
คํานําพุทธภาษิต 
พระพุทธภาษิตที่นํามาลงไวในหนังสือเลมนี้ ไดมาจากพระสูตรในที่ตาง ๆ ซึ่งผูเขียนรวบรวมไว
หลายสิบปมาแลว กระจัดกระจายกันอยูมีลูกศิษยคนหนึ่งซึ่งไปเก็บมารวบรวมไว   จึงขออนุญาต
ผูเขียนเอามาลงพิมพไวในที่นี้ พระสูตรเหลานี้ผูเขียนไดยอบาง บางพระสูตรก็ยกขึ้นมาเต็มทั้งพระ
สูตรก็มี หวังวาคงจะเปนประโยชนแกผูสนใจไมมากก็นอย 
 

พระราชนิโรธรังสี 
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พุทธภาษิต 
บันทึกโดย 
พระราชนิโรธรังสี (เทสก เทสรังสี) 
 

(๑) ในพุทธศาสนาอันนี้ พระพุทธเจาสอนใหฝกสติ กําหนดจิตเทานั้น นอกจากนี้แลวไมมีอะไรเลย 
(๒) ธาตุ ๑๘ มีอายตนะภายใน ๖  ภายนอก ๖  วิญญาณ ๖ 

ธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศ วิญญาณ (ธาตุ ๖) 
          สุขกาย สุขใจ ทุกขกาย ทุกขใจ เฉย ๆ อวิชชา (ธาตุ ๖) 
          กาม เนกขัมมะ พยาบาท ไมพยาบาท ไมเบียดเบียน เบียดเบียน (ธาตุ ๖) 
          กาม รปู อรูป (ธาต ุ๓) สังขตะ อสังขตะ (ธาตุ ๒) 
 
(๓) ภิกษุเขารูปฌาน อรูปฌานแลว นึกวาเราอยูดวยการขัดเกลากิเลส ดังนี้ ยังไมเรียกวาการขัดเกลา
ในวินยัของพระอริยเจา รูปเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน อรูปเปนเครื่องอยูอันสงบระงับ  
          เมื่อเห็นคนอื่นเขาทําชั่ว เราจักทําดี นี่เปนแตเพียงความคิด ถาไดทําใหเปนไปตามนั้นจึงเปน
การขัดเกลาโดยแท 
(๔) สติที่ตองรักษา (นอกจากอัปปนาแลัว) ในอายตนะทั้งปวง ยอมแสดงอาการออกมาใหปรากฏ
แกคนอื่น ดวยการรักษาศีล สํารวมอินทรียในอายตนะทั้งหลายเปนตน การพิจารณาธรรมมีสติปฏ
ฐานเปนตน ไดชื่อวาดําเนินเขาไปทางปฏิเวธธรรมโดยตรงแลวก็ดี หรือรักษามิใหจิตแลบออกไป
จากฐานเดิมก็ดี เรียกวา สติตองรักษาทั้งนั้น 
          สติใดที่เปนไปพรอมกับธัมมวิจยะ มีกําลังเสมอกันไมยิ่งไมหยอนเหมือนกับตราชู สตินั้น



เรียกวา สติสัมโพชฌงค 
          หากจะมีคําถามวา สติในสติปฏฐานไมเรียกวา สติสัมโพชฌงคหรือ แกวา สติปฏฐานเปน
ที่ตั้งของสติสัมโพชฌงคเมื่อยังเจริญสติปฏฐานอยู สตินั้นก็ยังเปนสติตองรักษา ถาสติเปนสติ
สัมโพชฌงคแลว สติปฏฐานก็กลายเปนสติสัมโพชฌงคไปอัปปนาจัดเปน สติไพบูลย สติจัดเปน ๓ 
ดังนี้ 
(๕) ความหิวของรางกายในกวฬิงการาหารและผัสสาหาร ถาจิตไมเขาไปยึดก็ไมกอใหเกิดกิเลสได 
สวนความหิวของจิต   หิวในมโนสัญเจตนา   การไมรูจักอิ่มในอิฏฐารมณ   และ อนิฏฐารมณซึ่งมี
ตัณหาเปนมูลเหตุ 
(๖) พระองคทรงแสดงความสุขมี ๑๐ ขั้น ตั้งแตกามสุขตลอดถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแกพระอานนท
แลวทรงแสดงวา สัญญาเวทยิตนิโรธนี้เขาไดเฉพาะพระอรหันต เพราะเปนความสุขข้ันสูง (แตในที่
อ่ืนเขาไดตั้งแตพระอนาคามี ผูชํานาญในการเขาฌาน) 
(๗) พระอานนทแสดงวา ภิกษุที่ปฏิญาณตนในสํานักของเรายอมมีทางเปนได ๔ ทาง ทางใดทาง
หนึ่ง คือ 
 
๑.ผูเจริญวิปสนามีสมถะเปนหัวหนามรรคเกิดขึ้นเมื่อเจริญมรรคก็ละสังโยชนไดกิเลสและอนูสัย
ยอมหมด 
๒.เจริญสมถะ มีวิปสสนาเปนหัวหนาแลวหมดกิเลส 
๓.เจริญทั้งสองเปนคูกันไป แลวหมดกิเลส 
๔.มีจิตยกจากความฟุงซานในธรรม (คือ อุปธิกิเลสวิปสสนูปกิเลส) จิตสงบตั้งมั่นในภายใน มี
อารมณเปนหนึ่ง แลวหมดกิเลส 
 
(๘) โพธริาชกุมาร ทูลถามพระองควาภิกษุมีพระองคเปนผูนําจะตองอบรมกินเวลานานเทาไร จึงจะ
สําเร็จ ตอบวา ถามีคุณสมบัติ ๕ นี้  คือ  มีศรัทธา,  มีโรคนอย,  ไมโออวด,  ไมมีมายา,  มีความเพียร
ไมทอดธุระ,  ถามีปญญาแลว สําเร็จอยางชา ๗ ป อยางเร็วถึงเชาชั่วเย็น (โพธิราชกุมาร ทรงรับรอง) 
(๙) ผูที่ยอมตายในสมรภูมิ จึงจะเรียกวา ผูชนะสิบทิศ จัดเปนมหาวีรบุรุษแท อายตนะภายนอก
เปรียบเหมือนคลื่นในอากาศ อายตนะภายในเปรียบเหมือนวิทยุเครื่องรับคลื่น ผูรับฟงเสียงเปรียบ
เหมือนจิตที่ยังระงับไมได ฉะนั้น ภัยของฌานสมาธิ แมแตตัวของตัวเองพรอมทั้งอายตนะ ๑๒ หรือ
ธาตุ ๑๘ ก็จัดเปนภัยอยางรายแรง แกผูไมรูเทาทันมัน 
          สมณะผูทําที่สุดแหงกองทุกขได ตองเปนผูมีอาหารพรองอยูเสมอ เพราะผูมีอาหารเต็มอยูเปน



นิจเปนผูคิดบวกโดยสวนเดียว ผูมีอาหารพรองเปนผูคิดเพื่อลบโดยสวนเดียว 
          ผูยอมสละกามทั้งปวงเพื่อเนกขัมมะ จึงจะไดชื่อวาผูมีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของ
พระพุทธเจา และเปนการบูชาพระพุทธเจาโดยแท 
(๑๐) พิจารณาขันธ ๕ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนของไม
สบาย เปนเครื่องเบียดเบียน เปนฝายอื่น เปนของทรุดโทรม 
(๑๑) สัญญาเวทยิตนิโรธ เปนฌานไมใชนิพพาน แตพระเสขะและพระอเสขะเขาไดบางรูปเมื่อได
ฌาน  ๔ - ๘ และไดอภิญญา ๖  พระองคทรงชมเชยโดยเฉพาะ ๓ ใน ๖  คือ  ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณเจโตปริยญาณ-อาสวักขยญาณ 
(๑๒) ภิกษุผูละสังโยชน ๓ ได ตอมาละกามราคะ และปฏิฆะไดเจริญฌานที่ ๑ ได เปนพระอนาคามี 
แสดงวาไดปฐมฌานเทานั้น ถาละสังโยชน ๕ ไดถงึอนาคามี 
(๑๓) พระผูมีพระภาคใหพระอานนทแสดงความอัศจรรยของพระองค ตั้งแตสถิตอยูในสวรรค 
จนกระทั่งประสูติ แลวพระองคเพ่ิมเติมอีกวาเวทนาสัญญาและวิตก ที่ตถาคตรูแจงแลว ยอมเกิดขึ้น 
ยอมปรากฏ ยอมดับไป 
(๑๔) สัมผัสของมาตุคามเปนของสกปรกอยางนากลัว  มุนีผูเห็นภัยในกลิ่นคาวนี้แลว  จึงควรเวน
อยางเด็ดขาด สงสารยืดยาวหาที่สุดมิได ก็เพราะถูกกลิ่นคาวอันนี้ กลิ่นของกิเลสอันอื่น กองอื่นๆ ก็
มักมี โดยทํานองเดียวกันนี้ 
(๑๕) บุคคล ๓ ประเภทคือ ผูไดไปเกิดเปนเทพชั้น 
 
อากาสานัญจายตนะ มีอายุ ๒๐,๐๐๐ กัปป 
วิญญาณัญจายตนะ มีอายุ ๔๐,๐๐๐ กัปป 
อากิญจัญญายตนะ มีอายุ ๖๐,๐๐๐ กัปป 
 
ปุถุชนไปเกดิเปนเทพเหลานั้น ตั้งอยูตลอดอายุนั้นๆ แลวกลบัไปเกดิในอบาย ความแตกตางกันของ
ปุถุชนและพระอริยเจามีดังนี้ 
(๑๖) พระองคตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา ถานักบวชลทัธิอ่ืนถามวา ราคะ โทสะ โมหะ มีโทษตางกัน
อยางไร พึงตอบวา ราคะมีโทษนอย แตคลายชา โทสะมีโทษมาก แตคลายเร็ว โมหะมีโทษมากแต
คลายชา 
 



สติปฏฐาณ ๔ ตั้งสติกําหนดพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม 
๑. พิจารณากายแบงออกเปน ๖ สวน 

๑. อานาปานบรรพ 
๒. อิริยาบถบรรพ 
๓. สัมปชัญญบรรพ 
๔. ปฏิกลูมนสิการบรรพ 
๕. ธาตุบรรพ 
๖. นวสีวถิกาบรรพ (ซากศพมีสักษณะตางๆ) 

๒. พิจารณาเวทนา ๙ อยาง  

๑. สุข 
๒. สุขประกอบดวยอามิส 
๓. สุขไมประกอบดวยอามิส 
๔. ทกุข 
๕. ทุกขประกอบดวยอามิส 
๖. ทุกขไมประกอบดวยอามิส 
๗. อุเบกขา 
๘. อุเบกขาประกอบดวยอามิส 
๙. อุเบกขาไมประกอบดวยอามิส 

๓. พิจารณาจิต ๑๖ อยาง 

๑. จิตมีราคะ 
๒. จิตมีโทสะ 
๓. จิตมีโมหะ 
๔. จิตปราศจากราคะ 



๕. จิตปราศจากโทสะ 
๖. ทุกขไมประกอบดวยอามิส 
๗. จิตหดหู 
๘. จิตฟุงซาน 
๙. จิตใหญ (จิตในฌาน) 
๑๐. จิตไมใหญ (ไมถึงฌาน) 
๑๑. จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา 
๑๒. จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 
๑๓. จิตตั้งมั่น 
๑๔. จิตไมตั้งมั่น 
๑๕. จิตหลุดพน 
๑๖. จิตไมหลุดพน 

๔. พิจารณาธรรม แบงออกเปน ๕ สวน 

๑. นิวรณบรรพ 
๒. ขันธบรรพ 
๓. อายตนบรรพ 
๔. สัจจบรรพ 
๕. โพชฌงคบรรพ 

 
นอกจากมีรายการดังกลาวแลว ทานยังใหพิจารณาทั้งภายในภายนอก เปนตน มีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา 
(๑๗) กิเลสที่เนื่องในกาม 
 

๑. กามดําริ ดําริในกาม 
๒. กามวิตก วิตกตรึกในกาม 
๓. กามสัญญา จําหมายในกาม 
๔. กามฉันทะ พอใจในกาม 



๕. กามราคะ ยินดีในกาม 
๖. กามโยคะ ประกอบในกาม 
๗. กามสังโยชน ประกอบไวในกาม 
๘. กามภพ เกิดในกาม 
๙. กามภูมิ ภูมิที่อยูของกาม 
๑๐. กามตัณหา ดิ้นรนในกาม 
๑๑. กามกิเลส เศราหมองเพราะกาม 
๑๒. กามคุณ คุณของกาม 
๑๓. กามสังสัคคะ ประกอบดวยกาม 
๑๔. กามุปาทาน ความยึดถือในกาม 

 
(๑๘) อุโบสถ ๓ 
 
๑. โคปาลอุโบสถ รกัษาศีลอุโบสถดวยความโลภ คิดแตจะกินนั่นกินนี่ เหมือนคนเลี้ยงโคคิดแตจะ
หาสนามหญาใหโคกิน 
๒. นิคัณฐอุโบสถ รักษาศีลอุโบสถแบบนิครนถ คอืชักชวนใหงดเวนฆาสัตวบางประเภท เจาะจง
ทิศ ไมนุงผาดวยคิดวาหมดกิเลสแลว บริโภคที่ไมมีคนให  เปนตน 
๓. อริยอุโบสภ รักษาอุโบสถอยางพระอริยเจา ไดแก   เพียรทําความสงบ ชําระจิตใหสะอาด    มี
การระลึกถึงอนุสสติ เปนตน 
 
(๑๙) ดูกรอานนท เรากลาวถึงลาภสักการะและชื่อเสียงวาเปนอันตรายแกเจโตวิมุตติ อันไมกําเริบ
แกภิกษุขีณาสพนั้นหามิได แตกลาวถงึลาภ สักการะ และชื่อเสียงวาเปนอันตรายแกธรรมเครื่องอยู
เปนสุขในปจจุบัน อันภิกษุขีณาสพผูไมประมาท มีความเพียรมีตนสงไปแลวอยูนั้นบรรลุแลวกะ
เธอทั้งหลาย 
(๒๐) แสดงธรรมของคนดีเปนคูๆไป ที่นี่จะแสดงแตฝายชั่ว (ฝายดีพึงทราบโดยตรงกันขาม) คือยก
ตนขมผูอ่ืนเพราะ 
 

๑. ออกบวชจากตระกูลสูง 
๒. ออกบวชจากตระกูลใหญ 



๓. มีคนรูจัก มียศ 
๔. มีลาภ ปจจัย 
๕. สดับตรับฟงมาก 
๖. ทรงจําวินัยได 
๗. เปนนักกลาวธรรม 
๘. อยูปา 
๙. ทรงผาบังสุกุล 
๑๐. ถือบิณฑบาต 
๑๑. อยูโคนไม 
๑๒. อยูปาชา 
๑๓.-๑๖. ไดรูปฌานที่ ๑-๔ 
๑๗.-๒๐. ไดอรูปฌานที่ ๑-๔ 

 
สวนภิกษุผูกาวลวงอรูปฌาน-ที่ ๔ เขาสัญญาเวทยิตนิโรธได ยอมสิ้นอาสวะไมยึดถือสิ่งใดๆ 
(๒๑) ความสิ้นไปแหงอาสวะยอมมีไดเพราะอาศัยรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓ (เวนขอ ๔) แตละขอตรัส
อธิบายวา เมื่อเขาฌานแตละขอแลว พิจารณาขันธ ๕ โดยความเปนพระไตรลักษณแลวนอมจิตไป
เพื่ออมตะธาตุ ก็จะสิ้นอาสวะได หรือถาไมสิ้นอาสวะก็จะไดอนาคามี ตรัสสรุปวาสัญญาสมาบัติ 
(เขาฌานมีความกําหนดหมายเปนอารมณ) มีเทาใด การตรัสรูอรหัตตผลยอมมีเทานั้น 
(๒๒) พระสารีบุตรตอบพระอานนท ถึงการไดสมาธิที่ไมมีความหมายในสิ่ง ๑๐ อยางไมมีความ
กําหนดหมายวา  ธาต  ุ๔  เปนธาตุ  ๔ ไมมีความกําหนดหมายวา  อรูปฌาน  ๔ เปนอรูปฌาน ๔ ไมมี
ความกําหนดหมายวาโลกนี้หนา วาเปนโลกนี ้โลกหนาแตก็ยังมีสัญญาความกําหนดหมายวา ความ
ดับภพเปนนิพพาน คือสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้น สัญญาอันหนึ่งยอมดับไป 
(๒๓) พระพุทธองคตรัสแสดงอริยสาวก ๑๐ 
 

๑. ละนิวรณ ๕ 
๒. ประกอบดวยองค ๖ คือวางเฉยในอารมณ ๖ ได 
๓. รักษาสิ่งเดียวคือ ประกอบดวยจิต มีสติเปนเครื่องรักษา 
๔. มีอปสเสนธรรม ๔ คอื พิจารณาแลวเสพ-อดทน-งดเวน-บรรเทา 
๕. มีความยึดถือความจริงเฉพาะอยางอันนําออกแลว (เชน ถือวาโลกเที่ยง ) 



๖. มีการแสวงหาอันนําออกแลว (ละแสวงหากาม) 
๗. มีความดําริอันไมขุนมัว 
๘. มีกายสังขาร (ลมหายใจเขา ออก) สงบระงับเขาฌานที่ ๔ 
๙. จิตพนแลวดวยดีจากราคะ โทสะ โมหะ 
๑๐. มีปญญาพนแลวดวยดี คือรูวาละกิเลสได 

 
(๒๔) ถานักบวชภายนอกกลาวหาวา สมณศากยบุตรมีธรรมอนัไมตั้งมั่น พึงตอบวา ธรรมอัน
พระองคแสดงแกพระสาวก มิใหกาวลวงตลอดชีวิตมีอยู คือ 
         ภิกษุพระอรหันต ยอมไมควรกาวลวงฐานะ ๙ ตลอดชีวิต คือ 
 

๑. ไมฆาสัตวโดยจงใจ 
๒. ไมลักทรพัย 
๓. ไมเสพเมถุน 
๔. ไมพูดปดทั้งที่รู 
๕. ไมสะสมอาหารบริโภค เหมือนคนที่เคยเปนเจาหนาที่เรือนคลัง 
๖. ไมมีฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรักใครกัน) 
๗. ไมมีโทสาคติ (ลําเอียงเพราะไมชอบกัน) 
๘. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะเขลา) 
๙. ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว) 

 
(๒๕) พิจารณาโทษของอาหาร ๔ 
๑. กวฬิงการาหาร เปรียบเหมือนหญิงกินเนื้อแหงบุตรในทางกันดาร 
๒. ผัสสาหาร เปรียบเหมือน โคไมมีหนังหุมยืนอยูในที่นั้นๆ ยอมเปนทุกขดวยสัตวไตตอม 
๓. มโนสัญเจตนาหาร เปรียบเหมือนจับบุรุษโยนลงในหลุมแหงถานเพลิง 
๔. วิญญาณาหาร เปรียบเหมือนกับที่ประหารโจรดวยหอกวันละ ๓๐๐ เลม 
 
(๒๖) สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ ถาสังขารไมปรุงแตงแลวจิตก็นิ่ง วิญญาณก็ไมมีที่ตั้งภพชาติ
ก็ไมมี อวิชชาก็หมดไป เพราะมารูเทาอยางนี้พิจารณาโดยนัยนี้เพราะมารูชัดสังขารกอน โดยที่แทก็
เพราะอวิชชาดับ วิชชาเกิดขึ้น จึงมารู เทาสังขารวาเปนอยางนั้น จึงสมกับธรรมทั้งหลาย ไมมี



เบื้องตน ไมมีเบื้องปลาย เมื่อมารูชัดอันหนึ่งแลว ก็เปนสายเกี่ยวโยงกันไปตลอดสาย ในที่สุดก็รวม
ลงเพื่อความดับอวิชชาอยางเดียว 
          อวิชชา มีอาหารคือ นิวรณเปนลูกโซกันไป เชน ทุจริต ๓ การไมสํารวม ไมมีสติ ไมสงใจโดย
แยบคาย ไมมีศรัทธา ไมฟงธรรม ไมคบสัตบุรุษเปนอาหารของกันโดยตรง 
(๒๗) พระพุทธองคทรงเปรียบแกนไม ทรงแสดงแกปงคลโกจฉพราหมณวา 
 

๑. ลาภ สักการะ และชื่อเสียง 
เปรียบดวยกิ่งไมใบไม  
๒. ความสมบูรณดวยศีล 
เปรียบดวยสะเก็ดไม 
๓. ความสมบูรณดวยสมาธิ 
เปรียบดวยเปลือกไม 
๔. ญาณทัสสนปญญา 
เปรียบดวยกระพี้ไม 
๕. ความหลุดพนแหงใจอันไมกําเริบ 
เปรียบดวย แกนไม (ซึ่งเปนสิ่งสูงสุดของความตองการ ในศาสนาพรหมจรรยนี้) แสดงที่
เขาคิชฌกูฏ 

 
(๒๘) สรรพสังขารทั้งหลายเปนทุกข ทนไดยากเพราะมันไมเที่ยง แมแตจิตที่ทรมานไมได กวัด
แกวง ก็เปนทุกขเชนนั้น พระพุทธองคจึงตรัสวา "จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่อบรมดีแลวยอมนําสุขุมา
ให"  
(๒๙) วิธีดําเนินมรรคกับวิหารธรรม (ธรรมเปนเครื่องอยู) มีลักษณะผิดกัน ดําเนินมรรคตองมี 
สมถะเปนรากเงา แลวเจริญวิปสสนาตอ จนจิตรวมลงเปนเอกายมรรค ถึงผลในภูมินั้น ทีเดียวแลวก็
หยุด 
          สวนวิหารธรรม จะเจริญฌาน หรือพิจารณามรรคในองคมรรคนั้นๆ ก็ตามเรียกวา วิหารธรรม 
(๓๐) ทานพระสารีบุตรแสดงธรรมแกพระอนุรุทธะ วา 
          "ดูกอนอนุรุทธะผูอาวุโส การที่ทานมองดูโลกตั้งพันดวยทิพยจักษุ นี่จัดเขาในความถือตัว 
การที่ทานคิดวา เราไดปรารภความเพียรไมยอหยอนตั้งสติมั่น ไมหลงลืมมีกายสงบ ไม
กระสับกระสายมีจิตตั้งมั่น มีอารมณเปนหนึ่ง นี่จัดเขาในความฟุงซาน การที่ทานคิดถึงกระนั้น แต



จิตของเราก็มิไดหลุดพนจากอาสวะ ไมถือมั่น นี่จัดเขาในความรําคาญทานจงละธรรมเหลานั้นเสีย 
จึงจะพนจากทุกขทั้งปวง" 
(๓๑) เสขภูมิยอมเสื่อมดวยธรรม ๕ ประการ คือ 
 

๑. ความยินดีในการงาน 
๒. ความยินดีในการพูดจาสนทนา 
๓. ความยินดีในการนอน 
๔. ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ 
๕. การไมพิจารณาจิตที่หลุดพนแลว 

 
สวนธรรม ๕ ประการอันตรงกันขาม ยอมไมเปนไปเพื่อความเสื่อม สําหรับภิกษุผูที่ยังตองศึกษาใน
อริยมรรค ในอริยผลอยู 
(๓๒) อนาคตภัยของภิกษุมี ๕ ประการ คือ ภัยเหลานี้ซึ่งยังไมเกิดขึ้นในเวลานี้ แตจะตองเกิดขึ้นใน
เวลาตอไป ซึ่งภิกษุทั้งหลายควรพยายามละ ไดแกภิกษุทั้งหลาย 
 

๑. ไมไดอบรมกาย-อบรมศีล-อบรมจิต-อบรมปญญา แลวใหอุปสมบทแกกุลบตุรเหลาอื่น 
กุลบุตรเหลานั้นก็ไมสามารถอบรมกลุบุตรเหลาอื่นตอไปไดในอธิศีล อธิจิต อธิปญญาแก
กุลบุตรเหลาอื่นที่เขามาอุปสมบทตอๆ ไปได เมื่อเปนเชนนั้นแลว ความเสื่อมก็จักเกิดขึ้นใน
ธรรมวินัยนี้ ๑ 
๒. ภิกษุผูอาวุโสทั้งหลาย ไมไดอบรม (ดังขอ ๑) แลวจักใหนิสัยแกพระนวกะ พวกพระ
นวกะเหลานั้นก็จะประพฤติเปนไปตามๆ นิสสยาจารย ๑ 
๓. การที่ภิกษุทั้งหลายไมไดอบรม (ดังขอ ๑) จักยางลงสูธรรมอันดําโดยไมรูสึกตัว ๑ 
๔.การที่ภิกษทุั้งหลายไมยินดีสดับฟงธรรมอันเปนตถาคตภาษิตที่ลึกซึ้ง ที่เปนโลกุตตระ
เกี่ยวกับความจักยินดี ฟงแตเรื่องไพเราะเพราะพริ้ง อันเปนเรื่องภายนอก ๑ 
๕. การที่ภิกษุผูเฒา ผูแก ผูเปนหัวหนานําหมูนําคณะไมเอาธุระทอดทิ้งไมปรารภความเพียร
ทําใหภิกษุหนุมภายหลังทําตาม ๑ 

 
ภิกษุทั้งหลายควรพากันสํานึกถึงภัย ๕ ประการนี้แลวละเสียบัดนี้ 
(๓๓) อนาคตภัยของภิกษุอีก ๕ ประการ อันไดแก 



 
๑. ภิกษุทั้งหลายจักยินดีจีวรอันสวยงาม แลวละทิ้งบังสุกุลจีวรเสีย จักทําการอันไมสมควรแก 

สมณสารูปเพราะเหตุแหง จีวร ๑ 
๒. ภิกษุทั้งหลาย จักไมยินดีในการบิณฑบาต แลวจักทําการอันไมสมควรแกสมณสารูป
เพราะเหตุแหง อาหาร ๑ 
๓. ภิกษุทั้งหลายจักทิ้งการอยูปาเสียแลวมารวมกันอยูบาน จักทําการอันไมสมควรแกสมณ
สารูปเพราะเหตุแหง เสนาสนะ ๑ 
๔. ภิกษุทั้งหลายจักคลุกคลีดวยภิกษุณี-สิกขมานา-สามเณรี ซึ่งเปนเหตุไมยินดีในการ 
ประพฤติพรหมจรรย ๑ 
๕. ภิกษุทั้งหลายจักคลุกคลีกับคนรักษาวัด รักษาอารามอันเปนเหตุใหทําการ สะสมสิ่งของ 
๑ 

 
ภิกษุทั้งหลายควรพากันทิ้งอนาคตภัย ๕ ประการนี้เสียแตบัดนี้ 
(๓๔) ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไมควรออกจากสงฆไปอยูแตลําพังผูเดียวคือเปนผูยินดี
ในปจจัย ๔ และมากไปดวยการยินดีในกามารมณ 
(๓๕) ทุกขของสมณะมี ๕ ประการ คือ 

๑. ไมยินดีในจีวร 
๒. ไมยินดีในบิณฑบาต 
๓. ไมยินดีในเสนาสนะ 
๔. ไมยินดีในคิลานปจจยเภสัช 
๕. ไมยินดีในการประพฤติพรหมจรรย 

 
สวนธรรม ๕ ประการอันตรงกันขาม ยอมเปนสุขของสมณะดังนี้ 
(๓๖) เปรียบพระโยคาวจร ๔ เหลา พระองคตรัสวา 
 
เหลาที่ ๑ ไดสําเร็จเจโตวิมุตติ (ฌาน) อันสงบอยางหนึ่งแลวทําความดับรางกายไวภายในใจ แลวใจ
ก็ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมในความดับรางกายนั้น เขาจะไมไดความดับซึ่งรางกาย
นั้น เปรียบเหมือน บุรุษจับกิ่งไมดวยมือ อันเปอนดวยกิ่งไมนั้น ฉะนั้น 
         เหลาที่ ๒ ไดสําเร็จเจโตวิมุตติ (ฌาน) อันสงบอยางใดอยางหนึ่งแลว ทําความดับรางกายไว



ภายในใจ แลวใจก็แลนไปในความดับของรางกายนั้นเลื่อมใส-ตั้งอยู-นอมไปในความดับรางกาย
นั้น เปรียบเหมือน บุรุษจับกิ่งไมดวยมืออันบริสุทธิ์ มือของเขาก็ไมติดอยูในกิ่งไมนั้น ฉะนั้น 
         เหลาที่ ๓ ไดสําเร็จเจโตวิมุตติ (ฌาน) อันสงบอยางใดอยางหนึ่งแลว ทําประเภทแหงวิชชาไว
ในใจ (เจริญวิปสสนา) คือทําพระอรหัตตไวภายในใจ แลวใจของเขาก็ไมแลนไป - ไมเลื่อมใส - ไม
ตั้งอยู - ไมนอมไปในพระอรหัตตนั้น เขาก็หวังพระอรหัตตนั้นไมได เปรียบเหมือน ขุดบอใหญได
หลายปแลว มีคนปดปากไมใหน้ําไหลเขา มีแตเปดใหน้ําไหลออก ทั้งฝนก็ไมตก จะหวังความเต็ม
แหงบอยอมไมได ฉะนั้น 
         เหลาที่ ๔ ไดสําเร็จเจโตวิมุตติ (ฌาน) อันสงบแลว ทําประเภทแหงวิชชาไวภายในใจ (เจริญ
วิปสสนา) คือทําพระอรหัตตไวภายในใจแลวใจของเขาก็แลนไป - เลื่อมใส - ตั้งอยู - นอมไปใน
พระอรหัตต นั้น เปรียบเหมือน บอน้าํเปดทางใหน้ําไหลเขา แลวปดทางน้ําไหลออกเสีย ทั้งฝนตก 
ยอมหวังไดซึ่งความเต็มแหงบอดวยน้ํานั้น 
(๓๗) ผูมีราคจริตกับโทสจริตทั้งสองนี้เปนคูกันยอมทําใหเจริญปญญา เพราะราคะหรือกามราคะ
เปนของออนแอ เปนพื้นฐานทั่วไปของโลกโทสจริตเปนของแข็งและกลาหาญ เมื่อผูมีสติใชปญญา
ตามรูเรื่องของราคะอันเปนของออน สติปญญากจ็ะพลอยออนตามไปดวย ถาไมมีโทสจริตตัด
กระแสสกัดกั้นปญญาก็จะพลอยเสียไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


