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พุทธวจน
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  ตามรอยธรรม

ฉบ
ับ

  ๑

อานนท !   ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไวในกาลนี้  

นี้เปนไปเพื่อความ เบื่อหนายโดยสวนเดียว  เพื่อคลายกำหนัด  

เพื่อความดับ  เพื่อความสงบระงับ  เพื่อความรูยิ่ง  

เพื่อความรูพรอม  เพื่อนิพพาน.   

อานนท !  กัลยาณวัตรนี้  เปนอยางไรเลา ?                         

นี้คือ  อริยอัฏฐังคิกมรรค,  กลาวคือ  

สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ;    

สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ;      

สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.

อานนท !   ความขาดสูญแหงกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแหงบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อวา เปนบุรุรษคนสุดทายแหงบุรุษทั้งหลาย.... 

เราขอกลาวย้ำกะเธอวา... 

เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษพวกสุดทายของเราเลย.

ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

ตามรอยธรรม 

....พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกมหาชน

เพื่อความเอ็นดูแกโลก, เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล 

เพื่อความสุข ทั้งแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย 

....จงแสดงธรรม ใหงดงามในเบื้องตน งดงามในทามกลาง งดงามในเบื้องปลาย,

...ใหเปนไปพรอมทั้งอรรถะ พรอมทั้งพยัญชนะ ใหบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 

สัตวทั้งหลายที่เปนพวกมีธุลีในดวงตาแตเล็กนอยก็มีอยู,

สัตวพวกนี้ ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรได เพราะไมไดฟงธรรม,

สัตวผูรูทั่วถึงธรรม จักมีเปนแน...

มหา. วิ. ๔/๓๙/๓๒.



ภิกษุ ท. !   พวกเธอเอ็นดูใคร 

และใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง 

เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำมาตย์ก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม; 

ชนเหล่านั้น อันเธอพึง ชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น 

ในความจริงอันประเสริฐสี่ประการ 

ด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง. 

ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ อะไรเล่า ? 

สี่ประการคือ 

ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์, 

ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์, 

ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์,

ความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

 มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๔/๑๗๐๖.



พุทธวจน 
ฉบับ ๑   ตามรอยธรรม



 

พุทธวจน  
ฉบับ ๑   ตามรอยธรรม 

 
ส่ือธรรมะนี้ จัดทําเพ่ือประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชน 

เปนธรรมทาน 

ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว   
ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ  โปรดใชความละเอียดรอบคอบ  

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 
ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดตอไดที่ คุณศรชา  โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 
หรือ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘ 

 
พิมพครั้งที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  จํานวน ๕,๐๐๐ เลม 

ศิลปกรรม  วิชชุ  เสริมสวัสดิ์ศรี 
ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จํานงค  ศรีนวล,  ธนา วาสิกศิริ 

จัดทําโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ                                                        
(เว็บไซต  www.buddhakos.org) 

ดําเนินการพิมพโดย  บริษัท คิว พร้ินท แมเนจเมนท จํากัด 
โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒  โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙ 



 

คํานํา  
 

  หนังสือ  “พุทธวจน ฉบับ ตามรอยธรรม” ไดจัดทําข้ึน  
ดวยปรารภเหตุท่ีวา หลายคนยังเห็นคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา
วา  เปนสิ่งท่ียาก  หรือเปนสิ่งท่ีไกลตัวเกินไป  ทําใหมีนอยคนนัก
ท่ีจะหันมาใสใจศึกษาคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาอยางจริงจัง   
ท้ัง ๆท่ีพระองคไดตรัสไวแลววา   คําสอนท่ีพระองคตรัสสอน
ทั้งหมดนั้น  บริสุทธิ์  บริบูรณแลวสิ้นเชิง   อีกทั้งคําสอนนั้น   
ยังเปนสิ่งท่ีเรียกวา “อกาลิโก”  คือใชไดไปตลอด   ไมมีคําวา
เกาหรือลาสมัย  และใชไดกับบุคคลทุกคน   อันจะเห็นไดจาก
ในสมัยพุทธกาล   ท่ีพุทธบริษัท ๔ ท้ังหลายนั้น   มีคนจากหลาย
ชาติและวรรณะ  นอกจากน้ีพระองคยังไดตรัสอีกวา   บุคคลท่ี
ทานตรัสสอนน้ัน   มีต้ังแต พรหม  เทวดา  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  
อุบาสิกา  ไปจนถึงปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป  และทุกคนนั้น  
เมื่อนําคําสอนของพระองคไปปฏิบัติแลว   ก็สามารถแกทุกข
หรือดับทุกขใหกับตนเองไดท้ังส้ิน  

คณะงานธรรมวัดนาปาพง 
พฤษาคม  ๒๕๕๓ 

 





 

คําอนุโมทนา 

 
   ขออนุโมทนา  กับคณะผูจัดทํา  หนังสือพุทธวจน  

ฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเปนกุศล ที่มีความต้ังใจ
เผยแผคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจาท่ีออกจากพระโอษฐ
ของพระองคเอง    เพื่อใหผูสนใจไดศึกษาและนํามาปฏิบัติ
เพื่อใหถึงความพนทุกข  ดวยเหตุอันดีนี้  ขอจงเปนพลวปจจัย 
ใหผูมีสวนรวมในการทําหนังสือเลมนี้และผูที่ไดอาน ได
ศึกษา  พึงเกิดปญญา  ไดดวงตาเห็นธรรม  พนทุกขในชาตินี้
เทอญ  

 
ขออนุโมทนา  

พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  
 

 

 





 

สารบัญ 

เนื้อแทท่ีไมอันตรธาน 
ผูช้ีขุมทรัพย ! 
ทรงแสดงเรื่องท่ีเปนไปไดยากเก่ียวกับพระองคเอง 
พระพุทธเจา ท้ังในอดีต, อนาคตและในปจจุบัน  
     ลวนแตตรัสรูอริยสัจสี่ 
พระพุทธองค  ทรงพระนามวาอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
     ก็เพราะไดตรัสรูอริยสัจสี่ 
จงสงเคราะหผูอื่นดวยการใหรูอริยสัจ 
อริยสัจสี่โดยสังเขป (ทรงแสดงดวยความยึดในขันธหา) 
การรูอริยสัจสี่ ทําใหมีตาสมบูรณ 
การสนทนากับพระอานนทเรื่องกัลยาณมิตร 
กัลยาณมิตรของพระองคเอง 
ขยายความแหงอริยมรรคมีองคแปด 
โลกจะไมวางจากพระอรหันต 
ความเหมือนและความแตกตางระหวางสัมมาสัมพุทธะกับ

ปญญาวิมุตต 
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ไมไดทรงประพฤติพรหมจรรยเพื่อใหเขานับถือ 
ทรงสอนเฉพาะแตเรื่องทุกขกับความดับสนิทของทุกข 
คําของพระองค ตรงเปนอันเดียวกันหมด 
หลักท่ีทรงใชในการตรัส (๖ อยาง) 
สิ่งท่ีตรัสรูแตไมทรงนํามาสอนมีมากกวาท่ีทรงนํามาสอนมากนัก 
ถามัวรอใหรูเรื่องท่ีไมจําเปนเสียกอนก็ตายเปลา 
คําสอนท่ีทรงส่ังสอนบอยมาก 
ลําดับการหลุดพน เมื่อเห็นไตรลักษณ 
ผูไมเขาไปหา  ยอมหลุดพน 
มนุษยเปนอันมาก ไดยึดถือเอาท่ีพึ่งผิด ๆ 
จงเจริญสมาธิ จักรูอริยสัจตามเปนจริง 
ทรงมีหลักเกณฑการฝกตามลําดับ  (อยางยอ) 
ทรงเปนพี่เลี้ยงใหแกสาวกช่ัวระยะจําเปน 
ทรงฆาผูท่ีไมรับการฝก 
ตถาคตเปนเพียงผูบอกทางเทาน้ัน 
ทอนไมท่ีลอยออกไปไดถึงทะเล 
กระดองของบรรพชิต 
ผูมีหลักเสาเข่ือน 
วิหารธรรมท่ีทรงอยูมากท่ีสุด กอนตรัสรู 
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วิหารธรรมท่ีทรงอยูมากตลอดพรรษาและทรงสรรเสริญมาก 
ผูไมประมาทในความตายแทจริง 
ทางรอดสําหรับภิกษุไข 
เมื่อ “เธอ” ไมมี ! 
ความดับทุกขมี เพราะความดับแหงนันทิ 
อาการดับแหงตัณหาในนามแหงนันทิ 
ผูแบกของหนัก 
ดับตัณหา  คือปลงภาระหนักลงได 
ตองทองเท่ียวมาแลว เพราะไมรูอริยสัจสี่ 
ท่ีสุดแหงการทองเท่ียวของพระองค 
“สิ่งน้ัน”  หาพบในกายน้ี 
ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนท่ัวไป 
ทรงประกาศธรรมเนื่องดวยการปลงอายุสังขาร 
ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา 
ถุงธรรม 
การปรินิพพานในปจจุบัน 
ต้ังหนาทําก็แลวกัน 
ทรงเปนผูเอ็นดูเกื้อกูลแกสรรพสัตวท้ังปวง 
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ตามรอยธรรม  ๑ 

 

เน้ือแทที่ไมอันตรธาน 

 ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุบริษทัในกรณีนี,้  
 สุตตันตะเหลาใด  ท่ีกวีแตงข้ึนใหม  
 เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน  
 มีอักษรสละสลวย  มีพยัญชนะอันวิจิตร  
 เปนเร่ืองนอกแนว  เปนคํากลาวของสาวก,  

เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู;       
เธอจักไมฟงดวยดี  ไมเง่ียหฟูง  ไมตั้งจิตเพื่อจะรูท่ัวถึง   
และจักไมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน. 

 สวนสุตตนัตะเหลาใดท่ีเปนคําของตถาคต 
 เปนขอความลึก  มีความหมายซ้ึง   
 เปนชั้นโลกุตตระวาเฉพาะเรื่องสุญญตา,  

เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลานัน้มากลาวอยู;    
เธอยอมฟงดวยดี  ยอมเงี่ยหูฟง  ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูท่ัวถึง  
และยอมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน   



๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 จึงพากันเลาเรียน ไตถาม ทวนถามแกกันและ
กันอยูวา “ขอนี้เปนอยางไร ?  มีความหมายกี่นยั ?”  ดังนี้.    

 ดวยการทําดังนี้ 
เธอยอมเปดธรรมท่ีถูกปดไวได, 
ธรรมท่ียังไมปรากฏ  เธอก็จะทําใหปรากฏได, 
ความสงสัยในธรรมหลายประการท่ีนาสงสัย 
เธอก็บรรเทาลงได. 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษัทเหลานี้  เราเรียกวา   
บริษัทท่ีมีการลุลวงไปได   
ดวยการสอบถามแกกนัและกันเอาเอง,  
หาใชดวยการช้ีแจงโดยกระจาง 
ของบุคคลภายนอกเหลาอ่ืนไม;     
จัดเปนบริษัทท่ีเลิศ  แล. 

 
ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒. 

 



ตามรอยธรรม  ๓ 

 

ผูช้ีขุมทรัพย ! 
                                   
อานนท !  เราไมพยายามทํากะพวกเธอ  อยางทะนุถนอม 
เหมือนพวกชางหมอ  ทําแกหมอ  ท่ียังเปยก  ยังดิบอยู 
อานนท !  เราจักขนาบแลว  ขนาบอีก  ไมมีหยุด 
อานนท !  เราจักช้ีโทษแลว  ช้ีโทษอีก  ไมมีหยุด 

ผูใดมีมรรคผลเปนแกนสาร  ผูนั้นจักทนอยูได. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖. 
                                       
 

คนเรา  ควรมองผูมีปญญาใด ๆ  ท่ีคอยช้ีโทษ  คอยกลาว 

คําขนาบอยูเสมอไป  วาคนนั้นแหละ  คือ ผูช้ีขุมทรัพย 
ควรคบบัณฑิตท่ีเปนเชนนัน้ 

 

เม่ือคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู 
ยอมมีแตดีทาเดียว  ไมมีเลวเลย. 

ธ. ขุ.  ๒๕/๒๕/๑๖.       





ตามรอยธรรม  ๕ 

 

ทรงแสดงเร่ืองที่เปนไปไดยาก 
เกี่ยวกับพระองคเอง 

 
 ภิกษุ ท. ! สมมติวามหาปฐพีอันใหญหลวงนี้ 
มีน้ําท่ัวถึงเปนอันเดียวกันท้ังหมด; บุรุษคนหนึ่งท้ิงแอก
(ไมไผ  !) ซ่ึงมีรูเจาะไดเพียงรูเดียว ลงไปในน้ํานั้น;       
ลมตะวันออกพัดใหลอยไปทางทิศตะวนัตก, ลมตะวนัตก
พัดใหลอยไปทางทิศตะวนัออก, ลมทิศเหนือพดัใหลอยไป
ทางทิศใต, ลมทิศใตพัดใหลอยไปทางทิศเหนือ อยูดังนี้. 
ในน้ํานัน้มีเตาตัวหนึ่งตาบอด   ลวงไปรอย ๆ ป มันจะผุด
ข้ึนมาคร้ังหนึ่ง ๆ.    ภิกษุ ท. !     เธอท้ังหลาย จะสําคัญความ
ขอนี้วาอยางไร : จะเปนไปไดไหมท่ีเตาตาบอด รอยปจึงจะ
ผุดข้ึนมาสักคร้ังหนึ่ง  จะพึงยืน่คอ  เขาไปในรู  ซ่ึงมีอยูเพียง
รูเดียวในแอกนั้น ? 

     “ขอน้ียากที่จะเปนไปได   พระเจาขา !   ที่เตาตาบอดน้ัน 
รอยปผุดขึ้นเพียงครั้งเดียว จะพึงยื่นคอเขาไปในรู ซึ่งมีอยูเพียง      
รูเดียวในแอกนั้น” 



๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ภิกษุ ท. !       ยากท่ีจะเปนไปไดฉันเดียวกัน 
ท่ีใคร ๆ   จะพึงไดความเปนมนุษย; 
ยากท่ีจะเปนไปไดฉันเดียวกัน 

ท่ีตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  จะเกิดขึ้นในโลก; 
ยากท่ีจะเปนไปไดฉันเดียวกัน 

ท่ีธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว  จะรุงเรืองไปท่ัวโลก. 

 ภิกษุ ท. ! แตวาบัดนี้ความเปนมนุษยก็ไดแลว;
ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก็บังเกิดข้ึนในโลกแลว;     
และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลวก็รุงเรืองไปท่ัวโลกแลว. 

       ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้      
 พวกเธอพึงกระทําโยคกรรมเพื่อใหรูวา    
            “นี้  ทุกข;    

นี้  เหตุใหเกิดทุกข;   
นี้  ความดับแหงทุกข;      
นี้  หนทางใหถึงความดบัแหงทุกข”  ดังน้ีเถิด. 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔.  



ตามรอยธรรม  ๗ 

 

พระพุทธเจา ทั้งในอดีต, อนาคต 
และในปจจบัุน ลวนแตตรัสรูอริยสัจสี่ 

 
 ภิกษุ ท. ! พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาองคใด ๆ  

ไดตรัสรูตามเปนจริงไปแลว  ในกาลยดืยาวนานฝายอดตี,   
ทานท้ังหลายเหลานั้น  ไดตรัสรูตามเปนจริง  ซ่ึงความจริง
อันประเสริฐส่ีอยาง.    
 
 ภิกษุ ท. ! พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาองคใด ๆ  

จักไดตรัสรูตามเปนจริง ตอกาลยืดยาวนานฝายอนาคต,    
ทานท้ังหลายเหลานั้น  ก็จกัไดตรัสรูตามเปนจริง ซ่ึงความจริง
อันประเสริฐส่ีอยาง. 
 
 ภิกษุ ท. ! แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผูตรัสรู
ตามเปนจริงอยู ในกาลเปนปจจุบันนี้ ก็ไดตรัสรูอยูซ่ึง
ความจริงอันประเสริฐส่ีอยาง.   
 
 



๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ความจริงอันประเสริฐส่ีอยางนั้น  เหลาไหนเลา ? 

 ส่ีอยางคือ : 
ความจริงอันประเสริฐคือ  ทุกข, 
ความจริงอันประเสริฐคือ  เหตุใหเกิดทุกข, 
ความจริงอันประเสริฐคือ  ความดับไมเหลือของทุกข,     
และความจริงอันประเสริฐคือ ทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือของทุกข. 

 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ 
พวกเธอพึงทําความเพียร เพื่อใหรูตามเปนจริงวา 

           “นี้ เปนทุกข, 
 นี้   เปนเหตุใหเกิดทุกข, 
 นี้   เปนความดับไมเหลือของทุกข, 
 นี้  เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข” 
ดังนี้เถิด. 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๔.                               



ตามรอยธรรม  ๙ 

 

พระพุทธองค  ทรงพระนามวา 
“อรหันตสัมมาสัมพุทธะ”  
ก็เพราะไดตรัสรูอริยสัจสี่ 

 
 ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐส่ีอยางเหลานี ้
ส่ีอยางเหลาไหนเลา ?    
 

 ส่ีอยางคือ   
ความจริงอันประเสริฐคือ  ความทุกข,    
ความจริงอันประเสริฐคือ  เหตุใหเกิดทุกข,     
ความจริงอันประเสริฐคือ  ความดับไมเหลือของทุกข  
และความจริงอันประเสริฐคือ  ทางดําเนนิใหถึงความดับ 

ไมเหลือของทุกข :   
นี้แลความจริงอันประเสริฐส่ีอยาง.    
 

 ภิกษุ ท. ! เพราะไดตรัสรูตามเปนจริง  ซ่ึงความ
จริงอันประเสริฐส่ีอยางเหลานี ้ ตถาคต จึงมีนามอันบัณฑิต
กลาววา  “อรหันตสัมมาสัมพทุธะ”. 



๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ภิกษุ ท. ! 

เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ 
พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริงวา 

 
“นี้เปนทุกข, 

นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, 
นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, 

และน้ีเปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข”  
ดังนี้เถิด. 

 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓.    
                     

 
 
 
 

 



ตามรอยธรรม  ๑๑ 

 

จงสงเคราะหผูอื่นดวยการใหรูอริยสัจ 
 
 

 ภิกษุ ท. ! พวกเธอเอ็นดใูคร และใครถือวาเธอ 

เปนผูท่ีเขาควรเช่ือฟง  เขาจะเปนมิตรกต็าม อํามาตยก็ตาม   
ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม; 
   

 ชนเหลานั้น  อันเธอพึงชักชวนใหเขาไปตัง้ม่ัน 

 ในความจริงอันประเสริฐส่ีประการ    
 ดวยปญญาอันรูเฉพาะตามท่ีเปนจริง 
  

 ความจริงอันประเสริฐส่ีประการอะไรเลา ?    

 ส่ีประการคือ   

ความจริงอันประเสริฐคือ  ทุกข,   
ความจริงอันประเสริฐคือ  เหตุใหเกิดแหงทุกข,     
ความจริงอันประเสริฐคือ  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  
และความจริงอันประเสริฐคือ ทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข. 



๑๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 

 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้          
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่องกระทําใหรูวา  
  
“ทุกข  เปนอยางนี้,  
  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้,   
  ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,   
  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้” 
  ดังนี้. 
 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๕๔๔/๑๗๐๖.      
 
 
 
 
 
 
 



ตามรอยธรรม  ๑๓ 

 

อริยสัจสี่โดยสังเขป 
(ทรงแสดงดวยความยึดในขันธหา) 

  
 ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐ มีส่ีอยางเหลานี้,   
ส่ีอยางเหลาไหนเลา ?  ส่ีอยางคือ  ความจริงอันประเสริฐ
คือทุกข, ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข, 
ความจริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือของทุกข,  
และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือของทุกข. 
 

 ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐคือทุกข  เปน
อยางไรเลา ?   คือ :-  
 ขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยดึม่ันถือม่ันหาอยาง.     

 หาอยางนัน้อะไรเลา ?   คือ :- 
 รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ. 
 ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา ความจริงอันประเสริฐ
คือทุกข. 



๑๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิด
ทุกข  เปนอยางไรเลา ?    
 คือตัณหาอันใดน้ี   ท่ีเปนเคร่ืองนําใหมีการเกิดอีก   
อันประกอบดวยความกําหนัด  เพราะอํานาจความเพลิน  
มักทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ  ไดแก 
 ตัณหาในกาม,  
 ตัณหาในความมีความเปน,  
 ตัณหาในความไมมีไมเปน.     
 ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา ความจริงอันประเสริฐ
คือเหตุใหเกิดทุกข. 
 

 ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม 
เหลือของทุกข  เปนอยางไรเลา ?       
 คือความดับสนิท เพราะความจางคลายดับไปโดย
ไมเหลือของตณัหานั้น ความสละลงเสีย ความสลัดท้ิงไป 
ความปลอยวาง  ความไมอาลัยถึงซ่ึงตัณหานั้นเอง  อันใด.   
 ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา ความจริงอันประเสริฐ
คือความดับไมเหลือของทุกข.  



ตามรอยธรรม  ๑๕ 

 

 ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนนิ 
ใหถึงความดบัไมเหลือของทุกข  เปนอยางไรเลา ?    
 คือหนทางอันประเสริฐ ประกอบดวยองคแปดนั่นเอง,  
ไดแกส่ิงเหลานี้คือ :-   
 ความเหน็ชอบ,   ความดําริชอบ,   การพูดจาชอบ,    

การงานชอบ,  การเล้ียงชีพชอบ, ความเพียรชอบ,  
 ความระลึกชอบ,   ความต้ังใจม่ันชอบ.    
 ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา ความจริงอันประเสริฐ
คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. 

 ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล คือความจริงอันประเสริฐ
ส่ีอยาง. 

 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้   พวกเธอ
พึงทําความเพียร   เพื่อใหรูตามเปนจริงวา   “นี้เปนทุกข,   
นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,   นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข,  
นี้เปนทางดําเนนิใหถึงความดับไมเหลือของทุกข,”  ดังนี้เถิด. 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๕๓๔-๕/๑๖๗๘-๑๖๘๓.    



๑๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

การรูอริยสัจสี่ ทําใหมีตาสมบูรณ 
 
 ภิกษุ ท. ! บุคคล  ๓  จําพวกนี้มีอยู หาไดอยู
ในโลก.   สามจําพวกอยางไรเลา ?   สามจําพวกคือ :- 

    คนตาบอด (อนฺโธ),      
คนมีตาขางเดียว (เอกจกฺขุ),     
คนมีตาสองขาง (ทฺวิจกฺขุ). 

 ภิกษุ ท. ! คนตาบอดเปนอยางไรเลา ?  

 คือคนบางคนในโลกนี้    
ไมมีตาท่ีเปนเหตุใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได    
หรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน นี้อยางหน่ึง;   
และไมมีตาท่ีเปนเหตุใหรูธรรมที่เปนกุศลและอกุศล 
- ธรรมมีโทษและไมมีโทษ   
- ธรรมเลวและธรรมประณีต    
- ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว  นี้อีกอยางหนึ่ง.   

 ภิกษุ ท. ! นี้แล  คนตาบอด  (ท้ังสองขาง). 
 



ตามรอยธรรม  ๑๗ 

 

 ภิกษุ ท. ! มีคนมีตาขางเดียวเปนอยางไรเลา ? 
 คือคนบางคนในโลกนี้   
มีตาท่ีเปนเหตุใหไดโภคทรัพยท่ียังไมได  
หรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน  นี้อยางหน่ึง; 
แตไมมีตาท่ีเปนเหตุใหรูธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล  
- ธรรมมีโทษและไมมีโทษ  
- ธรรมเลวและธรรมประณีต 
- ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว  นี้อีกอยางหนึ่ง.  
  ภิกษุ ท. ! นี้แล  คนมีตาขางเดียว. 

 ภิกษุ ท. ! คนมีตาสองขางเปนอยางไรเลา ? 
 คือคนบางคนในโลกนี้  
มีตาท่ีเปนเหตุใหไดโภคทรัพยท่ียังไมได   
หรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน  นี้อยางหน่ึง; 
และมีตาท่ีเปนเหตุใหรูธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล 
- ธรรมมีโทษและไมมีโทษ   
- ธรรมเลวและธรรมประณีต 



๑๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

- ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว  นี้อีกอยางหนึ่ง.   
 ภิกษุ ท. ! นี้แล  คนมีตาสองขาง. 

     ภิกษุ ท. ! ภิกษุมีตาสมบูรณ (จกฺขุมา)   เปน
อยางไรเลา ?    

   คือภิกษุในกรณีนี้   ยอมรูชดัตามความเปนจริงวา   
“นี้ความทุกข,  นี้เหตุใหเกิดแหงทุกข,  นี้ความดับไมเหลือ
แหงทุกข, นีท้างดําเนนิใหถึงความดบัไมเหลือแหงทุกข”   
ดังนี้. 

 ภิกษุ ท. ! นี้แล  ภิกษุมีตาสมบูรณ. 

ติก. อ˚. ๒๐/๑๖๒,๑๔๗/๔๖๘,๔๕๙.     
 

 



ตามรอยธรรม  ๑๙ 

 

การสนทนากับพระอานนท 
เร่ืองกัลยาณมิตร 

 
      มหาราชะ !    คร้ังหนึ่ง ตถาคตพักอยูท่ีนิคม
แหงพวกศากยะ ช่ือวานครกะ ในแควนสักกะ. มหาราชะ ! 
คร้ังนั้นแล ภกิษุอานนทไดเขาไปหาตถาคตถึงท่ีอยู อภวิาท
แลวนั่งลง ณ ท่ีควร. มหาราชะ !  ภกิษุอานนทไดกลาวคํานี้
กะตถาคตวา  

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ความมีมิตรดี   ความมีสหายดี   
ความมีเพ่ือนผูแวดลอมดี น้ีเปนก่ึงหน่ึงของพรหมจรรยพระเจาขา !”  
ดังน้ี. 

     มหาราชะ !    เม่ือภิกษุอานนทไดกลาวอยางนี้
แลวตถาคตไดกลาวกะเธออยางนีว้า  

  “อานนท !    เธออยากลาวอยางนั้นเลย, อานนท !
ขอนี้เปนพรหมจรรยท้ังหมดทั้งส้ินทีเดยีว คือความมีมิตรดี   
ความมีสหายด ี  ความมีเพื่อนผูแวดลอมดี     



๒๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 อานนท !   พรหมจรรยท้ังส้ินนั้น เปนส่ิงท่ี
ภิกษุผูมีมิตรดีพึงหวังได.   
 

 เม่ือเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนผูแวดลอมดี
 เธอนั้นจักทําอริยมรรคมีองคแปดใหเจริญได    

จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดได  
ดังนี้. 

 

สคา. ส˚. ๑๕/๑๒๗/๓๘๒.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตามรอยธรรม  ๒๑ 

 

กัลยาณมิตรของพระองคเอง 
 
      อานนท !   ภิกษุผูช่ือวา มีมิตรดี มีสหายดี          
มีเพื่อนดี ยอมเจริญทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวย
องคแปด  โดยอาการอยางไรเลา ?      
 

 อานนท !   ภิกษใุนศาสนานี้ ยอมเจริญ ทําให
มากซ่ึง สัมมาทิฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา,   
สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ,     
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ    
อันนอมไปเพื่อการสลัดลง.     
 

 อานนท !   อยางนี้แล ช่ือวาภิกษุผูมีมิตรดี          
มีสหายดี  มีเพื่อนดี  เจริญทําใหมากซ่ึงอริยมรรค
ประกอบดวยองคแปด. 
 

       อานนท !   ขอนั้นเธอพึงทราบดวยปริยาย
อันนี ้เถิด คือวาพรหมจรรยนี ้ทั ้งหมดนั้นเทียว  ไดแก  
ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี ดังนี้.    



๒๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 อานนท ! จริงทีเดยีว,  สัตวท้ังหลายผูมีความเกดิ
เปนธรรมดา ไดอาศัยกัลยาณมิตรของเราแลว ยอมหลุดพน
จากการเกิด....  ผูมีความแกชรา, ความเจ็บปวย, ความตาย,   
ความโศก, ความครํ่าครวญ, ความทุกขกาย, ความทุกขใจ    
และความคับแคนใจเปนธรรมดา.... คร้ันไดอาศัยกัลยาณมิตร
ของเราแลว ยอมหลุดพนจากความแกชรา, ความเจ็บปวย,  
ความตาย, ความโศก, ความครํ่าครวญ, ความทุกขกาย,   
ความทุกขใจ  และความคับแคนใจ. 
 

 อานนท ! ขอนั้น เธอพึงทราบดวยปริยาย
อันนี้เถิด  คือวาพรหมจรรยนี้ทั้งหมดนั้นเทียว ไดแก  
ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี ดังนี้.    

สคา. ส˚. ๑๕/๑๒๗/๓๘๓.  

 



ตามรอยธรรม  ๒๓ 

 

ขยายความแหงอริยมรรคมีองคแปด 
 

 ภิกษุ ท. ! ก็อริยสัจคือหนทางเปนเคร่ืองใหถึง 
ความดับไมเหลือแหงทุกขนัน้  เปนอยางไรเลา ?  

คือหนทางอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ นี้เอง,    

องคแปดคือ :-  
 ความเห็นชอบ,    ความดําริชอบ,    
 การพูดจาชอบ,    การงานชอบ,   
 การเลี้ยงชีพชอบ,  ความเพียรชอบ,  
 ความระลึกชอบ,    ความต้ังใจมั่นชอบ. 

 ภิกษุ ท. ! ความเห็นชอบเปนอยางไร ?     

 ภิกษุ ท. ! ความรูในทุกข, ความรูในเหตุให
เกิดทุกข,   ความรูในความดบัไมเหลือแหงทุกข,  ความรูใน
หนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  อันใด,  
นี้เราเรียกวา  สัมมาทิฐิ. 



๒๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! ความดําริชอบเปนอยางไร ?   

 ภิกษุ ท. ! ความดําริในการออก   จากกาม ,  
ความดําริในการไมพยาบาท, ความดําริในการไมเบียดเบียน,  
นี้เราเรียกวา  สัมมาสังกัปปะ. 

 ภิกษุ ท. ! การพูดชอบเปนอยางไรเลา ?     

 ภิกษุ ท. ! การเวนจากการพูดเท็จ, การเวนจาก
การพูดยุใหแตกกัน, การเวนจากการพูดหยาบ, การเวน
จากการพดูเพอเจอ,   นี้เราเรียกวา  สัมมาวาจา. 

 ภิกษุ ท. ! การงานชอบเปนอยางไร ?   

 ภิกษุ ท. ! การเวนจากการฆาสัตว, การเวนจาก
การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให, การเวนจากการ
ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย, เราเรียกวา สัมมากัมมันตะ. 

  



ตามรอยธรรม  ๒๕ 

 

ภิกษุ ท. ! การเล้ียงชีพชอบเปนอยางไร ? 

 ภิกษุ ท. ! อริยสาวกในศาสนานี ้ ละมิจฉาชพีเสีย
สําเร็จความเปนอยูดวยสัมมาชีพ, นี้เราเรียกวาสัมมาอาชีวะ. 

 ภิกษุ ท. ! ความเพียรชอบเปนอยางไร ?    

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในศาสนานี้ ยอมปลูกความพอใจ   
ยอมพยายาม  ยอมปรารภความเพียร  ยอมประคองจิต  
ยอมตั้งจิตไวเพื่อความไมบังเกิดขึ้น  แหงอกุศลธรรม
ท้ังหลายอันลามก ท่ียังไมไดบังเกิด; ยอมปลูกความพอใจ 
ยอมพยายาม  ยอมปรารภความเพียร  ยอมประคองจิต   
ยอมต้ังจิตไวเพื่อการละเสียซ่ึงอกุศลธรรมท้ังหลายอันลามก 
ที่บังเกิดขึ้นแลว;  ยอมปลูกความพอใจ  ยอมพยายาม  
ยอมปรารภความเพียร  ยอมประคองจิต  ยอมต้ังจิตไวเพื่อ
การบังเกิดขึ้นแหงกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไมไดบังเกิด;    
ยอมปลูกความพอใจ   ยอมพยายามยอมปรารภความเพียร  
ยอมประคองจิต  ยอมตั้งจิตไว  เพื่อความยั่งยืน ความไม
เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งข้ึน  ความไพบูลย  ความเจริญ  



๒๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ความเต็มรอบแหงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นแลว,   
นี้เราเรียกวา  สัมมาวายามะ. 

 ภิกษุ ท. ! ความระลึกชอบเปนอยางไร ?    

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูมีปกติ
พิจารณาเห็นกายในกายอยู, มีความเพยีรเปนเคร่ืองเผากิเลส  
มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม  มีสติ นําความพอใจและความ
ไมพอใจในโลกออกเสียได; เปนผูปกติพจิารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาท้ังหลายอยู,  มีความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส  
มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม มีสติ นําความพอใจและความ
ไมพอใจในโลกออกเสียได; เปนผูมีปกติพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู, มีความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส   
มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความ
ไมพอใจในโลกออกเสียได; เปนผูมีปกติพจิารณาเห็นธรรม
ในธรรมท้ังหลายอยู, มีความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส 
มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความ
ไมพอใจในโลกออกเสียได,  นี้เราเรียกวา  สัมมาสติ. 



ตามรอยธรรม  ๒๗ 

 

 ภิกษุ ท. ! ความตัง้ใจมั่นชอบเปนอยางไร ? 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนศาสนานี้ เพราะสงัดจากกาม
ท้ังหลาย เพราะสงัดจากอกศุลธรรมท้ังหลาย ยอมเขาถึง
ฌานท่ีหนึง่ อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวเิวก 
แลวแลอยู; เพราะวิตกวิจารรํางับลง, เธอเขาถึง ฌานท่ีสอง 
อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรม
อันเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกไมมีวจิาร มีแตปตแิละสุข อันเกิดแต
สมาธิ แลวแลอยู; เพราะปตจิางหายไป, เธอเปนผูเพงเฉยอยูได 
มีสติ มีความรูสึกตัวท่ัวพรอมและไดเสวยสุขดวยนามกาย 
ยอมเขาถึงฌานท่ีสาม อันเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา “เปนผูเฉยอยูได มีสติ มีความ
รูสึกตัวท่ัวพรอม” แลวแลอยู; เพราะละสุขและทุกขเสียได 
และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, 
เธอยอมเขาถึงฌานท่ีส่ี อันไมทุกขและไมสุข มีแตสติอัน
บริสุทธ์ิ เพราะอุเบกขา แลวแลอยู, นี้เราเรียกวา  สัมมาสมาธิ. 
 ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา   อริยสัจคือหนทางเปน
เคร่ืองใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

มหา. ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.                  





ตามรอยธรรม  ๒๙ 

 

โลกจะไมวางจากพระอรหันต 
 

 สุภัททะ !    
 ในธรรมวินัยใด      ท่ีไมมีอริยมรรคมีองคแปด 
สมณะท่ีหนึ่ง  (พระโสดาบัน) ก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น;   
แมสมณะท่ีสอง (พระสกทาคามี)  ก็หาไมได;     
แมสมณะท่ีสาม (พระอนาคามี)  ก็หาไมได;     
แมสมณะท่ีส่ี (พระอรหันต)   ก็หาไมไดในธรรมวินัยนัน้. 

 สุภัททะ !  
 ในธรรมวินัยนี้แล  ท่ีมีอริยมรรคมีองคแปด
สมณะท่ีหนึ่ง  (พระโสดาบัน)   ก็หาไดในธรรมวินัยนี;้   
แมสมณะท่ีสอง (พระสกทาคามี) ก็หาได;     
แมสมณะท่ีสาม (พระอนาคามี) ก็หาได;   
แมสมณะท่ีสี่ (พระอรหันต) ก็หาไดในธรรมวินยันี้. 

 สุภัททะ ! ถาภิกษุท้ังหลายเหลานี้จะพึงอยูโดย
ชอบไซร   โลกก็จะไมวางจากพระอรหันตท้ังหลาย  แล. 
 

 มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. 



๓๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ความเหมือนและความแตกตางระหวาง 
สัมมาสัมพุทธะกับปญญาวิมุตต 

  
 ภิกษุ ท. ! ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
หลุดพนแลวจากรูป เพราะความเบื่อหนาย ความคลาย
กําหนัด   ความดับ   และความไมยึดมั่น   จึงไดนามวา 
“สัมมาสัมพุทธะ”.  
 ภิกษุ ท. ! แมภิกษุผูปญญาวิมุตต  ก็หลุดพน
แลวจากรูป เพราะความเบื่อหนาย ความคลายกําหนัด 
ความดับ และความไมยดึม่ัน จึงไดนามวา “ปญญาวิมุตต” 
(ในกรณีแหง  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ วิญญาณ   ก็ไดตรัสไว    มี
ขอความแสดงหลกัเกณฑอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปที่กลาวแลว) 
 

 ภิกษุ ท. ! เ ม่ือเปนผูหลุดพนจากรูปเปนตน 
ดวยกันท้ังสองพวกแลว, อะไรเปนความผิดแผกแตกตางกนั 
อะไรเปนความมุงหมายท่ีแตกตางกัน อะไรเปนเคร่ืองกระทํา
ใหแตกตางกนั ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
กับ ภิกษุผูปญญาวิมุตต ? 



ตามรอยธรรม  ๓๑ 

 

    ภิกษุ ท. ! ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ   
ไดทํามรรคท่ียังไมเกิด ใหเกิดขึ้น, ไดทํามรรคที่ยังไมมี
ใครรู ใหมีคนรู, ไดทํามรรคท่ียังไมมีใครกลาว ใหเปน
มรรคท่ีกลาวกันแลว, ตถาคตเปนมัคคัญู (รูมรรค), เปน
มัคควิทู (รูแจงมรรค),  เปนมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค);    
 

 ภิกษุ ท. ! สวนสาวกท้ังหลายในกาลน้ี เปน 
มัคคานุคา (ผูเดินตามมรรค)  เปนผูตามมาในภายหลัง. 
 

 ภิกษุ ท. ! นี้แล   เปนความผิดแผกแตกตางกัน   
เปนความมุงหมายที่แตกตางกัน เปนเคร่ืองกระทําให
แตกตางกัน ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ
ภิกษุผูปญญาวิมุตต. 

ขนฺธ. ส˚. ๑๗/๘๑/๑๒๕.               
                

 
 
 



๓๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ไมไดทรงประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือใหเขานับถือ 

  
      ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยนีเ้ราประพฤติ มิใชเพื่อ
หลอกลวงคนใหนับถือ มิใชเพื่อเรียกคนมาเปนบริวาร     
มิใชเพื่ออานิสงสเปนลาภสักการะ และเสียงสรรเสริญ     
มิใชเพื่ออานิสงสจะไดเปนเจาลัทธิ  หรือเพื่อคานลัทธิ
อ่ืนใดใหลมลงไป และมิใชเพื่อใหมหาชนเขาใจวา  เราได
เปนผูวิเศษอยางนั้นอยางนี้  ก็หามิได. 
 

      ภิกษุ ท. ! ท่ีแท  พรหมจรรยนี้   เราประพฤติ
เพื่อสํารวม เพื่อละ เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท       
ซ่ึงทุกข  แล. 

จตุกฺก. อ˚. ๒๑/๓๓/๒๕.  



ตามรอยธรรม  ๓๓ 

 

ทรงสอนเฉพาะแตเร่ืองทุกข 
กับความดบัสนิทของทุกข 

 
   ภิกษุ ท. ! ท้ังท่ีเรามีถอยคําอยางนี้  มีการกลาว
อยางนี้  สมณะและพราหมณบางพวก ยังกลาวตูเราดวย
คําเท็จ  เปลา ๆ ปล้ี ๆ  ไมมีจริงใหเปนจริงวา  
 “พระสมณโคดมเปนคนจูงคนใหเดินผิดทางไปสู 
ความฉิบหาย  ยอมบัญญัติลัทธิความสูญเปลา ความวนิาศ  
ความไมมีของสัตว คน ตัวตน เราเขา  ข้ึนส่ังสอน”   ดังน้ี. 
 ภิกษุ ท. ! สมณะและพราหมณบางพวกเหลานั้น
กลาวตูเราดวยคําเท็จ  เปลา ๆ ปล้ี ๆ  ไมมีจริงใหเปนจริง  
โดยประการที่เราไมไดกลาว หรือจะกลาวอยางนั้นก็
หามิได. 
       ภิกษุ ท. !  ในกาลกอนก็ตาม ในกาลบัดนี้ ก็ตาม   
เราบัญญัติสอนแตเร่ืองความทุกข และความดับสนิท
ไมมีเหลือของความทุกข  เทานั้น. 
 



๓๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

       ภิกษุ ท. ! ในการกลาวแตเร่ืองความทุกข และ
ความดับสนิทไมมีเหลือของความทุกขเชนนี้ แมจะมีใคร
มาดาวา  ถากถาง  กระทบกระเทียบ  เสียดสี,  ตถาคตก็ไม
มีความขุนแคน โกรธเคือง เดือดรอนใจ เพราะเหตุนั้น  
แตประการใด.   
 ภิกษุ ท. ! ในเร่ืองเดยีวกนันั้นเอง  แมจะมีใคร
มาสักการะ เคารพ สรรเสริญ บูชา, ตถาคตก็ไมมี
ความรูสึกเพลิดเพลิน  ช่ืนชม  หรือเคล้ิมใจไปตาม.   
 ถามีใครมาสักการะ เคารพ  สรรเสริญ  บูชา,  
ตถาคตยอมมีความคิดอยางนี ้ว า    กอนหนานี ้เรามี
ความรูสึกตัวท่ัวถึงอยางไร  บัดนี้เราก็ตองทําความรูสึกตัว
ท่ัวถึงอยางนั้น   ดังน้ี. 

 

มู. ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.                                 
  
 

 



ตามรอยธรรม  ๓๕ 

 

คําของพระองค ตรงเปนอันเดียวกันหมด 
 

    ภิกษุ ท. ! นับต้ังแตราตรี ท่ีตถาคตไดตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ   จนกระท่ังถึงราตรี  ท่ีตถาคต
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ,  

 ตลอดเวลาระหวางนั้น ตถาคตไดกลาวสอน 
พรํ่าสอน แสดงออกซ่ึงถอยคําใด;  ถอยคําเหลานั้นท้ังหมด    
ยอมเขากันไดโดยประการเดียวท้ังส้ิน ไมแยงกันเปน
ประการอ่ืนเลย. 
 
 

       ภิกษุ ท. !  
 (อนึ่ง)  ตถาคตกลาวอยางใด ทําอยางนั้น,    
 ทําอยางใด  กลาวอยางนั้น. 
 
 

อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.       

 



๓๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

หลักที่ทรงใชในการตรัส  
( ๖ อยาง ) 

 

     ราชกุมาร !  

 (๑) ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันไมจริง ไมแท   
ไมประกอบดวยประโยชน และไมเปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน    

ตถาคตยอมไมกลาววาจานั้น.   

 (๒) ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด   อันจริง   อันแทแต
ไมประกอบดวยประโยชน และไมเปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน   

ตถาคตยอมไมกลาววาจานั้น. 

 (๓) ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด  อันจริง  อันแท   
อันประกอบดวยประโยชน แตไมเปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน     

ตถาคตยอมเลือกใหเหมาะกาลเพื่อกลาววาจานั้น. 

  (๔) ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันไมจริง ไมแท   
ไมประกอบดวยประโยชน   แตเปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน    

ตถาคตยอมไมกลาววาจานั้น. 



ตามรอยธรรม  ๓๗ 

 

 (๕) ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด อันจริง อันแท         
แตไมประกอบดวยประโยชน  แมเปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน    

ตถาคตยอมไมกลาววาจานั้น.  

  (๖) ตถาคตรูชัดซ่ึงวาจาใด  อันจริง  อันแท    
อันประกอบดวยประโยชน   และเปนท่ีรักท่ีพึงใจของผูอ่ืน    

ตถาคตยอมเปนผูรูจักกาละท่ีเหมาะสมเพื่อกลาววาจานั้น.  
 

 ขอนี้เพราะเหตุไรเลา ?   

 ราชกุมาร !     
 เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตวท้ังหลาย. 
 

 

ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔.    
    

 
 
 
 





ตามรอยธรรม  ๓๙ 

 

สิ่งที่ตรัสรูแตไมทรงนํามาสอน 
มีมากกวาทีท่รงนํามาสอนมากนัก 

 
      พระผูมีพระภาคเจาทรงกําใบไมสีสปา ที่รวงอยูตามพื้นดิน
ขึ้นมาหนอยหน่ึง  แลวตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา  :    

 ภิกษุ ท. ! เธอท้ังหลายเขาใจวาอยางไร,  ใบไม
สีสปาท่ีเรากําข้ึนหนอยหนึ่งนี้มาก หรือวาใบไมสีสปา ท่ียัง
อยูบนตนเหลานั้นมีมาก ? 

     “ขาแตพระองคผูเจริญ ! ใบไมที่พระผูมีพระภาคทรงกําขึ้น
หนอยหน่ึงน้ันเปนของนอย สวนใบไมที่ยังอยูบนตนสีสปาเหลาน้ัน
ยอมมีมาก” 

 ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนัน้ ธรรมะสวนท่ีเรารูยิง่
ดวยปญญาอันยิ่ง  แลวไมกลาวสอนนั้น  มีมากกวาสวนท่ี
นํามาสอน. ภิกษุ ท. !  เหตุไรเลา เราจึงไมกลาวสอน
ธรรมะสวนนัน้ ๆ ?        
 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา ธรรมะสวนนั้น ๆ ไม
ประกอบอยูดวยประโยชน ไมเปนเงื่อนตนแหงพรหมจรรย, 
ไมเปนไปเพื่อความหนาย  ไมเปนไปเพื่อความคลาย



๔๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

กําหนัด   ไมเปนไปเพื่อความดับ  ไมเปนไปเพื่อความสงบ   
ไมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง ไมเปนเพื่อความรูพรอม ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน, ฉะนั้น เราจึงไมกลาวสอน. 
  ภิกษุ ท. ! ธรรมะอะไรเลา เปนธรรมะท่ีเรา
กลาวสอน ?    ภิกษุ ท. !   ธรรมะท่ีเรากลาวสอน  คือขอท่ีวา 
ความทุกขเปนอยางนี ้ ๆ. เหตุเปนท่ีเกิดของความทุกขเปน
อยางนี้ ๆ .  ความดับสนิทของความทุกขเปนอยางนี้ ๆ .   
ขอปฏิบตัิเพื่อถึงความดบัสนทิของความทุกขเปนอยางนี้  ๆ. 
 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุไรเลา ธรรมะสวนนี้เราจึง
นํามากลาวสอน ?  
 ภิกษุ ท. ! เพราะวาธรรมะสวนนี้ ประกอบอยูดวย
ประโยชน เปนเง่ือนตนแหงพรหมจรรย เปนไปเพื่อ
ความหนาย เปนไปเพื่อความคลายกําหนดั เปนไปเพ่ือ
ความดับ เปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความรูยิ่ง  
เปนไปเพื่อความรูพรอม   เปนไปเพื่อนิพพาน,  เพราะเหตุ
นั้นแล  เราจึงนํามากลาวสอน.  

มหาวาร.  ส˚.  ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒. 



ตามรอยธรรม  ๔๑ 

 

ถามัวรอใหรูเร่ืองที่ไมจําเปนเสียกอน   
ก็ตายเปลา 

 
 มาลุงก๎ยบุตร ! เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึง่ ถูกลูกศร
อันกาํซาบดวยยาพิษอยางแรงกลา, มิตรอมาตย ญาติ
สายโลหิต จัดการเรียกแพทยผาตัดผูชํานาญ. บุรุษอยาง
นั้นกลาวอยางนี้วา ถาเรายังไมรูจักตัวบุรุษผูยิงเราวาเปน
กษตัริย  พราหมณ  เวสส  ศูทร  ช่ือไร  โคตรไหน ฯลฯ,  ธนท่ีู
ใชยงินัน้เปนชนิดหนาไมหรือเกาทัณฑ ฯลฯ  เสียกอนแลว,   
เรายังไมตองการจะถอนลูกศรอยูเพียงนั้น. มาลุงก๎ยบุตร !  
เขาไมอาจรูขอความท่ีเขาอยากรูนัน้ไดเลย ตองตายเปนแท !   

อุปมานี้ฉันใด;  อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน,   
บุคคลผูนั้นกลาววา     เราจักยังไมประพฤติพรหมจรรย
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  จนกวาพระองคจัก
แกปญหาทิฏฐิสิบประการแกเราเสียกอน,  และตถาคตก็
ไมพยากรณปญหาน้ันแกเขา  เขาก็ตายเปลา  โดยแท. 



๔๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 มาลุงก๎ยบุตร ! ทานจงรูซ่ึงส่ิงท่ีเราไมพยากรณ
ไวโดยความเปนสิ่งที่เราไมพยากรณ,   รูซึ่งสิ่งที่เรา
พยากรณไว  โดยความเปนส่ิงท่ีเราพยากรณ. 
   อะไรเลาท่ีเราไมพยากรณ ?    
 คือความเห็นสิบประการวา โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง  
โลกมีท่ีส้ินสุด  โลกไมมีท่ีส้ินสุด ฯลฯ  (เปนตน),  เปน
ส่ิงท่ีเราไมพยากรณ.     

มาลุงก๎ยบุตร !     อะไรเลาท่ีเราพยากรณ ?      
คือสัจจะวา  “นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  

นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือของทุกข”  ดังนี้  :  นี้เปนส่ิงท่ีเราพยากรณ. 
 เหตุใดเราจึงพยากรณเลา ?    
 เพราะส่ิง ๆ นี้   ยอมประกอบอยูดวยประโยชน  
เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  เปนไปพรอมเพื่อความ
หนายทุกข  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความรํางับ
ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน. 
 

ม. ม. ๑๓/๑๔๗, ๑๕๑/๑๔๙-๑๕๐, ๑๕๒.   



ตามรอยธรรม  ๔๓ 

 

คําสอนที่ทรงส่ังสอนบอยมาก 
 
     “พระโคดมผูเจริญ !   ทรงนําสาวกทั้งหลายไปอยางไร ?  
อน่ึง อนุสาสนีของพระโคดมผูเจริญ ยอมเปนไปในสาวกทั้งหลาย  
สวนมาก  มีสวนแหงการจําแนกอยางไร ?” 

       อัคคิเวสสนะ ! เรายอมนําสาวกท้ังหลายไปอยางนี้,   
อนึ่ง อนุสาสนขีองเรา ยอมเปนไปในสาวกท้ังหลาย  สวนมาก   
มีสวนแหงการจําแนกอยางนี้วา :   
 

       “ภิกษุ ท. !      
 รูปไมเที่ยง เวทนาไมเท่ียง    สัญญาไมเท่ียง     
 สังขารไมเท่ียง   วิญญาณไมเที่ยง.   
   

 ภิกษุ ท. !     
 รูปไมใชตัวตน   เวทนาไมใชตัวตน     

สัญญาไมใชตวัตน   สังขารไมใชตัวตน 
วิญญาณไมใชตัวตน.   
  

สังขารท้ังหลายท้ังปวงไมเท่ียง;   
ธรรมท้ังหลายท้ังปวงไมใชตวัตน”   ดังน้ี. 



๔๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

       อัคคิเวสสนะ  ! เรายอมนําสาวกท้ังหลายไปอยางนี้,   
อนึ่ง อนุสาสนขีองเรา ยอมเปนไปในสาวกท้ังหลาย  สวนมาก   
มีสวนแหงการจําแนกอยางนี้,  ดังน้ี. 
 

มู. ม. ๑๒/๔๒๖/๓๙๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตามรอยธรรม  ๔๕ 

 

ลําดับการหลุดพน เมื่อเห็นไตรลักษณ 
 
 ภิกษุ ท. ! รูปเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง, ส่ิงใดไมเท่ียง 
ส่ิงนั้นเปนทุกข, ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา,            
ส่ิงใดเปนอนตัตา ส่ิงนั้นนั่นไมใชของเรา นัน่ไมใช เปนเรา 
นั่นไมใชตัวตนของเรา : เธอท้ังหลายพึงเห็นขอนั้นดวย
ปญญาโดยชอบ ตรงตามท่ีเปนจริงอยางนี้ ดวยประการดังนี้.     
(ในกรณีแหง  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ   ก็ตรัสอยาง
เดียวกันกับในกรณีแหงรูป  ทุกประการ). 
 

 ภิกษุ ท. !  
 เม่ือบุคคลเห็นขอนั้นดวยปญญาโดยชอบตรงตามท่ี
เปนจริงอยางนี้, ปุพพันตานุทิฏฐิ๑ ท้ังหลาย ยอมไมมี;     

 เม่ือปุพพันตานทิุฏฐิไมมี, อปรันตานุทิฏฐิ๒ ท้ังหลาย 
ยอมไมมี;    

 เม่ืออปรันตานุทิฏฐิไมมี, ความยดึม่ันลูบคลําอยาง
แรงกลายอมไมมี;     



๔๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 เม่ือความยดึม่ันลูบคลําอยางแรงกลาไมมี, จิตยอม
จางคลายกําหนัดในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร 
ในวิญญาณ; ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมมี
ความยึดม่ันถือม่ัน. 

เพราะจิตหลุดพนแลว  จิตจึงดํารงอยู; 
เพราะเปนจิตท่ีดํารงอยู    จิตจึงยินดีราเริงดวยดี; 
เพราะเปนจิตท่ียินดีราเริงดวยดี  จิตจึงไมหวาดสะดุง; 
เม่ือไมหวาดสะดุง   
ยอมปรินิพพานเฉพาะตน นั่นเทียว. 

 เธอนั้นยอมรูชัดวา   
“ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว,    
กิจท่ีควรทํา ไดทําสําเร็จแลว,    
กิจอ่ืนท่ีจะตองทํา เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี้. 

ขนฺธ. ส˚. ๑๗/๕๗/๙๓.         
_______________________ 
๑. ความเห็นที่ปรารภขนัธในเบ้ืองตนหรือความเห็นที่เปนไปในสวนของอดีต 
๒. ความเห็นที่ปรารภขันธในเบ้ืองปลาย หรือความเห็นที่เปนไปในสวนของ        
อนาคต 



ตามรอยธรรม  ๔๗ 

 

ผูไมเขาไปหา  ยอมหลุดพน 
 
 ภิกษุ ท. ! ผูเขาไปหา  เปนผูไมหลุดพน;  
   ผูไมเขาไปหา  เปนผูหลุดพน. 
 
 ภิกษุ ท. ! วิญญาณซ่ึงเขาถือเอารูปตั้งอยู ก็ตัง้ 
อยูได, เปนวิญญาณท่ีมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนท่ีตัง้อาศัย 
มีนันทิเปนท่ีเขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม 
ไพบูลยได;  
 
 ภิกษุ ท. ! วิญญาณซึ่งเขาถือเอาเวทนาตั้งอยู 
ก็ตั้งอยูได,   เปนวิญญาณท่ีมีเวทนาเปนอารมณ   มีเวทนา
เปนท่ีตั้งอาศัย   มีนันทิเปนท่ีเขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ  
งอกงาม  ไพบูลยได;   
 
              ภิกษุ ท. ! วิญญาณซึ่งเขาถือเอาสัญญาตั้งอยู 
ก็ตั้งอยูได,  เปนวิญญาณท่ีมีสัญญาเปนอารมณ   มี



๔๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

สัญญาปนท่ีตั้งอาศัย  มีนันทิเปนท่ีเขาไปสองเสพ  ก็ถึง 
ความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลยได;     
 
 ภิกษุ ท. ! วิญญาณซึ่งเขาถือเอาสังขารตั้งอยู 
ก็ตั้งอยูได,   เปนวิญญาณท่ีมีสังขารเปนอารมณ   มีสังขาร
เปนท่ีตั้งอาศัย มีนันทิเปนท่ีเขาไปสองเสพ  ก็ถึง ความเจริญ  
งอกงาม  ไพบูลยได. 
 

 ภิกษุ ท. ! ผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา “เราจัก
บัญญัติ ซ่ึงการมา การไป การจุติ การอุบัติ ความเจริญ 
ความงอกงาม และความไพบูลยของวิญญาณ โดยเวนจากรูป   
เวนจากเวทนา เวนจากสัญญา และเวนจากสังขาร” ดังนี้นัน้,   
นี่ไมใชฐานะท่ีจักมีไดเลย. 
 

 ภิกษุ ท. ! ถาราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ   
ในสัญญาธาตุ  ในสังขารธาตุ  ในวิญญาณธาตุ  เปนส่ิงท่ี
ภิกษุละไดแลว;  

 



ตามรอยธรรม  ๔๙ 

 

เพราะละราคะได   
อารมณสําหรับวิญญาณก็ขาดลง  

ท่ีตั้งของวิญญาณก็ไมมี,   
วิญญาณอันไมมีท่ีตั้งนั้นก็ไมงอกงาม   
หลุดพนไปเพราะไมถูกปรุงแตง,  
เพราะหลุดพนไปก็ตั้งม่ัน,     
เพราะต้ังมั่นก็ยินดีในตนเอง,  
เพราะยินดีในตนเองก็ไมหวั่นไหว,  
เม่ือไมหวั่นไหว   ก็ปรินิพพานเฉพาะตน. 

 

ยอมรูชัดวา     
“ชาตนิี้ส้ินแลว   พรหมจรรยไดอยูจบแลว,   
  กิจท่ีควรทํา   ไดทําสําเร็จแลว,    
  กิจอ่ืนท่ีจะตองทํา เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก”  ดังนี้. 

ขนฺธ. ส˚. ๑๗/๖๖/๑๐๕.         
 
 
 
 





ตามรอยธรรม  ๕๑ 

 

มนุษยเปนอันมาก ไดยึดถือเอาทีพ่ึ่งผิด ๆ 
 

 มนุษยท้ังหลายเปนอันมาก  ถูกความกลัวคุกคาม
เอาแลว ยอมถือเอาภูเขาบาง ปาไมท่ีศักดิ์สิทธ์ิบาง 
สวนศักดิ์สิทธ์ิบาง รุกขเจดียบาง วาเปนท่ีพึ่งของตน ๆ :     
 นั่นไมใชท่ีพึ่งอันทําความเกษมใหไดเลย, นั่น
ไมใชท่ีพึ่งอันสูงสุด; ผูใดถือเอาส่ิงนั้น ๆ เปนท่ีพึ่งแลว    
ยอมไมหลุดพนไปจากทุกขท้ังปวงได 
       สวนผูใดท่ีถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ   
เปนท่ีพึ่งแลว เห็นอริยสัจท้ังส่ีดวยปญญาอันถูกตอง คือ       
เห็นทุกข, เห็นเหตุเปนเครื่องใหเกิดข้ึนของทุกข, เห็น
ความกาวลวงเสียไดซ่ึงทุกข,  และเหน็มรรคประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐ ซ่ึงเปนเคร่ืองใหถึงความเขาไปสงบ
รํางับแหงทุกข :    
  

นั่นแหละคือท่ีพึ่งอันเกษม, นั่นคือท่ีพึง่อันสูงสุด,    
ผูใดถือเอาท่ีพึง่นั้นแลว   
ยอมหลุดพนไปจากทุกขท้ังปวง  ไดแท. 

ธ. ขุ.  ๒๕/๔๐/๒๔.    



๕๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

จงเจริญสมาธิ จักรูอริยสัจตามเปนจริง 

 ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย จงเจริญสมาธิเถิด. 
       ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมีจิตเปนสมาธิแลว ยอมรูได
ตามเปนจริง.  รูไดตามเปนจริงซ่ึงอะไรเลา ?      
 รูไดตามเปนจริง ซ่ึงความจริงอันประเสริฐวา     
“นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับ 
ไมเหลือของทุกข, และน้ีเปนทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือของทุกข”   ดังน้ี. 
 ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย  จงเจริญสมาธิเถิด. 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมีจิตเปนสมาธิแลว   ยอมรูได
ตามเปนจริง. 
 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอ
พึงทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริงวา “นี้เปนทุกข,    
นี้เปนเหตุใหเกดิของทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, 
นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;” ดังนี้เถิด. 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.  



ตามรอยธรรม  ๕๓ 

 

ทรงมีหลักเกณฑการฝกตามลาํดับ 

(อยางยอ)  
  

      พราหมณ !   ในธรรมวินยันี้ เราสามารถบัญญัติ
กฎเกณฑแหงการศึกษาตามลําดับ การกระทําตามลําดับ   
และการปฏิบัติตามลําดับไดเหมือนกนั. 

       พราหมณ !   เปรียบเหมือนผูชํานาญการฝกมา  
ไดมาชนิดท่ีอาจฝกไดมาแลว ในข้ันแรกยอมฝกใหรูจัก
การรับสวมบังเหียนกอน   แลวจึงคอยฝกอยางอ่ืน ๆ  ให
ยิ่งข้ึนไป  ฉันใด;  
 พราหมณเอย ! ตถาคตคร้ันไดบุรุษท่ีพอฝกได 
มาแลว  ในข้ันแรกยอมแนะนําอยางนีก้อนวา   
 “มาเถิดภิกษ ุ! ทานจงเปนผูมีศีล สํารวมดวยดี
ในปาติโมกข  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็น
เปนภยัแมในโทษท่ีเล็กนอย จงสมาทานศึกษาในสิกขาบท
ท้ังหลายเถิด”  ดังนี้. 



๕๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

      พราหมณ !   ในกาลใด ภิกษุนั้น เปนผูมีศีล (เชนที่
กลาวน้ัน)  ดีแลว  ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งข้ึนไปอีกวา 
 “มาเถิดภิกษุ ! ทานจงเปนผูสํารวมในอินทรีย
ท้ังหลาย :  ไดเห็นรูปดวยตาแลว  จกัไมถือเอาโดยนิมิต 
(คือรวบถือทั้งหมด วางามหรือไมงามแลวแตกรณี)  จักไมถือเอา
โดยอนุพยัญชนะ (คือแยกถือเอาแตบางสวน วาสวนใดงาม

หรือไมงามแลวแตกรณี), บาปอกุศล กลาวคืออภิชฌาและ
โทมนัส มักไหลไปตามอารมณ เพราะการไมสํารวม
จักขุอินทรียใดเปนเหตุ เราจกัสํารวมอินทรียนัน้ไว เปนผู 
รักษาสํารวมจักขุอินทรีย”  ดังนี้.    

 (ในกรณี โสตินทรียคือหู ฆานนิทรียคือจมูก ชวิหาอินทรีย
คือลิ้น  กายินทรียคือกาย  และมนินทรียคือใจ   ก็มีขอความนัยเดียวกัน) 

      พราหมณ !   ในกาลใด ภิกษุนั้น เปนผูสํารวม
อินทรีย (เชนที่กลาวน้ัน) ดีแลว ตถาคตยอมแนะนําให
ยิ่งข้ึนไปอีกวา   
 “มาเถิดภิกษุ ! ทานจงเปนผูรูประมาณในโภชนะ 
อยูเสมอ จงพจิารณาโดยแยบคายแลวจึงฉัน ไมฉันเพือ่เลน



ตามรอยธรรม  ๕๕ 

 

เพื่อมัวเมา   เพื่อประดับตกแตง,  แตฉันเพียงเพื่อใหกายน้ี
ตั้งอยูได เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก  
เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย, โดยคิดวา เราจกักําจัดเวทนาเกา 
(คือหิว) เสีย แลวไมทําเวทนาใหม (คืออิ่มจนอดึอัด) ใหเกิดข้ึน,  
ความท่ีอายุดําเนินไปได ความไมมีโทษเพราะอาหาร และ
ความอยูผาสุกสําราญจักมีแกเรา”  ดังนี้. 

     พราหมณ !  ในกาลใด ภกิษุนั้น เปนผูรูประมาณ
ในโภชนะ (เชนที่กลาวน้ัน) ดีแลว ตถาคตยอมแนะนําให
ยิ่งข้ึนไปอีกวา    
 “มาเถิดภิกษุ ! ทานจงประกอบความเพียรใน
ธรรมเปนเคร่ืองตื่น (ไมหลับ ไมงวง ไมมึนชา). จงชําระจิตใจ
ใหหมดจดส้ินเชิงจากอาวรณิยธรรมทั้งหลาย ดวยการเดิน 
การนั่ง  ตลอดวันยันคํ่า ไปจนสิ้นยามแรก  แหงราตรี.  
คร้ันยามกลางแหงราตรี   สําเร็จการนอนอยางราชสีห  (คือ
ตะแคงขวา เทาเหล่ือมเทา)  มีสติสัมปชัญญะในการลุกข้ึน.
คร้ันถึงยามทายแหงราตรี ลุกข้ึนแลว ชําระจิตใจใหหมดจด
จากอาวรณิยธรรม ดวยการเดิน การนั่ง  อีกตอไป”  ดังน้ี. 



๕๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

     พราหมณ !   ในกาลใด ภกิษุนัน้ เปนผูประกอบ
ความเพียรในธรรมเปนเครื่องต่ืน (เชนที่กลาวนั้น) ดีแลว     
ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งข้ึนไปอีกวา  
 “มาเถิดภิกษุ ! ทานจงเปนผูประกอบพรอมด วย 
สติสัมปชัญญะ รูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา 
การถอยกลับไปขางหลัง, การแลดู การเหลียวด,ู การคู 
การเหยยีด, การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, การฉัน การดืม่  
การเค้ียว การล้ิม, การถายอุจจาระ ปสสาวะ, การไป การหยุด,   
การนั่ง การนอน, การหลับ การต่ืน, การพดู การนิ่ง”  ดังนี้. 

       พราหมณ !   ในกาลใด ภกิษุนัน้ เปนผูประกอบ 
ดวยสติสัมปชัญญะ (เชนที่กลาวน้ัน) ดีแลว ตถาคตยอม
แนะนําใหยิ่งข้ึนไปอีกวา  
 “มาเถิดภิกษุ ! ทานจงเสพเสนาสนะอันสงัด 
คือปาละเมาะ โคนตนไม ภูเขา ซอกหวย ทองถํ้า ปาชา  
ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง (อยางใดอยางหน่ึง). ในกาลเปน
ปจฉาภัตต  กลับจากบิณฑบาตแลวนั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง
ดํารงสติเฉพาะหนา,  



ตามรอยธรรม  ๕๗ 

 

 ละ อภิชฌาในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา คอย
ชําระจิตจากอภชิฌา;   
 ละ พยาบาท  มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณา 
มีจิตหวังความเก้ือกูลในสัตวท้ังหลาย คอยชําระจิตจากพยาบาท; 
 ละ ถีนมิทธะ มุงอยูแตความสวางในใจ มีจิต
ปราศจาก  ถีนมิทธะ มีสติสัมปชัญญะรูสึกตัว คอยชําระจิต
จากถนีมิทธะ;   
 ละ อุทธัจจกุกกุจจะ ไมฟุงซาน  มีจิตสงบอยูภายใน  
คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ;   
 ละ วิจิกิจฉา ขามลวงวิจิกจิฉาเสียได  ไมตองกลาววา  
‘นี่ อะไร นี่ อยางไร’  ในกุศลธรรมท้ังหลาย (เพราะความ
สงสัย) คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา”  ดังนี้. 

       ภิกษุนั้น     ครั้นละนิวรณหาประการ  อันเปนเครื่อง
เศราหมองของจิต ทําปญญาใหถอยจากกําลังเหลาน้ี จึงบรรลุ
ฌานที่หน่ึง มีวิตกวิจาร มีปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู;
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได จึงบรรลุฌานที่สอง เปนเครื่อง
ผองใสแหงใจในภายใน เปนที่เกิดสมาธิแหงใจ ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู;        



๕๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

เพราะความจางหายไปแหงปติ ยอมอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ   
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุฌานที่สาม อันเปนฌานท่ีพระอริยเจา 
กลาววาผูไดฌานนี้  “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยู เปนสุข” 
แลวแลอยู;      

และเพราะละสุขและทุกขเสียได เพราะความดับหายไปแหงโสมนัส
และโทมนัสในกาลกอน จึงไดบรรลุฌานที่สี่ อันไมทุกขไมสขุ  
มีแตความท่ีมีสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. 

      พราหมณเอย  !  
 ภิกษุเหลาใดท่ียังเปนเสขะ (คือยังตองทําตอไป)   ยัง
ไมบรรลุอรหัตตมรรค   ยังปรารถนานิพพานอันเปนท่ี
เกษมจากโยคะ  ไมมีอ่ืนยิ่งไปกวาอยู,   คําสอนท่ีกลาวมา
นี้แหละ       เปนคําสอนสําหรับภิกษุท้ังหลายเหลานั้น.     
 สวนภิกษุเหลาใด  เปนอรหันตส้ินอาสวะแลว  
จบพรหมจรรยแลว,  ธรรมท้ังหลาย (ในคําสอน) เหลานี้    
เปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะ 
แกภิกษุท้ังหลายเหลานี้ดวย. 

อุปริ. ม. ๑๔/๘๒/๙๔.                         



ตามรอยธรรม  ๕๙ 

 

ทรงเปนพ่ีเลี้ยงใหแกสาวก 
ช่ัวระยะจําเปน 

 
  ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเด็กท่ียังออน ยงัไดแต
นอนหงาย เม่ือพี่เล้ียงเผลอ ไดควาช้ินไมหรือกระเบ้ือง
กลืนเขาไป  พี่เล้ียงเหน็แลว  ก็จะพยายามหาวิธีเอาออก
โดยเร็ว.   เม่ือเอาออกไมไดโดยงาย   ก็ประคองศีรษะเด็ก
ดวยมือซาย งอนิ้วมือขวาลวงลงไปเกีย่วข้ึนมา แมจะถึง
โลหิตออกก็ตองทํา.  
 

 ขอนี้เพราะเหตุไรเลา ?    
 เพราะเหตุวา  แมเด็กนั้นจะไดรับความเจ็บปวดกจ็ริง 
แตพี่เล้ียงท่ีหวงัความปลอดภัยแกเด็ก หวังจะชวยเหลือเด็ก 
มีความเอ็นดเูดก็ ก็ตองทําเชนนัน้ เพราะความเอ็นดนูั้นเอง.  
คร้ันเด็กเติบโตข้ึน  มีความรูเดียงสาพอควรแลว พี่เล้ียง
ก็ปลอยมือ ไมจ้ําจี้จ้ําไชในเด็กนั้นเกินไป  ดวยคิดวาบัดนี้  
เด็กคุมครองตัวเองไดแลว ไมอาจจะไรเดียงสาอีกแลว ดังน้ี,  
ขอนี้ฉันใด; 



๖๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็เชนกัน :   
 ตราบใด ท่ีภิกษุยังมิไดทํากิจในกุศลธรรมท้ังหลาย   
อันตนจะตองทําดวยศรัทธา ดวยหิริ  ดวยโอตตัปปะ   
ดวยวิริยะ  และดวยปญญา,  
 ตราบนัน้เรายงัจะตองตามคุมครองภิกษุนัน้.    
 

 แตเม่ือใดภิกษนุั้น  ไดทํากิจในกุศลธรรมท้ังหลาย   
อันตนจะตองทําดวยศรัทธา ดวยหิริ ดวยโอตตัปปะ  
ดวยวิริยะ   ดวยปญญา   สําเร็จแลว,   
 เราก็หมดหวงในภิกษุนัน้   ดวยคิดวาบัดนี้  ภิกษุ
นี้คุมครองตนเองไดแลว ไมอาจจะประพฤติหละหลวม
อีกตอไปแลว   ดังนี้. 
 

ปฺจก. อ˚. ๒๒/๖/๗.  
  

 
 
 



ตามรอยธรรม  ๖๑ 

 

ทรงฆาผูที่ไมรับการฝก 
 

     นี่แน เกสิ ! ทานเปนคนเชี่ยวชาญการฝกมา  
มีช่ือดัง  เราอยากทราบวา  ทานฝกมาของทานอยางไรกัน ? 

    “ขาแตพระองคผูเจริญ !     ขาพระองคยอมฝกมาชนิดที่
พอฝกได ดวยวิธีละมุนละไมบาง, ดวยวิธีรุนแรงบาง, ดวยวิธี
ทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบาง  (แลวแตวามาน้ันเปนมาที่
มีนิสัยเชนไร)” 

 เกสิ !    ถามาของทานไมรับการฝก  ท้ังดวยวิธี
ละมุนละไม  ท้ังดวยวิธีท่ีรุนแรง  และท้ังดวยวิธีท่ีละมุนละไม
และรุนแรงรวมกันเลา   ทานทําอยางไรกับมานั้น ? 

   “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขาพระองคยอมฆามาน้ันเสีย 
เพ่ือมิใหเสียช่ือเสียงแกสกุลแหงอาจารยของขา พระเจาขา !  ก็
พระผูมีพระภาคเจาเลา   ยอมเปนสารถี   ฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีใคร
ยิ่งไปกวา, พระผูมีพระภาคเจา ทรงฝกบุรุษทีค่วรฝกดวยวิธีอยางไร  
พระเจาขา ?” 



๖๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 เกสิ ! เรายอมฝกบุรุษท่ีควรฝกดวยวธีิละมุนละไม 
บาง ดวยวิธีรุนแรงบาง ดวยวิธีท้ังละมุนละไมและรุนแรง
รวมกันบาง  เหมือนกนั. 

     เกสิ ! ในสามวิธีนัน้   
 วิธีฝกท่ีละมุนละไม   
 คือเราพรํ่าสอนเขาวา  
กายสุจริตเปนอยางนี้ ๆ ผลของกายสุจริตเปนอยางนี้ ๆ, 
วจีสุจริตเปนอยางนี้ ๆ ผลของวจีสุจริตเปนอยางนี้ ๆ,
มโนสุจริตเปนอยางนี้ ๆ ผลของมโนสุจริตเปนอยางนี้ ๆ,
เทวดาเปนอยางนี้ ๆ,  มนุษยเปนอยางนี้ ๆ  ดังนี้. 

     วิธีฝกท่ีรุนแรง    
 คือเราพรํ่าบอกเขาวา  
กายทุจริตเปนอยางนี้ ๆ ผลของกายทุจริตเปนอยางนี้ ๆ  , 
วจีทุจริตเปนอยางนี้ ๆ ผลของวจีทุจริตเปนอยางนี้ ๆ,
มโนทุจริตเปนอยางนี้ ๆ ผลของมโนทุจริตเปนอยางนี้ ๆ,
นรกเปนอยางนี้ ๆ,  กําเนิดเดรัจฉานเปนอยางนี ้ ๆ, 
เปรตวิสัยเปนอยางนี้ ๆ. 



ตามรอยธรรม  ๖๓ 

 

    วิธีฝกท้ังละมุนละไมและรุนแรงรวมกันนัน้   
 คือเราพรํ่าบอกพรํ่าสอนเขาวา   
กายสุจริต-ผลของกายสุจริตเปนอยางนี้  ๆ ,     
กายทุจริต-ผลของกายทุจริตเปนอยางนี้  ๆ ;     
วจีสุจริต-ผลของวจีสุจริตเปนอยางนี้ ๆ    
วจีทุจริต-ผลของวจีทุจริตเปนอยางนี้ ๆ;          
มโนสุจริต-ผลของมโนสุจริตเปนอยางนี้ ๆ   
มโนทุจริต-ผลของมโนทุจริตเปนอยางนี้ ๆ;    
เทวดาเปนอยางนี้ ๆ,    
มนุษยเปนอยางน้ี ๆ,   
นรกเปนอยางนี้ ๆ ,    
กําเนิดเดรัจฉานเปนอยางนี้ ๆ,    
เปรตวิสัยเปนอยางนี้ ๆ. 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ถาบุรุษที่ควรฝกน้ันไมรับการ
ฝกทั้งดวยวิธีละมุนละไม ทั้งดวยวิธีที่รุนแรง และทั้งดวยวิธีที่
ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเลา พระผูมีพระภาคเจาจะทรงทํา
อยางไร ?” 



๖๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

       เกสิ !  ถาบุรุษท่ีควรฝก ไมยอมรับการฝกดวย
วิธีท้ังสามแลว   เราก็ฆาเขาเสีย. 

   “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ก็ปาณาติบาต  ยอมไมสมควร
แกพระผูมีพระภาคมิใชหรือ ?  แลวพระผูมีพระภาคก็ยังตรัสวา   
เกสิ !    เราก็ฆาเขาเสีย ?” 

      เกสิเอย ! ปาณาติบาตยอมไมสมควรแกเราจริง  
แตวาเม่ือบุรุษท่ีควรฝก ไมยอมรับการฝกดวยวิธีท้ังสาม
แลว  ตถาคตก็ไมถือวาคนคนนั้น  เปนคนท่ีควรวากลาว
ส่ังสอนอีกตอไป;  ถึงแมเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรย
รวมกัน  ซ่ึงเปนผูรู   ก็จะไมถือวาคนคนน้ัน   เปนคนท่ี
ควรวากลาวส่ังสอนอีกตอไปดวย. 

 เกสิ ! นี่แหละ     คือวิธีฆาอยางดีในวินัยของ   
พระอริยเจา, ไดแกการท่ีตถาคตและเพ่ือนผูประพฤติ
พรหมจรรยรวมกัน พากันถือวา บุรุษนี้เปนผูท่ีไมควร
วากลาวส่ังสอนอีกตอไป   ดงันี้. 
 

จตุกฺก. อ˚. ๒๑/๑๕๐/๑๑๑.   



ตามรอยธรรม  ๖๕ 

 

ตถาคตเปนเพียงผูบอกทางเทาน้ัน 
 
 “ก็สาวกของพระโคดมผูเจริญ เมื่อพระโคดมไดกลาวสอน  
พร่ําสอนอยูอยางน้ี  ทุก ๆ องคไดบรรลุนิพพาน อันเปนผลสําเร็จ
ถึงที่สุดอยางย่ิง หรือวาบางองคไมไดบรรลุ ?”  พราหมณคณกโมค-
คัลลานะ  ทูลถาม. 

 พราหมณ !  สาวกของเรา แมเรากลาวสอน   
พรํ่าสอนอยูอยางนี้ นอยพวกท่ีไดบรรลุนิพพาน อันเปน
ผลสําเร็จถึงท่ีสุดอยางยิ่ง,  บางพวกไมไดบรรลุ. 

 “พระโคดมผูเจริญ !    อะไรเลาเปนเหตุ  อะไรเลาเปน
ปจจัย, ที่พระนิพพาน ก็ยังต้ังอยู, หนทางเปนที่ยังสัตวใหถึงนิพพาน  
ก็ยังต้ังอยู, พระโคดมผูชักชวน (เพ่ือการดําเนินไป) ก็ยังต้ังอยู,     
ทําไมนอยพวกที่บรรลุ   และบางพวกไมบรรล ุ?” 

 พราหมณ ! เราจักยอนถามทานในเร่ืองนี้  ทาน
จงตอบตามควร,  ทานเปนผูเช่ียวชาญในหนทางไปสูเมือง
ราชคฤห มิใชหรือ, มีบุรุษผูจะไปเมืองราชคฤห  เขามาหา
และกลาวกับทานวา   
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 “ทานผูเจริญ !  ขาพเจาปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห   
ขอทานจงบอกทางไปเมืองราชคฤห  แกขาพเจาเถิด”    

 ทานก็จะกลาวกะบุรุษนั้นวา    
 “มาซิทาน, ทางน้ีไปเมืองราชคฤห ไปไดครูหน่ึงจักพบ
บานช่ือโนน  แลวจักเห็นนิคมช่ือโนน   จักเห็นสวนและปา       
นารื่นรมย    จักเห็นภูมิภาคอันนารื่นรมย สระโบกขรณีนารื่นรมย
ของเมืองราชคฤห” ดังน้ี.  

 บุรุษนั้น อันทานพรํ่าบอกพรํ่าช้ีใหอยางนี ้ ก็ยัง
ถือเอาทางผิด  กลับหลังตรงขามไป,  สวนบุรุษอีกคนหนึง่ 
(อันทานพรํ่าบอกพรํ่าช้ีอยางเดียวกัน) ไปถึงเมืองราชคฤห
ไดโดยสวัสดี.    

   พราหมณ !   อะไรเลาเปนเหตุ อะไรเลาเปน
ปจจัย, ท่ีเมืองราชคฤห ก็ยังต้ังอยู, หนทางสําหรับไปเมือง
ราชคฤห ก็ยังต้ังอยู, ทานผูช้ีบอก กย็ังต้ังอยู, แตทําไมบุรุษ
ผูหนึ่งกลับหลังไปผิดทาง,  สวนบุรุษผูหนึ่งไปถึงเมืองราชคฤห
โดยสวัสดี ? 
 “พระโคดมผูเจริญ !   ในเรื่องน้ีขาพเจาจักทําอยางไรไดเลา,  
เพราะขาพเจาเปนเพียงผูบอกทางเทาน้ัน”. 
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 พราหมณ !  ฉันใดก็ฉันนั้น,  
 ท่ีพระนิพพาน  ก็ยังตั้งอยู,  
 ทางเปนเครื่องถึงพระนิพพาน  ก็ยังตั้งอยู,   
 เราผูชักชวน  ก็ยังตั้งอยู,    

 แตสาวกของเรา แมเรากลาวสอน พรํ่าสอนอยู
อยางนี้ นอยพวกไดบรรลุนิพพาน อันเปนผลสําเร็จถึง
ท่ีสุดอยางยิ่ง,  บางพวกไมไดบรรลุ.     

 พราหมณ !  ในเร่ืองนี้เราจักทําอยางไรไดเลา,  
เพราะเราเปนเพียงผูบอกทางเทานั้น. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๘๕/๑๐๑.                    



๖๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ทอนไมที่ลอยออกไปไดถึงทะเล 
 
     ภิกษุ ท. ! พวกเธอไดเหน็ทอนไมใหญนั้น  ซ่ึง
ลอยมาโดยกระแสแมน้ําคงคา  หรือไม ? 

     “ไดเห็นแลว พระเจาขา !”    ภิกษุทั้งหลายกราบทูล. 
 

        ภิกษุ ท. ! ถาทอนไมนั้น  จะไมเขาไปติดเสีย
ท่ีฝงในหรือฝงนอก, ไมจมเสียในทามกลางน้ํา, ไมข้ึนไป
ติดแหงอยูบนบก, ไมถูกมนษุยจับไว, ไมถูกอมนุษยจับไว, 
ไมถูกเกลียวน้าํวนวนไว, ไมผุเนาเสียเองในภายในไซร,   
ทอนไมเชนท่ีกลาวนี้  จักลอยไหลพุงไปสูทะเล เพราะเหตุวา  
ลําแมน้ําคงคาโนมนอม ลุมลาด เอียงเท  ไปสูทะเล. ขอนี้
ฉันใด; 
 

     ภิกษุ ท. ! แมพวกเธอท้ังหลายก็ฉันนั้น : ถา
พวกเธอไมเขาไปติดเสียท่ีฝงใน, ไมเขาไปติดเสียท่ีฝงนอก,   
ไมจมเสียในทามกลาง,  ไมข้ึนไปติดแหงอยูบนบก, ไมถูก



ตามรอยธรรม  ๖๙ 

 

มนุษยจับไว,  ไมถูกอมนุษยจับไว,  ไมถูกเกลียวน้ําวนวนไว,  
ไมผุเนาเสียเองในภายในไซร, พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู
นิพพาน เพราะเหตุวา สัมมาทิฐิมีธรรมดาท่ีโนมนอม  
ลุมลาด  เอียงเทไปสูนิพพาน. 

     คร้ันส้ินกระแสพระดํารัสแลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา  

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !    อะไรเลาเปนฝงในหรือฝงนอก ?   
อะไรชื่อวาจมในทามกลาง ?    อะไรชื่อวาข้ึนไปติดแหงอยูบนบก ?  
อะไรชื่อวาถูกมนุษยจับไว  ?     อะไรชื่อวาถูกอมนุษยจับไว  ?         
อะไรชื่อวาถูกเกลียวน้ําวนวนไว ?   อะไรชื่อวาเนาเสียเองในภายใน ?” 

     ภิกษุ ท. !  
 คําวา “ฝงใน”  เปนช่ือของ  อายตนะภายใน ๖.     
 คําวา “ฝงนอก”  เปนช่ือของ อายตนะภายนอก ๖.   
 คําวา “จมเสียในทามกลาง”  เปนชื่อของ  
นันทิราคะ   (ความกําหนัดดวยความเพลิน).     
 คําวา “ขึ้นไปติดแหงอยูบนบก”  เปนช่ือของ    
อัส๎มิมานะ (ความสําคัญวาเรามี เราเปน).  
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 คําวา “ถูกมนุษยจับไว” ไดแก ภิกษุในกรณีนี้เปน
ผูระคนดวยพวกคฤหัสถ เพลิดเพลินดวยกัน, โศกเศรา
ดวยกัน, มีสุขเมื่อคฤหัสถเหลานั้นมีสุข, เปนทุกขเม่ือคฤหัสถ
เหลานั้นเปนทุกข, ประกอบการงานในกิจการท่ีบังเกิดขึน้
แกคฤหัสถเหลานั้นดวยตน, ภิกษนุี้ เราเรียกวา ผูถูกมนุษย
จับไว.      
 คําวา  “ถูกอมนุษยจับไว”  ไดแก ภิกษุบางรูปใน
กรณีนี้ประพฤติพรหมจรรย โดยตั้งความปรารถนาเทพ
นิกายชัน้ใดชัน้หนึ่ง วา “ดวยศีลนี้  หรือวตัรนี้ หรือวาดวย
ตบะน้ี  เราจกัไดเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ  หรือเปนเทวดา
ผูมีศักดานอยอยางใดอยางหน่ึง”  ดังนี,้  ภิกษนุี้ เราเรียกวา 
ผูถูกอมนุษยจบัไว.    
 คําวา   “ถูกเกลียวน้ําวนวนไว”  เปนชื่อของ   
กามคุณ ๕. 
 “ภิกษุเปนผูเนาเสียเองในภายใน” คืออยางไรเลา ?   
คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก 
ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดท่ีตนเองนึกแลว ก็กิน
แหนงตัวเอง มีการกระทําท่ีตองปกปดซอนเรน ไมใช
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สมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติพรหมจรรย    
ก็ปฏิญญาวาเปนคนประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน 
เปยกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย. 
ภิกษนุี้ เราเรียกวา  ผูเนาเสียเองในภายใน แล. 

สฬา. ส˚.  ๘/๒๒๓/๓๒๒.   



๗๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

กระดองของบรรพชิต 
 

    ภิกษุ ท. ! เร่ืองเคยมีมากอน :  เตาตัวหนึ่งเท่ียว
หากินตามริมธารในตอนเย็น, สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็
เท่ียวหากนิตามริมธารในตอนเย็นเชนเดียวกัน,  เตาตัวนัน้
ไดเห็นสุนัขจิ้งจอกซ่ึงเท่ียวหากิน (เดินเขามา) แตไกล,     
คร้ันแลวจึงหดอวัยวะท้ังหลาย มีศีรษะเปนที่หา เขาใน
กระดองของตนเสีย  เปนผูขวนขวายนอยนิ่งอยู.   แมสุนัข
จิ้งจอกกไ็ดเหน็เตา ตวัท่ีเท่ียวหากนินัน้แตไกลเหมือนกนั,    
คร้ันแลวจึงเดนิตรงเขาไปท่ีเตา คอยชองอยูวา “เม่ือไรหนอ  
เตาจักโผลอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งออก  ในบรรดาอวยัวะ
ท้ังหลาย มีศีรษะเปนท่ีหา แลวจักกัดอวัยวะสวนนั้น  
คราเอาออกมากินเสีย”  ดังนี.้ ภิกษุ ท. !  ตลอดเวลาท่ีเตา
ไมโผลอวัยวะออกมา สุนัขจ้ิงจอกก็ไมไดโอกาส  ตองหลีก
ไปเอง; 
    ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : มารผูใจบาป ก็คอย
ชองตอพวกเธอทั้งหลาย ติดตอไมขาดระยะอยูเหมือนกัน
วา   “ถาอยางไร  เราคงไดชอง  ไมทางตา  ก็ทางหู  หรือ
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ทางจมูก  หรือทางล้ิน  หรือทางกาย  หรือทางใจ”  ดังนี้.         
ภิกษุ ท. !      เพราะฉะนั้นในเร่ืองนี้   พวกเธอท้ังหลาย   
จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยูเถิด;  ได
เห็นรูปดวยตา,  ไดฟงเสียงดวยหู, ไดดมกลิ่นดวยจมูก,    
ไดลิ้มรสดวยลิ้น,  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,  หรือได
รูธรรมารมณดวยใจแลว จงอยาไดถือเอาโดยลักษณะท่ี
เปนการรวบถือท้ังหมด,    อยาไดถือเอาโดยลักษณะท่ีเปน
การแยกถือเปนสวน ๆเลย;    สิ่งที่เปนอกุศลลามก คือ 
อภ ิชฌาและโทมนัส  จะพึงไหลไปตามบุคคลผู ไม
สํารวมตา   หู   จมูก   ลิ้น  กาย  ใจ  เพราะการไมสํารวม
อินทรียใดเปนเหตุ,   พวกเธอท้ังหลายจงปฏิบัติเพื่อการ
ปดกั้นอินทรียนั้นไว,   พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและ 
ถึงความสํารวมตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เถิด. 
 ภิกษุ ท. ! ในกาลใดพวกเธอท้ังหลาย   จักเปน
ผู คุมครองทวารในอินทรีย ท้ังหลายอยู;   ในการนั้น     
มารผูใจบาป  จักไมไดชองแมจากพวกเธอทั้งหลาย   และ
จักตองหลีกไปเอง,   เหมือนสุนัขจิ้งจอก  ไมไดชองจาก
เตา  ก็หลีกไปเอง  ฉะนั้น. 
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“เตาหดอวัยวะไวในกระดอง  ฉันใด, 
ภิกษุพึงตัง้มโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ) ไวในกระดอง 

กลาวคือ  อารมณแหงกัมมัฏฐาน  ฉันนั้น. 
เปนผูท่ีตณัหาและทิฏฐิไมอิงอาศัยได, 

ไมเบียดเบียนผูอ่ืน, ไมกลาวรายตอใครท้ังหมด, 
เปนผูดับสนิทแลว”  ดังนี้  แล. 

 

สฬา. ส˚. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐.                   
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ผูมีหลักเสาเข่ือน 
 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมีสังวรนั้น   เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เม่ือเห็นรูป
ดวยตา,  ฟงเสียงดวยห,ู  ดมกล่ินดวยจมูก,  ล้ิมรสดวยล้ิน,   
สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจ;  ก็ไมสยบ
อยูในอารมณท่ีนารัก ไมเคียดแคนในอารมณอันไมนารัก   
เปนผูตั้งไวซ่ึงกายคตาสติ  มีจิตหาประมาณไมได,  ยอมรู
ตามท่ีเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนท่ีดบั
แหงบาปอกุศลท่ีเกิดแลวแกเขานั้นโดยส้ินเชิง. 

  ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด 
อันมีท่ีอยูอาศัยตางกนั มีท่ีเที่ยวหากนิตางกนั มาผูกรวมกนั
ดวยเชือกอันม่ันคง คือ เขาจับงูมาผูกดวยเชือกเหนียว
เสนหนึ่ง, จับจระเข, จับนก, จับสุนัขบาน, จับสุนัขจ้ิงจอก     
และจับลิงมาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง ๆ คร้ันแลวนําไป
ผูกไวกับเสาเขือ่นหรือเสาหลักอีกตอหนึง่. ภกิษ ุท. !   คร้ังนัน้
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สัตวท้ังหกชนิดเหลานั้นมีท่ีอาศัยและท่ีเท่ียวตาง ๆ กัน  
ก็ยื้อแยงฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสูท่ีอาศัยและท่ีเท่ียวของตน ๆ :   
งูจะเขาจอมปลวก, จระเขจะลงน้ํา, นกจะบินข้ึนไปในอากาศ,  
สุนัขจะเขาบาน, สุนัขจิ้งจอกจะไปปาชา และลิงกจ็ะไปปา.  
ภิกษุ ท. !   ในกาลใดแล ความเปนไปภายในของสัตว
ท้ังหกชนิดเหลานั้น มีแตความเม่ือยลาแลว, ในกาลนัน้ 
มันท้ังหลายกจ็ะพึงเขาไปยนืเจา นั่งเจา นอนเจา, อยูขาง
เสาเข่ือนหรือเสาหลักนั้นเอง. ขอนี้ฉันใด; 

    ภิกษุ ท. ! ภิกษุรูปใด  ไดอบรมกระทําใหมากใน
กายคตาสติแลว    
 ตา ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปท่ีนาพอใจ, 
รูปท่ีไมนาพอใจ  ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;   
 หู ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงท่ีนาฟง, 
เสียงท่ีไมนาฟง  ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;    
 จมูก ก็จะไมฉุดเอาภกิษุนัน้ไปหากล่ินท่ีนาสูดดม,    
กล่ินท่ีไมนาสูดดม กไ็มเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;



ตามรอยธรรม  ๗๗ 

 

 ล้ิน ก็จะไมฉุดเอาภกิษุนัน้ไปหารสที่นาชอบใจ, 
รสท่ีไมนาชอบใจ  ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; 
 กาย ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่นา
ยั่วยวนใจ, สัมผัสท่ีไมนายั่วยวนใจ ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึก
อึดอัดขยะแขยง;  
 และใจ ก็จะไมฉุดเอาภิกษนุั้นไปหาธรรมารมณท่ี
นาถูกใจ, ธรรมารมณท่ีไมนาถูกใจ ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึก
อึดอัดขยะแขยง;   ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.   
  
 ภิกษุ ท. !     ภิกษุผูมีสังวร  เปนอยางนี้.  

    ภิกษุ ท. ! คําวา “เสาเขื่อนหรือเสาหลัก” นี้
เปนคําเรียกแทนชื่อแหง “กายคตาสติ” 

   ภิกษุ ท. ! เพราะฉะน้ันในเร่ืองนี้ พวกเธอทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไววา “กายคตาสตขิองเราท้ังหลาย จักเปน
ส่ิงท่ีเราอบรมกระทําใหมาก กระทําใหเปนยานเคร่ืองนาํไป  



๗๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

กระทําใหเปนของท่ีอาศัยได เพียรตั้งไวเนือง  ๆ เพียร
เสริมสรางโดยรอบคอบ เพียรปรารภสมํ่าเสมอดวยดี”  
ดังนี้.      
 ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไว 
อยางนี้  แล. 

สฬา. ส˚. ๑๘/๒๔๗/๓๕๙.  



ตามรอยธรรม  ๗๙ 

 

วิหารธรรมที่ทรงอยูมากที่สุด กอนตรัสรู 

 ภิกษุ ท. ! ความหว่ันไหวโยกโคลงของกาย หรือ
ความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ยอมมีข้ึนไมไดดวย
อํานาจแหงการเจริญทําใหมากซ่ึงสมาธิใด  สมาธินั้นภกิษุ
ยอมจะไดโดยไมหนกัใจ ไดโดยไมยาก โดยไมลําบากเลย. 

 ภิกษุ ท. ! ความหว่ันไหวโยกโคลงของกาย หรือ
ความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ยอมมีข้ึนไมไดดวย
อํานาจแหงการเจริญทําใหมากซ่ึงสมาธิไหนกันเลา ?       
 ภิกษุ ท. ! ความหว่ันไหวโยกโคลงของกาย หรือ
ความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ยอมมีขึ้นไมได 
ดวยอํานาจแหงการเจริญทําใหมากซ่ึง อานาปานสติสมาธิ. 

 ภิกษุ ท. ! เ มื ่อบุค คล เ จ ริญ ทํา ใหม า ก ซึ่ง  
อานาปานสติสมาธิอยู อยางไรเลา ความหวั่นไหวโยก
โคลงของกาย หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม 
ยอมมีข้ึนไมได ? 



๘๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ไปสูปา หรือโคนไม  หรือ 
เรือนวางก็ตาม แลวนั่งคูขาเขามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดํารงสติ
เฉพาะหนา ภิกษุนั้นหายใจเขาก็มีสติ หายใจออกก็มีสติ. 

 เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว,      
เม่ือหายใจออกยาว   ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว. 

 เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวาเราหายใจเขาส้ัน,        
เม่ือหายใจออกส้ัน   ก็รูชัดวาเราหายใจออกส้ัน. 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษา โดยหลักวา “เรา
จักเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง  หายใจเขาอยู”, วา  
“เราจักเปนผูรูพรอมเฉพาะ   ซ่ึงกายท้ังปวงหายใจออกอยู”. 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา “เราจัก
เปนผูทํากายสังขารใหสงบรํางับอยู หายใจเขาอยู”, วา 
“เราจักเปนผูทํากายสังขารใหสงบรํางับอยู  หายใจออกอยู”. 

เธอยอมทําการฝกหัดศึกษา  โดยหลักวา   “เราจัก
เปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซ่ึงปติ  หายใจเขาอยู”, วา   “เราจัก
เปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซ่ึงปติ  หายใจออกอยู”. 



ตามรอยธรรม  ๘๑ 

 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษา โดยหลักวา “เราจัก
เปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจเขาอยู”,  วา  “เราจัก
เปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซ่ึงสุข  หายใจออกอยู”. 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา “เราจัก
เปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร หายใจเขาอยู”, วา 
“เราจักเปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร หายใจออกอยู”.    

เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา “เราจัก
เปนผูทําจิตตสังขารใหสงบรํางับอยู หายใจเขาอยู”, วา  
“เราจักเปนผูทําจิตตสังขารใหสงบรํางับอยู หายใจออกอยู”. 

เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา “เราจัก
เปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซ่ึงจิต  หายใจเขาอยู”,  วา  “เราจัก
เปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซ่ึงจติ  หายใจออกอยู”. 

เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา  “เราจัก
เปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู  หายใจเขาอยู”,  วา  “เราจัก
เปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู  หายใจออกอยู”. 



๘๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา  “เราจัก
เปนผูดํารงจิตใหตั้งมั่นอยู  หายใจเขาอยู”,  วา “เราจัก
เปนผูดํารงจิตใหตั้งม่ันอยู  หายใจออกอยู”.    

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา “เราจัก
เปนผูทําจิตใหปลอยอยู หายใจเขาอยู”,  วา “เราจัก
เปนผูทําจิตใหปลอยอยู  หายใจออกอยู”. 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา “เราจัก
เปนผูมองเห็นความไมเท่ียง  หายใจเขาอยู”,  วา     “เราจัก
เปนผูมองเห็นความไมเท่ียง  หายใจออกอยู”. 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา  “เราจัก
เปนผูมองเห็นความจางคลาย  หายใจเขาอยู”,     วา    “เรา
จักเปนผูมองเห็นความจางคลาย  หายใจออกอยู”. 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา  “เราจัก
เปนผูมองเห็นความดับไมเหลือ หายใจเขาอยู”, วา                   
“เราจักเปนผูมองเห็นความดบัไมเหลือ  หายใจออกอยู”.  



ตามรอยธรรม  ๘๓ 

 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาโดยหลักวา “เราจัก
เปนผูมองเห็นความสลัดคืน  หายใจเขาอยู”,  วา  “เราจกั
เปนผูมองเห็นความสลัดคืน  หายใจออกอยู”.   ดังนี้.   

 ภิกษุ ท. ! เ ม่ื อ บุคคล เ จ ริญ ทํ า ให ม า ก ซึ ่ง        
อานาปานสติสมาธิอยูอยางนี้แล  ความหวั่นไหวโยกโคลง
ของกาย   หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม  
ยอมมีข้ึนไมได.   ---- ฯลฯ ---- 

 ภิกษุ ท. ! แมเราเองก็เหมือนกัน    
ในกาลกอนแตการตรัสรู    ยงัไมไดตรัสรู     
ยังเปนโพธิสัตวอยู   ยอมอยูดวยวิหารธรรม   
คืออานาปานสติสมาธินี้เปนสวนมาก.    
เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมน้ีเปนสวนมาก  
กายก็ไมลําบาก  ตาก็ไมลําบาก  
และจิตของเราก็หลุดพนจากอาสวะ  
 เพราะไมมีอุปาทาน. 



๘๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้นในเร่ืองนี้   ถาภิกษหุวงั
วากายของเราก็อยาลําบาก  ตาของเราก็อยาลําบาก  และ
จิตของเราก็จงหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมมีอุปาทานเถิด        
ดังนี้แลว; ภิกษุนั้นจงทําในใจ ซ่ึงอานาปานสติสมาธินี้  
ใหเปนอยางดี. 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๓๙๙,๔๐๑/๑๓๒๔,๑๓๒๙.  

(ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน ปรารภพระมหากัปปนะ เขาสมาธินั่งน่ิง           
ไมไหวติง จนเปนปกตินิสัย.)            



ตามรอยธรรม  ๘๕ 

 

วิหารธรรมที่ทรงอยูมากตลอดพรรษา 

และทรงสรรเสริญมาก 
                 
 ภิกษุ ท. ! ถาพวกปริพพาชกเดียรถียอ่ืน  จะพึง
ถามเธอท้ังหลายอยางนีว้า  “ทานผูมีอายุ !  พระสมณโคดมทรง

อยูจําพรรษาสวนมาก   ดวยวิหารธรรมไหนเลา ?”  ดังนี้. 
     ภิกษุ ท. ! เม่ือพวกเธอถูกถามอยางนี้แลว  พึง
ตอบแกพวกปริพพาชกเดียรถียอ่ืนเหลานั้น อยางนี้วา   
“ทานผูมีอาย ุ ! พระผูมีพระภาคทรงอยูจําพรรษาสวนมาก
ดวยวิหารธรรม  คือ อานาปานสติสมาธิ แล”  ดังน้ี. 
 ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ เราเปนผูมีสติอยู หายใจเขา,   
มีสติอยู  หายใจออก;  เมื่อหายใจเขายาว ก็รูสึกตัวท่ัวถึงวา 
“เราหายใจเขายาว” ดังนี,้ เม่ือหายใจออกยาว ก็รูสึกตัว
ท่ัวถึงวา “เราหายใจออกยาว” ดังนี้.  
 

 (ทรงแสดง  อานาปานสติจนครบ  ดังมีใจความปรากฏใน    
“วิหารธรรมที่ทรงอยูมากที่สุด กอนตรัสรู”   หนาที่ ๗๙) 
 



๘๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

     ภิกษุ ท. ! เม่ือใครจะกลาววิหารธรรมใดโดยชอบ 
วาเปนอริยวิหารก็ดี พรหมวิหารก็ดี ตถาคตวิหารก็ดี,  
เขาพึงกลาวโดยชอบ ซ่ึงอานาปานสติสมาธินั้น วาเปน     
อริยวิหาร  พรหมวหิาร  ตถาคตวิหาร. 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษุท้ังหลายเหลาใดยังเปนเสขะ  มี
วัตถุประสงคแหงใจ อันยังไมบรรลุแลว   ปรารถนาอยูซ่ึง
โยคักเขมธรรมอันไมมีธรรมอ่ืน ยิ่งกวาอยู; อานาปานสติ
สมาธิ อันภิกษุเหลานั้นเจริญทําใหมากแลว  ยอมเปนไป
เพื่อความส้ินไปแหงอาสวะ. 
  ภิกษุ ท. ! สวนภิกษุ ท้ังหลายเหลาใด  เปน
อรหันตขีณาสพ    มีพรหมจรรยอันอยูจบแลว  มีกิจควรทํา
อันกระทําแลว   มีภาระหนักอันปลงลงแลว  มีประโยชนตน
อันตามบรรลุแลว มีสัญโญชนในภพ  อันส้ินแลว หลุดพน
แลวเพราะรูดวยปญญาโดยชอบ;   อานาปานสติสมาธิ  
อันภิกษุเหลานั้น  เจริญทําใหมากแลว  ก็ยังเปนไปเพื่อ
การอยูเปนสุขในปจจุบันดวย  เพื่อสติสัมปชัญญะดวย. 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๔๑๒/๑๓๖๔.                  



ตามรอยธรรม  ๘๗ 

 

ผูไมประมาทในความตายแทจริง 
 
 ภิกษุ ท. ! มรณสติ  (การระลึกถึงความตาย) 
อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ  
หยั่งลงสูนิพพาน มีนิพพานเปนท่ีสุด. พวกเธอเจริญมรณสติ
อยูบางหรือ ? 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลตอบ และพระผูมีพระภาคไดตรัส
ตอไปวา; 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษพุวกท่ีเจริญมรณสติอยางนี้วา 
“โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงวันหนึ่ง คืนหนึ่งฯ  
ดังนี้ก็ด,ี เราอาจมีชีวิตอยูได  เพียงช่ัวเวลากลางวัน ฯ  ดังนี้
ก็ด,ี  เราอาจมีชีวิตอยูไดเพยีงช่ัวขณะท่ีฉันบิณฑบาตเสร็จ
ม้ือหนึ่งฯ  ดังนี้ก็ดี, เราอาจมีชีวิตอยูไดเพียงช่ัวขณะท่ี
ฉันอาหารเสร็จเพียง ๔-๕ คํา เราพึงใสใจถึงคําสอนของ
พระผูมีพระภาคเจาเถิด การปฏิบัติตามคําส่ังสอนควรทํา
ใหมากแลวหนอ”  ดังนี้กด็,ี   
 ภิกษุเหลานี้  เราเรียกวา ยังเปนผูประมาทอยู       
ยังเจริญมรณสติเพื่อความส้ินอาสวะชาไป. 



๘๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! ฝายภิกษุพวกท่ีเจริญมรณสติ อยางนี้วา  
“โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงช่ัวขณะท่ีฉันอาหารเสร็จ
เพียงคําเดยีว”  ดังนี้ก็ด,ี วา  “โอหนอ เราอาจมีชีวิตอยูได
เพียงชั่วขณะท่ีหายใจเขา แลวหายใจออก  หรือชั่วขณะ
หายใจออกแลวหายใจเขา. เราพึงใสใจถึงคาํสอนของ
พระผูมีพระภาคเจาเถิด, การปฏิบัติตามคําสอนควรทํา
ใหมากแลวหนอ” ดังน้ีก็ด;ี    
 ภิกษุเหลานี้  เราเรียกวา เปนผูไมประมาทแลว,  
เปนผูเจริญมรณสติเพื่อความส้ินอาสวะอยางแทจริง. 
 
 ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้นในเร่ืองนี้   พวกเธอ
ท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไววา    
 “เราท้ังหลาย    จักเปนผูไมประมาทเปนอยู ,      
จักเจริญมรณสติ  เพื่อความสิ้นอาสวะอยางแทจริง”  
ดังนี้.    
 ภิกษุ ท. ! เธอท้ังหลาย  พึงสําเหนียกใจไว
อยางนี้แล. 

อฏก. อ˚. ๒๓/๓๒๗/๑๘๐.             



ตามรอยธรรม  ๘๙ 

 

ทางรอดสําหรับภิกษุไข 
 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษไุขผูมีกําลังนอยรูปใด ไมละจาก
ธรรม ๕ อยาง,  เธอพึงหวังผลอันนี้ได คือเธอจักทําใหแจง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความ
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  
เขาถึงแลวแลอยู  ตอกาลไมนานเลย. 
 ธรรม ๕ อยางอะไรบางเลา ?   ๕ อยางคือ :- 
 (๑) เปนผูพิจารณาเห็น  ความไมงามในกายอยู
เปนประจํา; 
 (๒) เปนผูท่ีมีการกําหนดหมาย ความเปนปฏิกูล
ในอาหาร  อยูเปนประจํา; 
 (๓) เปนผูท่ีมีการกําหนดหมาย ความไมนายินดี
ในโลกท้ังปวงอยูเปนประจํา; 
 (๔)  เปนผูท่ีมีการกําหนดหมาย  ความไมเท่ียงใน
สังขารท้ังปวงอยูเปนประจํา; 
 (๕) มีสติอันตนเขาไปตัง้ไวดีแลวในกาย แลวเห็น
การเกิดดับ ในภายใน. 



๙๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุไขผูมีกําลังนอยรูปใด  ไมละจาก
ธรรม ๕ อยางเหลานี้,   เธอพึงหวังผลอันนี้ได  คือเธอจัก
ทําใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  
เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน  เขาถึงแลวแลอยู  ตอกาลไมนานเลยแล. 

 

ปฺจก. อ˚. ๒๒/๑๖๐/๑๒๑.  
              

 
 
 
 

 



ตามรอยธรรม  ๙๑ 

 

เมื่อ “เธอ”  ไมมี ! 
 
 พาหิยะ !  

เม่ือใดเธอเห็นรูปแลว   สักวาเห็น,  
ไดฟงเสียงแลว   สักวาฟง,      
ไดกล่ินแลว   ก็สักวาดม,     
ไดล้ิมรสแลว   ก็สักวาล้ิม,     
ไดสัมผัสทางผิวกายแลว   ก็สักวาสัมผัส,    
ไดรูแจงธรรมารมณ   ก็สักวาไดรูแจงแลว,   
เม่ือนั้น “เธอ” จักไมมี.  
  
เม่ือใด “เธอ” ไมมี,  
เม่ือนั้นเธอก็ไมปรากฏในโลกนี้,   
ไมปรากฏในโลกอ่ืน,   
ไมปรากฏในระหวางแหงโลกท้ังสอง, 
 นั่นแหละ คือท่ีสุดแหงทุกข. 

 

อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.        



๙๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ความดับทุกขมี เพราะความดับแหงนันทิ 
 
 ปุณณะ ! รูปท่ีเห็นดวยตาก็ด,ี   เสียงท่ีฟงดวย
หูก็ดี, กล่ินท่ีดมดวยจมูกก็ดี, รสท่ีล้ิมดวยล้ินก็ดี,    
โผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกายก็ดี,  ธรรมารมณท่ีรูแจงดวย
ใจกด็ี อันเปนส่ิงท่ีนาปรารถนา นารักใคร  นาพอใจ เปนท่ี
ยวนตายวนใจใหรัก เปนท่ีเขาไปต้ังอาศัยอยูแหงความใคร   
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู; ภิกษุยอมไม
เพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไมเมาหมก ซ่ึงอารมณมีรูป
เปนตนนั้น. เม่ือภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ 
ไมเมาหมกซ่ึงอารมณ มีรูปเปนตนนัน้อยู, นันทิ (ความเพลิน) 
ยอมดับไป. 
 

 ปุณณะ ! เรากลาววา  “ความดับไมมีเหลือ  
ของทุกขมีได   เพราะความดับไมเหลือของความเพลิน” 
ดังนี้แล. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๒/๗๕๖.             
                     



ตามรอยธรรม  ๙๓ 

 

อาการดับแหงตัณหาในนามแหงนันทิ 
 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษนุั้นเห็นรูปดวยตาแลว  ยอมไม
กําหนัดยินดีในรูป  อันมีลักษณะเปนท่ีตั้งแหงความรัก;    
ยอมไมขัดเคืองในรูป อันมีลักษณะเปนท่ีตั้งแหงความ
เกลียดชัง;   เปนผูอยูดวยสติเปนไปในกาย  อันตนเขาไป
ตั้งไวแลว มีจติหาประมาณมิไดดวย ยอมรูชัดตามเปนจริง
ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนธรรมท่ีดับโดยไมเหลือ
แหงธรรมอันเปนบาปอกุศลท้ังหลายดวย. ภิกษนุั้น  เปนผู
ละเสียไดแลว ซ่ึงความยินดีและความยินรายอยางนีแ้ลว,  
เสวยเวทนาใด ๆ อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม ไมเปน
ทุกขไมเปนสุขก็ตาม, ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ  
ไมเมาหมกอยูในเวทนานัน้ ๆ. 
 เม่ือภิกษุนั้น ไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ   
ไมเมาหมกอยูในเวทนานัน้ ๆ,  นันทิ (ความเพลิน) ใน
เวทนาทั้งหลายเหลานัน้ ยอมดับไป.   เพราะความดบัแหง
นันทิของภกิษนุั้น   จึงมีความดับแหงอุปาทาน;   เพราะมี



๙๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ; เพราะมี
ความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ; เพราะมีความดบั
แหงชาติ  ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส
ท้ังหลาย จึงดับส้ิน ความดับลงแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้   
ยอมมีดวยอาการอยางนี.้  
 (ในกรณีแหงการไดยินเสียงดวยหู รูสึกกล่ินดวยจมูก 
ล้ิมรส ดวยล้ิน  ถูกตองสัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกาย  และรูแจง
ธรรมารมณดวยใจ ก็ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน) 
 

 ภิกษุ ท. ! เธอจงทรงธรรมะน้ีไว ในฐานะที่
เปนธรรมที่ทําความหลุดพน เพราะความส้ินไปแหงตัณหา 
ซ่ึงเรากลาวไวโดยสังเขป. 
 

มู. ม. ๑๒/๔๙๔/๔๕๘.                                 
           

 
 
 
 

 



ตามรอยธรรม  ๙๕ 

 

ผูแบกของหนัก 
 
 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงของหนัก ผูแบกของหนัก  
และการแบกของหนัก แกพวกเธอ, เธอท้ังหลายจงฟง
ขอความนั้น. 
 

 ภิกษุ ท. ! อะไรเลาชื่อวาของหนัก ?   
 ภิกษุ ท. ! อุปาทานักขันธท้ังหานั้นแหละ    
   เรากลาววาเปนของหนัก.      
 

 อุปาทานักขันธท้ังหา เหลาไหนเลา ?    คือ :- 
ขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยดึม่ัน  คือ รูป,    
ขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยดึม่ัน  คือ เวทนา,   
ขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยดึม่ัน  คือ สัญญา,   
ขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยดึม่ัน  คือ สังขาร,      
และขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยดึม่ัน คือ วิญญาณ.  
 

 ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา  ของหนัก. 



๙๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! อะไรเลาชื่อวาผูแบกของหนกั ? 
 ภิกษุ ท. !  
บุคคล (ตามสมมติ) นั้นแหละ เราเรียกวาผูแบกของหนัก
เขามีช่ืออยางนี้  มีโคตรอยางนั้น  ตามท่ีรูกันอยู.    
 

 ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา  ผูแบกของหนัก. 
 
 

 ภิกษุ ท. ! อะไรเลาชื่อวาการแบกของหนัก ? 
 ภิกษุ ท. ! ตัณหาอันใดท่ีทําใหมีการเกิดอีก  
อันประกอบดวยความกําหนัด เพราะอํานาจแหงความเพลิน  
ซึ่งมีปกติทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ  ไดแก  
ตัณหาในกาม  ตัณหาในความมีความเปน ตัณหาในความ
ไมมีไมเปน.    
 

 ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา  การแบกของหนัก. 
 

ขนฺธ. ส˚. ๑๗/๓๒/๔๙-๕๑.                
             



ตามรอยธรรม  ๙๗ 

 

ดับตัณหา  คือปลงภาระหนักลงได 
 
 ภิกษุ ท. !  
 การปลงภาระหนักลงเสียได  เปนอยางไรเลา ?    
 

 ภิกษุ ท. !  
 ความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไป  
 โดยไมเหลือของตัณหานั้น  นั่นเทียว,   
 ความละไปของตัณหาน้ัน,     
 ความสลัดกลับคืนของตัณหาน้ัน,    
 ความหลุดออกไปของตัณหาน้ัน,   

และความไมมีท่ีอาศัยอีกตอไปของตัณหานัน้  
อันใด.   

 

 ภิกษุ ท. ! อันนี้เราเรียกวา   
 การปลงภาระหนักลงเสียได  ดังนี้. 
 
 



๙๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสพุทธวจนนี้    
 ซ่ึงเปนคํารอยกรองสืบตอไป :  
 

 “ขันธท้ังหาเปนของหนัก ! 
 บุคคลแหละ  เปนผูแบกของหนักพาไป. 
 การแบกถือของหนักเปนความทุกขในโลก. 
 การปลงภาระหนักเสียได  เปนความสุข. 
 พระอริยเจาปลงภาระหนักลงเสียแลว. 
 ท้ังไมหยิบฉวยเอาของหนักอันอ่ืนขึ้นมาอีก. 
 ก็เปนผูถอนตัณหาขึ้นไดกระทั่งราก (อวิชชา); 
 เปนผูหมดส่ิงปรารถนา ดับสนิทไมมีสวนเหลือ”   

ดังนี้. 
 

ขนฺธ. ส˚. ๑๗/๓๒/๕๒-๕๓.  
              

  
 
 

 

 



ตามรอยธรรม  ๙๙ 

 

ตองทองเที่ยวมาแลว เพราะไมรูอริยสัจสี่ 
 
   ภิกษุ ท. ! เพราะไมรูถึง ไมแทงตลอด ซ่ึง
อริยสัจส่ีอยาง เราและพวกเธอท้ังหลาย จึงทองเท่ียวไป
แลวในวัฏฏสงสาร  ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 
 

 ภิกษุ ท. ! เพราะไมรูถึง เพราะไมแทงตลอด
ซ่ึงอริยสัจส่ีอยางเหลาไหนเลา ?   ส่ีอยางคือ :-  
อริยสัจคือ  ทุกข,    
อริยสัจคือ  เหตุใหเกิดทุกข,    
อริยสัจคือ  ความดับไมเหลือแหงทุกข,      
อริยสัจคือ  ทางดําเนนิใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.   
 

 ภิกษุ ท. ! เพราะไมรูถึง ไมแทงตลอด ซ่ึง
อริยสัจส่ีประการเหลานี้แล, เราและพวกเธอท้ังหลาย จึง
ไดทองเท่ียวไปแลวในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนาน       
ถึงเพียงนี้.    
 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.   



๑๐๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ที่สุดแหงการทองเที่ยวของพระองค 
 
 

เม่ือเรายังคนไมพบแสงสวาง, 
มัวเสาะหานายชางปลูกเรือนอยู, 
ไดทองเท่ียวไปในสังสารวัฏ   

กลาวคือ 
ความเกดิแลวเกิดอีกเปนอเนกชาติ. 
ความเกดิ  เปนทุกขรํ่าไปทุกชาติ. 

 
 
 

แนะนายชางผูปลูกสรางเรือน ! 
เรารูจักเจาเสียแลว, 

เจาจักสรางเรือนใหเรา  ตอไปอีกไมได, 
โครงเรือนของเจา  เราหักเสียยับเยนิหมดแลว. 

 
 
 
 



ตามรอยธรรม  ๑๐๑ 

 

ยอดเรือนเราขยี้เสียแลว. 
จิตของเรา  ถึงความเปนธรรมชาติ 

ท่ีอารมณจะยแุหย  ยัว่เยา  ไมไดเสียแลว 

มันไดถึงแลว  ซ่ึงความหมดอยากทุกอยาง. 
 
 

ธ. ขุ.  ๒๕/๓๕/๒๑.    
              

  (พระวาจาซึ่งทรงเปลงขึ้นทันที ในขณะที่ทรงรูสึก
พระองควา  ไดสิ้นตัณหาแลว) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
นายชางผูปลูกเรือน  คือ  ตัณหา 
ผูกอสรางอัตตภาพโครงเรือน  คือ  กิเลส  ที่เหลือเปนเชื้อใหเกิดใหม 
ยอดเรือน  คือ  อวชิชา 



๑๐๒ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

“สิ่งน้ัน” หาพบในกายนี้ 
 
 “แนะเธอ !     ท่ีสุดโลกแหงใด  อันสัตวไมเกิด  
ไมแก  ไมตาย  ไมจุติ  ไมอุบัติ;    
 

 เราไมกลาววา  
  ใคร ๆ  อาจรู  อาจเห็น  อาจถึงท่ีสุดแหงโลกนั้น   
 ไดดวยการไป. 
 

 “แนะเธอ !  
 ในรางกายท่ียาวประมาณวาหนึ่ง    
 ท่ียังประกอบดวยสัญญาและใจนี้เอง,    
 เราไดบัญญัติโลก,    
 เหตุใหเกิดโลก,     
 ความดับสนิทไมเหลือของโลก,    

และทางดําเนนิใหถึงความดบัสนิทไมเหลือของ
โลกไว”  ดังน้ีแล. 
 

จตุกฺก. อ˚. ๒๑/๖๒/๔๕.       



ตามรอยธรรม  ๑๐๓ 

 

ทรงมีความชราทางกายภาพ 
เหมือนคนทั่วไป 

 

        (ลําดบันัน้ พระอานนทผูมีอายุ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวลูบคลําทั่วพระกายของผูมีพระภาคอยู  
พลางกลาวถอยคํานี้วา) 
      “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอนี้นาอัศจรรย; ขอนี้ไมเคยมี
มากอน.  ขาแตพระองคผูเจริญ !   บัดนี้ฉววีรรณของพระผูมีพระภาค   
ไมบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนแตกอน   และพระกายก็เห่ียวยนหยอนยาน    
มีพระองคคอมไปขางหนา อนิทรียทั้งหลายก็เปลี่ยนเปนอยางอื่นไปหมด  
ทั้งพระจักษุ   โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ” 
 

        อานนท ! นั่นตองเปนอยางนั้น คือ 
ความชรามี (ซอน)  อยูในความหนุม,  
ความเจ็บไขมี (ซอน)  อยูในความไมมีโรค,  
ความตายมี (ซอน)  อยูในชีวติ;     
ฉวีวรรณจึงไมบริสุทธ์ิผุดผองเสียแลว   
และกายก็เหี่ยวยนหยอนยาน   ตัวคอมไปขางหนา  
อินทรียท้ังหลายก็เปล่ียนเปนอยางอ่ืนไปหมด ท้ังตา ห ู 
จมูก  ล้ิน  กาย  ดังน้ี. 



๑๐๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

        พระผูมีพระภาคคร้ันตรัสคํานี้แลว ไดตรัส
ขอความนี้ (เปนคํากาพยกลอน)  อีกวา : 
                  

โธเอย !  ความแกอันชั่วชาเอย ! 
ความแกอันทําความนาเกลียดเอย ! 

กายท่ีนาพอใจ  บัดนี้ก็ถูกความแกย่ํายีหมดแลว 
แมใครจะมีชีวิตอยูตั้งรอยป 

ทุกคนก็ยังมีความตาย  เปนท่ีไปในเบื้องหนา 
ความตายไมยกเวนใหแกใคร ๆ  มันย่ํายีหมดทุกคน. 

 

มหาวาร. ส˚. ๑๙/๒๘๗/๙๖๓. 
            

 
 



ตามรอยธรรม  ๑๐๕ 

 

ทรงประกาศธรรม 
เน่ืองดวยการปลงอายุสังขาร 

 

     ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาใดท่ีเราแสดงแลว   ดวย
ปญญาอันยิ่ง   ธรรมเหลานั้นพวกเธอพึงเรียนเอาใหดี   พึง
เสพใหท่ัว พงึเจริญทําใหมาก โดยอาการท่ีพรหมจรรย
(คือศาสนานี้) จักม่ันคง ตั้งอยูไดตลอดกาล, ขอนั้นจัก
เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน    เพื่อความสุขแก
มหาชน,    เพือ่อนุเคราะหโลก,    เพื่อประโยชน    เพือ่
ความเกื้อกูล    เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย. 
 

 ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาไหนเลา ท่ีเราแสดงแลว
ดวยปญญาอันยิ่ง ฯลฯ,  คือ :-  
 สติปฏฐานส่ี  สัมมัปธานสี่  อิทธิบาทสี่ 
 อินทรียหา  พละหา   
 โพชฌงคเจ็ด  อริยมรรคมีองคแปด. 
 

 ภิกษุ ท. ! บัดนี้เราจักเตือนทานท้ังหลายวา :  
สังขารท้ังหลาย   มีความเส่ือมเปนธรรมดา  พวกเธอจงให 



๑๐๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด, การปรินพิพานของตถาคต  
จักมีในกาลไมนานเลย ตถาคตจักปรินิพพาน โดยกาลลวงไป
แหงสามเดือนนี้. 
 สัตวท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนคนหนุมและคนแก, ท้ังท่ี
เปนคนพาล และบัณฑิต, ท้ังที่ม่ังมีและยากจน ลวนแตมี
ความตาย เปนท่ีไปถึงในเบื้องหนา, เปรียบเหมือนภาชนะดิน 
ท่ีชางหมอปนแลว ท้ังเล็กและใหญ,  ท้ังท่ีสุกแลวและยังดิบ 
ลวนแตมีการแตกทําลายเปนท่ีสุด ฉันใด; ชีวิตแหงสัตว
ท้ังหลาย ก็มีความตายเปนเบ้ืองหนา ฉันนัน้.      
 วัยของเราแกหงอมแลว ชีวิตของเราริบหร่ีแลว 
เราจักละพวกเธอไป สรณะของตัวเองเราไดทําไวแลว,  
ภิกษุ ท. !   พวกเธอจงเปนผูไมประมาท  มีสติ  มีศีล
เปนอยางดี  มีความดําริอันตัง้ไวแลวดวยด ี  ตามรักษาซ่ึง
จิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี,้ ภิกษุใดเปนผูไมประมาทแลว  
จักละชาติสงสาร  ทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
 

มหา. ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๖.  



ตามรอยธรรม  ๑๐๗ 

 

ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเรา 
 
        “อยาเลย  วักกลิ !      
 ประโยชนอะไรดวยการเห็นกายเนานี้.      
 วักกลิ !      
 ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา,   
 ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นเห็นธรรม.    
 วักกลิ !      
 เพราะวาเม่ือเห็นธรรมอยู  ก็คือเห็นเรา,    
 เม่ือเห็นเราอยู  ก็คือเห็นธรรม”        
 

ขนฺธ.  ส˚.  ๑๗/๑๔๖/๒๑๖.  
             

 

    ภิกษุ ท. ! แมภิกษุจับชายสังฆาฏิ เดินตาม
รอยเทาเราไปขางหลัง ๆ. แตถาเธอนั้น มากไปดวยอภิชฌา   
มีกามราคะกลา มีจิตพยาบาท มีความดาํริแหงใจเปนไป
ในทางประทุษราย  มีสติหลงลืม  ไมมีสัมปชัญญะ มีจิต
ไมเปนสมาธิ  แกวงไปแกวงมา  ไมสํารวมอินทรีย  แลวไซร;  



๑๐๘ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ภิกษุนั้นชื่อวาอยูไกลจากเรา แมเราก็อยูไกลจากภิกษุนั้น 
โดยแท.  
 ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?   
 ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเหตุเพราะวา  
ภิกษุนั้นไมเห็นธรรม เม่ือไมเห็นธรรม  ก็ชื่อวาไมเห็นเรา. 
 
       ภิกษุ ท. ! แมภิกษุนั้นจะอยูหาง (จากเรา) ตั้ง
รอยโยชน แตถาเธอนั้น ไมมากไปดวยอภิชฌา ไมมี
กามราคะกลา ไมมีจิตพยาบาท ไมมีความดําริแหงใจ
เปนไปในทางประทุษราย มีสติตัง้ม่ัน มีสัมปชัญญะ มีจิต
เปนสมาธิ ถึงความเปนเอกัคคตา สํารวมอินทรีย แลวไซร;    
ภิกษุนั้นชื่อวาอยูใกลกับเรา แมเราก็อยูใกลกับภิกษุนั้น 
โดยแท.  
 ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?                     
 ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา  
ภิกษุนั้นเห็นธรรม   เม่ือเห็นธรรม  ก็ชื่อวาเห็นเรา  แล.     
 

อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๐/๒๗๒.  



ตามรอยธรรม  ๑๐๙ 

 

ถุงธรรม 
 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียน
ปริยัติธรรม (นานาชนิด) คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ  
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ,   
แตเธอไมใชวันท้ังวันใหเปลืองไปดวยการเรียนธรรมนั้น ๆ
ไมเริดรางจากการหลีกเรน, ตามประกอบซ่ึงธรรมเปนเคร่ือง
สงบใจในภายในเนือง ๆ.  ภิกษุอยางนี้แล ชือ่วา ธรรมวิหารี 
(ผูอยูดวยธรรม). 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมากดวยปริยัติ เราก็แสดงแลว, 
ผูมากดวยการบัญญัติเราก็แสดงแลว, ผูมากดวยการสาธยาย
เราก็แสดงแลว, ผูมากดวยความคิดเราก็แสดงแลว, และ
ธรรมวหิารี (ผูอยูดวยธรรม) เรากแ็สดงแลว ดวยประการฉะนี้. 

   ภิกษุ ท. !      
กิจอันใดท่ีศาสดาผูเอ็นดู  แสวงหาประโยชนเก้ือกูล  
อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกท้ังหลาย,    
กิจอันนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอท้ังหลาย.    



๑๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

ภิกษุ ท. ! 

นั่น โคนไมท้ังหลาย 
นั่น เรือนวางท้ังหลาย, 

 

ภิกษุ ท. ! 
เธอท้ังหลาย  จงเพียรเผากิเลส, 

อยาไดเปนผูประมาท, 
เธอท้ังหลาย  อยาเปนผูท่ีตองรอนใจในภายหลังเลย, 
นี่แล  เปนวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนเธอท้ังหลายของเรา. 

 

ปฺจก. อ˚. ๒๒/๙๙/๗๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 



ตามรอยธรรม  ๑๑๑ 

 

การปรินิพพานในปจจุบัน 

 ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุแสดงธรรม    เ พ่ือความ   
เบ่ือหนาย  เพ่ือความคลายกําหนัด  เพ่ือความดับไมเหลือ
แหงชราและมรณะ   อยูไซร;  ก็เปนการสมควร  เพื่อจะเรียก
ภิกษุนั้นวา   “ผูกลาวซ่ึงธรรม”   ดังนี้. 
 ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว   เพื่อความเบื่อหนาย    
เพ่ือความคลายกําหนัด เพ่ือความดับไมเหลือแหงชราและ
มรณะ อยูไซร;  ก็เปนการสมควร เพื่อจะเรียกภกิษุนัน้วา 
“ผูปฏิบตัิแลวซ่ึงธรรมตามสมควรแกธรรม” ดังนี้. 
 ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบ่ือหนาย   
เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือแหงชรา
และมรณะ  ดวยความเปนผูไมยึดม่ันถือม่ัน  อยูแลวไซร;   
ก็เปนการสมควรเพ่ือจะเรียกภิกษุนั้นวา  “ผูบรรลุแลวซ่ึง
นิพพานในปจจุบัน”  ดังนี้. 

(ในกรณีแหง    ชาติ   ภพ   อุปาทาน   ตัณหา   เวทนา   ผัสสะ    
สฬายตนะ   นามรูป   วิญญาณ   สังขาร   และอวิชชา       ก็มีขอความที่กลาว
ไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงชราและมรณะ   ที่กลาวไวขางบนนี้) 

นิทาน. ส˚. ๑๖/๒๒/๔๖.  





ตามรอยธรรม  ๑๑๓ 

 

ต้ังหนาทําก็แลวกัน 
 

 ภิกษุ ท. ! กิจของคหบดชีาวนา ท่ีเขาจะตอง
รีบทํา  มีสามอยางเหลานี้.  สามอยางอะไรบางเลา ?  

 สามอยางคือ  คหบดีชาวนา รีบ ๆ ไถคราดพื้นท่ีนา
ใหดีเสียกอน,  คร้ันแลว ก็รีบ ๆ ปลูกพืช,  คร้ันแลว  ก็รีบ ๆ 
ไขน้ําเขาบาง ไขน้ําออกบาง. ภิกษุ ท. !  กิจของคหบดีชาวนา  
ท่ีเขาจะตองรีบทํา มีสามอยางเหลานี้แล; แตวา คหบดีชาวนา
นั้น ไมมีฤทธ์ิหรืออานุภาพ ท่ีจะบันดาลวา  “ขาวของเรา 
จงงอกในวันนี,้  ตั้งทองพรุงนี้,  สุกมะรืนนี้” ดังนีไ้ดเลย, 
ท่ีแท ยอมมีเวลาท่ีขาวนั้น เปล่ียนแปรสภาพไปตามฤดูกาล  
ยอมจะงอกบาง  ตั้งทองบาง  สุกบาง; 

 ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น :  กิจของภกิษุ  ท่ีเธอ
จะตองรีบทํา มีสามอยางเหลานี้.    
 



๑๑๔ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 สามอยางอะไรบางเลา ?   สามอยางคือ :-   
 การสมาทานการปฏิบตัิในศีลอันยิ่ง,  
 การสมาทานการปฏิบตัิในจิตอันยิง่,  
 และการสมาทานการปฏิบัติในปญญาอันยิง่. 
 ภิกษุ ท. ! กิจของภิกษุ  ท่ี เธอจะตองรีบทํา  
มีสามอยางเหลานี้แล;    

 แตวาภิกษุนั้น ก็ไมมีฤทธ์ิหรืออานุภาพ ท่ีจะ
บันดาลวา “จิตของเรา จงหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย    
เพราะไมมีอุปาทานในวันนี้ หรือพรุงนี้ หรือมะรืนนี้” 
ดังนี้ไดเลย, ท่ีแท ยอมมีเวลาท่ีเหมาะสม เม่ือภิกษุนั้น 
ปฏิบัติไปแมในศีลอันยิ่ง, ปฏิบัติไปแมในจิตอันยิ่ง, และ
ปฏิบตัิไปแมในปญญาอันยิง่ จิตก็จะหลุดพนจากอาสวะ
ท้ังหลาย   เพราะไมมีอุปาทานไดเอง. 
 

ติก. อ˚. ๒๐/๓๐๙/๕๓๒.  



ตามรอยธรรม  ๑๑๕ 

 

ทรงเปนผูเอ็นดูเกื้อกูล แกสรรพสัตวทั้งปวง 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  พระผูมีพระภาค ทรงเปนผู
เอ็นดูเก้ือกูลแกสัตวทั้งปวง  อยูมิใชหรือ  พระเจาขา ?”  

      คามณิ !  ถูกแลว, ตถาคตเปนผูเอ็นดูเกื้อกูล
แกสัตวท้ังปวงอยู. 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ถาอยางน้ัน ทําไมพระองค จึง
ทรงแสดงธรรมแกคนบางพวก โดยเอื้อเฟอ,  และแกคนบางพวก 
โดยไมเอื้อเฟอเลา พระเจาขา ?” 

 คามณิ !  ถาอยางนั้น เราขอยอนถามทานในขอนี้ 
ทานจงตอบเราตามท่ีควร. คามณิ ! ทานจะสําคัญความขอนี้
เปนไฉน :   ในถ่ินแหงเรานี้  ชาวนาผูคหบดีคนหนึ่ง  มีนาอยู  
๓ แปลง แปลงหนึ่งเปนนาชั้นเลิศ, แปลงหนึ่งเปนนา
ปานกลาง, แปลงหน่ึงเปนนาเลว มีดินเปนกอนแข็ง มีรสเค็ม 
พื้นที่เลว. คามณ ิ  !  ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร :   
ชาวนาผูคหบดีนั้น เม่ือประสงคจะหวานพืช เขาจะหวาน
ในนาแปลงไหนกอน คือวาแปลงท่ีเปนนาเลิศ, นาปานกลาง,    
หรือวานาเลว  มีดินเปนกอนแข็ง มีรสเค็ม พื้นท่ีเลว เลา ? 



๑๑๖ พุทธวจน ฉบับ ๑ 

 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ชาวนาคหบดีผูประสงคจะหวาน
พืชคนน้ัน ยอมหวานในนาเลิศกอน, แลวจึงหวานในนาปานกลาง, 
สําหรับนาเลว   ซึ่งดินเปนกอนแข็ง  มีรสเค็ม  พ้ืนที่เลวน้ัน  เขาก็
หวานบาง  ไมหวานบาง  เพราะเหตุวา  อยางมากท่ีสุด  ก็หวานไว
ใหโคกิน  พระเจาขา !” 

 คามณิ !  นาเลิศนั้น เปรียบเหมือนภิกษุภิกษุณี
ของเรา  เรายอมแสดงธรรม งดงามในเบ้ืองตน งดงาม
ในทามกลาง งดงามในท่ีสุด  ประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิ
บริบูรณส้ินเชิง  พรอมท้ังอรรถะ พรอมท้ังพยัญชนะ แก
ภิกษุภิกษุณีเหลานั้น. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? คามณิ !  
เพราะเหตุวา ภิกษภุิกษุณท้ัีงหลาย เหลานั้น มีเราเปน
ประทีป  มีเราเปนท่ีซอนเรน   มีเราเปนท่ีตานทาน  มีเรา
เปนท่ีพิงอาศัยอยู. 
 คามณิ !  นาปานกลางนัน้ เปรียบเหมือนอุบาสก
อุบาสิกาของเรา เรายอมแสดงธรรม งดงามในเบ้ืองตน  
งดงามในทามกลาง  งดงามในท่ีสุด  ประกาศพรหมจรรย
บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง พรอมท้ังอรรถะ พรอมท้ังพยัญชนะ 
แกอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายเหลานั้น.  ขอนั้นเพราะเหตไุรเลา ?   



ตามรอยธรรม  ๑๑๗ 

 

คามณิ !  เพราะเหตุวา ชนท้ังหลายเหลานั้น มีเราเปน
ประทีป มีเราเปนที่ซอนเรน มีเราเปนท่ีตานทาน มีเราเปน
ท่ีพิงอาศัยอยู. 
 คามณิ !  นาเลว มีดินเปนกอนแขง็ มีรสเค็ม 
พื้นท่ีเลวนั้น  เปรียบเหมือนสมณพราหมณ  ปริพพาชก
ท้ังหลาย ผูเปนเดียรถียอ่ืนตอเรา เราก็ยอมแสดงธรรม 
งดงามในเบ้ืองตน งดงามในทามกลาง งดงามในท่ีสุด  
ประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง พรอมท้ังอรรถะ  
พรอมท้ังพยัญชนะ  แกชนท้ังหลายเหลานัน้. 
 ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?   
 เพราะเหตุวาถึงแมวาเขาจะเขาใจธรรมท่ีเรา
แสดงสักบทเดียว  นั่นก็ยังเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล  
และความสุข  แกชนท้ังหลายเหลานั้น  ตลอดกาลนาน.    
 

สฬา. ส˚. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓. 





 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

มูลนิธิแหงมหาชนชาวพุทธ ผูซึ่งชัดเจน และม่ันคงในพุทธวจน 
 เร่ิมจากชาวพุทธกลุมเล็กๆกลุมหน่ึง ไดมีโอกาสมาฟงธรรมบรรยายจาก
ทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล ที่เนนการนําพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ ที่
พระพุทธองคทรงยืนยันวาทรงตรัสไวดีแลว  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง   ทั้งเนื้อความและพยัญชนะ) 
มาใชในการถายทอดบอกสอน ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงธรรมท่ีตรงตามพุทธบัญญัติ
ตามที่ทรงรับสั่งแกพระอรหันต ๖๐ รูปแรกท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในการประกาศ
พระสัทธรรม และเปนลักษณะเฉพาะท่ีภิกษุในคร้ังพุทธกาลใชเปนมาตรฐานเดียว 

 หลักพุทธวจนนี้   ไดเขามาตอบคําถาม   ตอความลังเลสงสัย   ไดเขามาสราง
ความชัดเจน  ตอความพราเลือนสับสน   ในขอธรรมตางๆ  ที่มีอยูในสังคมชาวพุทธ   ซึ่ง
ทั้งหมดน้ี    เปนผลจากสาเหตุเดียวคือ  การไมใชคําของพระพุทธเจาเปนตัวต้ังตนในการ
ศึกษาเลาเรียน   

ดวยศรัทธาอยางไมหวั่นไหวตอองคสัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา 
ทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ ไดประกาศอยางเปนทางการวา “อาตมาไมมคีําสอนของตัวเอง” 

และใชเวลาท่ีมอียู ไปกับการรับสนองพุทธประสงค ดวยการโฆษณาพุทธวจน 
เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม และความประสานเปนหนึ่งเดียวของชาวพุทธ 

 เมื่อกลับมาใชหลักพุทธวจน เหมือนที่เคยเปนในคร้ังพุทธกาล สิ่งท่ีเกิดขึ้น
คือ ความชัดเจนสอดคลองลงตัว  ในความรูความเขาใจ ไมวาในแงของหลักธรรม ตลอด
จนมรรควิธีที่ตรง และสามารถนําไปใชปฏิบัติใหเกิดผล รูเห็นประจักษไดจริงดวยตนเอง
ทันที  ดวยเหตุนี้   ชาวพุทธท่ีเห็นคุณคาในคําของพระพทุธเจา จึงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 
เกิดเปน  “กระแสพุทธวจน”  ซึ่งเปนพลังเงยีบที่กําลังจะกลายเปนคล่ืนลูกใหม   ในการกลับ
ไปใชระบบการเรียนรูพระสัทธรรม เหมือนดังคร้ังพุทธกาล 



 ดวยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เปนพุทธวจน    ไมวาจะเปน
หนังสือ  หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแกญาติโยมเร่ิมมีไมพอเพียงในการแจก ทั้งน้ี  เพราะจํานวน
ของผูที่สนใจเห็นความสําคัญของพุทธวจน ไดขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเร็วประกอบกับวา
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติตามแนวทางของทาน
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภฺทโท) ภายใตวินัยอันเปนพุทธบัญญัติ  การเผยแพรพุทธวจน
ที่ผานมา  จึงเปนไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได  เมื่อมีโยมมาปวารณาเปนเจาภาพ
ในการจัดพิมพ  ไดมาจํานวนเทาไหร  ก็ทยอยแจกไปตามท่ีมีเทาน้ัน เมื่อมีมา ก็แจกไป
เมื่อหมด ก็คือหมด 

 เนื่องจากวา หนาท่ีในการดํารงพระสัทธรรมใหต้ังม่ันสืบไป  ไมไดผูกจํากัด
อยูแตเพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆเทาน้ัน  ฆราวาสกลุมหนึ่งซ่ึงเห็นความสําคัญของ
พุทธวจน  จึงรวมตัวกันเขามาชวยขยายผลในส่ิงท่ีทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล
ทําอยูแลว  นั่นคือ  การนําพุทธวจนมาเผยแพรโฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน 
จัดต้ังเปนมูลนิธิอยางถูกตองตามกฏหมาย  เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ทั้งหมด อยูในรูป
แบบท่ีโปรงใส เปดเผย และเปดกวางตอสาธารณชนชาวพุทธท่ัวไป 

 สําหรับผูที่เห็นความสําคัญของพุทธวจน และมีความประสงคที่จะดํารง
พระสัทธรรมใหต้ังม่ัน ดวยวิธีของพระพุทธเจา สามารถสนับสนุนการดําเนินการตรงน้ีได
ดวยวิธีงายๆ นั่นคือ เขามาใสใจศึกษาพุทธวจน และนําไปใชปฏิบัติดวยตนเอง  เมื่อรู
ประจักษ เห็นไดดวยตนแลว วามรรควิธีที่ไดจากการทําความเขาใจ โดยใชคําของ
พระพุทธเจาเปนตัวต้ังตนนั้น นําไปสูความเห็นที่ถูกตอง ในหลักธรรมอันสอดคลอง
เปนเหตุเปนผล และเช่ือมโยงเปนหน่ึงเดียว กระท่ังไดผลตามจริง ทําใหเกิดมีจิต
ศรัทธา ในการชวยเผยแพรขยายส่ือพุทธวจน เพียงเทาน้ี  คุณก็คือหนึ่งหนวยในขบวน 
“พุทธโฆษณ“ แลว  

 นี่คือเจตนารมณของมูลนิธิพุทธโฆษณ    นั่นคือเปนมูลนิธิแหงมหาชน
ชาวพุทธ   ซึ่งชัดเจน  และมั่นคงในพุทธวจน 



ผูที่สนใจรับสื่อธรรมที่เปนพุทธวจน  เพื่อไปใชศึกษาสวนตัว  
หรือนําไปแจกเปนธรรมทาน  แกพอแมพี่นอง ญาติ หรือเพื่อน   

สามารถมารับไดฟรี  โดยไมมีเงื่อนไข  ที่วัดนาปาพง  
หรือตามท่ีพระอาจารยคึกฤทธ์ิไดรับนิมนตไปแสดงธรรมนอกสถานที่ 

สําหรับรายละเอียดกิจธรรมตางๆ  ภายใตเครือขายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง  
คนหาขอมูลไดจาก 

www.watnapp.com 

หากมีความจํานงท่ีจะรับไปแจกเปนธรรมทานในจํานวนหลายสิบชุด  
ขอความกรุณาแจงความจํานงไดที่ 

 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

สํานักงานใหญ : ๑๖/๘๘  ชั้น ๒  ซอยสุขุมวิท ๖๘   ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐ 

โทรศัพท  ๐๒-๗๔๔-๘๓๖๐ - ๑   โทรสาร  ๐๒-๓๙๘-๒๑๘๔ 
เวบไซด : www.buddhakos.org   อีเมล : info@buddhakos.org 

ประสานงานและเผยแผ : มูลนิธิพุทธโฆษณ  อาคารภคินท 
๙  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘, ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 

สนับสนุนการเผยแผพุทธวจนไดที ่
ช่ือบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ยอยตลาดไท 

ประเภท บัญชีออมทรัพย  เลขที่บัญชี ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘ 



ขอกราบขอบพระคุณแด่ 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ที่กรุณาให้คำปรึกษาในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน 

โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

•  media.watnapahpong.org
 www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำวันเสาร์) ทั้งภาพและเสียงตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. 

•  คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๖.๔๐ น. ,

 FM ๑๐๖.๐ MHz (คลื่นครอบครัวข่าว) จันทร์-ศุกร์  เวลา  ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.

•  ทีวีดาวเทียมช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา  ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. 

 และ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๐๒-๕๔๙-๒๑๗๔
๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
๐๘๔-๐๙๖-๘๔๓๐

ลงสะพานคลอง ๑๐ 
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

ลง สะพาน คลอง   ๑๐   ไป ยู เทิร์น แรก มา 
แล้ว เลี้ยว ซ้าย ก่อน ขึ้น สะพาน



บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐ

พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ์ 
(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก้ 
(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)

ร่วมจัดทำโดย
คุณอาคม จันทะคุณ,

กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร,

กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพุทธโอษฐ์, 

กลุ่มธรรมะสีขาว, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กลุ่มวิทยาเขต-หาดใหญ่, 

คุณสุธี วชิระสมบูรณ์, คุณสายทิพย์ ยุวเทพากร, คุณอมฤต ชัยบุตร,

คุณพิมจันทร์ วิมุกตานนท์, คุณวิจิตรา คุปตัษเฐียร, คุณวงสิริ เอี่ยวเหล็ก

คุณมานพ พุ่มเข็ม และครอบครัว, คุณดนัย วงศาโรจน์ และครอบครัว, 

คุณสุเทพ กุลสิงห์ และครอบครัว, คุณวราภรณ์ ศักดี และครอบครัว

นายกเทศมนตรีบางคูวัด คุณพสิษฐ์ มะลิ, 

บริษัท ห้างพระจันทร์โอสถ จำกัด, บริษัท ไทยควอลิตี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, 





	 สุภัททะ	!			ในธรรมวินัยนี้แล	

มีอริยมรรคมีองค์	๘....	

ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้	พึงอยู่โดยชอบไซร้	

โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย

อานนท์	!			ในกาลบัดนี้ก็ดี	ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี

ใครก็ตาม	จักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะ	

ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ;

มีธรรมเป็นประทีป	มีธรรมเป็นสรณะ		

ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ.

อานนท์	!	ภิกษุพวกใด	เป็นผู้ใคร่ในสิกขา,	

ภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล.

   มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๖/๗๓๖. ,  สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕.



สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธ์ิในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธ์ิในการจัดทำจากตนฉบับน้ี

เพ่ือเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อ

ความสะดวกและประหยัดติดตอไดที่คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 

คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

14.884310.1483 

ติดตามการเผยแผพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ media.watnapahpong.org |
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พุทธวจน
พ
ุทธวจน

  
  ตามรอยธรรม

ฉบ
ับ

  ๑

อานนท !   ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไวในกาลนี้  

นี้เปนไปเพื่อความ เบื่อหนายโดยสวนเดียว  เพื่อคลายกำหนัด  

เพื่อความดับ  เพื่อความสงบระงับ  เพื่อความรูยิ่ง  

เพื่อความรูพรอม  เพื่อนิพพาน.   

อานนท !  กัลยาณวัตรนี้  เปนอยางไรเลา ?                         

นี้คือ  อริยอัฏฐังคิกมรรค,  กลาวคือ  

สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ;    

สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ;      

สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.

อานนท !   ความขาดสูญแหงกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแหงบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อวา เปนบุรุรษคนสุดทายแหงบุรุษทั้งหลาย.... 

เราขอกลาวย้ำกะเธอวา... 

เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษพวกสุดทายของเราเลย.

ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

ตามรอยธรรม 

....พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกมหาชน

เพื่อความเอ็นดูแกโลก, เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล 

เพื่อความสุข ทั้งแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย 

....จงแสดงธรรม ใหงดงามในเบื้องตน งดงามในทามกลาง งดงามในเบื้องปลาย,

...ใหเปนไปพรอมทั้งอรรถะ พรอมทั้งพยัญชนะ ใหบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 

สัตวทั้งหลายที่เปนพวกมีธุลีในดวงตาแตเล็กนอยก็มีอยู,

สัตวพวกนี้ ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรได เพราะไมไดฟงธรรม,

สัตวผูรูทั่วถึงธรรม จักมีเปนแน...

มหา. วิ. ๔/๓๙/๓๒.
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