ๑๗/๑๘/๑๙/๒๐/๒๒/๒๔ 
                              ๔๒๗/๔๖๑   สาธยายอยางไมรูความหมาย  ๑๐๓  
ศีลอันยิ่ง ๑๗๘/๑๗๙     สํานักคนถูกตอน ๔๗  
ศูทร (วรรณะ) ๓๗๔/๔๐๖/๔๐๗   สํานักสาวแกและหญิงหมาย ๔๗ 
       สิ่งท่ีทรมานทุกอิริยาบถ ๕๕ 

ส    สิ่งที่เปนไปเพ่ือความทุกข ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/ 
                                     (สวนคําขนาบ)                        ๑๙/๒๐/๒๒/๖๐/๑๘๒/๑๘๕ 

สมณะแกลบ  ๑๒๖     สิ่งท่ีเปนอันตรายแมผูเปนอรหันต  ๒๖๐
       สิ่งท่ีไมสมควรแกสมณะ ๑๘๗ 
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สิ่งท่ีไรประโยชนเกื้อกูล ๖๐    สมณะสากยบุตร ๑๑๖ 
สิ่งท่ีไหลไปตามผูไมสํารวม ๒๔๖/๒๕๑  สมัญญาวาสมณะจักสมจริง ๓๗๙ 
สิ่งท่ีอาจทําลาย (ภาวะแหง) สงฆ ๒๔๐  สรรเสริญการจํากัดความตองการ ๔๓๓  
สีไมเปนโค ๑๒๕     สรรเสริญการใชจีวรสามผืน ๔๓๓ 
เสนาบดีหาสุขในการนอนหลับ ๗๓   สรรเสริญการใชผาบังสุกุล ๔๓๓ 
เสียงขับรองของมาตุคาม ๑๓๒   สรรเสริญการบิณฑบาตเปนวัตร ๔๓๓ 
เสียงพูดของมาตุคาม ๑๓๒    สรรเสริญการปรารภความเพียร ๔๓๓  
เสียงไมเปนโค ๑๒๕     สรรเสริญการสันโดษ ๔๓๓ 
เสียงรองไหของมาตุคาม ๑๓๒   สรรเสริญการอยูปา ๔๓๓ 
เสียงล่ําลืออันเสื่อมเสีย  ๗    สรรเสริญการอยูสงบ  ๔๓๓ 
เสียงเลาลือถึงกรรมอันไมสะอาด ๘๗   สรรเสริญการอยูอยางไมคลกุคลีกนั ๔๓๓ 
เสียงหัวเราะของมาตุคาม ๑๓๒   สาธยายอยางรูความหมาย  ๓๔๗ 
แสดงธรรมอยางไมรูความหมาย ๑๐๓   สายตาแหงความรัก ๓๒๙ 
       สายพิณท่ีขึงพอดี ๒๗๗ 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)   สาวกไมยอมลวงสิกขาบท ๓๙๕  

‘สงฆสามัคคี’ ๓๑๙     สําคัญเรื่องสุญญตาวา - 
สมณกิจ ๒๑๒       - เปนสิ่งควรศึกษา ๓๕๒ 
สมณพราหมณที่แท  ๓๗๕    สํารวมอินทรีย ๓๘๓ 
สมณสากยปุตติยะ ๓๖๘/๓๗๓   สิ่งท่ีตองชําระกอน ๒๑๘/๒๑๙/๒๒๑ 
สมณะในธรรมวินัยนี้  ๓๐๑    สิ่งท่ีตองอุตสาหะตลอดชีวิต ๒๖๕ 
สมณะบัวขาว ๓๗๕     สิ่งท่ีถือกันในอริยวินัย (มลูเหตุแปด) ๓๖๗ 
สมณะบัวหลวง ๓๗๖     สิ่งท่ีทําแลวอยางแยบคาย ๒๙๒ 
สมณะผูเวนเลี้ยงชีวิตผิดทาง ๒๐๗-๒๑๑  สิ่งท่ีนอมไปเพื่อความปลอยวาง ๒๒๒  
สมณะยุพราช ๓๗๖     สิ่งท่ีนํากิเลสออกได  ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖ 
 
 



๕๒๖                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สิ่งท่ีเปนไปเพ่ือความสุข  ๒๓๓/๒๙๓   สมณะ  ๕/๗/๑๒๖/๑๒๙/๑๓๐/๑๓๑/ 
สิ่งท่ีพึงประสงคของผูบวช ๒๗๗             ๑๓๒/๑๓๔/๑๔๕/๑๔๖/๑๔๗/ 
สิ่งท่ีไมควรใหมาหอหุมจิต ๕๔/๕๖/๕๗/           ๑๔๘/๑๕๓/๒๐๑/๒๐๒/๒๐๓/ 
                                ๕๘/๖๐/๖๑/๖๒/๖๓/           ๒๐๔/๒๐๕/๒๐๖/๒๐๗/๒๐๘/ 
                              ๖๔/๖๕/๖๖/๖๘/๒๖๑                      ๒๐๙/๒๑๐/๓๗๙/๓๙๕  
สิ่งท่ียังความเปนอรหันตใหเต็ม ๒๒๙   สมณุทเทส ๗๖/๗๗ 
สิ่งท่ีสมควรแกสมณะ ๔๓๖    สมถะ ๒๕๔ 
สิ่งท่ีเอียงไปสูนิพพาน  ๒๒๓    สมยวิโมกข ๓๙๗ 
สิ่งเบื้องตน  ๒๑๘/๒๑๙/๒๒๑   สมาธิ  ๑๔๓/๒๒๘/๒๙๖/๒๙๗/๔๖๑ 
สิ่งเปนเลิศในโลก ๒๑๘    สมาธิขันธ  ๒๗๗/๔๖๑ 
เสวยสุข ณ ภายใน ๒๑๑    สมาธิเครื่องไปจากขาศึก ๑๒๐/๓๗๐ 
แสดงธรรมอยางรูความหมาย ๓๔๗   สมาธิพังทลาย  ๑๑๖ 
       สมาธิอันเปนอเสขะ  ๔๒๖/๔๒๗/๔๖๑ 

(สวนศัพทธรรมะ)    สมาธิอันยิ่ง  ๑๗๘/๑๗๙ 

สกทาคามิผล ๑๙๗/๔๖๐    สรภู (แมน้ํา)  ๓๗๔ 
สกทาคามี ๒๓๐/๒๘๘/๔๑๗    สระโบกขรณี  ๔๐๖ 
“สะเก็ดแหง” ๑๔๒     สระใหญ  ๙๓ 
“สงครามวิชัย”  ๒๔๔     สวนมะมวงของหมอชีวก ๑๙๙ 
สติ   ๒๙๖/๒๙๗/๔๑๓    สสังขารปรินิพพายีบุคคล ๔๕๖/๔๕๙ 
สติปฏฐาน  ๑๑๓/๒๒๐/๓๖๒/๔๑๓   สักกายทิฏฐิ (สัญโญชน) ๔๑๘  
สติเปนอธิปไตย  ๒๘๙/๒๙๑    สังขาร ๑๔๕/๑๔๖ 
สติสัมปชัญญะ ๓๘๕     สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมไป - 
สติอันต้ังไวดวยดี ๒๙๑     - เปนธรรมดา  ๔๖๕ 
สมณพราหมณ  ๕๔/๗๓/๗๘/๙๕/๒๕๙ 
 
 



ปทานุกรม                                                            ๕๒๗ 
 

 

สัญญา  ๑๔๕/๑๔๖     สีลานุสสติกรรมฐาน  ๒๑๗ 
สัทธานุสารี (คือ) ๙๒     สุข  ๒๒๖/๒๒๘ 
สัทธาวิมุตต (คือ) ๙๒     สุญญตา ๑๐๗/๓๕๒ 
สัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนา  ๒๘๖   สุตตันตะ ๑๐๗/๓๕๒ 
สัมมาทิฏฐิเอียงไปสูนิพพาน  ๓๑๔   สุภัททะ (ปริพพาชก) ๓๐๑ 
สัมมาสมาธิ  ๒๒๖/๒๕๓/๒๕๖   สูตรท่ีวาดวยเรื่องสุญญตา ๑๐๗  
สัมมาสมาธิที่ประกอบดวยมูลฐาน -   สูตรอันถือกันมาถูก ๓๕๕ 

- และเครื่องปรุงพรอม ๓๐๐   สูตรอันถือกันมาผิด ๑๐๘ 
สัมมาสมาธิแหงมรรคผล ๒๘๖   สูตรขาดมูลราก ๑๐๙  
สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ ๓๐๐    เสขบุคคล ๙๑ 
สามเณร ๓๑๕/๔๒๗     เสนาสนะอันสงัด  ๒๔๔/๒๔๗/ 
สารีบุตร (เถระ) ๒๗๕/๓๕๓                       ๓๖๕/๓๘๖ 
สาลวัน (สวนปา) ๓๐๑    เสียงเยินยอเปนอันตรายท่ีทารุณ - 
สาวัตถี (นคร) ๕๓/๙๕/๒๗๗     - ตอการบรรลุนิพพาน ๕๓/๕๕/ 
สิกขมานา (คือ) ๗๖              ๕๖/๕๗/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/ 
สิกขาบท ๒๑๕/๒๙๐               ๖๒/๖๓/๖๔/๖๕/๖๖/๖๗ 
สิกขาที่เปนเบ้ืองตน ๒๙๐    “เสียงโหรองของขาศึก” ๓๗ 
สิกขาบัญญัติเพ่ือความเลื่อมใส ๒๙๐   โสณะ (คฤหบดี) ๑๔๕/๓๙๘ 
สิกขาเปนอานิสงส ๒๘๙    โสณะ (ภิกษุ) ๒๗๖  
สิ่งท่ีนาอัศจรรย  ๓๗๔/๓๙๕    โสณทัณฑะ (พราหมณ) ๒๑๗ 
สิ่งท่ียวนใจใหรัก ๙๕/๑๗๒    โสดาบัน  ๒๓๐/๒๘๘/๔๑๖/๔๖๐ 
สีลสิกขา ๑๒๕     โสดาปตติผล ๑๙๗/๔๖๐ 
สีลัพพัตตปรามาส (สัญโญชน) ๔๑๘   โสตติยะ (คือ) ๓๙๕ 

 
 



๕๒๘                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

ห    หลุดพนจากทุกข ๔๐๘/๔๐๙ 
     (สวนคําขนาบ)    หลุดพนจากอาสวกิเลส ๒๓ 

หนักในอามิส ๙๑     หูถูกกระชากเสียดีกวา ๒๓๙ 
หมอกเปนเหตุ ๗๘     เห็นเปนของไมเท่ียง ๔๐๘ 
หลงในอาหาร ๙๓     เห็นเปนของเสียบแทง ๔๐๘ 
หลงใหลในอารมณ ๑๘๓    เห็นเปนทุกข ๔๐๘ 
หลนจากพรหมจรรย ๙๘    เห็นเปนอนัตตา ๔๐๘ 
หลอกลวง ๑๘๓     เหลียวแลในกิจวิเวกธรรม ๓๕๖ 
หักขาชาวบาน ๑๕๘ 
หาความสุขในการนอนซบเซา ๙๗     (สวนศัพทธรรมะ) 
เหตุใหเกิดในนรก ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/   ‘หนองบัว’ ๓๙๐   
                              ๑๙/๒๐/๒๒   หมอที่กลิ้งไดยาก ๒๙๙ 
เห็นเปนของเกษม ๑๕๕    ‘หวงน้ําลึก’ ๓๘๙ 
เห็นเปนของเที่ยง ๑๕๕    ‘หอกปาก’ ๘๒ 
เห็นเปนของไมเสียบแทง ๑๕๕   ‘หัวเราะกันเลน’ ๖ 
เห็นเปนตัวตน ๑๕๕     หิริในกุศล ๑๙๓ 
เห็นเปนสุข ๑๕๕     หิริและโอตตัปปะ ๓๘๐  
เหล็กแดงไหมทางเดินของอาหาร ๑๗   เหตุแหงความปราโมทย ๓๘๘ 
       “เหว” แหงความเกิด  ๔๐๙ 
   (สวนคําชี้ชวนวิงวอน)     

หนักในพระสัทธรรม  ๓๓๗                  อ 
หมูซึ่งอยูผาสุก ๓๐๑                                 (สวนคําขนาบ)   

หลักเบ้ืองตน ๒๒๔     อนาคตภัย  ๗๕/๗๖/๗๗/๑๗๙/๑๘๐ 
หลังอาหารแลวภาวนา ๒๗๕    อนุชนถือเอาอยาง  ๑๑๖ 
 



ปทานุกรม                                                            ๕๒๙ 
 

 

อยางไหนจะดีกวากัน  ๑๑/๑๓/๑๔/   อาการท่ีนาเลื่อมใส  ๒๕๔/๒๕๕ 
                                    ๑๖/๑๗/๑๙/๒๑  อาการท่ีไมทําใหนาขยะแขยง ๒๓๘  
อสนีบาตตกถูกใคร ? ๖๒    อาจารยที่ถูกตองตามธรรม ๔๒๗ 
อสรพิษกลับฉกเอา ๑๐๕    อาศัยความเอ็นดูแลวจึงทํากิจ - 
อสุรินทราหูเปนเหตุ ๗๘     - แกสาวกท้ังหลาย ๑๘๙/๔๓๙ 
อาจารยเสีย ๑๗๙     อุปชฌายะที่ถูกตองตามธรรม ๔๒๖ 
อาวุธท่ีหอไวใตสังฆาฏิ ๑๕๔      (สวนศัพทธรรมะ) 
อุปชฌายะเสีย ๑๗๘     อกนิฏฐภพ  ๔๑๘ 
       อกุศลธรรม  ๓๖๖ 

(สวนคําชี้ชวนวิงวอน)   อกุศลลามก ๑๑๑/๓๘๔/๓๙๕ 

อดกลั้นตอเวทนาขนาดคราชีวิต ๑๖๙   อจิรวดี (แมน้ํา) ๓๗๔ 
“อยาไดประมาท” ๑๘๙    อชปาลนิโครธ (ตนไม) ๑๘๑ 
“อยาตองรอนใจภายหลัง” ๔๓๙   อชาตสัตตุ (มหาราช) ๑๙๙ 
“อยาโตเถียงกัน” ๑๕๗    อทินนาทาน ๑๙๙ 
“อยาทําตัวใหเนาพอง” ๘๖    อธิปไตยของพรหมจรรย  ๒๙๑ 
“อยาเที่ยวไปในวิสัยที่ไมควร” ๑๗๒   อธิศีลสิกขา ๒๑๒ 
“อยานึกกระหยิ่มตอลาภสักการะ” ๖๔  อนาคามิผล ๑๙๗/๔๖๐ 
“อยาใหขาวลีบปนขาวดี” ๑๒๘   อนาคามี ๔๑๘ 
“อยาใหคนชั่วทําลายภิกษุที่ดี” ๑๒๗   อบาย  ๑๒/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙/ 
“อยาใหตนขาวผีทําลายขาวดี” ๑๒๗             ๒๐/๒๒/๑๗๓/๑๗๔ 
อาการของผูมีศีลสมบูรณ  ๒๑๒   อภิชฌา  ๘๖/๓๒๓ 
อาการของผูไมคุมครองอินทรีย  ๓๓๒  อภิสมาจาร ๒๘๙ 
อาการท่ีจะตองทําใหดีกวาน้ีมีอีก ๒๗๒  อรหัตตผล ๑๙๗/๔๖๐ 
       อรหันต (คือ)  ๓๙๔/๓๙๕ 
 
 



๕๓๐                                                ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

อรัญญสัญญา ๓๑๕     อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ 
อริยกันตศีล ๒๑๖     อันตราปรินิพพายีบุคคล ๔๕๔/๔๕๘ 
อริยคุณ ๒๑๑      อันตรายของทิฏฐธรรมสุข  ๒๖๐ 
อริยบุคคลตางชนิด ๓๓๗    อันตรายของพรหมจารี ๑๘๕  
อริยปญญา ๓๗๐     อันตรายท่ีแสบเผ็ดตอการบรรลุนิพพาน 
อริยมรรคมีองคแปด ๑๑๒        ๕๓/๕๕/๕๖/๕๘/๕๙/๖๐/๖๑/๖๒/ 
อริยวงศ  ๒๖๕                    ๖๓/๖๕/๖๖/๖๗/๒๕๙/๒๖๐ 
อริยวิมุตติ ๓๗๐     อันธกวินทะ (นคร) ๓๐๔ 
อริยศีล ๓๗๐      อัสมิมานะ  ๓๑๔ 
อริยสงฆ ๔๖๐      อัสสปุรนิคม  ๑๕๓/๓๗๙/๔๐๕ 
อริยสมาธิ  ๓๗๐     อากาสานัญจายตนะ (อรูปฌาน) ๔๔๖ 
อริยสัมมาสมาธิ  ๓๐๐     อากิญจัญญายตนะ (อรูปฌาน) ๔๔๖ 
อริยอัฏฐังคิกมรรค  ๑๙๗/๒๒๔/   อานกะ (กลองศึก) ๑๐๗ 
                                ๒๒๕/๒๒๖/๒๙๙  อานนท  ๑/๒๗/๕๑/๖๙/๘๙/๑๐๑/๑๒๓/ 
อริยะ (คือ)  ๓๗๐/๔๔๖        ๑๕๑/๑๖๓/๑๖๕/๑๖๖/๑๗๕/๒๒๗/ 
อรูปราคะ (สัญโญชน) ๔๕๔       ๒๔๙/๒๗๗/๓๐๑/๓๐๓/๓๕๖/๓๖๙ 
อวิชชา (สัญโญชน) ๔๕๔    อานิสงสของการฉันหนเดียว ๒๗๕ 
อวิปฏิสาร  ๒๒๖/๒๒๗    อานิสงสของความปราโมทย  ๒๒๗ 
อสมยวิมุตติ  ๓๙๗     อานิสงสของนิพพิทาวิราคะ ๒๒๘ 
อสังขารปรินิพพายีบุคคล ๔๕๕/๔๕๙   อานิสงสของปสสัทธิ  ๒๒๘ 
อสัทธรรม  ๑๘๒     อานิสงสของปติ  ๒๒๘ 
อหังการ ๓๕๔      อานิสงสของพรหมจรรย  ๒๘๙/๓๙๗ 
อังคะ (แควน) ๑๕๓/๓๗๙/๔๐๕   อานิสงสของยถาภูตญาณทัสสนะ ๒๒๘  
อังคราชกุมาร ๓๗๙     อานิสงสของศีล  ๒๒๗ 
อัคคิเวสสนะ (พราหมณ)  ๓๖๙   อานิสงสของสมาธิ  ๒๒๘  
 



ปทานุกรม                                                            ๕๓๑ 
 

 

อานิสงสของสุข  ๒๒๘ 
อานิสงสของอวิปฏิสาร ๒๒๗    อินทรียตองเสมอกัน ๒๗๗ 
อาเนญชา ๔๔๖     อิสิปตนมฤคทายวัน ๘๕/๔๑๙ 
อาปานิยกังสะ (ถวยสําริด) ๔๐๗   อุกกเวลา (เมือง) ๑๗๗/๔๒๓ 
อาภิชชิกะ (ภิกษุ) ๑๑๗    อุทธัจจะ (สัญโญชน) ๔๕๔  
อามิสทายาท ๒๗๔     ‘อุบายเครื่องออกไปจากโลก’ ๓๗๕  
อายตนะภายนอก - ใน ๓๑๔    อุปธิ (กิเลส) ๑๕๕ 
อารมณของการแผเมตตา ๒๕๐   อุปาทาน ๒๓/๑๔๙ 
อารมณแหงกัมมัฏฐาน ๒๕๒    อุปาทายรูป ๑๑๐/๓๕๙ 
‘อาวุธมีคมสองขาง’ ๑๕๔    อุภโตภาควิมุตต (คือ) ๙๑ 
อาสวักขยญาณ  ๒๔๕/๒๔๗/๓๙๔   อุรุเวลาเสนานิคม ๔๒๐ 
‘อํานาจแหงนิวรณ’ ๑๘๐    ‘โอชะอันเกิดแตธรรม’  ๒๗๘ 
อิจฉานังคละ (ปา) ๓๑๕    โอตตัปปะในกุศล ๑๙๓ 
อิทธิบาท ๒๙๕     โอปธิก  ๔๖๐ 
อินทรีย   (คือ)  ๑๔๗/๑๔๘    โอปปาติก  ๒๓๑/๒๘๘ 
 



 

๕๓๒ 
 

ลําดับหมวดธรรม 
ในหนังสือขุมทรัพยจากพระโอษฐ 

(เรียงลําดับจากนอยไปหามากและตามลําดับอักษร) 
 

      กิจท่ีตองทํากอน สาม             ๒๑๓  
     ๑     กิจท่ีตองรีบทํา สาม              ๒๑๔ 

อารักขา หนึ่ง              ๒๖๘  กิเลส สาม         ๒๑๕/๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖  
    ๒     กุศลวิตก สาม               ๓๒๙      

คติ สอง               ๒๓๙  ความคด สาม                                      ๑๙๕ 
ความเพียรที่เปนหลัก สอง            ๓๕๒  ความดําริ สาม                          ๒๖๙/๒๗๐ 
ภิกษุบริษัทมีชนิด สอง      ๙๑/๓๓๗  ความตรึก สาม     ๑๑๑/๓๕๙ 
รูป สอง                ๑๑๐  ความเมา สาม               ๑๗๓ 
โรคของหมูสัตว สอง                          ๑๖๘  ความสงัดอันยิ่ง สาม              ๑๙๘ 
ลักษณะ สอง                ๑๑๑  ทุจริต สาม               ๑๗๓ 
สิ่งเบื้องตน สอง               ๒๑๙/๒๒๐  ธรรมท่ีควรเจริญ สาม                       ๓๒๙ 
องคของการเปนพราหมณ สอง          ๒๑๗  ธรรมท่ีควรละทิ้ง สาม                       ๓๒๙ 
                         ๓     ผูเปนที่เชื่อถือของมหาชน -  
การกระทําท่ีเปนไปเพ่ือความ -   - มีการกระทํา สาม            ๓๒๘ 

- สุขแกมหาชน สาม              ๓๒๘  พระโสดาบัน สาม              ๔๑๖ 
การฝกมีวิธี สาม               ๑๑๙  สถานที่ที่พึงระลึกตลอดชีวิต - 
การแสวงหา สาม              ๒๖๙  - ของพระราชา สาม            ๒๗๑ 
การอบรมสติปฏฐานโดยวิธี สาม       ๒๒๐  สถานที่ที่พึงระลึกตลอดชีวิต - 
กิจของสมณะ สาม                        ๒๑๒  - ของภิกษุ สาม           ๒๗๑/๒๗๒ 
 



ลําดับหมวดธรรม                                                      ๕๓๓ 
 

 

สมณะ สาม               ๑๒๖ พรหมวิหาร สี่     ๓๒๗/๔๐๖/๔๔๕ 
สิกขา สาม             ๑๒๕/๑๒๖/๑๗๘/๑๙๔ พระสัทธรรมไมเส่ือม - 
อกุศลวิตก สาม                         ๓๒๙/๔๕๐     - ดวยมูลเหตุ สี่             ๓๕๕ 
องคของภิกษุผูควร -    ภัยของนักบวช สี่   ๑๓๕/๑๓๖/๑๓๗/๑๓๘ 

- แกของทําบุญ สาม            ๔๔๒ มหาภูตรูป สี่                ๑๑๐ 
องคของมาท่ีคูควร -     มูลเหตุที่ทําใหพระสัทธรรม - 

- แกพระราชา สาม                 ๔๔๑  - เลอะเลือน สี่               ๑๐๘ 
       ๔    โรคของบรรพชิต สี่               ๑๖๘ 

การพิจารณา สี่                          ๒๖๘/๒๖๙ วรรณะ สี่              ๓๗๔ 
เครื่องเศราหมองของ -    สติปฏฐาน สี่         ๑๑๓/๒๑๙/๒๒๐/๒๒๑/ 
      - ดวงจันทรและดวงอาทิตย สี่ ๗๗/๗๘                                        ๒๙๔/๓๖๒/๔๑๓ 
เครื่องเศราหมองของ -    สัมมัปปธาน สี่                         ๒๙๕ 

- สมณพราหมณ สี่    ๗๘ เหตุของผูไมหลนจากธรรม - 
ตถาคตที่กลาวถึงในปจเจกสัจจะ -   - วินัย สี่              ๓๗๐ 

- มีลักษณะ สี่                          ๒๖๙ เหตุทําลายสงฆ สี่               ๑๖๓ 
ที่สดุแหงพรหมจรรย สี่   ๑๔๐/๑๔๑/๑๔๒/ เหตุแหงผูสมควรเสพ - 
                                                 ๑๔๓/๑๔๕  - เสนาสนะปา สี่             ๒๔๙ 
ธาตุ สี่               ๑๔๗ อริยวงศ สี่               ๒๖๕  
นักบวชหลนจากธรรมวินัยนี้ -   อริยสัจจ สี่                ๑๕๐  

- ดวยเหตุ สี่       ๑๒๐/๑๒๑ อิทธิบาท สี่               ๒๙๖ 
นิสสัย สี่                          ๒๖๔ อิริยาบถ สี่             ๒๒๒ 
ปจจัย สี่     ๔/๑๐/๒๒/๕๙/๗๙/๑๑๓/๑๕๓/                    ๕ 
 ๑๗๐/๑๘๒/๑๘๕/๑๙๑/๒๒๙/๔๔๘/๔๔๙ กลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว - 
ผูอยูใกลนิพพาน -     - มีโทษ หา               ๑๑๖ 

- ประกอบดวยธรรม สี ่         ๒๘๓ 



๕๓๔                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

กามคุณ หา             ๓๓/๙๕/๑๑๕/๑๗๒/ พระประจําสกุลประกอบ - 
                                                  ๑๘๔/๓๔๐  - ดวยการกระทํา หา        ๔๖/๒๔๘ 
ขอสรรเสริญที่เหมาะ -    พระหลวงตาท่ีหาไดยาก หา      ๑๑๘/๑๑๙ 

- แกธรรม หา               ๑๙๓ พระอนาคามี หา              ๔๑๘ 
ขันธ หา               ๑๔๕ พละ หา               ๒๙๗ 
คนชอบเที่ยวไมมีจุดหมาย -    ภิกษุเขาไปสูสกุลมีโทษ หา     ๔๘  
 - มีโทษ หา         ๙๙ ภิกษุคลุกคลีอยูในสกุลมโีทษ หา    ๔๙ 
เครื่องลามใจ หา   ๓๓/๓๔/๙๖ ภิกษุที่ควรทําอัญชลี - 
ชางท่ีประกอบดวยองค หา      ๓๑/๒๔๐    - ประกอบดวยเหตุ หา            ๒๔๒ 
ตะปูตรึงใจ หา                  ๘๔/๓๓๑ ภิกษุที่ประกอบดวยเหตุ - 
โทษในการติดถิ่น หา               ๑๘๖  - นารังเกียจ หา                ๔๗ 
โทษในการติดท่ีอยู หา                        ๑๘๗ ภิกษุที่ไมควรทําอัญชล ี- 
โทษในปาชาผีดิบ หา                 ๘๖  - ประกอบดวยเหตุ หา     ๓๓ 
ธรรมเครื่องอยูผาสุก หา             ๓๐๓ ภิกษุลามกประกอบดวยเหตุ หา        ๙ 
ธรรมสาระ หา     ๓๓๔/๔๖๑ มหาโจรประกอบดวยองค หา        ๘ 
ธรรมแหงผูสมควรออก -   มหาโจรชนิด หา              ๗๘/๗๙/๘๐ 

- จากหมู หา              ๒๖๑ มิตรท่ีควรคบ หา              ๓๔๒/๓๔๓ 
ธรรมอันเปนทางรอด -    มิตรท่ีไมควรคบมีลักษณะ หา      ๙๙ 

- สําหรับภิกษุไข หา            ๒๘๒ วาจาพาล หา                ๑๘๑ 
ธรรมเครื่องดํารง -    สงฆอยูเปนผาสุก -  

- สําหรับภิกษุใหม หา             ๓๐๔  - ดวยอาการ หา              ๓๐๑ 
นิวรณ หา            ๒๑๖/๒๔๔/๒๔๗/๒๖๘/ เหตุแหงเถระที่นาเคารพ หา            ๔๓๒ 

               ๓๓๔/๓๖๕/๓๖๖/๓๘๖ เหตุแหงเถระท่ีไมนาเคารพ หา                ๑๘๓ 
 
 
 
 



ลําดับหมวดธรรม                                                      ๕๓๕ 
 

 

องคของเถระที่ -   องคแหงเถระผูประกอบมิจฉา - 
 - นาเคารพ หา  ๔๒๘  - อาชีพ หา              ๑๘๓ 
องคของเถระผูปฏิบัติ -   องคแหงเถระผูปราศจากกิเลส หา      ๔๓๒  
 - เกื้อกูล หา   ๔๓๐ องคแหงเถระผูไมนา -  
องคของผูควรออกจากหมู หา    ๔๑๑  - สรรเสรญิ หา              ๑๘๔ 
องคของผูที่ไมควร -    องคแหงเถระผูไมประกอบมิจฉา - 
 - ออกจากหมู หา    ๑๗๐  - อาชีพ หา                        ๔๓๒ 
องคของภิกษุผูพึงเปน -   องคแหงเถระผูไมประมาท หา           ๔๓๒ 
 - อาจารย หา  ๔๒๗ องคแหงเถระผูไมสํารวมอินทรีย 
องคของภิกษุผูพึงเปน -     - หา                                     ๑๘๔ 
 - อุปชฌายะ หา   ๔๒๖ องคแหงเถระผูสํารวมอินทรีย 
องคของภิกษุผูพึงใหสามเณร -    - หา                                     ๔๓๒ 
 - อุปฏฐาก หา  ๔๒๗ องคแหงภิกษุที่ควรใหเปน - 
องคแหงความเดือดรอน -    - เจาอาวาส หา             ๔๓๔ 
 - ของเจาอาวาส หา   ๑๘๘ องคแหงภิกษุที่ไมควรใหเปน - 
องคแหงความบันเทิงใจ -    - เจาอาวาส หา              ๑๘๖ 
 - ของเจาอาวาส หา   ๔๓๖ อนาคตภัย หา                    ๗๔/๓๑๗/๓๒๐ 
องคแหงเถระผูทํามหาชน -   อานิสงสในการไมติดถิ่น หา             ๔๓๕ 
 - ใหเสื่อม หา   ๑๘๒ อานิสงสในการอยูเปนที่ หา             ๓๔๓ 
องคแหงเถระผูนาสรรเสริญ หา  ๔๓๒ อินทรีย หา                      ๑๔๘/๒๓๙/๒๙๖ 
องคแหงเถระผูประมาท หา   ๑๘๓ อุปาทานขันธ หา                          ๑๔๖ 
องคแหงเถระผูประกอบดวยกิเลส -              ๖ 
 - หา   ๑๘๓ การละกิเลสมีวิธี หก                         ๔๔๗ 
 
  



๕๓๖                                               ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
 

 

สิ่งท่ีเปรียบดวยสัตวชนิด หก     ๒๙/๒๓๗ องคของผูควรแกของตอนรับ เจ็ด  
องคของภิกษุผูควรบูชา หก   ๔๔๓                           ๔๕๓-๔๕๙ 
องคของภิกษุผูมีคืนวัน -          ๘ 
 - แตความเจริญ หก   ๓๓๐ ความทุกข แปด                ๑๓๙/๑๕๕/๑๕๖ 
องคแหงความเส่ือมใน -    ธรรมแหงผูที่นารักของ -   
 - กุศลธรรม หก      ๘๓  - สหธัมมิก แปด            ๒๖๒ 
องคแหงภิกษุผูควรทําอัญชล ี-    บุรุษพยศ แปด                                      ๑๕๙ 
 - มี หก  ๔๕๒ ภิกษุที่ดี แปด                                     ๒๖๓ 
องคแหงมาท่ีควรเปน -    มาพยศ แปด                              ๑๕๙-๑๖๓  
 - ราชพาหนะมี หก  ๔๕๒ มูลเหตุแหงความเส่ือม - 
อารมณ หก                       ๒๙/๑๙๖/๒๓๗/  - ของภิกษุ แปด             ๑๑๕ 
                                     ๒๔๖/๒๕๑/๒๖๘ มูลเหตุแหงความไมเสีย - 
อินทรีย หก                      ๑๑๑/๑๔๗/๓๖๐  - หาย แปด                        ๓๖๗ 
                           ๗   เสขธรรมมีองค แปด               ๓๗๖/๓๗๗ 
การเกี่ยวพันดวยเมถุน เจ็ด       ๑๒๙-๑๓๔ องคของผูเปนเนื้อนาบุญ - 
คนทุศีล เจ็ด                                    ๑๑-๒๑  - ของโลก แปด             ๔๕๙/๔๖๐ 
ธรรมแหงผูที่นาเคารพ -   องคแหงอริยกันตศีล แปด             ๒๑๖ 
 - ของสหธัมมิก เจ็ด     ๒๖๑/๒๖๒ อริยมรรคมีองค  แปด     ๑๑๒/๑๙๗/๒๒๓/ 
ธรรมอันเปนที่ต้ัง -                 ๒๒๔/๒๒๕/๒๒๖/๒๕๓/ 
 - แหงความเจริญ เจ็ด    ๓๐๖/๓๐๗/                   ๒๙๒/๒๙๙/๓๐๐/๓๗๗ 
                                                  ๓๐๘/๓๐๙ อริยสัมมาสมาธิมีองค  แปด              ๓๐๐  
โพชฌงค  เจ็ด               ๒๒๒/๒๙๘/๔๕๑                               ๙ 
    ปริยัติธรรมมีองค เกา                 ๑๐๓/๑๐๔/  
                                 ๑๐๕/๓๔๗/๓๔๘/๓๔๙ 
 



ลําดับหมวดธรรม                                                      ๕๓๗ 
 

 

                           ๑๐                   ๑๑ 
คนที่ประกอบดวยอสัทธรรม สิบ       ๑๖๗ คนเลี้ยงโคท่ีบกพรอง สิบเอ็ด             ๑๐๙ 
ความเห็นวาจริงด่ิงไปคนละทาง -   ปฏิจจสมุปบาทมีปจจยาการ สิบเอ็ด  ๑๔๘ 
 - (ปจเจกสัจจทิฏฐิ) สิบ    ๒๖๙ ภิกษุที่ประกอบดวย - 
เครื่องอยูแบบพระอริยเจา สิบ            ๒๖๗  - ความบกพรอง สิบเอ็ด          ๑๑๐ 
ภิกษุนาบุญท่ีประกอบ -   องคของคนควรเลี้ยงโค สิบเอ็ด        ๓๕๗ 
 - ดวยองค สิบ    ๔๖๔ องคของภิกษุที่จะถึง 
มิจฉาทิฏฐิ สิบ    ๒๖๙  - ความเจริญ สิบเอ็ด              ๓๕๘ 
ลําดับของการทําความเปน -   อเสขธรรมมีองค สิบเอ็ด            ๓๗๖ 
      - พระอรหันตใหเต็ม สิบ  ๒๒๖/๒๒๗ 
สัตวที่ประกอบดวยความเลว สิบ     ๑๖๖         
สิ่งท่ีนักบวชควรพิจารณา -          ๑๖  
 - เนือง ๆ สิบ                         ๒๗๒ เครื่องทําจิตใหเศราหมอง สิบหก      ๓๒๓  
องคของการบรรลุธรรม สิบ   ๒๒๖       ๑๗  
อเสขธรรมมีองค  สิบ   ๓๗๕ สิ่งท่ีพึงจํานงหวัง สิบเจ็ด            ๒๒๙ 
 
       
          ๓๗  
    โพธิปกขิยธรรม สามสิบเจ็ด            ๒๙๓  

___________________________ 





หมวดท่ี ๙   วาดวยการเสียความเปนผูหลักผูใหญ                             ๑๗๙ 
 

๑๗๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


