พุทธวจน

ฆราวาสชั้นเลิศ

ภิกษุทั้งหลาย ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
ผลวิบากแห่งกรรม ๓ อย่างนี้แล
ที่ทำาให้เรามีฤทธิ์มาก... มีอานุภาพมาก... คือ
(๑) ทาน การให้,
(๒) ทมะ การบีบบังคับใจ,
(๓) สัญญมะ การสำารวมระวัง ดังนี้.
อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.

ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงเปนทีร่ กั ทีเ่ จริญใจ ที่เคารพ ที่ยกยอง
ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย” ดังนี้ก็ดี,...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงเปนผูมีลาภ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงอดทนไดซึ่งความไมยินดี และความยินดี...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงอดทนความขลาดกลัวได...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
เราพึงไดตามตองการ ไดไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งฌานทั้ง ๔...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนโสดาบัน...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนสกทาคามี...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนโอปปาติกะ
(อนาคามี) ดังนี้ก็ดี,...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงทําใหแจงซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในทิฏฐธรรมเทียว เขาถึงแลวแลอยู” ดังนี้ก็ดี,
เธอพึงทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย
พึงตามประกอบในธรรมเปนเครื่องสงบแหงจิตในภายใน
เปนผูไมเหินหางในฌาน ประกอบพรอมแลวดวย วิปสสนา และ
ใหวัตรแหงผูอยูสุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิด.
มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

พุ ท ธ ว จ น

ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุเุ จริญอานาปานสติ แมชว่ั กาลเพียงลัดนิว้ มือ
ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน
ทําตามคําสอนของพระศาสดา
ปฏิบตั ติ ามโอวาท ไมฉนั บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา
ก็จะป่วยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมาก ซึ่งอานาปานสตินั้นเลา.
เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๔.

ฉบับ ๗

ฆราวาสชั้นเลิศ

ศีล๕

(ปาณาติปาตา เวรมณี) เธอนั้น ละปาณาติบาต
เวนขาดจากปาณาติบาต (ฆาสัตว) วางทอนไมและศัสตราเสียแลว
มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชนเกือ้ กูลในบรรดาสัตวทง้ั หลายอยู.
(อทินนาทานา เวรมณี) เธอนั้น ละอทินนาทาน
เวนขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย) ถือเอาแตของที่เขาใหแลว
หวังอยูแตของที่เขาให ไมเปนขโมย มีตนเปนคนสะอาดเปนอยู.
(กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) เธอนั้น ละการประพฤติผิดในกาม
เวนขาดจากการประพฤติผดิ ในกาม (คือเวนขาดจากการประพฤติผดิ )
ในหญิงซึ่ง มารดารักษา บิดารักษา พี่นองชาย พี่นองหญิง หรือญาติรักษา
อันธรรมรักษา เปนหญิงมีสามี หญิงอยูใ นสินไหม โดยทีส่ ดุ แมหญิงอันเขาหมัน้ ไว
(ดวยการคลองพวงมาลัย) ไมเปนผูประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหลานั้น.
(มุสาวาทา เวรมณี) เธอนั้น ละมุสาวาท
เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตความจริง รักษาความสัตย มั่งคงในคําพูด
มีคําพูดควรเชื่อถือได ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก.

พุทธวจนสถาบัน

(สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี) เธอนั้น
เวนขาดจากการดืม่ น้าํ เมา คือสุราและเมรัยอันเปนทีต่ ง้ั ของความประมาท.
๙/๘๓/๑๐๓.
ทสก. อํ. ๒๔/๑๘๕/๑๖๕
ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบสีตั . ทีิ .เผยแผ่
ค�ำ ,ของตถาคต

พุทธวจน
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สื่อธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำ�จากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี
ในการจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล
ขอคำ�ปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
ศิลปกรรม ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)
มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org

คำ�อนุโมทนา
ความปรากฏแห่งบุคคล ๓ จำ�พวกนี้ เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นได้ยากในโลก กล่าวคือ พระตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๑ บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแล้ว ๑ กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑
การมีค�ำ สอนของพระตถาคตปรากฏอยู่ เป็นความ
สุขของโลก ผู้ท่ีปรารถนาในความสุข พึงประพฤติธรรม
สมควรแก่ธรรม เพือ่ ให้ตนเองเกิดความเจริญทัง้ ทางโลกและ
ทางธรรมควบคู่กันไป หนังสือพุทธวจน ฉบับ “ฆราวาส
ชั้นเลิศ” นี้ ได้รวบรวมธรรมะต่างๆ เพื่อการเข้าถึงฐานะ
ดังกล่าวไว้แล้ว เป็นผลให้ผู้ท่ียังต้องเกี่ยวข้องด้วยเรือน
สามารถปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนได้
ขออนุโมทนากับทุกคนที่ช่วยกันเป็น “สัตตบุรุษ
ยิ่งกว่าสัตตบุรุษ” ด้วยการสืบทอดกัลยาณวัตรขององค์
พระศาสดา และด้วยเหตุแห่งกุศลนี้ ขอจงเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยให้ทุกคน ได้เข้าถึงความเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน
มีการตรัสรู้ธรรมในอนาคตกาลอันใกล้นี้เทอญ
ขออนุโมทนา
พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ
ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก
มหาวิ. วิ.
ภิกฺขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร. วิ.
สี. ที.
มหา. ที.
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคาถ. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.

มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลวรรค
ปริวารวรรค
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต

วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.

ปญฺจก. อํ.
ฉกฺก. อํ.
สตฺตก. อํ.
อฏฺก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต. ขุ.
วิมาน. ขุ.
เปต. ขุ.
เถร. ขุ.
เถรี. ขุ.
ชา. ขุ.
มหานิ. ขุ.
จูฬนิ. ขุ.
ปฏิสมฺ. ขุ.
อปท. ขุ.
พุทฺธว. ขุ.
จริยา. ขุ.

ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธรรมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน
พุทธวงส์
จริยาปิฎก

อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.

ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕

คำ�นำ�
หนังสือ “พุทธวจน ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ”
ได้จดั ทำ�ขึน้ ด้วยปรารภเหตุทว่ี า่ หลายคนยังเห็นคำ�สอน
ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่าเป็นสิง่ ทีย่ ากหรือเป็นสิง่ ทีไ่ กลตัว
เกินไป ทำ�ให้มนี อ้ ยคนนักทีจ่ ะหันมาใส่ใจศึกษาคำ�สอนของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่พระองค์ได้ตรัส
ไว้แล้วว่า คำ�สอนทีพ่ ระองค์ตรัสสอนทัง้ หมดนัน้ บริสทุ ธิ์
บริบรู ณ์แล้วสิน้ เชิง อีกทัง้ คำ�สอนนัน้ ยังเป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่า
“อกาลิโก” คือใช้ได้ไปตลอด ไม่มีคำ�ว่าเก่าหรือล้าสมัย
และใช้ได้กบั บุคคลทุกคน อันจะเห็นได้จากในสมัยพุทธกาล
ทีพ่ ทุ ธบริษทั ๔ ทัง้ หลายนัน้ มีคนจากหลายชาติและวรรณะ
นอกจากนีพ้ ระองค์ยงั ได้ตรัสอีกว่า บุคคลทีท่ า่ นตรัสสอนนัน้
มีตั้งแต่ พรหม เทวดา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ไปจนถึงปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป และทุกคนนั้น เมื่อนำ�
คำ�สอนของพระองค์ไปปฏิบตั แิ ล้ว ก็สามารถแก้ทกุ ข์หรือ
ดับทุกข์ให้กบั ตนเองได้ทง้ั สิน้ .
คณะงานธรรมวัดนาป่าพง

สารบัญ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ฆราวาสชั้นเลิศ
วิธีตรวจสอบว่า
เป็นคำ�ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่
ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี
การดำ�รงชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส
การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้
สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้
ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์
ทุกข์ที่เกิดจากหนี้
หลักดำ�รงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้
เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ ๔ ประการ
หลักดำ�รงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมา
ฆราวาสชั้นเลิศ
นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์
วาจาของสัตบุรุษ

๑
๓
๕
๗
๑๗
๑๙
๒๓
๒๙
๓๑
๓๗
๔๕
๕๐
๕๔
๕๖
๖๑

๑๔. วาจาของอสัตบุรุษ
๑๕. วิธีปฏิบัติทางจิต
เมื่อถูกติเตียนหรือทำ�ร้ายร่างกาย
๑๖. การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา
๑๗. วาจาของสะใภ้ใหม่
๑๘. วาจาที่ไม่มีโทษ
๑๙. คู่บุพเพสันนิวาส
๒๐. ภรรยา ๗ จำ�พวก
๒๑. มนุษย์ผี
๒๒. เข้าใจเรื่องกรรม
เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง ๖ แง่มุม
๒๓. กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ
๒๔. กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
๒๕. วิธีดับกรรม
๒๖. วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์
๒๗. ฉลาดในเรื่องกรรม
๒๘. วินิจฉัยกรรม
๒๙. การบวชที่ไร้ประโยชน์

๖๔
๖๗
๗๐
๗๔
๗๗
๗๙
๘๑
๘๖
๙๑
๙๕
๙๙
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๗
๑๑๐
๑๑๔

๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

สังฆทานดีกว่า !
ห้ามผู้อื่นให้ทาน ชื่อว่าไม่ใช่มิตร
ผลแห่งทาน
ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน
เหตุที่ทำ�ให้เป็นผู้มีรูปงาม,
มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์
๓๕. ผู้ให้โภชนะ
๓๖. กัลยาณมิตร คือ อริยมรรค
๓๗. สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชา
๓๘. น้ำ�ตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด
๓๙. สุข ทุกข์ ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ
๔๐. ที่รักที่เจริญใจในโลก
๔๑. ทางแห่งความสิ้นทุกข์

๑๑๗
๑๒๑
๑๒๔
๑๓๐
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๗
๑๓๙
๑๔๑
๑๔๓
๑๔๕

ฆราวาสชั้นเลิศ

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

วิธีตรวจสอบว่า
เป็นคำ�ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่
ภิกษุทั้งหลาย !
ถาภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะพึงกลาวอยางนี้วา
ขาพเจาฟงมาแลว ไดรับมาแลวเฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจ้า วา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัยนี้
เปนคําสอนของพระศาสดา, ดังนี้;
พวกเธออยาพึงรับรอง, อยาพึงคัดคาน.
เธอกําหนดเนื้อความนั้นใหดี แลวนําไปสอบสวนในสูตร
นําไปเทียบเคียงในวินยั , ถาลงกันไมได เทียบเคียงกันไมได
พึงแนใจวานั้นไมใชคําของพระผูมีพระภาคแนนอน
ภิกษุรูปนั้นจํามาผิด, พวกเธอพึงทิ้งคําเหลานั้นเสีย;
ถาลงกันได เทียบเคียงกันได
พึงแนใจวา นั่นเปนคําของพระผูมีพระภาคเจาแนแลว
ภิกษุรูปนั้นจํามาอยางดีแลว, พวกเธอพึงรับเอาไว...
ตรัสที่อานันทเจดีย, โภคนคร : มหาปรินิพพานสูตร
มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๒.
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การมีธรรม
ของตถาคตอยูในโลก
คือความสุขของโลก

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๑
ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี
ภิกษุทง้ั หลาย ! ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้ เป็น
พระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง สมบูรณ์ด้วยวิชชา
และจรณะ ดำ�เนินไปดี รูแ้ จ้งโลก เป็นสารถีฝกึ คนทีค่ วรฝึก
ไม่มใี ครยิง่ กว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผูเ้ บิกบาน
แล้วจำ�แนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ตถาคตนัน้ ได้ท�ำ ให้แจ้งซึง่ โลกนี้
กับทั้งเทวดา มาร พรหม ซึ่งหมู่สัตว์ กับทั้งสมณพราหมณ์
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้ว
ประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตาม.
ตถาคตนั้น แสดงธรรมไพเราะ ในเบื้องต้น ใน
ท่ามกลาง และในทีส่ ดุ ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทัง้ อรรถะ
พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง.
คหบดีหรือบุตรคหบดี หรือคนทีเ่ กิดในตระกูลอืน่ ใด
ในภายหลัง ย่อมฟังธรรมนั้น. ครั้นฟังแล้ว ย่อมเกิด
ศรัทธาในตถาคต. กุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธา
ย่อมพิจารณาเห็นว่า
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“ฆราวาส คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี;
ส่วน บรรพชา เป็นโอกาสว่าง
มันไม่เป็นไปได้โดยง่ายทีเ่ ราผูอ้ ยูค่ รองเรือนเช่นนี้
จะประพฤติพรหมจรรย์นน้ั ให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์โดยส่วนเดียว
เหมือนสังข์ทเ่ี ขาขัดสะอาดดีแล้ว. ถ้ากระไร เราพึงปลงผม
และหนวด ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือนไป บวชเป็น
ผู้ไม่มีเรือนเถิด...” .
มู. ม. ๑๒/๔๘๗-๘/๔๕๔.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๒
การดำ�รงชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ในอริยวินัย มีการนอบน้อม
ทิศทั้งหกอย่างไร พระเจ้าข้า ! พระองค์จงทรงแสดงธรรมที่
เป็นการนอบน้อมทิศทั้งหกในอริยวินัยเถิด”.

คหบดีบุตร ! เมื่อใด อริยสาวกละเสียได้ซึ่ง
กรรมกิเลส ๔ ประการ ไม่กระทำ�กรรมอันเป็นบาปโดย
ฐานะทั้งสี่ และไม่เสพทางเสื่อม (อบายมุข) แห่งโภคะ
๖ ทาง, เมือ่ นัน้ เขาชือ่ ว่า เป็นผูป้ ราศจากกรรมอันเป็นบาป
รวม ๑๔ อย่าง เป็นผู้ปิดกั้นทิศทั้งหกโดยเฉพาะแล้ว;
ด้วยอาการอย่างนี้ ชือ่ ว่า เขาปฏิบตั แิ ล้วเพือ่ ชนะโลกทัง้ สอง,
ทัง้ โลกนีแ้ ละโลกอืน่ เป็นอันเขาปรารภกระทำ�ครบถ้วนแล้ว
(อารทฺโธ), เขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกาย, ดังนี้.
กรรมกิเลส ๔ ประการ อันอริยสาวกนัน้ ละเสียได้
แล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?
คหบดีบุตร ! ปาณาติบาต เป็นกรรมกิเลส.
อทินนาทาน เป็นกรรมกิเลส. กาเมสุมิจฉาจาร เป็น
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กรรมกิเลส. มุสาวาท เป็นกรรมกิเลส. กรรมกิเลส ๔
ประการเหล่านี้ เป็นกรรมอันอริยสาวกนั้น ละขาดแล้ว.
อริยสาวก ไม่กระทำ�กรรมอันเป็นบาปโดยฐานะ
ทั้ง ๔ เป็นอย่างไรเล่า ?
ผู้ถึงซึ่งฉันทาคติ (ลำ�เอียงเพราะรัก) ชื่อว่ากระทำ�
กรรมอันเป็นบาป, ผู้ถึงซึ่งโทสาคติ (ลำ�เอียงเพราะเกลียด)
ชื่อว่ากระทำ�กรรมอันเป็นบาป, ผู้ถึงซึ่งโมหาคติ (ลำ�เอียง
เพราะโง่เขลา) ชื่อว่ากระทำ�กรรมอันเป็นบาป, ผู้ถึงซึ่ง
ภยาคติ (ลำ�เอียงเพราะกลัว) ชื่อว่ากระทำ�อันเป็นบาป.
คหบดีบุตร ! เมื่ อ ใดอริ ย สาวก ไม่ ถึ ง ซึ่ ง
ฉันทาคติ ไม่ถึงซึ่งโทสาคติ ไม่ถึงซึ่งโมหาคติ ไม่ถึงซึ่ง
ภยาคติ; เมื่อนั้น ชื่อว่าไม่กระทำ�กรรมอันเป็นบาปโดย
ฐานะทั้ง ๔ เหล่านี้, ดังนี้.
อริยสาวก ไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ ทาง
เป็นอย่างไรเล่า ?
คหบดีบุตร ! การตามประกอบในธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมา  คือสุราและ
เมรัย เป็นทางเสือ่ มแห่งโภคะ, การตามประกอบในการ

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

เทีย่ วตามตรอกซอกในเวลาวิกาล เป็นทางเสือ่ มแห่งโภคะ,
การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา (สมชฺชาภิจรณ)
เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ, การตามประกอบในธรรม
เป็นที่ต้งั แห่งความประมาทคือการพนัน เป็นทางเสื่อม
แห่งโภคะ, การตามประกอบในบาปมิตร เป็นทางเสื่อม
แห่งโภคะ, การตามประกอบในความเกียจคร้าน เป็น
ทางเสื่อมแห่งโภคะ.
คหบดีบุตร ! อริยสาวกเป็นผูป้ กปิดทิศทัง้ หก
โดยเฉพาะแล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?
คหบดีบุตร !		
พึงทราบว่า ทิศทั้งหกเหล่านี้ มีอยู่ คือ :พึงทราบว่า มารดาบิดา เป็นปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า),
พึงทราบว่า อาจารย์ เป็นทักขิณทิศ
(ทิศเบื้องขวา),
พึงทราบว่า บุตรภรรยา เป็นปัจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง),
พึงทราบว่า มิตรสหาย เป็นอุตตรทิศ (ทิศเบื้องซ้าย),
พึงทราบว่า ทาสกรรมกร เป็นเหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องต่ำ�),
พึงทราบว่า สมณพราหมณ์ เป็นอุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน).
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า
คหบดีบตุ ร ! ทิศเบือ้ งหน้า คือ มารดาบิดา
อันบุตรพึงปฏิบตั ติ อ่ โดยฐานะ ๕ ประการ คือ :ท่านเลี้ยงเราแล้ว เราจักเลี้ยงท่าน ๑
เราจักทำ�กิจของท่าน ๑
เราจักดำ�รงวงศ์สกุล ๑
เราจักปฏิบัติตนเป็นทายาท ๑
เมื่อท่านทำ�กาละล่วงลับไปแล้ว
เราจักกระทำ�ทักษิณาอุทิศท่าน ๑
คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องหน้า คือ มารดาบิดา
อันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว
ย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :ห้ามเสียจากบาป ๑
ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑
ให้ศึกษาศิลปะ ๑
ให้มีคู่ครองที่สมควร ๑
มอบมรดกให้ตามเวลา ๑
เมือ่ เป็นดังนี้ ทิศเบือ้ งหน้านัน้ เป็นอันว่ากุลบุตรนัน้
ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา
คหบดีบุตร !		ทิ ศ เบื้ อ งขวา คื อ อาจารย์
อันศิษย์พึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ ๑
ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ ๑
ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง ๑
ด้วยการปรนนิบัติ ๑
ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑
คหบดีบุตร !		ทิ ศ เบื้ อ งขวา คื อ อาจารย์
อันศิษย์ปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว
ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์โดยฐานะ ๕ ประการ คือ :แนะนำ�ดี ๑
ให้ศึกษาดี ๑
บอกศิลปวิทยาสิ้นเชิง ๑
ทำ�ให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย ๑
ทำ�การคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวง ๑
เมือ่ เป็นดังนี้ ทิศเบือ้ งขวานัน้ เป็นอันว่ากุลบุตรนัน้
ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.
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หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลัง
คหบดีบุตร !		ทิ ศ เบื้ อ งหลั ง คื อ ภรรยา
อันสามีพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :ด้วยการยกย่อง ๑
ด้วยการไม่ดูหมิ่น ๑
ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ ๑
ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ ๑
ด้วยการให้เครื่องประดับ ๑
คหบดีบุตร ! ทิ ศ เบื้ อ งหลั ง คื อ ภรรยา
อั น สามี ป ฏิ บั ติ ต่ อ โดยฐานะ ๕ ประการ เหล่ า นี้ แ ล้ ว
ย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :จัดแจงการงานดี ๑
สงเคราะห์คนข้างเคียงดี ๑
ไม่ประพฤตินอกใจ ๑
ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ ๑
ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวง ๑
เมือ่ เป็นดังนี้ ทิศเบือ้ งหลังนัน้ เป็นอันว่ากุลบุตรนัน้
ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย
คหบดีบุตร !		ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตรสหาย
อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :ด้วยการให้ปัน ๑
ด้วยการพูดจาไพเราะ ๑
ด้วยการประพฤติประโยชน์ ๑
ด้วยการวางตนเสมอกัน ๑
ด้วยการไม่กล่าวคำ�อันเป็นเครื่องให้แตกกัน ๑
คหบดีบุตร !		ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตรสหาย
อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว
ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว ๑
รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว ๑
เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย ๑
ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย ๑
นับถือสมาชิกในวงศ์ของมิตร ๑
เมือ่ เป็นดังนี้ ทิศเบือ้ งซ้ายนัน้ เป็นอันว่ากุลบุตรนัน้
ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.
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14 พุ ท ธ ว จ น

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องต่ำ�
คหบดีบุตร !		ทิศเบื้องต่ำ� คือ ทาสกรรมกร
อันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :ด้วยให้ทำ�การงานตามกำ�ลัง ๑
ด้วยการให้อาหารและรางวัล ๑
ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ ๑
ด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้ ๑
ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัย ๑
คหบดีบุตร !		ทิศเบื้องต่ำ� คือ ทาสกรรมกร
อั น นายปฏิ บั ติ ต่ อ โดยฐานะ ๕ ประการ เหล่ า นี้ แ ล้ ว
ย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :เป็นผู้ลุกขึ้นทำ�งานก่อนนาย ๑
เลิกงานทีหลังนาย ๑
ถือเอาแต่ของที่นายให้ ๑
กระทำ�การงานให้ดีที่สุด ๑
นำ�เกียรติคุณของนายไปร่ำ�ลือ ๑
เมือ่ เป็นดังนี้ ทิศเบือ้ งต่�ำ นัน้ เป็นอันว่ากุลบุตรนัน้
ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน
คหบดีบุตร !		ทิศเบือ้ งบน คือ สมณพราหมณ์
อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :ด้วยเมตตากายกรรม ๑
ด้วยเมตตาวจีกรรม ๑
ด้วยเมตตามโนกรรม ๑
ด้วยการไม่ปิดประตู (คือยินดีต้อนรับ) ๑
ด้วยการคอยถวายอามิสทาน ๑
คหบดีบุตร !		ทิศเบือ้ งบน คือ สมณพราหมณ์
อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว
ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ ๖ ประการ คือ :ห้ามเสียจากบาป ๑
ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑
อนุเคราะห์ด้วยใจอันงดงาม ๑
ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง ๑
ทำ�สิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุด ๑
บอกทางสวรรค์ให้ ๑
เมือ่ เป็นดังนี้ ทิศเบือ้ งบนนัน้ เป็นอันว่ากุลบุตรนัน้
ปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.
ปา. ที. ๑๑/๑๙๕-๒๐๖/๑๗๔–๒๐๕.
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ความไมมีโรค
ความสันโดษ
ความคุนเคยกัน
นิพพาน
ธ. ขุ. ๒๕/๔๒/๒๕.

เปนลาภอยางยิ่ง
เปนทรัพยอยางยิ่ง
เปนญาติอยางยิ่ง
เปนสุขอยางยิ่ง

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๓
การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
ภิกษุทง้ั หลาย ! เรากล่าวการกระทำ�ตอบแทน
ไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสอง. ท่านทั้งสอง คือใคร ?
คือ มารดา ๑ บิดา ๑
ภิกษุทง้ั หลาย ! บุตรพึงประคับประคองมารดา
ด้วยบ่าข้างหนึง่ พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึง่
เขามีอายุ มีชวี ติ อยูต่ ลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบตั ทิ า่ นทัง้ สอง
นัน้ ด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ� และการดัด
และท่านทัง้ สองนัน้ พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทัง้ สอง
ของเขานั่นแหละ. ภิกษุทั้งหลาย ! การกระทำ�อย่างนั้น
ยั ง ไม่ ชื่ อ ว่ า อั น บุ ต รทำ � แล้ ว หรื อ ทำ � ตอบแทนแล้ ว
แก่มารดาบิดาเลย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดา
บิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่
อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การกระทำ�อย่างนั้น
ยั ง ไม่ ชื่ อ ว่ า อั น บุ ต รทำ � แล้ ว หรื อ ทำ � ตอบแทนแล้ ว
แก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
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18 พุ ท ธ ว จ น

เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำ�รุงเลี้ยง
แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย
ส่ ว นบุ ต รคนใดยั ง มารดาบิ ด าผู้ ไ ม่ มี ศ รั ท ธา
ให้สมาทานตั้งมั่นในสัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วย
ศรัทธา)
ยั ง มารดาบิ ด าผู้ ทุ ศี ล ให้ ส มาทานตั้ ง มั่ น ใน
สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล)
ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทาน
ตั้งมั่นในจาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)
ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่น
ในปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)
ภิกษุทง้ั หลาย ! ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล
การกระทำ�อย่างนั้น ย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำ�แล้วและ
ทำ�ตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา.
ทุก. อํ. ๒๐/๗๘/๒๗๘.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๔
ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้
ภิกษุทง้ั หลาย ! ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ ย่อม
กล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ (อมาตาปุตฺติกภย)
ว่ามีอยู่ ๓ อย่าง. ๓ อย่างคือ :มีสมัยทีไ่ ฟไหม้ใหญ่ตง้ั ขึน้ ไหม้หมูบ่ า้ น ไหม้นคิ ม
ไหม้นคร. ในสมัยนัน้ มารดาไม่ได้บตุ ร (เป็นผูช้ ว่ ยเหลืออะไรได้),
บุตรก็ไม่ได้มารดา (เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้).
ภิกษุทง้ั หลาย ! ปุ ถุ ช นผู้ ไ ม่ มี ก ารสดั บ ย่ อ ม
เรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย อย่างที่หนึ่ง.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้ อ อื่ น ยั ง มี อี ก คื อ มี ส มั ย ที่
มหาเมฆตัง้ ขึน้ เกิดน้�ำ ท่วมใหญ่ พัดพาไปทัง้ หมูบ่ า้ น ทัง้ นิคม
ทัง้ นคร. ในสมัยนัน้ มารดาไม่ได้บตุ ร (เป็นผูช้ ว่ ยเหลืออะไรได้),
บุตรก็ไม่ได้มารดา (เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้).
ภิกษุทง้ั หลาย ! ปุ ถุ ช นผู้ ไ ม่ มี ก ารสดั บ ย่ อ ม
เรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย อย่างที่สอง.
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20 พุ ท ธ ว จ น
ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้ออื่นยังมีอีก คือมีสมัยที่มีภัย
คือการกำ�เริบ (กบฏ) มาจากป่า ประชาชนขึ้นยานมีล้อ
หนีกระจัดกระจายไป. เมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้น สมัยนั้น
มารดาไม่ได้บุตร (เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้), บุตรก็ไม่ได้
มารดา (เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้).
ภิกษุทง้ั หลาย ! ปุ ถุ ช นผู้ ไ ม่ มี ก ารสดั บ ย่ อ ม
เรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย อย่างที่สาม.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ปุถชุ นผูไ้ ม่มกี ารสดับ ย่อมกล่าว
ภัยทีม่ ารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ ว่ามีอยู่ ๓ อย่าง เหล่านี.้
ภิกษุทง้ั หลาย ! ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ กล่าว
สมาตาปุตติกภัย (ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้) แท้ๆ
๓ อย่างนี้ว่าเป็น อมาตาปุตติกภัย (ภัยที่มารดาและบุตร
ช่วยกันไม่ได้) ไปเสีย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภัย ๓ อย่าง ที่มารดาและบุตร
ช่วยกันได้นั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
สามอย่าง คือ สมัยที่ไฟไหม้ใหญ่ เป็นอย่างหนึ่ง,
สมัยที่น้ำ�ท่วมใหญ่ เป็นอย่างที่สอง, สมัยที่หนีโจรขบถ
เป็นอย่างที่สาม; เหล่านี้บางคราวมารดาและบุตรก็ช่วย

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

กันและกันได้ แต่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับมากล่าวว่าเป็นภัย
ที่มารดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมด.
ภิกษุทง้ั หลาย !
ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ (โดยแท้จริง)
๓ อย่างเหล่านี้ มีอยู่สามอย่าง คือ :ภัยเกิดจากความแก่ (ชราภยํ),
ภัยเกิดจากความเจ็บไข้ (พฺยาธิภยํ),
ภัยเกิดจากความตาย (มรณภยํ).
ภิกษุทง้ั หลาย ! มารดาไม่ได้ตามปรารถนากับ
บุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่า เราแก่เองเถิด บุตรของเราอย่าแก่
เลย; หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากะมารดาผู้แก่อยู่
อย่างนี้ว่า เราแก่เองเถิด มารดาอย่าแก่เลย ดังนี้.
มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่า เราเจ็บไข้เองเถิด
บุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลย; หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนา
ว่า เราเจ็บไข้เองเถิด มารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลย ดังนี.้
มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่า เราตายเองเถิด
บุตรของเราอย่าตายเลย; หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนา
ว่า เราตายเองเถิด มารดาของเราอย่าตายเลย ดังนี้.
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22 พุ ท ธ ว จ น
ภิกษุทง้ั หลาย ! เหล่านี้แล เป็นภัยที่มารดา
และบุตรช่วยกันไม่ได้ ๓ อย่าง.		
ภิกษุทง้ั หลาย ! หนทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ ย่อม
เป็นไปเพือ่ เลิกละ ก้าวล่วงเสีย ซึง่ ภัยทัง้ ทีเ่ ป็นสมาตาปุตติกภัย
และอมาตาปุตติกภัย อย่างละสามๆ เหล่านั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย ! หนทางหรือปฏิปทานั้น เป็น
อย่างไรเล่า ?
นั่นคือ อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค์ ๘)
นั่นเอง ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ(ดำ�ริชอบ)
สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (ทำ�การงานชอบ)
สัมมาอาชีวะ (เลีย้ งชีพชอบ) สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)
สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ).
ภิกษุทง้ั หลาย ! นี้ แ หละหนทาง นี้ แ หละ
ปฏิปทา เป็นไปเพื่อเลิกละ ก้าวล่วงเสีย ซึ่งภัยทั้งที่เป็น
สมาตาปุตติกภัย และอมาตาปุตติกภัย อย่างละสามๆ
เหล่านั้น.
ติก. อํ. ๒๐/๒๒๘-๒๓๑/๕๐๒.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๕
สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้
คหบดี ! ธรรม ๔ ประการนี้ น่าปรารถนา
น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
ธรรม ๔ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ :ขอโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรม
นี้ เ ป็ นธรรม ประการที่ ๑ อันน่ า ปรารถนา
น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
เราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว
ขอยศจงเฟื่ อ งฟู แ ก่ เ ราพร้ อ มด้ ว ยญาติ แ ละ
มิตรสหาย นี้เป็นธรรม ประการที่ ๒ อันน่าปรารถนา
น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
เราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว
ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว
ขอเราจงเป็ น อยู่ นาน จงรั ก ษาอายุ ใ ห้ ยั่ ง ยื น
นี้เป็นธรรม ประการที่ ๓ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
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เราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว
ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว
เป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้ว เมื่อตายแล้ว
ขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ นีเ้ ป็นธรรม ประการที่ ๔
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
คหบดี ! ธรรม ๔ ประการนี้แล น่าปรารถนา
น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
คหบดี !
ธรรม ๔ ประการนี้ ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ให้ ไ ด้
ธรรม ๔ ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
หาได้ยากในโลก ธรรม ๔ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ :สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา) ๑
สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) ๑
จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค) ๑
ปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา) ๑ .

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

คหบดี ! ก็ สัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า ?
อริ ย สาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็น ผู้ มี ศ รั ท ธา
เชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เป็นผูไ้ ปแล้วด้วยดี เป็นผูร้ โู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผูส้ ามารถ
ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอน
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ด้วยธรรม เป็นผูม้ คี วามจำ�เริญจำ�แนกธรรมสัง่ สอนสัตว์”.
คหบดี ! นี้เรียกว่า สัทธาสัมปทา.
ก็ สีลสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?
อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู้ เ ว้ น ขาดจาก
ปาณาติบาต เป็นผูเ้ ว้นขาดจากอทินนาทาน เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท เป็น
ผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำ�เมา คือ สุราและเมรัย อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท. นี้เรียกว่า สีลสัมปทา.
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ก็ จาคสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?
อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ
ความตระหนี่ มีการบริจาคอันปล่อยอยูเ่ ป็นประจำ� มีฝา่ มือ
อันชุม่ ยินดีในการสละ เป็นผูค้ วรแก่การขอ ยินดีในการให้
และการแบ่งปัน. นี้เรียกว่า จาคสัมปทา.
ก็ ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?
บุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้า คือ อภิชฌา
ครอบงำ�แล้ว ย่อมทำ�กิจที่ไม่ควรทำ�  ละเลยกิจที่ควรทำ�
เมื่อทำ�กิจที่ไม่ควรทำ�และละเลยกิจที่ควรทำ�เสีย ย่อม
เสื่ อ มจากยศและความสุ ข บุ ค คลมี ใ จอั น พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ อันวิจิกิจฉาครอบงำ �แล้ว
ย่อมทำ�กิจที่ไม่ควรทำ� ละเลยกิจที่ควรทำ� เมื่อทำ�กิจที่ไม่
ควรทำ�และละเลยกิจที่ควรทำ�เสีย ย่อมเสื่อมจากยศและ
ความสุข.
คหบดี ! อริยสาวกนัน้ แลรูว้ า่ อภิชฌาวิสมโลภะ
(ความโลภอย่างแรงกล้า) เป็นอุปกิเลส (โทษเครือ่ งเศร้าหมอง)
แห่งจิต ย่อมละอภิชฌาวิสมโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิต

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

เสียได้ รูว้ า่ พยาบาท (คิดร้าย) ถีนมิทธะ (ความหดหูซ่ มึ เซา)
อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุง้ ซ่านรำ�คาญ) วิจกิ จิ ฉา (ความลังเลสงสัย)
เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ย่อมละเสียซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็นอุปกิเลสแห่งจิต
เหล่านั้น .
คหบดี ! เมือ่ ใดอริยสาวกรูว้ า่ อภิชฌาวิสมโลภะ
เป็ น อุ ป กิ เ ลสแห่ ง จิ ต ดั ง นี้ แ ล้ ว เมื่ อ นั้ น ย่ อ มละเสี ย ได้
เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว เมื่อนั้นย่อมละ
สิง่ เหล่านัน้ เสียได้ อริยสาวกนีเ้ ราเรียกว่า เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญามาก
มีปญ
ั ญาหนาแน่น เป็นผูเ้ ห็นทาง เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยปัญญา.
นี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทา.
คหบดี !
ธรรม ๔ ประการเหล่ า นี้ แ ล ย่ อ มเป็ น ไป
เพื่อให้ได้ธรรม ๔ ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.
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“ กามทั้งหลาย
ใหเกิดความยินดีนอย
มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก
โทษในเพราะกามนั้น มีเปนอยางยิ่ง”
มู. ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๖
ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์
ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงธรรม (สิ่ง) ที่มีตัณหาเป็นมูล ๙ อย่าง.
๙ อย่าง อย่างไรเล่า ?
๙ อย่าง คือ :เพราะอาศัยตัณหา จึงมี การแสวงหา (ปริเยสนา);
เพราะอาศัยการแสวงหา จึงมี การได้ (ลาโภ);
เพราะอาศัยการได้ จึงมี ความปลงใจรัก (วินิจฺฉโย);
เพราะอาศัยความปลงใจรัก
จึงมี ความกำ�หนัดด้วยความพอใจ (ฉนฺทราโค);
เพราะอาศัยความกำ�หนัดด้วยความพอใจ
จึงมีความสยบมัวเมา (อชฺโฌสานํ);
เพราะอาศัยความสยบมัวเมา
จึงมี ความจับอกจับใจ (ปริคฺคโห);
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เพราะอาศัยความจับอกจับใจ
จึงมี ความตระหนี่ (มจฺฉริยํ);
เพราะอาศัยความตระหนี่
จึงมี การหวงกั้น (อารกฺโข);
เพราะอาศัยการหวงกั้น
จึงมี เรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น (อารกฺขาธิกรณํ);
กล่าวคือ การใช้อาวุธไม่มีคม การใช้อาวุธมีคม
การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท
การกล่าวคำ�หยาบว่า “มึง ! มึง !”
การพูดคำ�ส่อเสียด และ การพูดเท็จทั้งหลาย :
ธรรมอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนก
ย่อมเกิดขึน้ พร้อม.
ภิกษุทง้ั หลาย !
เหล่านี้แล ชื่อว่า ธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล ๙ อย่าง.
นวก. อํ. ๒๓/๔๑๓/๒๒๗., (มหา. ที. ๑๐/๖๙/๕๙).

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๗
ทุกข์ที่เกิดจากหนี้
ภิกษุทง้ั หลาย ! ความยากจน เป็นทุกข์ของคน
ผู้บริโภคกามในโลก.
ภิกษุทง้ั หลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ
ย่อมกูห้ นี,้ การกูห้ นี้ นัน้ เป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทง้ั หลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ
กู้ ห นี้ แ ล้ ว ต้ อ งใช้ ด อกเบี้ ย , การต้ อ งใช้ ด อกเบี้ ย
นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทง้ั หลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ
กู้หนี้แล้ว ต้องใช้ดอกเบี้ย ไม่อาจใช้ดอกเบี้ยตามเวลา
เจ้าหนีก้ ท็ วง, การถูกทวงหนี้ นัน้ เป็นทุกข์ของคนบริโภคกาม
ในโลก.
ภิกษุทง้ั หลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ
ถู ก ทวงหนี้ อ ยู่ ไม่ อ าจจะใช้ ใ ห้ เจ้ า หนี้ ย่ อ มติ ด ตาม,
การถูกติดตาม นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
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ภิกษุทง้ั หลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ ถูก
ติดตามอยูไ่ ม่อาจจะใช้ให้ เจ้าหนีย้ อ่ มจับกุม, การถูกจับกุม
นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ความยากจน ก็ด,ี การกูห้ นี้ ก็ด,ี
การต้องใช้ดอกเบีย้ ก็ด,ี การถูกทวงหนี้ ก็ด,ี การถูกติดตาม
ก็ดี, การถูกจับกุม ก็ดี,
ทั้งหมดนี้ เป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น : ความไม่ มี
ศรัทธา-หิริ-โอตตัปปะ-วิริยะ-ปัญญา, ในกุศลธรรม
มีอยู่แก่ผู้ใด;
เรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่า
เป็นคนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ ในอริยวินัย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! คนจนชนิ ด นั้ น เมื่ อ ไม่ มี
ศรัทธา-หิริ-โอตตัปปะ-วิริยะ-ปัญญา, ในกุศลธรรม
เขาย่อมประพฤติ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต,
เรากล่าว การประพฤติทุจริต ของเขานี้ ว่าเป็น
การกู้หนี้.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

เพือ่ จะปกปิดกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริตของเขา
เขาตั้งความปรารถนาลามก ปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขา
ดำ � ริ ไ ม่ ใ ห้ ใ ครรู้ จั ก เขา พู ด จาเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ใ ครรู้ จั ก เขา
ขวนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา,
เรากล่าว การปกปิดความทุจริตอย่างนีข้ องเขานี้
ว่าเป็น ดอกเบี้ยที่เขาต้องใช้.
เพือ่ นพรหมจารีผมู้ ศี ลี เป็นทีร่ กั พากันกล่าวปรารภ
เขาอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุนี้ทำ�อะไรๆ (ทุจริต) อย่างนี้
มีปกติประพฤติกระทำ�อะไรๆ (ทุจริต) อย่างนี้”,
เรากล่าว การถูกกล่าวอย่างนี้ ว่าเป็น การถูก
ทวงหนี้.
เขาจะไปอยูป่ า่ ก็ตาม อยูโ่ คนไม้กต็ าม อยูเ่ รือนว่าง
ก็ตาม อกุศลวิตก อันลามกประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจ
ย่อม เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจเขา,
เรากล่าว อาการอย่างนี้ ว่าเป็น การถูกติดตาม
เพื่อทวงหนี้.
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ภิกษุทง้ั หลาย ! คนจนชนิดนี้ ครั้นประพฤติ
กาย–วจี–มโนทุจริตแล้ว ภายหลังแต่การตาย เพราะ
การแตกทำ�ลายแห่งกาย ย่อม ถูกจองจำ�อยู่ในนรก บ้าง
ในกำ�เนิดเดรัจฉาน บ้าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เราไม่มองเห็นการจองจำ�อื่น
แม้อย่างเดียวทีท่ ารุณอย่างนี้ เจ็บปวดอย่างนี้ เป็นอันตราย
อย่างนี้ ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มธี รรมอืน่ ยิง่ กว่า
เหมือนการถูกจองจำ�ในนรก หรือในกำ�เนิดเดรัจฉานอย่างนี.้
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)
ความยากจนและการกู้หนี้ ท่านกล่าวว่าเป็น
ความทุกข์ในโลก.
คนจนกู้ ห นี้ ม าเลี้ ย งชี วิ ต ย่ อ มเดื อ ดร้ อ น
เพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้าง เพราะถูกจับกุมบ้าง.
การถูกจับกุมนั้น เป็นความทุกข์ของคนบูชา
การได้กาม.
ถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกัน :

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ผู้ใดไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ
สัง่ สมแต่บาปกรรม กระทำ�กายทุจริต-วจีทจุ ริตมโนทุจริต
ปกปิดอยู่ด้วยการกระทำ�ทางกาย ทางวาจา
ทางจิต เพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขา,
ผูน้ น้ั พอกพูนบาปกรรมอยูเ่ นืองนิตย์ ในทีน่ น้ั ๆ.
คนชั่วทำ�บาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน
เสมือนคนยากจน กู้หนี้มาบริโภคอยู่ ย่อมเดือดร้อน.
ความตริตรึกที่เกิดจากวิปฏิสาร อันเป็นเครื่อง
ทรมานใจ ย่อมติดตามเขา ทั้งในบ้านและในป่า.
คนชั่วทำ�บาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน
ไปสูก่ �ำ เนิดเดรัจฉานบางอย่าง หรือว่าถูกจองจำ�อยูใ่ นนรก.
การถูกจองจำ�นัน้ เป็นทุกข์ ชนิดทีธ่ รี ชนไม่เคยประสบเลย.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖.
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“ ผูใดเห็นโทษ โดยความเปนโทษ
แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป;
ขอนี้เปนความเจริญในอริยวินัยของผูนั้น”
สี. ที. ๙/๑๑๒/๑๓๙.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๘
หลักการดำ�รงชีพ
เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์
บริโภคกาม แออัดอยู่ด้วยบุตร ครองเรือน ใช้สอยกระแจะจันทน์
จากแคว้นกาสี ทัดทรงพวงดอกไม้ ของหอมเครื่องลูบไล้ ยินดีทอง
และเงินอยู่. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ขอพระผู้มีพระภาคจงทรง
แสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งใน
ทิฏฐธรรม (ในปัจจุบัน) และในสัมปรายะ (ในเวลาถัดต่อมา)
แก่พวกข้าพระองค์ผู้อยู่ในสถานะเช่นนี้เถิด พระเจ้าข้า !”.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธรรม ๔ ประการเหล่ า นี้
เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่กุลบุตร
ในทิฏฐธรรม (ในปัจจุบัน). ๔ ประการ อย่างไรเล่า ?
๔ ประการ คือ :อุฏฐานสัมปทา (ความขยันในอาชีพ)
อารักขสัมปทา (การรักษาทรัพย์)
กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี)
สมชีวิตา (การเลีย้ งชีวติ อย่างสมดุลย์พอเพียงแก่ฐานะ).
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ความขยันในอาชีพ
พ๎ยัคฆปัชชะ !
อุฏฐานสัมปทา  เป็นอย่างไรเล่า ?
พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้ สำ�เร็จการ
เป็นอยูด่ ว้ ยการลุกขึน้ กระทำ�การงาน คือด้วยกสิกรรม หรือ
วานิชกรรม โครักขกรรม อาชีพผูถ้ อื อาวุธ อาชีพราชบุรษุ
หรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึง่ . ในอาชีพนัน้ ๆ เขาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยการสอดส่องใน
อุบายนั้นๆ สามารถกระทำ� สามารถจัดให้กระทำ�.
พ๎ยัคฆปัชชะ !
นี้เรียกว่า  อุฏฐานสัมปทา (ความขยันในอาชีพ).
การรักษาทรัพย์
พ๎ยัคฆปัชชะ !
อารักขสัมปทา  เป็นอย่างไรเล่า ?
พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุ ล บุ ต รในกรณี นี้ , โภคะ
อั น กุ ล บุ ต รหาได้ ม าด้ ว ยความเพี ย รเป็ น เครื่ อ งลุ ก ขึ้ น

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

รวบรวมมาด้วยกำ�ลังแขน มีตวั ชุม่ ด้วยเหงือ่ เป็นโภคทรัพย์
ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม, เขารักษาคุ้มครอง
อย่างเต็มที่ ด้วยหวังว่า “อย่างไรเสียพระราชาจะไม่รบิ ทรัพย์
ของเราไป โจรจะไม่ปล้นเอาไป ไฟจะไม่ไหม้ น้ำ�จะไม่พัด
พาไป ทายาทอันไม่รักใคร่เรา จะไม่ยื้อแย่งเอาไป” ดังนี้.
พ๎ยัคฆปัชชะ !
นี้เรียกว่า  อารักขสัมปทา (การรักษาทรัพย์).
ความมีมิตรดี
พ๎ยัคฆปัชชะ !
กัลยาณมิตตตา เป็นอย่างไรเล่า ?
พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้ อยู่อาศัยใน
บ้านหรือนิคมใด, ถ้ามีบุคคลใดๆ ในบ้านหรือนิคมนั้น
เป็นคหบดีหรือบุตรคหบดีกด็ ี เป็นคนหนุม่ ทีเ่ จริญด้วยศีล
หรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ดี ล้วนแต่ถึงพร้อมด้วย
ศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยจาคะ ถึงพร้อมด้วย
ปัญญาอยู่แล้วไซร้, กุลบุตรนั้นก็ดำ�รงตนร่วม พูดจาร่วม
สากัจฉา (สนทนา) ร่วมกับชนเหล่านั้น.
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เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยสัทธาโดย
อนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยสัทธา
เขาติ ด ตามศึ ก ษาความถึ ง พร้ อ มด้ ว ยศี ล โดย
อนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล
เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยจาคะโดย
อนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ
เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยปัญญาโดย
อนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ในที่นั้นๆ.
พ๎ยัคฆปัชชะ !
นี้เรียกว่า  กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี).
การเลี้ยงชีวิตอย่างสมดุลย์พอเพียงแก่ฐานะ
พ๎ยัคฆปัชชะ ! สมชีวิตา เป็นอย่างไรเล่า ?
พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุ ล บุ ต รในกรณี นี้ รู้ จั ก ความ
ได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้ว
ดำ�รงชีวติ อยูอ่ ย่างสม่�ำ เสมอ ไม่ฟมุ่ เฟือยนัก ไม่ฝดื เคืองนัก
โดยมีหลักว่า “รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย และรายจ่าย
ของเราจักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

พ๎ยัคฆปัชชะ ! เปรียบเหมือนคนถือตาชั่งหรือ
ลูกมือของเขา ยกตาชั่งขึ้นแล้ว ก็รู้ว่า “ยังขาดอยู่เท่านี้
หรือเกินไปแล้วเท่านี้” ดังนี้ฉันใด; กุลบุตรนี้ ก็ฉันนั้น :
เขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่ง
โภคทรัพย์ แล้วดำ�รงชีวติ อยูอ่ ย่างสม่�ำ เสมอ ไม่ฟมุ่ เฟือยนัก
ไม่ฝดื เคืองนัก โดยมีหลักว่า “รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย
และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้”
ดังนี้.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! ถ้ากุลบุตรนี้ เป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ย
แต่สำ�เร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วไซร้ ก็จะมีผู้กล่าว
ว่า กุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์ (อย่างสุรุ่ยสุร่าย) เหมือน
คนกินผลมะเดื่อ ฉันใดก็ฉันนั้น.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! แต่ถ้ากุลบุตร เป็นผู้มีรายได้
มหาศาล แต่สำ�เร็จการเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นแล้วไซร้
ก็ จ ะมี ผู้ ก ล่ า วว่ า กุ ล บุ ต รนี้ จั ก ตายอดตายอยากอย่ า ง
คนอนาถา.
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พ๎ยัคฆปัชชะ ! เมือ่ ใด กุลบุตรนี้ รูจ้ กั ความได้มา
แห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์ แล้วดำ�รง
ชีวิตอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนัก
โดยมีหลักว่า “รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย และรายจ่าย
ของเรา จักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้;
พ๎ยัคฆปัชชะ !
นีเ้ ราเรียกว่า สมชีวติ า
(การเลีย้ งชีวิตอย่างสมดุลย์พอเพียงแก่ฐานะ).
อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๘๙/๑๔๔.

ธรรม ๔ ประการนี้
ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร

ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
อุฏฐานสัมปทา ๑
อารักขสัมปทา ๑
กัลยาณมิตตตา ๑
สมชีวิตา ๑
อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙/๑๔๔.

ปากทางแหงความเจริญ ๔ ประการ
ของโภคะที่เกิดขึ้นพรอมแลวอยางนี้ มีอยู คือ
ความไมเปนนักเลงหญิง
ไมเปนนักเลงสุรา
ไมเปนนักเลงการพนัน
และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม
อฏก. อํ. ๒๓/๒๙๒/๑๔๔.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๙
เหตุเจริญและเหตุเสื่อม
แห่งทรัพย์ ๔ ประการ
พ๎ยัคฆปัชชะ ! ปากทางแห่งความเสื่อม ๔
ประการ ของโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้
มีอยู่ คือ :ความเป็นนักเลงหญิง
นักเลงสุรา
นักเลงการพนัน
และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! เปรียบเหมือนทางน้ำ�เข้า ๔ ทาง
ทางน้ำ�ออก ๔ ทาง ของบึงใหญ่มีอยู่, บุรุษปิดทางน้ำ�เข้า
เหล่านั้นเสีย และเปิดทางน้ำ�ออกเหล่านั้นด้วย ทั้งฝนก็
ไม่ตกลงมาตามที่ควร.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! เมือ่ เป็นอย่างนัน้ ความเหือดแห้ง
เท่านัน้ ทีห่ วังได้ส�ำ หรับบึงใหญ่นน้ั ความเต็มเปีย่ มไม่มที าง
ที่จะหวังได้ นี้ฉันใด;
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พ๎ยัคฆปัชชะ ! ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้น สำ�หรับ
โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ ที่มีปากทางแห่ง
ความเสื่อม ๔ ประการ คือ ความเป็นนักเลงหญิง
เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงการพนัน และมีมิตรสหาย
เพื่อนฝูงเลวทราม.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! ปากทางแห่งความเจริญ ๔
ประการ ของโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่ างนี้
มีอยู่ คือ
ความไม่เป็นนักเลงหญิง
ไม่เป็นนักเลงสุรา
ไม่เป็นนักเลงการพนัน
และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! เปรียบเหมือนทางน้ำ�เข้า ๔ ทาง
ทางน้ำ�ออก ๔ ทาง ของบึงใหญ่, บุรุษเปิดทางนํ้าเข้า
เหล่านั้นด้วย และปิดทางน้ำ�ออกเหล่านั้นเสีย ทั้งฝนก็
ตกลงมาตามที่ควรด้วย.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

พ๎ยัคฆปัชชะ ! เมือ่ เป็นอย่างนัน้ ความเต็มเปีย่ ม
เท่ า นั้ น ที่ ห วั ง ได้ สำ � หรั บ บึ ง ใหญ่ นั้ น ความเหื อ ดแห้ ง
เป็นอันไม่ต้องหวัง นี้ฉันใด;
พ๎ยัคฆปัชชะ ! ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้น สำ�หรับ
โภคะทีเ่ กิดขึน้ พร้อมแล้วอย่างนี้ ทีม่ ปี ากทางแห่งความเจริญ
๔ ประการ คือ ความไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุรา
ไม่เป็นนักเลงการพนัน และมีมติ รสหายเพือ่ นฝูงทีด่ งี าม.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธรรมทั้ง ๔ ประการ เหล่านี้แล
เป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของ
กุลบุตร ในทิฏฐธรรม (ในปัจจุบัน).
อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๙๑-๒๙๓/๑๔๔.
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ธรรม ๔ ประการนี้
ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
สัทธาสัมปทา ๑
สีลสัมปทา ๑
จาคสัมปทา ๑
ปญญาสัมปทา ๑
อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.
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๑๐
หลักดำ�รงชีพเพื่อประโยชน์สุข
ในเวลาถัดต่อมา
พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธ ร ร ม ๔ ป ร ะ ก า ร เ ห ล่ า นี้
เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบุตร
ในสัมปรายะ (ในเวลาถัดต่อมา) ๔ ประการ อย่างไรเล่า ?
๔ ประการคือ :สัทธาสัมปทา	 (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)
สีลสัมปทา	 (ความถึงพร้อมด้วยศีล)
จาคสัมปทา	 (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)
ปัญญาสัมปทา	(ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)
พ๎ยัคฆปัชชะ ! สัทธาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?
พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี เป็นผูม้ ศี รัทธา
เชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ
ข้อปฏิบัติให้ถึงวิชชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลก
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อย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี
ใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำ�เริญ
จำ�แนกธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เรียกว่า สัทธาสัมปทา.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! สีลสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?
พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากปาณาติบาต เป็นผู้เว้นขาดจากอทินนาทาน เป็นผู้
เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท
เป็นผู้เว้นขาดจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เราเรียกว่า สีลสัมปทา.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! จาคสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?
พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี มีใจปราศจาก
ความตระหนี่อันเป็นมลทิน อยู่ครองเรือน มีจาคะอัน
ปล่อยอยู่เป็นประจำ�  มีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติ ยินดีแล้ว
ในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีแล้วในการจำ�แนกทาน.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เรียกว่า จาคสัมปทา.
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พยัคฆปัชชะ !
ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?
พ๎ยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีน้ี เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา
ประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับ
เป็ น เครื่ อ งไปจากข้ า ศึ ก เป็ น เครื่ อ งเจาะแทงกิ เ ลส
เป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เราเรียกว่า ปัญญาสัมปทา.
พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล
เป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข
ของกุลบุตร ในสัมปรายะ (ในเวลาถัดต่อมา).
อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.

กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ
ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข
ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ
และเปนผูไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ
มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น
นี้เปนผูเลิศประเสริฐ เปนใหญสูงสุด
ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑.
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๑๑
ฆราวาสชั้นเลิศ
คหบดี ! ในบรรดากามโภคีเหล่านั้น กามโภคี
ผูใ้ ด แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดด้วย,
ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดแล้ว
ทำ�ตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำ�ด้วย, แบ่งปันโภคทรัพย์
บำ�เพ็ญบุญด้วย, ไม่ก�ำ หนัด ไม่มวั เมา ไม่ลมุ่ หลง มีปกติ
เห็นโทษ มีปญ
ั ญา เป็นเครือ่ งสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์
เหล่านั้นอยู่ด้วย;
คหบดี !
กามโภคีผนู้ ้ี ควรสรรเสริญโดยฐานะทัง้ สี่ คือ :ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่ง
ในข้อที่เขา แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม
โดยไม่เครียดครัด,
ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สอง
ในข้อที่เขา ทำ�ตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำ�,
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ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สาม
ในข้อที่เขา แบ่งปันโภคทรัพย์ บำ�เพ็ญบุญ,
ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่
ในข้อที่เขา ไม่ก�ำ หนัดไม่มวั เมา ไม่ลมุ่ หลง
มีปกติเห็นโทษ มีปญ
ั ญาเป็นเครื่องสลัดออก
บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้น.
คหบดี ! กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะ
ทั้งสี่เหล่านี้.
คหบดี ! กามโภคี จำ � พวกนี้ เป็ น กามโภคี
ชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด ชั้นบวรกว่า
กามโภคีทั้งหลาย, เปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โค
นมส้มเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิด
จากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏ
ว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลาย เหล่านั้น,
ข้ อ นี้ ฉั น ใด; กามโภคี จำ � พวกนี้ ก็ ป รากฏว่ า เลิ ศ กว่ า
บรรดากามโภคีทั้งหลายเหล่านั้น ฉันนั้น แล.
ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑.
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๑๒
นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์
ภิกษุทง้ั หลาย ! นรกชือ่ ว่า มหาปริฬาหะ มีอยู.่
ในนรกนั้น, บุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ด้วยจักษุ (ตา)
แต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียว ไม่เห็น
รูปที่น่าปรารถนาเลย;
เห็นรูปทีไ่ ม่นา่ ใคร่อย่างเดียว ไม่เห็นรูปทีน่ า่ ใคร่เลย;
เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว ไม่เห็นรูปที่น่า
พอใจเลย.
ในนรกนั้น, บุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ด้วยโสตะ (หู)...
ในนรกนั้น, บุคคลยังรู้สึกกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ด้วยฆานะ (จมูก)...
ในนรกนั้น, บุคคลยังลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ด้วยชิวหา (ลิ้น)...
ในนรกนั้น, บุคคลยังถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ด้วยกาย...
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ในนรกนั้น, บุคคลยังรู้สึกธรรมารมณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งได้ด้วยมโน (ใจ)
แต่ได้รสู้ กึ ธรรมารมณ์ ทีไ่ ม่นา่ ปรารถนาอย่างเดียว
ไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาเลย;
ได้รสู้ กึ ธรรมารมณ์ทไ่ี ม่นา่ ใคร่อย่างเดียว ไม่ได้รสู้ กึ
ธรรมารมณ์ที่น่าใคร่เลย;
ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว ไม่ได้
รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าพอใจ เลย.
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุ
รูปหนึ่งได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! ความเร่าร้อนนัน้ ใหญ่หลวงหนอ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ความเร่าร้อนนั้น ใหญ่หลวงนักหนอ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มีไหม พระเจ้าข้า ความร้อนอื่นที่ใหญ่
หลวงกว่า น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนนี้ ?”.

ภิกษุทง้ั หลาย ! มี อ ยู่ ความเร่ า ร้ อ นอื่ น ที่
ใหญ่หลวงกว่า น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนนี้.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ก็ความร้อนอืน่ ทีใ่ หญ่หลวงกว่า
น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่า ?”
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ภิกษุทง้ั หลาย ! ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึ่ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง :ว่า	 “ทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ ”;
ว่า	 “เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ ”;
ว่า	 “ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนีๆ
้ ”;
ว่า	 “ข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้”;
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมยินดียิ่งในสังขาร
ทั้งหลาย อันเป็นไปพร้อมเพือ่ ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาส;
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ครั้นยินดียิ่งในสังขาร
ทั้งหลาย เช่นนั้นแล้ว, ย่อมปรุงแต่ง ซึ่งสังขารทั้งหลาย
อันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาส;
สมณพราหมณ์ทง้ั หลายเหล่านัน้ ครัน้ ปรุงแต่งซึง่
สังขารทัง้ หลายเช่นนัน้ แล้ว, ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อน
แห่งชาติ (ความเกิด) บ้าง; ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อน
แห่งชราบ้าง, ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะบ้าง,
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ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสบ้าง:
เรากล่าวว่า “สมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่พ้น
จากชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย คือไม่พ้นจากทุกข์” ดังนี้.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๒/๑๗๓๑.
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แมมีใครถามถึงความไมดีของบุคคลอื่น
ก็ไมเปดเผยใหปรากฏ
จะกลาวทําไมถึงเมื่อไมถูกใครถาม;
ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไมดีของบุคคลอื่น
ก็นําเอาปญหาไปทําใหหลีกเลี้ยวลดหยอนลง
กลาวความไมดีของผูอื่นอยางไมพิสดารเต็มที่
ภิกษุทั้งหลาย ! ขอนี้พึงรูกันเถิดวา
คนคนนี้ เปน สัตบุรุษ.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๑๓
วาจาของสัตบุรุษ
ภิกษุทง้ั หลาย ! บุ ค คลประกอบด้ ว ยธรรม
๔ ประการ เป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษ.
๔ ประการ อย่างไรเล่า ? ๔ ประการ คือ :ภิกษุทง้ั หลาย ! สัตบุรุษในกรณีนี้ แม้ มี ใ คร
ถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏ
จะกล่ า วทำ � ไมถึ ง เมื่ อ ไม่ ถู ก ใครถาม; ก็ เ มื่ อ ถู ก ใคร
ถามถึ ง ความไม่ ดี ข องบุ ค คลอื่ น ก็ นำ � เอาปั ญ หาไป
ทำ�ให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลง กล่าวความไม่ดีของผู้อื่น
อย่างไม่พสิ ดารเต็มที.่ ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อนีพ้ งึ รูก้ นั เถิดว่า
คนคนนี้ เป็น สัตบุรุษ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! สัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือ
แม้ไม่ถกู ใครถามอยูถ่ งึ ความดีของบุคคลอืน่ ก็ยงั นำ�มา
เปิดเผยให้ปรากฏ จะต้องกล่าวทำ�ไมถึงเมือ่ ถูกใครถาม;
ก็เมือ่ ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอืน่ ก็น�ำ เอาปัญหา
ไปทำ�ให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อน กล่าวความดีของผู้อื่น
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โดยพิสดารบริบรู ณ์. ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อนีพ้ งึ รูก้ นั เถิดว่า
คนคนนี้ เป็น สัตบุรุษ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! สั ต บุรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือ
แม้ไม่มใี ครถามถึงความไม่ดขี องตน ก็ยงั นำ�มาเปิดเผย
ทำ�ให้ปรากฏ ทำ�ไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่า; ก็
เมือ่ ถูกใครถามถึงความไม่ดขี องตน ก็ไม่น�ำ เอาปัญหาไป
หาทางทำ�ให้ลดหย่อนบิดพลิว้ แต่กล่าวความไม่ดขี องตน
โดยพิสดารเต็มที่. ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า
คนคนนี้ เป็น สัตบุรุษ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! สัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือ
แม้มีใครถามถึงความดีของตน ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏ
ทำ�ไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่า; ก็เมื่อถูก
ใครถามถึงความดีของตน ก็นำ�เอาปัญหาไปกระทำ�
ให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสีย กล่าวความดีของตนโดย
ไม่พิสดารเต็มที่. ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า
คนคนนี้ เป็น สัตบุรุษ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔
ประการเหล่านี้แล เป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษ.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.

แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น
ก็นำ�มาเปิดเผยให้ปรากฏ
ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถาม;
ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น
ก็นำ�เอาปัญหาไปทำ�ให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยวลดหย่อน
แล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่น อย่างเต็มที่โดยพิสดาร
ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้ เป็น อสัตบุรุษ.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.
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๑๔
วาจาของอสัตบุรุษ
ภิกษุทง้ั หลาย ! บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔
ประการ เป็นที่รู้กันว่าเป็น อสัตบุรุษ.
๔ ประการ อย่างไรเล่า ? ๔ ประการ คือ :ภิกษุทง้ั หลาย ! อสัตบุรุษในกรณีนี้ แม้ไม่มี
ใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำ�มาเปิดเผย
ให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถาม; ก็เมื่อถูก
ใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำ�เอาปัญหา
ไปทำ�ให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยวลดหย่อน แล้วกล่าวความ
ไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดาร. ภิกษุทง้ั หลาย !
ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้ เป็น อสัตบุรุษ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! อสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือ
แม้ถกู ใครถามอยูถ่ งึ ความดีของบุคคลอืน่ ก็ไม่เปิดเผยให้
ปรากฏ ไม่ตอ้ งกล่าวถึงเมือ่ ไม่ถกู ใครถาม; ก็เมือ่ ถูกใครถาม
ถึงความดีของบุคคลอืน่ ก็น�ำ เอาปัญหาไปทำ�ให้ลดหย่อน
ไขว้เขว แล้วกล่าวความดีของผูอ้ อ่ื ย่างไม่พสิ ดารเต็มที่.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อนีพ้ งึ รูก้ นั เถิดว่า คนคนนี้ เป็น อสัตบุรษุ .

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ภิกษุทง้ั หลาย ! อสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือ
แม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตน ก็ปกปิดไม่เปิด
เผยให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม; ก็
เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตน ก็นำ�เอาปัญหาไป
ทำ�ให้ลดหย่อนไขว้เขว แล้วกล่าวความไม่ดีของตน
อย่างไม่พิสดารเต็มที่. ภิกษุทง้ั หลาย  ! ข้อนี้พึงรู้กัน
เถิดว่า คนคนนี้ เป็น อสัตบุรุษ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! อสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือ
แม้ไม่มใี ครถามถึงความดีของตน ก็น�ำ มาโอ้อวด เปิดเผย
จะกล่าวทำ�ไมถึงเมื่อถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึง
ความดีของตน ก็นำ�เอาปัญหาไปทำ�ให้ไม่ลดหย่อน
หลีกเลี้ยว กล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดาร.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ! ข้ อ นี้ พึ ง รู้ กั น เถิ ด ว่ า คนคนนี้ เป็ น
อสัตบุรุษ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔
ประการเหล่านี้แล เป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษ.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.
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“ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม
ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงจิตก็ตาม
ยอมมีไมได เพราะการเจริญ ทําใหมาก
ซึ่งอานาปานสติสมาธิ”
มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๙/๑๓๒๒.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๑๕
วิธีปฏิบัติทางจิต
เมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย
ผัคคุนะ ! ถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้า;
ผัคคุนะ ! ในกรณีเช่นนั้น
เธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่ง
ชาวบ้านเสีย.
ผัคคุนะ ! ในกรณีเช่นนั้น
เธอพึงทำ�ความสำ�เหนียกอย่างนี้ว่า
“จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าว
วาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิต
ประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน” ดังนี้.
ผัคคุนะ ! เธอพึงสำ�เหนียกอย่างนี้.
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ผัคคุนะ ! ถ้ า มี ใ ครประหารเธอด้ ว ยฝ่ า มื อ
ด้วยก้อนหิน ด้วยท่อนไม้ หรือด้วยศัสตรา;
ผัคคุนะ ! ในกรณีแม้เช่นนั้น
เธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่ง
ชาวบ้านเสีย.
ผัคคุนะ ! ในกรณีเช่นนั้น
เธอพึงทำ�ความสำ�เหนียกอย่างนี้ว่า
“จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าว
วาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิต
ประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน” ดังนี้.
ผัคคุนะ ! เธอพึงทำ�การสำ�เหนียกอย่างนี้ แล.
มู. ม. ๑๒/๒๕๐/๒๖๔.

ในยุคไหนก็ตาม เวรทั้งหลาย
ไมเคยระงับได ดวยการผูกเวรเลย
แตระงับได ดวยการไมมีการผูกเวร
ธรรมนี้เปนของเกา ใชไดตลอด
อุปริ. ม. ๑๔/๒๙๕/๔๔๐.
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๑๖
การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา
ภิกษุทง้ั หลาย ! ทางแห่งถ้อยคำ�ที่บุคคลอื่น
จะพึงกล่าวหาเธอ ๕ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่ คือ :๑. กล่าวโดยกาลหรือโดยมิใช่กาล
๒. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง
๓. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย
๔. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์
๕. กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายใน
ภิกษุทง้ั หลาย ! เมื่ อ เขากล่ า วอยู่ อ ย่ า งนั้ น
ในกรณีนั้นๆ เธอพึงทำ�การสำ�เหนียกอย่างนี้ว่า
“จิตของเรา  จักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าว
วาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิต
ประกอบด้วยเมตตา  ไม่มีโทสะในภายใน อยู่, จักมี
จิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้น อยู่ และจักมี
จิตสหรคตด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มปี ระมาณ ไม่มเี วร ไม่มพี ยาบาท แผ่ไปสูโ่ ลกถึงทีส่ ดุ
ทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่” ดังนี้.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ภิกษุทง้ั หลาย !
เธอพึงทำ�การสำ�เนียกอย่างนี้แล.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้ า โจรผู้ ค อยช่ อ ง พึ ง เลื่ อ ย
อวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลือ่ ยมีดา้ มสองข้าง ผูใ้ ดมีใจ
ประทุษร้ายในโจรนั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำ�ตามคำ�สอนของเรา
เพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ในกรณีนั้น
เธอพึงทำ�การสำ�เหนียกอย่างนี้ว่า
“จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าว
วาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิต
ประกอบด้วยเมตตา  ไม่มีโทสะในภายใน อยู่, จักมี
จิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้น อยู่ และจักมี
จิตสหรคตด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มปี ระมาณ ไม่มเี วร ไม่มพี ยาบาท แผ่ไปสูโ่ ลกถึงทีส่ ดุ
ทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่” ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย !
เธอพึงทำ�การสำ�เนียกอย่างนี้แล.
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ภิกษุทง้ั หลาย ! เธอพึงกระทำ�ในใจถึงโอวาท
อันเปรียบด้วยเลื่อยนี้ อยู่เนืองๆ เถิด.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เมือ่ เธอทำ�ในใจถึงโอวาทนัน้ อยู่
เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ ที่เธอ
อดกลั้น ไม่ได้ อยู่อีกหรือ ?
“ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทง้ั หลาย !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้
พวกเธอทั้งหลาย
จงกระทำ�ในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้
อยู่เป็นประจำ�เถิด นั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน.
ม. ม. ๑๒/๒๕๕-๒๘๐/๒๖๗-๒๗๓.

“พึงศึกษาวา ‘เราจักไมพูดถอยคํา
ซึ่งจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน’
เมื่อมีถอยคําซึ่งจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน
ก็จําตองหวังการพูดมาก,
เมื่อมีการพูดมากยอมคิดฟุงซาน,
เมื่อคิดฟุงซาน ยอมไมสํารวม,
เมื่อไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ”
สตฺตก. อํ. ๒๓/๘๙/๕๘.
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๑๗
วาจาของสะใภ้ใหม่
ภิกษุทง้ั หลาย ! เปรียบเหมือนหญิงสะใภ้ใหม่
อันเขาเพิง่ นำ�มาชัว่ คืนชัว่ วัน ตลอดเวลาเท่านัน้ ก็ยงั มีความ
ละอายและความกลัวทีด่ �ำ รงไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ในแม่ผวั บ้าง
ในพ่อผัวบ้าง ในสามีบา้ ง แม้ทส่ี ดุ แต่ในทาสกรรมกรคนใช้.
ครัน้ ล่วงไปโดยสมัยอืน่ เพราะอาศัยความคุน้ เคยกัน
หญิงสะใภ้นั้น ก็ตวาดแม่ผัวบ้าง พ่อผัวบ้าง แม้แต่กะสามี
ว่า “หลีกไปๆ พวกแกจะรู้อะไร” นี้ฉันใด;
ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อนี้ก็ฉันนั้น : ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือนได้ชั่วคืน
ชัว่ วัน ตลอดเวลาเพียงเท่านัน้ หิรแิ ละโอตตัปปะของเธอนัน้
ยังดำ�รงอยู่อย่างเข้มแข็ง ในภิกษุ ในภิกษุณี ในอุบาสก
ในอุบาสิกา แม้ที่สุดแต่ในคนวัดและสามเณร.
ครัน้ ล่วงไปโดยสมัยอืน่ เพราะอาศัยความคุน้ เคยกัน
เธอก็กล่าว ตวาดอาจารย์บ้าง อุปัชฌาย์บ้างว่า “หลีกไปๆ
พวกท่านจะรู้อะไร” ดังนี้.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ภิกษุทง้ั หลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้
เธอทั้งหลายพึงทำ�การฝึกหัดศึกษาอย่างนี้ว่า
“เราจักอยูอ่ ย่างมีจติ เสมอกันกับหญิงสะใภ้ใหม่
ผู้มาแล้วไม่นาน” ดังนี้.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.
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ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท
ประกอบดวยประโยชน
แตไมเปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น
ตถาคตยอมเลือกใหเหมาะกาล
เพื่อกลาววาจานั้น
ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๑๘
วาจาที่ไม่มีโทษ
ภิกษุทง้ั หลาย ! วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕
ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็น
วาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน.
องค์ ๕ ประการ อย่างไรเล่า ?
๕ ประการ คือ :กล่าวแล้วควรแก่เวลา (กาเลน ภาสิตา โหติ).
กล่าวแล้วตามสัจจ์จริง (สจฺจ ภาสิตา โหติ).
กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน (สณฺหา ภาสิตา โหติ).
กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์
(อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา โหติ).
กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิต
(เมตตฺตจตฺเตน ภาสิตา โหติ).

ภิกษุทั้งหลาย ! วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕
ประการเหล่านีแ้ ล เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต
เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๘.
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อนึ่ง คนเราเมื่อมีการอยูรวมกัน
กับคนที่สะอาดหรือคนที่ไมสะอาดก็ตาม
ตองมีสติกํากับอยูดวยเสมอ,
แตนั้นพึงสามัคคีตอกัน
มีปญญาทําที่สุดทุกขแหงตน เถิด.
อฏก. อํ. ๒๓/๑๗๐/๑๐๐.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๑๙
คู่บุพเพสันนิวาส
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้ า ภรรยาและสามี ทั้ ง สอง
พึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ
ทั้งสองเทียว พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน
มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามี
ทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งใน
สัมปรายภพ.
ภรรยาและสามีทั้งสอง เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความ
ประสงค์ของผูข้ อ มีความสำ�รวม เป็นอยูโ่ ดยธรรม เจรจา
ถ้อยคำ�ทีน่ า่ รักแก่กนั และกัน ย่อมมีความเจริญรุง่ เรืองมาก
มีความผาสุกทัง้ สองฝ่าย มีศลี เสมอกัน รักใคร่กนั มาก
ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสอง
เป็นผูม้ ศี ลี และวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผูเ้ สวยกามารมณ์
เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๑/๕๖.
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รักษาตน ดวยการเสพธรรมะ
ดวยการเจริญธรรมะ ดวยการทําใหมากซึ่งธรรมะ
รักษาผูอื่น ดวยการอดทน
ดวยการไมเบียดเบียน
ดวยเมตตาจิต ดวยความรักใครเอ็นดู
มหา. สํ. ๑๙/๒๒๔/๗๕๘.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๒๐
ภรรยา ๗ จำ�พวก
ครัง้ นัน้ เมือ่ เวลาเช้า พระผูม้ พี ระภาคทรงนุง่ แล้ว
ทรงถื อ บาตรและจี ว ร เสด็ จ เข้ า ไปยั งนิ เ วศน์ ข องท่ า น
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว ก็
สมัยนั้น มนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่งเสียงอื้ออึง ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้า
พระผู้ มี พ ระภาคถึ ง ที่ ป ระทั บ ถวายบั ง คม แล้ ว นั่ ง ณ
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.
ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า คหบดี
เหตุไรหนอ มนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่าน จึงส่งเสียง
อื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากัน.
อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! นางสุชาดาคนนี้ ข้าพระองค์
นำ�มาจากตระกูลมั่งคั่งมาเป็นสะใภ้ในเรือน นางไม่เชื่อถือ แม่ผัว
พ่อผัว สามี แม้แต่พระผู้มีพระภาค นางก็ไม่สักการะเคารพนับถือ
บูชา”.
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ลำ�ดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกนางสุชาดา
หญิงสะใภ้ในเรือนว่า “มานี่แน่ะ ! สุชาดา” นางสุชาดา
หญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า
สุชาดา ! ภริยาของบุรุษ ๗ จำ�พวกนี้
๗ จำ�พวกเป็นไฉน คือ :ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต ๑
เสมอด้วยโจร ๑
เสมอด้วยนาย ๑
เสมอด้วยแม่ ๑
เสมอด้วยพี่สาวน้องสาว ๑
เสมอด้วยเพื่อน ๑
เสมอด้วยทาสี ๑
สุชาดา !
ภริยาของบุรุษ ๗ จำ�พวกนี้แล
เธอเป็นจำ�พวกไหนใน ๗ จำ�พวกนั้น.
นางสุชาดากราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! หม่อมฉันยังไม่รู้ทั่วถึงความ
แห่งพระดำ�รัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ขอประทานพระวโรกาส ขอ
พระผูม้ พี ระภาค โปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉัน โดยทีห่ ม่อมฉัน
จะพึงรูท้ ว่ั ถึงเนือ้ ความแห่งพระดำ�รัสทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคตรัสโดยย่อนี้
โดยพิสดารเถิด”

สุชาดา !
ถ้าอย่างนัน้ เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว
นางสุ ช าดาหญิ ง สะใภ้ ใ นเรื อ น ทู ล รั บ พระผู้ มี
พระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า :(๑) ภริยาผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่อนุเคราะห์ด้วย
ประโยชน์เกื้อกูล ยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นสามี เป็นผู้อัน
เขาซื้อมาด้วยทรัพย์ พยายามจะฆ่าผัว ภริยาของบุรุษ
เห็นปานนีเ้ รียกว่า วธกาภริยา ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต.
(๒) สามี ข องหญิ ง ประกอบด้ ว ยศิ ล ปกรรม
พาณิชยกรรม และกสิกรรม ได้ทรัพย์ใดมา ภริยาปรารถนา
จะยักยอกทรัพย์ แม้มอี ยูน่ อ้ ยนัน้ เสีย ภริยาของบุรษุ เห็นปานนี้
เรียกว่า โจรภริยา ภริยาเสมอด้วยโจร.
(๓) ภริยาทีไ่ ม่สนใจการงาน เกียจคร้าน กินมาก
ปากร้าย ปากกล้า ร้ายกาจ กล่าวคำ�หยาบ ข่มขีผ่ วั ผูข้ ยันขันแข็ง
ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า อัยยาภริยา ภริยาเสมอ
ด้วยนาย.
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(๔) ภริยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล
ทุกเมื่อ ตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษา
ทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า
มาตาภริยา ภริยาเสมอด้วยมารดา.
(๕) ภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว มีความ
เคารพในสามีของตน เป็นคนละอายบาป เป็นไปตาม
อำ�นาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า ภคินีภริยา
ภริยาเสมอด้วยพี่สาว น้องสาว.
(๖) ภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดี
เหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมา เป็นหญิงมีศีล
มี วั ต ร ปฏิ บั ติ ส ามี ภริ ย าของบุ รุ ษ เห็ น ปานนี้ เ รี ย กว่ า
สขีภริยา ภริยาเสมอด้วยเพื่อน.
(๗) ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอก ก็ไม่โกรธ
ไม่คดิ พิโรธโกรธตอบสามี อดทนได้ เป็นไปตามอำ�นาจสามี
ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า ทาสีภริยา ภริยาเสมอ
ด้วยทาสี.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ภริยาที่เรียกว่า
วธกาภริยา ๑, โจรีภริยา ๑, อัยยาภริยา ๑
ภริยาทั้ง ๓ จำ�พวกนั้น ล้วนแต่เป็นคนทุศีล
หยาบช้า ไม่เอื้อเฟื้อ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก.
ส่วนภริยาที่เรียกว่า
มาตาภริยา ๑, ภคินีภริยา ๑
สขีภริยา ๑, ทาสีภริยา ๑
ภริยาทั้ง ๔ จำ�พวกนั้น เพราะตั้งอยู่ในศีล
ถนอมรักไว้ยั่งยืน เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ.
สุชาดา !
ภริยาของบุรุษ ๗ จำ�พวกนี้แล
เธอเป็นภริยาจำ�พวกไหน ใน ๗ จำ�พวกนั้น.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ขอพระผูม้ ี
พระภาคโปรดทรงจำ�หม่อมฉันว่า เป็นภริยาของสามีผเู้ สมอด้วยทาสี.
สตฺตก. อํ. ๒๓/๙๒/๖๐.
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๒๑
มนุษย์ผี
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย
การอยู่ร่วม ๔ ประการนี้
๔ ประการเป็นอย่างไรเล่า ? คือ :(๑) ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี
(๒) ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา
(๓) ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี
(๔) ชายเทวดา อยู่ร่วมกับหญิงเทวดา
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! ก็ชายผีอยู่ร่วม
กับหญิงผีอย่างไร ?
สามีในโลกนีเ้ ป็นผูม้ กั ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ำ�เมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท เป็นคนทุศลี มีบาปธรรม มีใจอันมลทิน
คือความตระหนี่ครอบงำ�  ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์
อยูค่ รองเรือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผูม้ กั ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ในกาม ฯลฯ เป็นคนทุศลี มีบาปธรรม มีใจอัน
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มลทินคือความตระหนีค่ รอบงำ� ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์
อยู่ครองเรือน.
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! ชายผีอยู่ร่วม
กับหญิงผี อย่างนี้แล.
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! ก็ชายผีอยู่ร่วม
กับหญิงเทวดาอย่างไร ?
สามี ในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่ า สัตว์ ฯลฯ ด่าและ
บริภาษสมณพราหมณ์ อยูค่ รองเรือน ส่วนภรรยาของเขา
เป็นผู้งดเว้น จากการฆ่าสัตว์ จากการลักทรัพย์ จากการ
ประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ำ�เมา
คื อ สุ ร าเมรั ย อั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความประมาท มี ศี ล
มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่
ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน.
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! ชายผีอยู่ร่วม
กับหญิงเทวดา อย่างนี้แล.
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! ก็ ช ายเทวดา
อยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไร ?
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สามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้น จากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ
อยู่ครองเรือน ส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ ฯลฯ
ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน.
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! ช า ย เ ท ว ด า
อยู่ร่วมกับหญิงผี อย่างนี้แล.
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! ก็ ช ายเทวดา
อยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไร ?
สามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้น จากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ
ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน แม้ภรรยา
ของเขาก็ เ ป็ น ผู้ ง ดเว้ น จากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ ไม่ ด่า
ไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! ช า ย เ ท ว ด า
อยู่ร่วมกับหญิงเทวดา อย่างนี้แล.
คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ! การอยู่ร่วม ๔
ประการอย่างนี้แล.
ภรรยาและสามีทง้ั สองเป็นผูท้ ศุ ลี เป็นคนตระหนี่
มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกัน.
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สามี เ ป็ น ผู้ ทุ ศี ล มี ค วามตระหนี่ มั ก ด่ า ว่ า
สมณพราหมณ์ ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์
ของผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยานั้นชื่อว่าเทวดา
อยู่ร่วมกับสามีผี.
สามี เ ป็ น ผู้ มี ศี ล รู้ ค วามประสงค์ ข องผู้ ข อ
ปราศจากความตระหนี่ ส่วนภรรยาเป็นผู้ทุศีล มีความ
ตระหนี่ มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับ
สามีเทวดา.
ทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา  รู้ความประสงค์ ของ
ผู้ ข อมี ค วามสำ � รวม เป็ น อยู่ โดยธรรม ภรรยาและ
สามีทั้งสองนั้น เจรจาถ้อยคำ�ที่น่ารักแก่กันและกัน
ย่อมมีความเจริญรุง่ เรืองมาก มีความผาสุก ทัง้ สองฝ่าย
มี ศี ล เสมอกั น รั ก ใคร่ กั น มาก ไม่ มี ใ จร้ า ยต่ อ กั น
ครั้ น ประพฤติ ธ รรม ในโลกนี้ แ ล้ ว ทั้ ง สองเป็ น ผู้
มี ศี ล และวั ต รเสมอกั น ย่ อ มเป็ น ผู้ เ สวยกามารมณ์
เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๗๔/๕๓.
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สิ่งใดมีความเกิด เปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมด
มีความดับไป เปนธรรมดา
มหา. ที. ๑๐/๔๙/๔๙.
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๒๒
เข้าใจเรื่องกรรม

เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรม ทั้ง ๖ แง่มุม
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรม เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลควรทราบ,
นิทานสัมภวะ แห่งกรรม เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลควรทราบ,
เวมัตตตา แห่งกรรม		 เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลควรทราบ,
วิบาก แห่งกรรม		 เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลควรทราบ,
กัมมนิโรธ 		 เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลควรทราบ,
กัมมนิโรธคามินปี ฏิปทา	เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลควรทราบ ...
คำ�ที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้น
เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย !
เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม
เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว ย่อมกระทำ�ซึ่งกรรม
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ.
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ภิกษุทง้ั หลาย ! นิทานสัมภวะแห่งกรรมทัง้ หลาย
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! นิทานสัมภวะ (เหตุเป็นแดน
เกิดพร้อม) แห่งกรรมทั้งหลาย คือ ผัสสะ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เวมัตตตาแห่งกรรมทั้งหลาย
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมที่ทำ�สัตว์ให้เสวยเวทนา
ในนรก มีอยู่, กรรมที่ทำ�สัตว์ให้เสวยเวทนาในกำ�เนิดเดรัจฉาน มีอยู่, กรรมที่ทำ�สัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู่, กรรมที่ทำ�สัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษยโลก
มีอยู่, กรรมที่ทำ�สัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลก มีอยู่,
ภิกษุทง้ั หลาย ! นี้ เ รากล่ า วว่ า  เวมั ต ตตา
(ความมีประมาณต่างๆ) แห่งกรรมทั้งหลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย เป็น
อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! เรากล่ า ววิ บ ากแห่ ง กรรม
ทั้งหลาย ว่ามีอยู่ ๓ อย่าง คือ วิบากในทิฏฐธรรม
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(คือทันควัน) หรือว่า วิบากในอุปะปัชชะ (คือในเวลาต่อมา)
หรือว่า วิบากในอปรปริยายะ (คือในเวลาต่อมาอีก).

ภิกษุทง้ั หลาย ! นีเ้ รากล่าวว่า วิบากแห่งกรรม
ทั้งหลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กัมมนิโรธ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! ความดั บ แห่ ง กรรมย่ อ มมี
เพราะความดับแห่งผัสสะ.

อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค์แปด) นีน้ น่ั เอง
เป็นกัมมนิโรธคามินปี ฏิปทา (ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับไม่เหลือ
แห่งกรรม); ได้แก่ สิ่งเหล่านี้คือ :สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ (ความดำ�ริชอบ)
สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)
สัมมากัมมันตะ (การทำ�การงานชอบ)
สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ)
สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)
สัมมาสติ
(ความระลึกชอบ)
สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ).
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ภิกษุทง้ั หลาย ! เมื่อใด อริยสาวก ย่อมรู้ชัด
ซึ่งกรรม อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งนิทานสัมภวะแห่งกรรม อย่างนี้,
รู้ชัดซึ่งเวมัตตตาแห่งกรรม อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งวิบากแห่ง
กรรม อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งกัมมนิโรธ อย่างนี้, รู้ชัดซึ่ง
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา อย่างนี้;
อริ ย สาวกนั้ น ย่ อ มรู้ ชั ด ซึ่ ง พรหมจรรย์ นี้ ว่ า
เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรม.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า
“กรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,
นิทานสัมภวะแห่งกรรม เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลควรทราบ,
เวมัตตตาแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,
วิบากแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,
กัมมนิโรธ เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,
กัมมนิโรธคามินปี ฏิปทา เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลควรทราบ”
ดังนี้ (รวมสิ่งที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง ๖ แง่มุม) นั้น
เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓-๔๖๔/๓๓๔.
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๒๓
กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ
ภิกษุทง้ั หลาย ! ใครพึงกล่าวว่า คนทำ�กรรม
อย่างใดๆ ย่อมเสวย กรรมนั้น อย่างนั้นๆ ดังนี้ เมื่อเป็น
อย่างนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ ช่องทาง
ที่จะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏ.
ส่วนใครกล่าวว่า คนทำ�กรรมอันจะพึ ง ให้ ผ ล
อย่างใดๆ ย่อมเสวย ผลของกรรมนั้น อย่างนั้นๆ ดังนี้
เมื่อเป็นอย่างนี้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้
ช่องทางที่จะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! บาปกรรมแม้ ป ระมาณน้ อ ย
ทีบ่ คุ คลบางคนทำ�แล้ว บาปกรรมนัน้ ย่อมนำ�เขาไปนรกได้
บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บางคนทำ�แล้ว
กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (ให้ผลในปัจจุบัน)
ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย.
บาปกรรม แม้ประมาณน้อย บุคคลชนิดไร ทำ�แล้ว
บาปกรรมนั้นจึงนำ�เขาไปนรกได้ ?
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บุคคลบางคน ในโลกนี้เป็นผู้มีกายมิได้อบรม
มีศีลมิได้อบรม มีจิตมิได้อบรม มีปัญญามิได้อบรม
มีคุณความดีน้อย เป็นอัปปาตุมะ (ผู้มีใจคับแคบ ใจหยาบ)
เป็นอัปปทุกขวิหารี (มีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุเล็กน้อย)
บาปกรรมแม้ ป ระมาณน้ อ ย บุ ค คลชนิ ด นี้ ทำ � แล้ ว
บาปกรรมนั้นย่อมนำ�เขาไปนรกได้.
บาปกรรม ประมาณน้อยอย่างเดียวกัน บุคคล
ชนิดไร ทำ�แล้ว กรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกาย มีศีล มีจิต
มีปัญญาได้อบรมแล้ว มีคุณความดีมาก เป็นมหาตมะ
(ผูม้ ใี จกว้างขวาง) เป็นอัปปมาณวิหารี (มีปกติอยู่ด้วยธรรม
อันหาประมาณมิได้) บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนัน้
บุคคลชนิดนี้ทำ�แล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ต่างว่าคนใส่เกลือลงไปในถ้วย
น้ำ�เล็กๆ หนึ่งก้อน ท่านทั้งหลายจะสำ�คัญว่ากระไร น้ำ�อัน
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น้อยในถ้วยน้ำ�นั้นจะกลายเป็นน้ำ�เค็ม ไม่น่าดื่มไป เพราะ
เกลือก้อนนั้นใช่ไหม ?
“เป็นเช่นนั้น พระเจ้าข้า !”.

เพราะเหตุอะไร ?
“เพราะเหตุว่า น้ำ�ในถ้วยน้ำ�นั้นมีน้อย มันจึงเค็มได้...
เพราะเกลือก้อนนั้น”.

ต่างว่าคนใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนัน้ ลงไปใน
แม่น�ำ้ คงคา ท่านทัง้ หลายจะสำ�คัญว่ากระไร น้�ำ ในแม่น�ำ้ คงคา
นัน้ จะกลายเป็นน้�ำ เค็ม ดืม่ ไม่ได้ เพราะเกลือก้อนนัน้ หรือ ?
“หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

เพราะเหตุอะไร ?
“เพราะเหตุวา่ น้ำ�ในแม่นำ�้ คงคามีมาก น้ำ�นัน้ จึงไม่เค็ม...
เพราะเกลือก้อนนั้น”.

ฉันนั้นนั่นแหละ. ภิกษุทง้ั หลาย ! บาปกรรมแม้
ประมาณน้อย บุคคลบางคนทำ�แล้ว บาปกรรมนัน้ ย่อมนำ�
เขาไปนรกได้ ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียว
กันนัน้ บางคนทำ�แล้ว กรรมนัน้ เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย...
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ภิกษุทง้ั หลาย ! คนบางคนย่ อ มผู ก พั น เพราะ
ทรัพย์ แม้กึ่งกหาปณะ... แม้ ๑ กหาปณะ... แม้ ๑๐๐
กหาปณะ ส่วนบางคนไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้น.
คนอย่ า งไร จึ ง ผู ก พั น เพราะทรั พ ย์ แม้ ก่ึ ง
กหาปณะ ฯลฯ คนบางคนในโลกนี้เป็นคนจน มีสมบัติ
น้อย มีโภคะน้อย คนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะทรัพย์
แม้กึ่งกหาปณะ ฯลฯ.
คนอย่างไร ไม่ผกู พันเพราะทรัพย์เพียงเท่านัน้ ?
คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก
คนอย่ า งนี้ ย่ อ มไม่ ผู ก พั น เพราะทรั พ ย์ เ พี ย งเท่ า นั้ น
ฉันนั้นนั่นแหละ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! บาปกรรมแม้ ป ระมาณน้ อ ย
บุคคลบางคนทำ�แล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำ�เขาไปนรกได้
ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บุคคล
บางคนทำ � แล้ ว กรรมนั้ น เป็ น ทิ ฏ ฐธรรมเวทนี ย กรรม
ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย...		
ติก. อํ. ๒๐/๓๒๐/๕๔๐.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๒๔
กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรม ๔ อย่างเหล่านี้ เรากระทำ�
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ เองแล้ว ประกาศให้รทู้ ว่ั กัน.
กรรม ๔ อย่าง อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมดำ� มีวิบากดำ� ก็มีอยู่.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมขาว มีวบิ ากขาว ก็มอี ยู.่
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมทั้งดำ�ทั้งขาว มีวิบาก
ทั้งดำ�ทั้งขาว ก็มีอยู่.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมไม่ดำ�ไม่ขาว มีวิบาก
ไม่ดำ�ไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ก็มีอยู่.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมดำ � มี วิ บ ากดำ � เป็ น
อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อม
ปรุงแต่ง กายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน,
ย่อมปรุงแต่ง วจีสงั ขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน,
ย่อมปรุงแต่ง มโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน.
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ครัน้ เขาปรุงแต่งสังขาร (ทัง้ สาม) ดังนีแ้ ล้ว ย่อม เข้าถึงโลก
อันเป็ น ไปกั บ ด้ ว ยความเบียดเบียน; ผั ส สะทั้ ง หลาย
อั น เป็ น ไปกั บ ด้ ว ยความเบี ย ดเบี ย น ย่ อ มถู ก ต้ อ งเขา
ผู้ เ ข้ า ถึ ง โลกอั น เป็ น ไปด้ ว ยความเบี ย ดเบี ย น; เขาอั น
ผั ส สะที่ เ ป็ น ไปกั บ ด้ ว ยความเบี ย ดเบี ย นถู ก ต้ อ งแล้ ว
ย่ อ ม เสวยเวทนาที่ เ ป็ น ไปกั บ ด้ ว ยความเบี ย ดเบี ย น
อันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว, ดังเช่นพวกสัตว์นรก.
ภิกษุทง้ั หลาย ! นี้เรียกว่า กรรมดำ� มีวิบากดำ�.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมขาว มีวิบากขาว เป็น
อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่ อ ม
ปรุงแต่ง กายสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน,
ย่อมปรุงแต่ง วจีสงั ขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน,
ย่อมปรุงแต่ง มโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน.
ครัน้ เขาปรุงแต่ง สังขาร (ทัง้ สาม) ดังนีแ้ ล้ว ย่อมเข้าถึงโลก
อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน; ผัสสะทั้งหลายที่
ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขาผูเ้ ข้าถึงโลก
อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน; เขาอันผัสสะทีไ่ ม่เป็น

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อม เสวยเวทนา
ทีไ่ ม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน อันเป็นสุขโดยส่วนเดียว,
ดังเช่นพวกเทพสุภกิณหา.
ภิกษุทง้ั หลาย ! นีเ้ รียกว่า กรรมขาว มีวบิ ากขาว.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมทั้งดำ�ทั้งขาว มีวิบาก
ทั้งดำ�ทั้งขาว เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อม
ปรุงแต่ง กายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง
ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง, ย่อมปรุงแต่ง วจีสงั ขาร
อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วย
ความเบียดเบียนบ้าง, ย่อมปรุงแต่ง มโนสังขารอันเป็นไป
กั บ ด้ ว ยความเบี ย ดเบี ย นบ้ า ง ไม่ เ ป็ น ไปกั บ ด้ ว ยความ
เบียดเบียนบ้าง, ครัน้ เขาปรุงแต่ง สังขาร (ทัง้ สาม) ดังนีแ้ ล้ว
ย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง
ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง; ผัสสะทัง้ หลายที่
เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วย
ความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอัน
เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วย

101

102 พุ ท ธ ว จ น
ความเบี ย ดเบี ย นบ้ า ง; เขาอั น ผั ส สะที่ เ ป็ น ไปกั บ ด้ ว ย
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน
บ้าง ถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนาทีเ่ ป็นไปกับด้วยความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยกันความเบียดเบียน
บ้าง อันเป็นเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เจือกัน, ดังเช่น
พวกมนุษย์ พวกเทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก.
ภิกษุทง้ั หลาย ! นี้เรียกว่า กรรมทั้งดำ�ทั้งขาว
มีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาว.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กรรมไม่ด�ำ ไม่ขาว มีวบิ ากไม่ด�ำ
ไม่ขาว เป็นไปเพือ่ ความสิน้ กรรมนัน้ เป็นอย่างไรเล่า ?
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! นี้เรียกว่า กรรมไม่ดำ�ไม่ขาว
มีวิบากไม่ดำ�ไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เหล่ า นี้ แ ล กรรม ๔ อย่ า ง
ทีเ่ ราทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ เองแล้วประกาศให้รทู้ ว่ั กัน.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๐-๓๒๑/๒๓๗.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๒๕
วิธีดับกรรม
ภิกษุทง้ั หลาย ! ...อริยมรรคมีองค์แปด นีน้ น่ั เอง
เป็นกัมมนิโรธคามินปี ฏิปทา (ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับไม่เหลือ
แห่งกรรม); ได้แก่ สิ่งเหล่านี้คือ :สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

(ความเห็นชอบ)
(ความดำ�ริชอบ)
(การพูดจาชอบ)
(การทำ�การงานชอบ)
(การเลี้ยงชีวิตชอบ)
(ความพากเพียรชอบ)
(ความระลึกชอบ)
(ความตั้งใจมั่นชอบ).
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๕/๓๓๔.

(รายละเอียดเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์แปด สามารถอ่านเพิ่ม
เติมได้ที่ หน้า ๑๔๕)
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๒๖
วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์
ภิกษุทง้ั หลาย ! ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ที่เสพ
ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกำ�เนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิบากแห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่า
วิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ มีอายุสั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย ! อทินนาทาน (ลักทรัพย์) ที่เสพ
ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกำ�เนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิบากแห่งอทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่า
วิบากทัง้ ปวง คือวิบากทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความเสือ่ มแห่งโภคะ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิด
ในกาม) ทีเ่ สพทัว่ แล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพือ่ นรก เป็นไปเพือ่ กำ�เนิดดิรจั ฉาน เป็นไปเพือ่ เปรตวิสยั .
วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบา
กว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ ก่อเวรด้วยศัตรู.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ภิกษุทง้ั หลาย ! มุสาวาท (คำ�เท็จ) ทีเ่ สพทัว่ แล้ว
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป
เพื่อกำ�เนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิ บ ากแห่ ง มุ ส าวาทของผู้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ เ บากว่ า
วิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ การถูกกล่าวตู่ด้วย
คำ�ไม่จริง.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ปิสุณาวาจา (คำ�ยุยงให้แตกกัน)
ทีเ่ สพทัว่ แล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ นรก
เป็นไปเพื่อกำ�เนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิบากแห่งปิสุณาวาจาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่า
วิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ การแตกจากมิตร.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ผรุสวาจา(คำ�หยาบ)ทีเ่ สพทัว่ แล้ว
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป
เพื่อกำ�เนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิ บ ากแห่งผรุสวาจาของผู้เป็นมนุษ ย์ ที่ เ บากว่ า
วิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ การได้ฟังเสียงที่
ไม่น่าพอใจ.
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ภิกษุทง้ั หลาย ! สั ม ผั ป ปลาปะ (คำ�เพ้อเจ้อ)
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพือ่ นรก เป็นไปเพือ่ กำ�เนิดดิรจั ฉาน เป็นไปเพือ่ เปรตวิสยั .
วิบากแห่งสัมผัปปลาปะของผู้เป็นมนุษย์ที่เบา
กว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใคร
เชื่อถือ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! การดืม่ น้�ำ เมาคือสุราและเมรัย
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพือ่ นรก เป็นไปเพือ่ กำ�เนิดดิรจั ฉาน เป็นไปเพือ่ เปรตวิสยั .
วิ บ ากแห่ ง การดื่ ม น้ำ � เมาคื อ สุ ร าและเมรั ย ของ
ผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ
ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก).
อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๒๗
ฉลาดในเรื่องกรรม
บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กำ�เนิด) ก็หามิได้;
จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติ (กำ�เนิด) ก็หามิได้ :
บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะกรรม;
ไม่เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม,
บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม;
เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม,
บุคคลเป็นพ่อค้า ก็เพราะกรรม;
เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม,
บุคคลแม้เป็นโจร ก็เพราะกรรม;
เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม,
บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม;
แม้เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม,
บัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้น
ตามที่เป็นจริงอย่างนี้.
ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท
เป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม.
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โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม.
สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด
เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำ�ลังแล่นไปอยู่.
สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กระทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒.

ราธะ ! ความพอใจอันใด
ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด
มีอยูในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร และในวิญญาณ
เพราะการติดแลว ของแลวในสิ่งนั้น ๆ
เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา “สัตว” ดังนี้
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗-๘.
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๒๘
วินิจฉัยกรรม
เมื่อจะกระทำ�
ราหุล ! เธอใคร่จะทำ�กรรมใดด้วยกาย พึง
พิจารณากรรมนัน้ เสียก่อนว่า “กายกรรมทีเ่ ราใคร่จะกระทำ�นี้
เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง
เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศล
มีทุกข์เป็นกำ�ไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือไม่หนอ ?” ดังนี้.
ราหุล ! ถ้ า เธอพิ จ ารณา รู้ สึ ก อยู่ ดั ง นี้ ไ ซร้ ,
เธอ ไม่พึงกระทำ�กายกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียว.
ราหุล ! ถ้ า เธอพิ จ ารณา รู้ สึ ก อยู่ ดั ง นี้ ว่ า
“กายกรรมทีเ่ ราใคร่จะกระทำ�นี้ ไม่เป็นไปเพือ่ เบียดเบียน
ตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่เป็นไป
เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นกุศล
มีสุขเป็นกำ�ไร มีสุขเป็นวิบาก” ดังนี้ไซร้.
ราหุล !

เธอพึงกระทำ�กายกรรมชนิดนั้น.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

เมื่อกระทำ�อยู่
ราหุล ! เมื่อเธอกระทำ�กรรมใดด้วยกายอยู่
พึงพิจารณากรรมนั้นว่า “กายกรรมที่เรากำ�ลังกระทำ�อยู่นี้
เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง
เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศล
มีทุกข์เป็นกำ�ไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือไม่หนอ ?” ดังนี้.
ราหุล ! ถ้ า เธอพิ จ ารณา รู้ สึ ก อยู่ ดั ง นี้ ไ ซร้ ,
เธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสีย.
ราหุล ! ถ้ า เธอพิ จ ารณา รู้ สึ ก อยู่ ดั ง นี้ ว่ า
“กายกรรมทีเ่ รากำ�ลังกระทำ�อยูน่ ้ี ไม่เป็นไปเพือ่ เบียดเบียน
ตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่เป็นไป
เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นกุศล
มีสุขเป็นกำ�ไร มีสุขเป็นวิบาก” ดังนี้ไซร้.
ราหุล !
ชนิดนั้น.

เธอพึงเร่งเพิ่มการกระทำ�กายกรรม
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เมื่อกระทำ�แล้ว
ราหุล ! เมือ่ เธอกระทำ�กรรมใดด้วยกายแล้ว
พึงพิจารณากรรมนั้น ว่า “กายกรรมที่เรากระทำ�แล้วนี้
เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง
เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศล
มีทุกข์เป็นกำ�ไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือไม่หนอ ?” ดังนี้.
ราหุล ! ถ้ า เธอพิ จ ารณา รู้ สึ ก อยู่ ดั ง นี้ ไ ซร้ ,
เธอพึงแสดง พึงเปิดเผย พึงกระทำ�ให้เป็นของหงาย
ซึง่ กายกรรมนัน้ ในพระศาสนาหรือในเพือ่ นสพรหมจารี
ผูเ้ ป็นวิญญูชนทัง้ หลาย, ครัน้ แสดง ครัน้ เปิดเผย ครัน้ กระทำ�
ให้เป็นของหงายแล้ว พึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไป.
ราหุล ! ถ้ า เธอพิ จ ารณา รู้ สึ ก อยู่ ดั ง นี้ ว่ า
“กายกรรมที่เรากระทำ�แล้วนี้ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่เป็นไป
เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นกุศล
มีสุขเป็นกำ�ไร มีสุขเป็นวิบาก” ดังนี้ ไซร้.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ราหุล ! เธอพึ ง อยู่ ด้ ว ยปี ติ แ ละปราโมทย์
ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ทั้งกลางวันและ
กลางคืนเถิด.
(ในกรณีแห่ง วจีกรรม และ นโนกรรม ก็ตรัสไว้โดยมี
นัยยะอย่างเดียวกัน)
ม. ม. ๑๓/๑๒๘/๑๓๐.
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๒๙
การบวชที่ไร้ประโยชน์
ภิกษุทง้ั หลาย ! อาชีพต่ำ�ที่สุด ในบรรดาอาชีพ
ทั้งหลาย คือการขอทาน.
ภิกษุทง้ั หลาย ! คำ�สาปแช่งอย่างยิง่ ในโลกนี้ คือ
คำ�สาปแช่งว่า “แกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะ”
ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ! กุลบุตรทัง้ หลาย เข้าถึงอาชีพนี้
เป็นผู้เป็นไปในอำ�นาจแห่งประโยชน์ เพราะอาศัยอำ�นาจ
แห่งประโยชน์, ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ ไม่ใช่เป็นคน
ขอให้โจรปล่อยตัวไปบวช ไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ ไม่ใช่เป็น
คนหนีภัย ไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพ, จึงบวช.
อีกอย่างหนึง่ กุลบุตรนีบ้ วชแล้ว โดยทีค่ ดิ เช่นนีว้ า่
เราทั้งหลายเป็นผู้ถูกหยั่งเอาแล้ว โดยชาติชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย เป็นผู้อัน
ความทุกข์หยั่งเอาแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว
ทำ�ไฉน การทำ�ทีส่ ดุ แห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ จะพึงปรากฏแก่เรา
ดังนี้.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ภิกษุทง้ั หลาย ! แต่วา่ กุลบุตรผูบ้ วชแล้วอย่างนี้
กลับเป็นผูม้ ากไปด้วยอภิชฌา มีราคะแก่กล้าในกามทัง้ หลาย
มีจติ พยาบาท มีความดำ�ริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้าย
มีสติอันลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่นแล้ว
มีจิตหมุนไปผิดแล้ว มีอินทรีย์อันตนไม่สำ�รวมแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เปรี ย บเหมื อ น ดุ้ น ฟื น จาก
เชิงตะกอน ที่เผาศพ ยังมีไฟติดอยู่ทั้งสอง ตรงกลาง
ก็เปือ้ นอุจจาระ ย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในบ้านเรือนก็ไม่ได้
ย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้, ข้อนี้ฉันใด;
ภิกษุทง้ั หลาย ! เรากล่ า วบุ ค คลนี้ ว่ า มี อุ ป มา
เช่นนั้น; คือ เป็นผู้เสื่อมจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ด้วย,
ไม่ทำ�ประโยชน์แห่งสมณะให้บริบูรณ์ ด้วย.
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๑๓/๑๖๗.
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ทานจงถวายทานในสงฆเถิด
เมื่อทานถวายทานในสงฆอยู,
จิตจักเลื่อมใส;
ทานเปนผูมีจิตอันเลื่อมใสแลว
ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๓๘/๓๓๐.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๓๐
สังฆทานดีกว่า !
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! ทานประจำ�สกุลวงศ์ ข้าพระองค์
ยั ง ให้ อ ยู่ แต่ ว่ า ทานนั้ น ข้ า พระองค์ ใ ห้ เ ฉพาะหมู่ ภิ ก ษุ ผู้ เ ป็ น
อรหันต์ หรือผู้ปฏิบัติอรหัตตมรรค ที่อยู่ป่า ที่ถือบิณฑบาต ที่ถือ
ผ้าบังสุกุล เป็นวัตร”.

คหบดี ! ข้อทีจ่ ะรูว้ า่ คนเหล่านีเ้ ป็นพระอรหันต์
หรือปฏิบัติอรหัตตมรรคนั้น เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสำ�หรับ
ท่านผูเ้ ป็นคฤหัสถ์ผบู้ ริโภคกาม ผูย้ งั มีการนอนเบียดบุตร
บริโภคใช้สอยกระแจะจันทน์และผ้าจากเมืองกาสี ทัดทรง
มาลาและเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา ยินดีอยู่ด้วยทอง
และเงิน.
คหบดี ! ถึงแม้ภิกษุจะเป็น ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
ถ้าเป็น ผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจา
ไม่แน่นอน มีสติลมื หลง ปราศจากสัมปชัญญะ ไม่มสี มาธิ
มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรีย์อันปล่อยแล้ว : ด้วยอาการ
อย่างนี้ ภิกษุนั้น ควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆ.
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คหบดี ! ถึงแม้ภิกษุจะเป็น ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
ถ้าเป็น ผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่กลับกลอก ไม่พูดมาก
มีวาจาแน่นอน มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ
มี เ อกั ค คตาจิ ต สำ � รวมอิ น ทรี ย์ : ด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุนั้นอันใครๆ ควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆ.
คหบดี ! ถึงแม้ภกิ ษุจะเป็น ผูอ้ ยูใ่ กล้บา้ น ก็ด.ี ..
บิ ณ ฑบาตเป็ น วั ต ร ก็ ดี . .. ฉั น ในที่ นิ ม นต์ ก็ ดี . ..
ถื อ ผ้ า บั ง สุ กุ ล เป็ น วั ต ร ก็ ดี . .. นุ่ ง ห่ ม คหบดี จี ว ร ก็ ดี
ถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจา
ไม่แน่นอน มีสติลมื หลง ปราศจากสัมปชัญญะ ไม่มสี มาธิ
มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรีย์อันปล่อยแล้ว : ด้วยอาการ
อย่างนี้ ภิกษุนั้น ควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆ.
คหบดี ! ถึงแม้ภกิ ษุจะเป็น ผูอ้ ยูใ่ กล้บา้ น ก็ด.ี ..
บิ ณ ฑบาตเป็ น วั ต ร ก็ ดี . .. ฉั น ในที่ นิ ม นต์ ก็ ดี . ..
ถื อ ผ้ า บั ง สุ กุ ล เป็ น วั ต ร ก็ ดี . .. นุ่ ง ห่ ม คหบดี จี ว ร ก็ ดี
ถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่กลับกลอก ไม่พูดมาก
มีวาจาแน่นอน มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ
มี เ อกั ค คตาจิ ต สำ � รวมอิ น ทรี ย์ : ด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุนั้นอันใครๆ ควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆ.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

เอาละ คหบดี ! ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิด
เมื่อท่านถวายทานในสงฆ์อยู่, จิตจักเลื่อมใส; ท่านเป็น
ผูม้ จี ติ อันเลือ่ มใสแล้ว ภายหลังแต่การตายเพราะการทำ�ลาย
แห่งกาย จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! จำ�เดิมแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์
จะถวายทานในสงฆ์ ”.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๓๖-๔๓๘/๓๓๐.
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“ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใด
ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม
ปฏิบัติชอบยิ่ง, ปฏิบัติตามธรรมอยู;
ผูนั้นชื่อวา ยอมสักการะ เคารพนับถือ
บูชาตถาคต ดวยการบูชาอันสูงสุด”
มหา. ที. ๑๐/๑๖๑/๑๒๙.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๓๑
ห้ามผู้อื่นให้ทาน ชื่อว่าไม่ใช่มิตร
วัจฉะ ! ผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทาน ผู้นั้นชื่อว่า
เป็นอมิตร ผู้ทำ�อันตรายสิ่ง ๓ สิ่ง คือ :ทำ�อันตรายต่อบุญของทายก (ผู้ให้ทาน),
ทำ�อันตรายต่อลาภของปฏิคาหก (ผู้รับทาน),
และตัวเองก็ขุดรากตัวเองกำ�จัดตัวเองเสียตั้งแต่
แรกแล้ว.
วัจฉะ ! ผูท้ ห่ี า้ มผูอ้ น่ื ซึง่ ให้ทาน ชือ่ ว่าเป็นอมิตร
ผู้ทำ�อันตรายสิ่ง ๓ สิ่ง ดังนี้แล.
วัจฉะ ! เราเองย่ อ มกล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า “ผู้ ใ ด
เทน้ำ�ล้างหม้อ หรือน้ำ�ล้างชามก็ตาม ลงในหลุมน้ำ�ครำ�
หรือทางน้�ำ โสโครก ซึง่ มีสตั ว์มชี วี ติ เกิดอยูใ่ นนัน้ ด้วยคิดว่า
สัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิต ดังนี้แล้ว เราก็ยังกล่าวว่า
นัน่ เป็นทางมาแห่งบุญ เพราะการทำ�แม้เช่นนัน้ ไม่ตอ้ งกล่าว
ถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกัน” ดังนี้.
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อีกอย่างหนึ่ง เรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีล เป็น
ทานมีผลมาก. ทานที่ให้แก่ผู้ทุศีล หาเป็นอย่างนั้นไม่.
และผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ ๕ และประกอบอยู่ด้วย
องค์ ๕.
ละองค์ ๕ คือ :ละกามฉันทะ
ละพยาบาท
ละถีนมิทธะ (หดหู่ซึมเซา)
ละอุทธัจจกุกกุจจะ (ฟุ้งซ่านรำ�คาญ)
ละวิจิกิจฉา (ลังเลสงสัย)
ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ :ประกอบด้วยกองศีลชัน้ อเสขะ (คือชัน้ พระอรหันต์)
ประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเสขะ
ประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอเสขะ
ประกอบด้วยกองวิมุตติชั้นอเสขะ
ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะชั้นอเสขะ.
เรากล่าวว่าทานที่ให้ในบุคคลผู้ละองค์ห้า และ
ประกอบด้วยองค์ห้า ด้วยอาการอย่างนี้ มีผลมาก ดังนี้.
ติก. อํ. ๒๐/๒๐๕/๔๙๗.

มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ
นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข
แปดอยางนี้ เปนสิ่งที่ไมเที่ยงในหมูมนุษย
ไมยั่งยืน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
อฎก. อํ. ๒๓/๑๕๙/๙๖.
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๓๒
ผลแห่งทาน
คหบดี ! บุ ค คลให้ ท านอั น เศร้ า หมองหรื อ
ประณี ต ก็ ต าม แต่ ใ ห้ ท านนั้ น โดยไม่ เ คารพ ไม่ ทำ �
ความนอบน้อมให้ ไม่ให้ดว้ ยมือตนเอง ให้ของทีเ่ หลือ
ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรม ให้ทาน
ทานนัน้ ๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนัน้ ๆ
จิตของผูใ้ ห้ทานย่อมไม่นอ้ มไปเพือ่ บริโภคอาหารอย่างดี
ย่อมไม่นอ้ มไปเพือ่ บริโภคผ้าอย่างดี ย่อมไม่นอ้ มไปเพือ่
บริโภคยานอย่างดี ย่อมไม่นอ้ มไปเพือ่ บริโภคกามคุณ ๕
อย่างดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือ บุตร ภรรยา
ทาส คนใช้ คนทำ � งาน ก็ ไ ม่ เ ชื่ อ ฟั ง ไม่ เ งี่ ย หู ฟั ง
ส่งจิตไปที่อื่นเสีย.
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผลแห่งกรรมที่ตนกระทำ�โดย
ไม่เคารพ.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

คหบดี ! บุ ค คลให้ ท านอั น เศร้ า หมองหรื อ
ประณี ต ก็ ต าม แต่ ใ ห้ ท านนั้ น โดยเคารพ ทำ � ความ
นอบน้ อ มให้ ให้ ด้ ว ยมื อ ตนเอง ให้ ข องที่ ไ ม่ เ หลื อ
เชื่อกรรมและผลของกรรม ให้ทาน
ทานนัน้ ๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนัน้ ๆ
จิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อ
บริโภคยานอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕
อย่างดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้น คือ บุตร ภรรยา
ทาส คนใช้ คนทำ�งาน ก็เชือ่ ฟังดี เงีย่ หูฟงั ไม่สง่ จิต
ไปที่อื่น.

เคารพ.

ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
ทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำ � โดย

คหบดี ! เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพ ราหมณ์ ชื่ อ
เวลามะ พราหมณ์ผนู้ น้ั ได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ
ได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปิยะ
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เต็มด้วยทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสำ�ริดเต็มด้วยเงิน
๘๔,๐๐๐ ถาด ให้ชา้ ง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครือ่ งประดับล้วน
เป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วยข่ายทอง ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน
หุม้ ด้วยหนังราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพล
เหลือง มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วย
ข่ายทอง ให้แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีน้ำ�นมไหลสะดวก
ใช้ภาชนะเงินรองน้�ำ นม ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับ
ด้วยแก้วมณีและแก้วกุณฑล ให้บลั ลังก์ ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดด้วย
ผ้าโกเชาว์ ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็น
ช่อดอกไม้ มีเครื่องลาดอย่างดีทำ�ด้วยหนังชมด มีเครื่อง
ลาดเพดาน มีหมอนข้างแดงทั้งสอง ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏิ
เป็ น ผ้ า เปลื อ กไม้ ผ้ า แพร ผ้ า ฝ้ า ย เนื้ อ ละเอี ย ด
จะป่วยกล่าวไปไยถึงข้าว น้ำ�  ของเคี้ยว ของบริโภค
เครื่องลูบไล้ ที่นอน ไหลไปเหมือนแม่น้ำ�.
คหบดี ! ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า สมัยนั้น
ผู้อื่นไม่ใช่เวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น.
คหบดี ! แต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนั้น
เราเป็นเวลามพราหมณ์ เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทาน

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ก็ในทานนั้น ไม่มีใครเป็นพระทักขิเณยยบุคคล ใครๆ
ไม่ชำ�ระทักขิณานั้นให้หมดจด.
คหบดี ! ทานทีบ่ คุ คลถวายให้ทา่ นผูถ้ งึ พร้อม
ด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่า
ทานที่เวลามพราหมณ์ให้แล้ว.
ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระสกทาคามีผเู้ ดียวบริโภค
มี ผ ลมากกว่ า ทานที่บุคคลถวายให้ท่ านผู้ ถึ ง พร้ อ ม
ด้วยทิฏฐิ ๑๐๐ ท่านบริโภค.
ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระอนาคามีผเู้ ดียวบริโภค
มี ผ ลมากกว่ า ทานที่ บุ ค คลถวายให้ พ ระสกทาคามี
๑๐๐ ท่านบริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภค
มี ผ ลมากกว่ า ทานที่ บุ ค คลถวายให้ พ ระอนาคามี
๑๐๐ ท่านบริโภค.
ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียว
บริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์
๑๐๐ รูปบริโภค.
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ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
บริ โ ภค มี ผ ลมากกว่ า ทานที่ บุ ค คลถวายให้ พ ระ
ปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ รูปบริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวาย
ให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค.
การทีบ่ คุ คล สร้างวิหารถวายสงฆ์ผมู้ าจากจาตุรทิศ
มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้ภกิ ษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้า
เป็นประมุขบริโภค.
การทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลสร้าง
วิหารถวายสงฆ์ อันมาจากจาตุรทิศ.
การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ
งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ จากการดื่มน้ำ�เมา คือสุรา
และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีผลมากกว่า
การทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์เป็นสรณะ.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียง
เวลาสูดดมของหอม มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิต
เลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากปาณาติบาต
ฯลฯ.
และการที่ บุ ค คลเจริ ญ อนิ จ จสั ญ ญาแม้ เ พี ย ง
เวลาลัดนิว้ มือ มีผลมากกว่า การทีบ่ คุ คลเจริญเมตตาจิต
โดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.
นวก. อํ. ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.
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๓๓
ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน
ภิกษุทั้งหลาย !
อริยสาวกในกรณีนี้
ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาต.
ภิกษุทั้งหลาย !
อริยสาวกเว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ว
ย่อมชือ่ ว่าให้อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน
แก่สัตว์ทั้งหลาย มากไม่มีประมาณ;
ครั้ น ให้ อ ภัย ทาน อเวรทาน อัพ ยาปั ช ฌทาน
แก่สัตว์ทั้งหลาย มากไม่มีประมาณแล้ว
ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ไม่มีเวร
ไม่มีความเบียดเบียน อันไม่มีประมาณ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! นีเ้ ป็นทานชัน้ ปฐม เป็นมหาทาน
รูจ้ กั กันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน เป็นของประพฤติ
สืบกันมาแต่โบราณ ไม่ถูกทอดทิ้งเลย ไม่เคยถูกทอดทิ้ง
ในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน และจักไม่ถูกทอดทิ้ง
ในอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้าน.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อนี้เป็นท่อธารแห่งบุญ เป็น
ที่ไหลออกแห่งกุศล นำ�มาซึ่งสุข เป็นไปเพื่อยอดสุดอันดี
มีสุขเป็นวิบาก เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์
เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขอันพึงปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ.

(ในกรณีศีล ๕ อีกสี่ข้อที่เหลือ คือ การเว้นขาดจาก
อทินนาทาน, การเว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจาร, การเว้นขาดจาก
มุสาวาท และการเว้นขาดจากการดื่มน้ำ�เมา คือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็ได้ตรัสโดยมีนัยอย่างเดียวกัน).

ภิกษุทง้ั หลาย !
ทาน ๕ ประการ นี้แล เป็นมหาทาน
รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ
เป็นของมีมานาน
เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณ
ไม่ถูกทอดทิ้งเลย
ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต
ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน
และจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต
อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้าน.
อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๕๐/๑๒๙.

131

132 พุ ท ธ ว จ น

๓๔
เหตุที่ทำ�ให้เป็นผู้มีรูปงาม,
มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์
พระนางมัลลิกา !
มาตุ ค ามบางคนในโลกนี้ ไม่ เ ป็ น ผู้ มั ก โกรธ
ไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง
ไม่ฉุนเฉียว ไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้างกระเดื่อง
ไม่แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไม่พอใจ
ให้ปรากฏ เป็นผู้ให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� ผ้า ยวดยานระเบียบ
ของหอมเครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัยและประทีป
โคมไฟ แก่สมณะหรือพราหมณ์ และถ้ามาตุคามนั้นจุติ
จากอัตภาพนัน้ แล้ว มาสูค่ วามเป็นอย่างนี้ กลับมาเกิดใน
ชาติใดๆ ย่อมเป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าชม ประกอบ
ด้วยความเป็ น ผู้ มี ผิวพรรณงามยิ่งนัก ทั้งเป็นผู้ มั่ ง คั่ ง
มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๗๘/๑๙๗.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๓๕
ผู้ให้โภชนะ
ภิกษุทง้ั หลาย ! ทายกผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าย่อม
ให้ฐานะ ๔ ประการ แก่ปฏิคาหก (ผูร้ บั ทาน, ผูร้ บั ของถวาย).
๔ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ :ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ครั้ น ให้ อ ายุ แ ล้ ว ย่ อ มเป็ น ผู้ มี ส่ ว นแห่ ง อายุ
อันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้วรรณะแล้ว ...
ครั้นให้สุขะแล้ว ... ครั้นให้พละแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วน
แห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์
ภิกษุทง้ั หลาย ! ทายกผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าย่อม
ให้ฐานะ ๔ ประการนี้ แก่ปฏิคาหก.
ผู้ใดย่อมให้โภชนะ ตามกาลอันควร โดยเคารพ
แก่ปฏิคาหกผูส้ �ำ รวมแล้ว ผูบ้ ริโภคโภชนะทีผ่ อู้ น่ื ให้เป็นอยู่
ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า ย่อมให้ฐานะ ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ
สุขะและพละ นรชนผู้มีปกติให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มีบริวาร มียศ ในที่ที่ตนเกิดแล้ว.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๔/๕๙.
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๓๖
กัลยณมิตร คือ อริยมรรค
อานนท์ ! ภิ ก ษุ ผู้ ชื่ อ ว่ า มี มิ ต รดี มี ส หายดี
มีเพื่อนดี ย่อมเจริญทำ�ให้มาก ซึ่งอริยมรรคมีองค์แปด
โดยอาการอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมเจริญ ทำ�ให้มาก
ซึ่งสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สั ม มาอาชี ว ะ สั ม มาวายามะ สั ม มาสติ สั ม มาสมาธิ
ชนิดที่วิเวกอาศัยแล้ว ชนิดที่วิราคะอาศัยแล้ว ชนิด
ที่นิโรธอาศัยแล้ว ชนิดที่น้อมไปรอบเพื่อการสลัดคืน.
อานนท์ ! อย่ า งนี้ แ ล ชื่ อ ว่ า ภิ ก ษุ ผู้ มี มิ ต รดี
มีสหายดี มีเพื่อนดี ย่อมเจริญ ทำ�ให้มาก ซึ่งอริยมรรค
มีองค์แปด.
อานนท์ !
ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิด คือว่า
พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แก่
ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี, ดังนี้.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

อานนท์ ! จริ ง ที เ ที ย ว, สั ต ว์ ทั้ ง หลาย ผู้ มี
ความเกิดเป็นธรรมดา ได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้ว
ย่อมหลุดพ้นหมดจากชาติ, ผูม้ คี วามแก่ชรา ความเจ็บป่วย
ความตาย ความโศก ความคร่ำ�ครวญ ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความแห้งผากใจ เป็นธรรมดา
ครั้ น ได้ อ าศั ย กั ล ยาณมิ ต รของเราแล้ ว ย่ อ ม
หลุ ด พ้ น หมดจากชาติ , ความแก่ ช รา ความเจ็ บ ป่ ว ย
ความตาย ความโศก ความคร่ำ�ครวญ ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความแห้งผากใจ.
อานนท์ !
ข้อนั้น เธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิด คือว่า
พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แก่
ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี, ดังนี้.
สคา. สํ. ๑๕/๑๒๗/๓๘๓.
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“ในธรรมวินัยนี้, เธอผูใดเปนผูไมประมาทแลว
จักละชาติสงสาร ทําที่สุดแหงทุกขได...
พวกเธอจงเปนผูไมประมาท
มีสติ มีศีลเปนอยางดี
มีความดําริอันตั้งไวแลวดวยดี
ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด”
มหา. ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๖.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๓๗
สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด
แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา
ภิกษุทง้ั หลาย ! กัปหนึง่ นานแล มิใช่งา่ ยทีจ่ ะนับ
กัปนั้นว่า เท่านี้ปี เท่านี้ร้อยปี เท่านี้พันปี หรือว่าเท่านี้
แสนปี.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เหมือนอย่างว่า ภูเขาหินลูกใหญ่
ยาวโยชน์หนึ่ง กว้างโยชน์หนึ่ง สูงโยชน์หนึ่ง ไม่มีช่อง
ไม่มีโพรง เป็นแท่งทึบ บุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้ว
ปัดภูเขานั้น ๑๐๐ ปีต่อครั้ง ภูเขาหินลูกใหญ่นั้น พึงถึง
การหมดไปสิ้นไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกว่าแล
ส่วนกัปหนึง่ ยังไม่ถงึ การหมดไปสิน้ ไป กัปนานอย่างนี้ แล.
บรรดากัปที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้ว
มิใช่หนึ่งกัป มิใช่ร้อยกัป มิใช่พันกัป มิใช่แสนกัป.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
เพราะว่า สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น ย่อมไม่
ปรากฏ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียว
เพื่ อ จะเบื่ อ หน่ า ยในสั ง ขารทั้ ง ปวง พอเพื่ อ จะคลาย
กำ�หนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๕/๔๒๙-๓๐.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๓๘
น้ำ�ตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้ว น้ำ�ตาที่หลั่งไหลออก
ของพวกเธอ ผู้ท่องเที่ยวไปมา คร่ำ�ครวญร้องไห้อยู่
เพราะประสบสิง่ ทีไ่ ม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิง่ ทีพ่ อใจ
โดยกาลนานนี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔
ไม่มากกว่าเลย.
พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอด
กาลนาน น้ำ�ตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้น ผู้ประสบ
มรณกรรมของมารดา คร่ำ�ครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบ
สิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ นั่นแหละ
มากกว่า ส่วนน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย.
พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดา... ของ
พี่ชายน้องชาย... พี่สาวน้องสาว... ของบุตร... ของธิดา...
ได้ประสบความเสื่อมแห่งญาติ... ได้ประสบความเสื่อม
แห่งโภคะ... ได้ประสบความเสือ่ มเพราะโรค ตลอดกาลนาน
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น้ำ�ตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้น ผู้ประสบความ
เสื่อม เพราะโรค คร่ำ�ครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบ
สิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ นั่นแหละ
มากกว่า ส่วนน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย.
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
เพราะว่า สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
เป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น ย่อมไม่
ปรากฏ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียว
เพื่อ จะเบื่ อ หน่ า ยในสั ง ขารทั้ ง ปวง พอเพื่ อ จะคลาย
กำ�หนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๔/๔๒๖.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๓๙
สุข ทุกข์ ที่เราได้ประสบมาแล้ว
ทุกๆ รูปแบบ
ภิกษุทง้ั หลาย ! สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ
เธอทั้งหลาย
เห็นทุคตบุรุษผู้มีมือและเท้าไม่สมประกอบ หรือ
เห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุข
มีบริวารคอยรับใช้
พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่า
เราทั้งหลาย ก็เคยเสวยทุกข์หรือเสวยสุข
เห็นปานนี้มาแล้ว โดยกาลนานนี้.
...สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นมารดา, สัตว์ที่ไม่เคยเกิด
เป็นบิดา, สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่ชายน้องชาย, สัตว์ที่
ไม่เคยเกิดเป็นพี่สาวน้องสาว, สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบุตร,
สัตว์ทไ่ี ม่เคยเกิดเป็นธิดา โดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้งา่ ยเลย.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะว่าสงสารนี้
กำ�หนดที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ท่องเที่ยวไปมาอยู่
ที่สุดเบื้องต้น ย่อมไม่ปรากฏ.
ภิกษุทั้งหลาย !
ก็เหตุเพียงเท่านี้
พอทีเดียว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง
พอเพือ่ จะคลายกำ�หนัด พอเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๑,๒๒๓-๔/๔๔๓-๔, ๔๕๐-๕.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๔๐
ที่รักที่เจริญใจในโลก
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก.
ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้ง
อยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่.
ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้
เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี่.
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
สิ่งที่ทำ�หน้าที่รู้ (วิญญาณ) ทางตา สิ่งที่ทำ�หน้าที่รู้
ทางหู ...ทางจมูก ...ทางลิ้น ...ทางกาย ...ทางใจ.
ผั ส สะทางตา ผั ส สะทางหู ผั ส สะทางจมู ก
ผัสสะทางลิ้น ผัสสะทางกาย ผัสสะทางใจ.
เวทนาจากผัสสะทางตา เวทนาจากผัสสะทางหู
...ทางจมูก ...ทางลิ้น ...ทางกาย ...ทางใจ.
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การหมายรู้ (สัญญา) เกี่ยวกับรูป การหมายรู้
เกี่ยวกับเสียง ...กลิ่น ...รส ...กายสัมผัส ...ธรรมารมณ์.
เจตนาในการหมายรู้ (สัญเจตนา) เกี่ ย วกั บ รู ป
...เกีย่ วกับเสียง ...กลิน่ ...รส ...กายสัมผัส ...ธรรมารมณ์.
การตรึก (วิตก) ทีเ่ ป็นไปทางรูป การตรึกทีเ่ ป็นไป
ทางเสียง ...กลิ่น ...รส ...กายสัมผัส ...ธรรมารมณ์.
การตรอง (วิจาร) ที่เป็นไปทางรูป การตรองที่
เป็นไปทางเสียง ...กลิ่น ...รส ...กายสัมผัส ...ธรรมารมณ์.
ตั ณ หาในรู ป ตั ณ หาในเสี ย ง ตั ณ หาในกลิ่ น
ตัณหาในรส ตัณหาในกายสัมผัส ตัณหาในธรรมารมณ์.
(แต่ละอย่างๆ เหล่านี้)

เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก.
ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้
เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่.
ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้
เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี่.
มหา. ที. ๑๐/๓๓๘-๓๔๒/๒๙๗–๒๙๘.

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

๔๑
ทางแห่งความสิ้นทุกข์
ภิกษุทง้ั หลาย ! ก็ทกุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ
(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์) เป็นไฉน ?
นี้คือ มรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ คือ :สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ก็สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน ?
ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ใน
ทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน ?
ความดำ � ริ ใ นการออกจากกาม ความดำ � ริ ใ น
ความไม่พยาบาท ความดำ�ริในอันไม่เบียดเบียน.
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สัมมาวาจา เป็นไฉน ?
การงดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูด
ส่อเสียด (พูดให้คนแตกแยกกัน) งดเว้นจากการพูดคำ�หยาบ
งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ.
สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน ?
การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอา
สิ่งของที่เขามิได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม.
สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน ?
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย
สำ�เร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบ.
สัมมาวายามะ เป็นไฉน ?
ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มปลู ก ความพอใจ
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ประคองจิตไว้
ตั้งจิตไว้
เพื่อ มิให้ อกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิด
บังเกิดขึ้น

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

เพื่อ ละ อกุศลธรรมเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้ว
เพื่อ ให้ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด บังเกิดขึ้น
เพื่อ ความตั้งอยู่ ไม่เลือนหาย ความงอกงาม
ยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญเต็มเปี่ยมยิ่งแห่งกุศล
ธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว.
สัมมาสติ เป็นไฉน ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.

147

148 พุ ท ธ ว จ น

สัมมาสมาธิ เป็นไฉน ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดแล้ว
จากกามทั้ ง หลาย สงั ด แล้ ว จากอกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย
เข้าถึงฌานที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่
วิเวก แล้วแลอยู่
เพราะวิตกวิจารรำ�งับลง เธอเข้าถึงฌานที่สอง
อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรม
อันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิด
แต่สมาธิ แล้วแลอยู่
เพราะปีตจิ างหายไป เธอเป็นผูเ้ พ่งเฉยอยูไ่ ด้ มีสติ
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม และได้เสวยสุข ด้วยนามกาย
ย่อมเข้าถึงฌานทีส่ าม อันเป็นฌานทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลาย
กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติ
มีความเป็นอยู่เป็นปกติสุข แล้วแลอยู่
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และความดับหาย
แห่งโสมนัสและโทมนัส ในกาลก่อน เธอย่อมเข้าถึง
ฌานที่ สี่ อั น ไม่ ทุ ก ข์ แ ละไม่ สุ ข มี แ ต่ ส ติ อั น บริ สุ ท ธิ์
เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่

ฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ

ภิกษุทง้ั หลาย ! นี้เราเรียกว่า สัมมาสมาธิ
ภิกษุทง้ั หลาย ! เหล่ า นี้ แ ลเราเรี ย กว่ า อริ ย สั จ
คือ หนทางเป็นเครื่องให้ถึง ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
มหา. ที. ๑๐/๓๔๓/๒๙๙.
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มูลนิธิพุทธโฆษณ์
มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริม่ จากชาวพุทธกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ได้มโี อกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ทีเ่ น้นการนำ�พุทธวจน (ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดแี ล้ว บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สน้ิ เชิง ทัง้ เนือ้ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงธรรมที่ตรงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่ กิ ษุในครัง้ พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดียว
	
หลักพุทธวจนนี้ ได้เข้ามาตอบคำ�ถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้คำ�ของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน
ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวต่อองค์สัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี �ำ สอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ
	
เมือ่ กลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนทีเ่ คยเป็นในครัง้ พุทธกาล สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควิธที ต่ี รง และสามารถนำ�ไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล รูเ้ ห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ชาวพุทธทีเ่ ห็นคุณค่าในคำ�ของพระพุทธเจ้าจึงขยายตัว
มากขึน้ เรือ่ ยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึง่ เป็นพลังเงียบทีก่ �ำ ลังจะกลายเป็น
คลืน่ ลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรูพ้ ระสัทธรรม เหมือนดังครัง้ พุทธกาล

	
ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจำ�นวนของผู้ที่สนใจเห็นความสำ�คัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจำ�นวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามที่มีเท่านั้น เมื่อมีมา ก็แจกไป เมื่อหมด ก็คือหมด
เนือ่ งจากว่า หน้าทีใ่ นการดำ�รงพระสัทธรรมให้ตง้ั มัน่ สืบไป ไม่ได้ผกู จำ�กัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความสำ�คัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ ทีท่ า่ นพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
ทำ�อยูแ่ ล้ว นัน่ คือ การนำ�พุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้การดำ�เนินการต่างๆ ทั้งหมด
อยู่ในรูปแบบที่โปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทั่วไป
สำ�หรับผู้ที่เห็นความสำ�คัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะดำ�รง
พระสัทธรรมให้ตง้ั มัน่ ด้วยวิธขี องพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการดำ�เนินการตรงนีไ้ ด้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และนำ�ไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการทำ�ความเข้าใจ โดย
ใช้คำ�ของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น นำ�ไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว กระทั่งได้ผลตามจริง
ทำ�ให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึ่งหน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว
	
นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือนำ�ไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับได้ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข ที่วัดนาป่าพง
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
สำ�หรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาป่าพง
ค้นหาข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org
หากมีความจำ�นงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจำ�นวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจำ�นงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : info@buddhakos.org
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์” ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยตลาดไท
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์ (๒)”
(หนังสือสุตตันตปิฎก)
ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ลำ�ลูกกา (คลอง ๖)
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๕๔-๒-๐๘๐๐๐-๙

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑,
๐๘ ๔๐๙๖ ๘๔๓๐,
๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓,
๐๘ ๔๑๒๓ ๒๔๕๐

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้คำ�ปรึกษาในการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

เว็บไซต์
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาป่าพง
http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
http://www.watnapahpong.net : แกลอรี่รูปภาพ
http://www.watnapahpong.org : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
http://www.buddhaoat.org : กลุ่มผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
สำ�หรับคอมพิวเตอร์

• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux
http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาป่าพง

สำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play โดยพิมพ์คำ�ว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (สำ�หรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำ�ว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะสำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play โดยพิมพ์คำ�ว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (สำ�หรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำ�ว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

วิทยุ-โทรทัศน์

• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ (บาลีสยามรัฐ)
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง (ไทยสยามรัฐ)
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองตำ�ราคณะธรรมทาน)

ร่วมจัดทำ�โดย
คณะงานธัมมะวัดนาป่าพง (กลุม่ อาสาสมัครพุทธวจนหมวดธรรม), คณะศิษย์วดั นาป่าพง,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, กลุ่มธรรมะสีขาว,
กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร, กลุ่มพุทธโอษฐ์, กลุ่มชวนม่วนธรรม,
กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่่,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สำ�นักงานการศึกษาต่อเนื่อง,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม, ชมรมพุทธวจนอุดรธานี, ชมรมธรรมปรีดา,
เสถียรธรรมสถาน, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕,
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
กองอำ�นวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู),
บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. ดาต้าโปรดักส์,
บจก. 3M ประเทศไทย, บจก. บางไทรไฟเบอร์บอร์ด,
บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย),
บจก. สยามรักษ์, บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. เมคเทค, บจก. ไดเวอร์ส เคมีคอลส์,
บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, บจก.สมสุข สหภัทรสตีลล์, บจก.ทองแป้น,
สถานกายภาพบำ�บัด คิดดีคลินิค, ร้านต้นมะขามช่างทอง,
ร้านเสบียงบุญ, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์, บ้านพุทธวัจน์

ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงเปนทีร่ กั ทีเ่ จริญใจ ที่เคารพ ที่ยกยอง
ของเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย” ดังนี้ก็ดี,...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงเปนผูมีลาภ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงอดทนไดซึ่งความไมยินดี และความยินดี...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงอดทนความขลาดกลัวได...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
เราพึงไดตามตองการ ไดไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งฌานทั้ง ๔...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนโสดาบัน...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนสกทาคามี...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา “เราพึงเปนโอปปาติกะ
(อนาคามี) ดังนี้ก็ดี,...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุหากจํานง วา
“เราพึงทําใหแจงซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในทิฏฐธรรมเทียว เขาถึงแลวแลอยู” ดังนี้ก็ดี,
เธอพึงทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย
พึงตามประกอบในธรรมเปนเครื่องสงบแหงจิตในภายใน
เปนผูไมเหินหางในฌาน ประกอบพรอมแลวดวย วิปสสนา และ
ใหวัตรแหงผูอยูสุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิด.
มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

ภิกษุทง้ั หลาย ! ถาภิกษุเุ จริญอานาปานสติ แมชว่ั กาลเพียงลัดนิว้ มือ
ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน
ทําตามคําสอนของพระศาสดา
ปฏิบตั ติ ามโอวาท ไมฉนั บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา
ก็จะป่วยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมาก ซึ่งอานาปานสตินั้นเลา.
เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๔.

ศีล๕
(ปาณาติปาตา เวรมณี) เธอนั้น ละปาณาติบาต
เวนขาดจากปาณาติบาต (ฆาสัตว) วางทอนไมและศัสตราเสียแลว
มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชนเกือ้ กูลในบรรดาสัตวทง้ั หลายอยู.
(อทินนาทานา เวรมณี) เธอนั้น ละอทินนาทาน
เวนขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย) ถือเอาแตของที่เขาใหแลว
หวังอยูแตของที่เขาให ไมเปนขโมย มีตนเปนคนสะอาดเปนอยู.
(กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) เธอนั้น ละการประพฤติผิดในกาม
เวนขาดจากการประพฤติผดิ ในกาม (คือเวนขาดจากการประพฤติผดิ )
ในหญิงซึ่ง มารดารักษา บิดารักษา พี่นองชาย พี่นองหญิง หรือญาติรักษา
อันธรรมรักษา เปนหญิงมีสามี หญิงอยูใ นสินไหม โดยทีส่ ดุ แมหญิงอันเขาหมัน้ ไว
(ดวยการคลองพวงมาลัย) ไมเปนผูประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหลานั้น.
(มุสาวาทา เวรมณี) เธอนั้น ละมุสาวาท
เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตความจริง รักษาความสัตย มั่งคงในคําพูด
มีคําพูดควรเชื่อถือได ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก.
(สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี) เธอนั้น
เวนขาดจากการดืม่ น้าํ เมา คือสุราและเมรัยอันเปนทีต่ ง้ั ของความประมาท.
สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓. , ทสก. อํ. ๒๔/๑๘๕/๑๖๕

ฆราวาสชั้นเลิศ
คหบดี ! ...กามโภคี (ฆราวาส) ผู้ใด
(๑) แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด
(เกินไป จนทรมานตน)...,
(๒) ทำาตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำา...,
(๓) แบ่งปันโภคทรัพย์บำาเพ็ญบุญ...,
(๔) ไม่กำาหนัด ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง
มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก
บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่...;
คหบดี ! กามโภคีจำาพวกนี้ เป็นกามโภคีชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ
ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด ชั้นบวร กว่ากามโภคีทั้งหลาย, เปรียบเสมือน
นมสดเกิดจากแม่โค นมส้มเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม
เนยใสเกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส;
หัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้น...,
ฉันนั้น.
ทสก. อํ. ๒๔/๑๘๘/๙๑.
สื่อธรรมะนี้ จัดทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้
ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี
ในการจัดทําหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล
ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดตอไดที่ มูลนิธิพุทธโฆษณ โทร.๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓
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ติดตามการเผยแผพระธรรมคําสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่
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