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บทนำ

ความไมป่ระมาทเป็นเบื0องตน้แหง่กุศลทั 0งปวง บุคคลจะไมป่ระมาทได ้เมื>อประเมนิความเป็นจรงิ 
ไดต้รงจรงิ การจะเหน็ความเป็นจรงิตรงจรงิไดน้ั 0น พงึเหน็ชวีติ โลก และธรรมชาตทิั 0งโดยยอ่ที>สดุ  
และโดยขยายใหญ่ที>สดุ เมื>อเหน็ความเป็นจรงิตรงจรงิแลว้ กบ็รหิารโอกาสที>มอียูใ่หเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแก่ตน แก่บุตรหลาน และแก่โลกกวา้งเทา่ที>เหมาะสม 

พระผูม้พีระภาคไดท้รงประกาศสจัธรรมอนัทาํใหเ้หน็ความเป็นจรงิตรงจรงิ มลูนิธอุิทยานธรรม 
จงึไดจ้ดัทาํพทุธธรรมชดุ “ความไมป่ระมาท” ขึ0น แดค่ณุพอ่คณุแม ่และผูม้คีณูุปการแก่โลกทั 0งหลาย 
เพื>อการบรหิารตน บุตรหลาน และกลัยาณชนใหเ้กดิบุญกุศลสงูสดุ ทั 0งในโลกนี0และโลกหน้า  
โดยไมป่ระมาท  



ดอกมะลิเป็นยอดแห่งกลิ 1นหอม 

เกิดแต่ดอก แม้ฉันใด 

ความไม่ประมาทเป็นยอด 

ของกศุลธรรมทั Aงหลาย แม้ฉันนัAน

                              อปัปมาทสตูร

ความไม่ประมาท

ñ

Source : Wallpaper App



สตัวท์ั 0งหลายมปีระมาณเทา่ใด ไมม่เีทา้กด็ ีสองเทา้กด็ ี
สี>เทา้กด็ ีมเีทา้มากกด็ ีมรีปูกด็ ีไมม่รีปูกด็ ีมสีญัญากด็ ี
ไมม่สีญัญากด็ ีมสีญัญากไ็มใ่ช ่ไมม่สีญัญากไ็มใ่ชก่ดี็

 พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า  
 เป็นยอดของสตัวเ์หลา่นั 0น

รอยเทา้ของสตัวท์ั 0งหลายที>เที>ยวไปบนแผน่ดนิ รอยเทา้ 
เหลา่นั 0นทั 0งหมด ยอ่มถงึความรวมลงในรอยเทา้ชา้ง 
 รอยเท้าช้าง โลกกลา่ววา่ เป็นยอดของรอยเทา้       
 เหลา่นั 0น เพราะความเป็นของใหญ่
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อัปปมาทสูตร

Source : Internet

AUDIO 1.1 



กลอนเหลา่ใดเหลา่หนึ>งของเรอืนยอด  
กลอนเหลา่นั 0นทั 0งหมด ไปหายอด น้อมไปสูย่อด รวมที>ยอด 
   ยอด โลกกลา่ววา่ เป็นยอดของกลอนเหลา่นั 0น

กลิ>นหอมที>เกดิแต่รากชนิดใดชนิดหนึ>ง 
     กฤษณา โลกกลา่ววา่ เป็นยอดแหง่กลิ>นหอมที>เกดิแต่รากเหลา่นั 0น

กลิ>นหอมที>เกดิแต่แก่นชนิดใดชนิดหนึ>ง 
     จนัทน์แดง โลกกลา่ววา่ เป็นยอดของกลิ>นหอมที>เกดิขึ0นแต่แก่นเหลา่นั 0น 

กลิ>นหอมที>เกดิแต่ดอกชนิดใดชนิดหนึ>ง 
     ดอกมะลิ โลกกลา่ววา่ เป็นยอดแหง่กลิ>นหอมเกดิแต่ดอกเหลา่นั 0น 

พระราชาน้อยเหลา่ใดเหลา่หนึ>ง  
พระราชาเหลา่นั 0นทั 0งหมด ยอ่มเป็นอนุยนตไ์ปตามพระเจา้จกัรพรรดิ T 
     พระเจ้าจกัรพรรดิ@  โลกกลา่ววา่ เป็นยอดของพระราชาเหลา่นั 0น

แสงสวา่งแหง่ดวงดาวเหลา่ใดเหลา่หนึ>ง  
แสงสวา่งเหลา่นั 0นทั 0งหมด ยอ่มไมถ่งึเสี0ยวที> ๑๖  
อนับณัฑติแบง่ออกแลว้ ๑๖ ครั 0ง ของแสงสวา่งแหง่ดวงจนัทร ์
     แสงสว่างแห่งดวงจนัทร ์โลกกลา่ววา่ เป็นยอดแหง่แสงสวา่งเหลา่นั 0น

5Image : Intani/Ping



ในสารทฤดู เมื>อฝนขาดปราศจากเมฆแลว้ ดวงอาทติยโ์ผลข่ึ0นสูท่อ้งฟ้า 
กาํจดัความมดืที>มใีนอากาศทั 0งหมดแลว้ ยอ่มสอ่งแสง แผดแสง  
และแจม่กระจา่ง

แมนํ่0าใหญ่ๆ สายใดสายหนึ>ง คอื แมนํ่0าคงคา ยมนุา อจริวด ีสรภ ูมห ิ
แมนํ่0าเหลา่นั 0นทั 0งหมด ยอ่มเป็นสายนํ0าไหลไปหามหาสมทุร โน้มไปสู่
มหาสมทุร น้อมไปสูม่หาสมทุร โอนไปสูม่หาสมทุร 
     มหาสมทุร โลกกลา่ววา่ เป็นยอดแหง่แมนํ่0าเหลา่นั 0น

กุศลธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึ>ง กฉ็นันั 0นเหมอืนกนั กุศลธรรมเหลา่นั 0น
ทั 0งหมด มคีวามไมป่ระมาทเป็นมลู ประชมุลงในความไมป่ระมาท  
     ความไม่ประมาท เป็นยอดของกศุลธรรมเหล่านัHน 
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Source : Wallpaper App



สงสารนีA กาํหนดที 1สดุ เบืAองต้น เบืAองปลายไม่ได้ 

เมื 1อเหล่าสตัวผ์ูมี้อวิชชาเป็นที 1กางกั Aน  

มีตณัหาเป็นเครื 1องประกอบไว้ ท่องเที 1ยวไปมาอยู่ 

ที 1สดุ เบืAองต้น ย่อมไม่ปรากฏ 

ที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลาย 
ของสงสาร

ò

Photo : Jay Gabani



กปัทั 0งหลายที>ผา่นไปแลว้ ลว่งไปแลว้ มมีาก  
มใิชง่า่ยที>จะนบักปัเหลา่นั 0นวา่ เทา่นี0กปั เทา่นี0 ๑๐๐ กปั  
เทา่นี0 ๑,๐๐๐ กปั หรอืวา่เทา่นี0 ๑๐๐,๐๐๐ กปั

หากวา่ผูม้อีาย ุ๑๐๐ ปี ระลกึถอยหลงัไปไดว้นัละแสนกปั  
กปัที>ทา่นเหลา่นั 0นระลกึไมถ่งึ พงึยงัมอียูอ่กี  
ผูม้อีาย ุ๑๐๐ ปี พงึทาํกาละไป ๑๐๐ ปี โดยแทแ้ล 

กปัที>ผา่นไปแลว้ ลว่งไปแลว้ มจีาํนวนมากอยา่งนี0แล 

ขอ้นั &นเพราะเหตุไร 

เพราะวา่สงสารนี0 กาํหนดที>สดุ เบื0องตน้ เบื0องปลายไมไ่ด ้ 
เมื>อเหลา่สตัวผ์ูม้อีวิชชาเป็นที>กางกั 0น  
มตีณัหาเป็นเครื>องประกอบไว ้ทอ่งเที>ยวไปมาอยู ่ 
ที>สดุ เบื0องตน้ ยอ่มไมป่รากฏ 

8

สาวกสูตร

AUDIO 2.1 

Source : Internet



พวกเธอไดเ้สวยทกุข ์ความเผด็รอ้น ความพนิาศ ไดเ้พิ>มพนูปฐพทีี>เป็นป่>าชา้ ตลอดกาลนาน 

กเ็หตุเพยีงเทา่นี&  
พอทเีดยีว เพื :อจะเบื :อหน่ายในสงัขารทั &งปวง  
พอ เพื :อจะคลายกาํหนดั  
พอ เพื :อจะหลุดพน้
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เมื>อบุคคลหนึ>ง ทอ่งเที>ยวไปมาอยูต่ลอดกปัหนึ>ง 
พงึมโีครงกระดกู รา่งกระดกู กองกระดกู 
ใหญ่เทา่ภเูขาเวปลุละนี0

ถา้กองกระดกูนั 0นพงึเป็นของที>จะขนมารวมกนัได ้ 
และกระดกูที>ไดส้ ั >งสมไวแ้ลว้ กไ็มพ่งึหมดไป 

เราผูแ้สวงหาคณุอนัยิ>งใหญ่ ไดก้ลา่วไวด้งันี0วา่  
กระดกูของบุคคลคนหนึ>งที>สะสมไวก้ปัหนึ>ง  
พงึเป็นกองเทา่ภเูขา กภ็เูขาที>เรากลา่วนั 0น คอื  
ภเูขาใหญ่ชื>อเวปลุละ อยูท่ศิเหนือของภเูขาคชิฌกฏู 
ใกลเ้มอืงราชคฤห ์อนัมภีเูขาลอ้มรอบ 
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ปุคคลสูตร

Photo: Bob Sihler
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เหมอืนอยา่งวา่ บุรษุป ั &นมหาปฐพนีี&ใหเ้ป็นกอ้น กอ้นละเทา่เมด็กระเบาแลว้วางไว ้ 
สมมตวิา่นี&เป็นบดิาของเรา นี&เป็นบดิาของบดิาของเรา โดยลาํดบั  
บดิาของบดิาแหง่บุรษุนั &นไมพ่งึสิ&นสดุ สว่นมหาปฐพนีี& พงึถงึการหมดสิ&นไป  
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ปฐวีสูตร

Source : Deviant Art

AUDIO 2.3 



เหมอืนอยา่งวา่ บุรษุตดัทอนหญา้ ไม ้กิ>งไม ้ใบไม ้ 
ในชมพทูวปีนี0 แลว้จงึรวมกนัไว ้ครั 0นแลว้ พงึกระทาํให้
เป็นมดัๆ ละ ๔ นิ0ว วางไว ้ 

สมมตวิา่ นี0เป็นมารดาของเรา นี0เป็นมารดาของมารดา
ของเรา โดยลาํดบั  มารดาของมารดาแหง่บุรษุนั 0น 
ไมพ่งึสิ0นสดุ สว่นหญา้ ไม ้กิ>งไม ้ใบไม ้ในชมพทูวปีนี0  
พงึถงึการหมดสิ0นไป 
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ติณกัฏฐสูตร

Photo : Soi Sam Rom

AUDIO 2.4 



นํ0านมมารดาที>พวกเธอผูท้อ่งเที>ยวไปมาอยูโ่ดยกาลนานดื>มแลว้ 
นั >นแหละมากกวา่ นํ0าในมหาสมทุรทั 0ง ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

เพราะวา่สงสารนี0 กาํหนดที>สดุ เบื0องตน้ เบื0องปลายไมไ่ด ้ 
เมื>อเหลา่สตัวผ์ูม้อีวิชชาเป็นที>กางกั 0น มตีณัหาเป็นเครื>อง 
ประกอบไว ้ทอ่งเที>ยวไปมาอยู ่ที>สดุ เบื0องตน้ยอ่มไมป่รากฏ 
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ขีรสูตร

Source : Wallpaper App

AUDIO 2.5 



อัสสุสูตร

นํ0าตาที>หลั >งไหลออกของพวกเธอ ผูท้อ่งเที>ยวไปมา 
ครํ>าครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะการประสบสิ>งที>ไมพ่อใจ 
เพราะการพลดัพรากจากสิ>งที>พอใจ โดยกาลนาน 
นี0แหละมากกวา่ 

สว่นนํ0าในมหาสมทุรทั 0ง ๔ ไมม่ากกวา่เลย  

พวกเธอไดพ้บกบัความตายของมารดาตลอด 
กาลนาน นํ0าตาที>หลั >งไหลออกของเธอเหลา่นั 0น  
ผูต้อ้งพบกบัความตายของมารดา ของบดิา  
ของพี>ชาย น้องชาย ของพี>สาว น้องสาว ของบุตร 
ของธดิา

นํ0าตาที>หลั >งไหลออกของเธอเหลา่นั 0น ผูป้ระสบ 
ความตายของธดิา ครํ>าครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะ
ประสบสิ>งที>ไมพ่อใจ เพราะพลดัพราก

14Source : Wallpaper App
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จากสิ>งที>พอใจ นั >นแหละมากกวา่ 

สว่นนํ0าในมหาสมทุรทั 0ง ๔ ไมม่ากกวา่เลย

พวกเธอไดป้ระสบความเสื>อมแหง่ญาต ิ 
ความเสื>อมแหง่โภคะ ความเสื>อมเพราะโรค  
ตลอดกาลนาน 

นํ0าตาที>หลั >งไหลออกของเธอเหลา่นั 0น ผูป้ระสบ 
ความเสื>อมเพราะโรค ครํ>าครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะ
ประสบสิ>งที>ไมพ่อใจ เพราะพลดัพรากจากสิ>งที>พอใจ  
นั >นแหละมากกวา่ 

สว่นนํ0าในมหาสมทุรทั 0ง ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

15Source : Wallpaper App



ขอ้นั &นเพราะเหตุไร?

เพราะวา่สงสารนี0 กาํหนดที>สดุ เบื0องตน้ เบื0องปลาย 
ไมไ่ด ้ เมื>อเหลา่สตัวผ์ูม้อีวิชชาเป็นที>กางกั 0น  
มตีณัหาเป็นเครื>องประกอบไว ้ทอ่งเที>ยวไปมาอยู ่
ที>สดุ เบื0องตน้ ยอ่มไมป่รากฏ 

พวกเธอไดเ้สวยทกุข ์ความเผด็รอ้น ความพนิาศ  
ไดเ้พิ>มพนูปฐพทีี>เป็นป่>าชา้ ตลอดกาลนาน

กเ็หตเุพียงเท่านีH   
พอทีเดียว เพืLอจะเบืLอหน่ายในสงัขารทั Hงปวง  
พอ เพืLอจะคลายกาํหนัด  
พอ เพืLอจะหลดุพ้น

16Source : Internet



สตัวท์ั Aงหลายทั Aงปวง 

มีความตายเป็นธรรมดา 

มีความตายเป็นที 1สดุ 

ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เลย

ชีวิตนี้น้อยนัก 

ó

Source : Internet 
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ที่สุดของชีวิต

Photo : Soi Sam Rom



ปฐมอายุสูตร

อายขุองมนุษยท์ั 0งหลายนี0 น้อยนกั 
จาํตอ้งไปสูส่มัปรายภพ  
ควรทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ 
สตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้จะไมต่าย ไมม่ี

คนที>เป็นอยูน่าน ยอ่มเป็นอยูไ่ดเ้พยีงรอ้ยปี  
หรอืจะอยูเ่กนิไปไดบ้า้ง กม็น้ีอย 

อายขุองมนุษยท์ั 0งหลาย น้อย 
คนดคีวรดหูมิ>นอายนุั 0นเสยี  
ควรประพฤตดิจุคนที>ถกูไฟไหมศ้รีษะ  
การที>จะไมม่าแหง่มจัจ ุไมม่ี
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ทุติยอายุสูตร

อายขุองมนุษยท์ั 0งหลายนี0 น้อยนกั 
จาํตอ้งไปสูส่มัปรายภพ  
ควรทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ 
สตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้จะไมต่าย ไมม่เีลย

คนที>เป็นอยูน่าน ยอ่มเป็นอยูไ่ดเ้พยีงรอ้ยปี  
หรอืจะอยูเ่กนิไปไดบ้า้ง กม็น้ีอย 

วนัคนืยอ่มผา่นพน้ไป ชวีติยอ่มรกุรน้ไป 
อายขุองสตัวท์ั 0งหลาย ยอ่มสิ0นเปลอืงไป  
ดจุนํ0าแหง่แมนํ่0าน้อย 
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หยาดนํ0าคา้งบนยอดหญา้ เมื>ออาทติยข์ึ0นมา 
ยอ่มแหง้หายไปไดเ้รว็ ไมต่ั 0งอยูน่าน แมฉ้นัใด  
ชวีติของมนุษยท์ั 0งหลาย เปรยีบเหมอืนหยาดนํ0าคา้ง ฉนันั 0นเหมอืนกนั 
นิดหน่อย รวดเรว็ มทีกุขม์าก มคีวามคบัแคน้มาก จะพงึถกูตอ้งไดด้ว้ยปญัญา  
ควรกระทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์เพราะสตัวท์ี>เกดิแลว้จะไมต่าย ไมม่ี
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เมื :อฝนตกหนกั หนาเมด็ ฟองนํ&ายอ่มแตกเรว็ ตั &งอยูไ่มน่าน แมฉ้นัใด 
ชวีติของมนุษยท์ั &งหลาย เปรยีบเหมอืนฟองนํ&า ฉนันั &นเหมอืนกนั

นิดหน่อย รวดเรว็ มทีกุขม์าก 
มคีวามคบัแคน้มาก จะพงึถกูตอ้งไดด้ว้ยปญัญา  
ควรกระทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ 
เพราะสตัวท์ี>เกดิมาแลว้จะไมต่าย ไมม่ี

 
รอยไมท้ี :ขดีลงไปในนํ&า ยอ่มกลบัเขา้หากนัเรว็ ไมต่ั &งอยูน่าน แมฉ้นัใด 
ชวีติของมนุษยท์ั &งหลาย เปรยีบเหมอืนรอยไมท้ี :ขดีลงไปในนํ&า  
ฉนันั &นเหมอืนกนั 

นิดหน่อย รวดเรว็ มทีกุขม์าก 
มคีวามคบัแคน้มาก จะพงึถกูตอ้งไดด้ว้ยปญัญา  
ควรกระทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ 
เพราะสตัวท์ี>เกดิมาแลว้จะไมต่าย ไมม่ี

แมนํ่&าไหลลงจากภเูขา ไหลไปไกล กระแสเชี :ยว พดัไปซึ :งสิ :งที :  
พอจะพดัไปได ้ไมม่รีะยะเวลาหรอืชั :วครูท่ี :มนัจะหยดุ แมนํ่&านั &น 
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มแีต่ไหลเรื :อยไปถ่ายเดยีว แมฉ้นัใด ชวีติของมนุษยท์ั &งหลาย  
เปรยีบเหมอืนแมนํ่&าที :ไหลลงจากภเูขา ฉนันั &นเหมอืนกนั 

นิดหน่อย รวดเรว็ มทีกุขม์าก 
มคีวามคบัแคน้มาก จะพงึถกูตอ้งไดด้ว้ยปญัญา  
ควรกระทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ 
เพราะสตัวท์ี>เกดิมาแลว้จะไมต่าย ไมม่ี

บุรษุมกีาํลงั อมกอ้นเขฬะไวท้ี :ปลายลิ&น แลว้พงึถ่มไปโดยงา่ยดาย  

แมฉ้นัใด ชวีติของมนุษยท์ั &งหลาย เปรยีบเหมอืนกอ้นเขฬะ  
ฉนันั &นเหมอืนกนั 

นิดหน่อย รวดเรว็ มทีกุขม์าก 
มคีวามคบัแคน้มาก จะพงึถกูตอ้งไดด้ว้ยปญัญา  
ควรกระทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ 
เพราะสตัวท์ี>เกดิมาแลว้จะไมต่าย ไมม่ี

ชิ&นเนื&อที :ใสไ่วใ้นกระทะเหลก็ ไฟเผาตลอดทั &งวนั ยอ่มจะยอ่ยยบัไป
รวดเรว็ ไมต่ั &งอยูน่าน แมฉ้นัใด ชวีติของมนุษยท์ั &งหลาย เปรยีบเหมอืน
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ชิ&นเนื&อ  
ฉนันั &นเหมอืนกนั

นิดหน่อย รวดเรว็ มทีกุขม์าก 
มคีวามคบัแคน้มาก จะพงึถกูตอ้งไดด้ว้ยปญัญา  
ควรกระทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ 
เพราะสตัวท์ี>เกดิมาแลว้จะไมต่าย ไมม่ี

แมโ่คที :จะถกูเชอืด ที :เขานําไปสูท่ี :ฆา่ ยอ่มกา้วเทา้เดนิไป ใกลท้ี :ฆา่  
ใกลค้วามตาย แมฉ้นัใด ชวีติของมนุษยท์ั &งหลาย เปรยีบเหมอืนแมโ่ค 
ที :จะถกูเชอืด ฉนันั &นเหมอืนกนั 

นิดหน่อย รวดเรว็ มทีกุขม์าก 
มคีวามคบัแคน้มาก จะพงึถกูตอ้งไดด้ว้ยปญัญา  
ควรกระทาํกุศล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ 
เพราะสตัวท์ี>เกดิมาแลว้จะไมต่าย ไมม่ ี
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ชราธรรม ยอ่มมใีนความเป็นหนุ่มสาว 
พยาธธิรรม ยอ่มมใีนความไมม่โีรค 
มรณธรรม ยอ่มมใีนชวีติ 

ถงึทา่นจะตคิวามแก่อนัเลวทราม 
ถงึทา่นจะตคิวามแก่อนัทาํใหผ้วิพรรณทรามไป 
รปูอนัน่าพงึใจกค็งถกูความแก่ยํ>ายอียูน่ั >นเอง 
แมผู้ใ้ดพงึมชีวีติอยูไ่ดร้อ้ยปี 
ผูน้ั 0นกไ็มพ่น้ความตายไปได้

สตัวท์ั 0งปวงมคีวามตายเป็นเบื0องหน้า 
ความตาย ยอ่มไมล่ะเวน้อะไรๆ 
ยอ่มยํ>ายทีั 0งหมดทเีดยีว
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ชวีตินี0น้อยนกั สตัวย์อ่มตายแมภ้ายใน ๑๐๐ ปี  
ถา้แมส้ตัวเ์ป็นอยูเ่กนิ ๑๐๐ ปี ไซร ้สตัวน์ั 0นกย็อ่มตาย 
แมเ้พราะชราโดยแทแ้ล 

ชนทั 0งหลายยอ่มเศรา้โศก เพราะสิ>งที>ตนยดึถอืวา่ 
เป็นของเรา สิ>งที>เคยหวงแหน เป็นของเที>ยง ไมม่เีลย 

บุคคลเหน็วา่ สิ>งนี0มคีวามเป็นไปต่างๆ  
ดงันี0แลว้ ไมพ่งึอยูค่รองเรอืน 

บุรษุสาํคญัสิ>งใดวา่ สิ>งนี0เป็นของเรา จาํตอ้งละสิ>งนั 0นไป
แมเ้พราะความตาย บณัฑติผูน้บัถอืพระพทุธเจา้วา่ 
เป็นของเรา ทราบขอ้นี0แลว้ ไมพ่งึน้อมไปในความ 
เป็นผูถ้อืวา่สิ>งนั 0นๆ เป็นของเรา 
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บุคคลผูต้ื>นขึ0นแลว้ ยอ่มไมเ่หน็อารมณ์อนัประจวบดว้ยความฝนั  
แมฉ้นัใด บุคคลยอ่มไมเ่หน็บุคคลผูท้ี>ตนรกัทาํกาละลว่งไปแลว้  
แมฉ้นันั 0น 

บุคคลยอ่มกลา่วขวญักนัถงึชื>อนี0 ของคนทั 0งหลาย ผูท้ี>ตนไดเ้หน็แลว้บา้ง 
ไดฟ้งัแลว้บา้ง ชื>อเทา่นั 0นที>ควรกลา่วขวญัถงึของบุคคลผูล้ว่งไปแลว้  
จกัยงัคงเหลอือยู ่

ชนทั 0งหลายผูย้นิดแีลว้ในสิ>งที>ตนถอืวา่เป็นของเรา ยอ่มละความโศก 
ความรํ>าไร และความตระหนี>ไมไ่ด ้

เพราะเหตุนั 0น มนีุทั 0งหลายผูเ้หน็นิพพานเป็นแดนเกษม ละอารมณ์ที> 
เคยหวงแหนไดแ้ลว้ บณัฑติทั 0งหลายกลา่วการไมแ่สดงตนในภพ 
ของภกิษุผูป้ระพฤตหิลกีเรน้ ผูเ้สพที>นั >งอนัสงดัวา่ เป็นการสมควร 

มนีุไมอ่าศยัแลว้ในอายตนะทั 0งปวง ยอ่มไมก่ระทาํสตัวห์รอืสงัขาร 
ใหเ้ป็นที>รกั ทั 0งไมก่ระทาํสตัวห์รอืสงัขารใหเ้ป็นที>เกลยีดชงั ยอ่มไมต่ดิ
ความรํ>าไรและความตระหนี>ในสตัวห์รอืสงัขารอนัเป็นที>รกัและเป็น 
ที>เกลยีดชงันั 0น เปรยีบเหมอืนนํ0าไมต่ดิอยูบ่นใบไม ้
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หยาดน้ำย่อมไม่ติดอยู่บนใบบัว น้ำย่อมไม่ติดอยู่ที่ใบปทุม ฉันใด  

มุนีย่อมไม่ติดในรูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง หรืออารมณ์ที่ได้ทราบ ฉันนั้น

ผู้มีปัญญาย่อมไม่สำคัญด้วยรูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง  

หรืออารมณ์ที่ได้ทราบ ย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยทางอื่น  

ผู้มีปัญญานั้น ย่อมไม่ยินดี ย่อมไม่ยินร้าย
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ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๑๐๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๑๐๐    

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๙๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๙๐  

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๘๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๘๐    

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๗๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๗๐   

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๖๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๖๐    

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๕๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๕๐  

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๔๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๔๐    

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๓๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๓๐  

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๒๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๒๐   
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ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๑๐   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๑๐

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๙   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๙   

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๘   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๘   

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๗   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๗   

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๖   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๖    

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๕   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๕ 

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๔   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๔  

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๓    ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๓   

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๒   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๒    

ผูใ้ดมสีิ>งที>รกั ๑   ผูน้ั 0นกม็ทีกุข ์๑    

ผูใ้ดไมม่สีิ :งที :รกั   ผูน้ั &นกไ็มม่ทีกุข ์
เรากลา่ววา่ ผูน้ั &นไมม่คีวามโศก ปราศจากกเิลส 
ดจุธลุ ีไมม่อุีปายาส 

ความโศกกด็ ีความรํ>าไรกด็ ีความทกุขก์ด็ ี
มากมายหลายอยา่งนี0 มอียูใ่นโลก เพราะอาศยั 
สตัวห์รอืสงัขารอนัเป็นที>รกั 

เมื>อไมม่สีตัวห์รอืสงัขารอนัเป็นที>รกั ความโศก  
ความรํ>าไร และความทกุขเ์หลา่นี0ยอ่มไมม่ ี

เพราะเหตุนั &น 

ผูใ้ดไมม่สีตัวห์รอืสงัขารอนัเป็นที>รกัในโลกไหนๆ  

ผูน้ั 0นเป็นผูม้คีวามสขุ ปราศจากความโศก 

เพราะเหตุนั &น 

ผูป้รารถนาความไมโ่ศก อนัปราศจากกเิลสดจุธลุ ี 

ไมพ่งึทาํสตัวห์รอืสงัขารใหเ้ป็นที>รกั ในโลกไหนๆ 
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สตัวท์ั &งหลายทั &งปวง มคีวามตายเป็นธรรมดา 

มคีวามตายเป็นที :สดุ ไมล่ว่งพน้ความตายไปไดเ้ลย 
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ภาชนะดนิ ชนิดใดชนิดหนึ:ง ทั &งที :ดบิ ทั &งที :สกุ ภาชนะดนิ
เหลา่นั &นทั &งหมด มคีวามแตกเป็นธรรมดา มคีวามแตก
เป็นที :สดุ ไมล่ว่งพน้ความแตกไปไดเ้ลย แมฉ้นัใด

สตัวท์ั 0งหลายทั 0งปวง มคีวามตายเป็นธรรมดา  
มคีวามตายเป็นที>สดุ ไมล่ว่งพน้ความตายไปไดเ้ลย  
ฉนันั 0นเหมอืนกนัแล

สตัวท์ั 0งหลายทั 0งปวงตอ้งตาย เพราะชวีติมคีวามตาย 
เป็นที>สดุ  สตัวท์ั 0งหลายจกัไปตามกรรม เขา้ถงึผลแหง่
บุญและบาป คอื 

ผูม้กีรรมเป็นบาป จกัไปสูน่รก  
สว่นผูม้กีรรมเป็นบุญ จกัไปสูส่คุต ิ 
เพราะฉะนั &น พงึทาํกรรมงาม  
อนัจะนําไปสูส่มัปรายภพ สั :งสมไว ้

บุญทั 0งหลาย ยอ่มเป็นที>พึ>งของสตัวท์ั 0งหลายในปรโลก
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มรณัสสติสูตรที่ ๑

กภิ็กษุใดเจริญมรณัสสติอย่างนีH ว่า 

โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดต้ลอดคนืหนึ :ง วนัหนึ :ง 
เราพงึมนสกิารคาํสั >งสอนของพระผูม้พีระภาค  
เราพงึกระทาํกจิใหม้าก

โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดต้ลอดวนัหนึ :ง  
เราพงึมนสกิารคาํสั >งสอนของพระผูม้พีระภาค  
เราพงึกระทาํกจิใหม้าก 

โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดช้ ั :วขณะที :ฉนับณิฑบาต 
มื&อหนึ :ง เราพงึมนสกิารคาํสั >งสอนของ 
พระผูม้พีระภาค เราพงึกระทาํกจิใหม้าก 
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โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดช้ ั :วขณะที :เคี&ยวคาํขา้วสี :คาํกลนืกนิ  
เราพงึมนสกิารคาํสั >งสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึกระทาํกจิใหม้าก 

ภกิษุเหลา่นี&เรากลา่ววา่ เป็นผูป้ระมาท เจรญิมรณสัสตเิพื :อ 
ความสิ&นไปแหง่อาสวะทั &งหลายชา้ 

ส่วนภิกษุใดเจริญมรณัสสติอย่างนีH ว่า 

โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดช้ ั :วขณะที :เคี&ยวขา้วคาํหนึ :งกลนืกนิ  
เราพงึมนสกิารคาํสั >งสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึกระทาํกจิใหม้าก

โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดช้ ั :วขณะที :หายใจเขา้แลว้หายใจออก  
หรอืหายใจออกแลว้หายใจเขา้ เราพงึมนสกิารคาํสั >งสอนของ 
พระผูม้พีระภาค เราพงึกระทาํกจิใหม้าก 

ภกิษุเหลา่นี&เรากลา่ววา่ เป็นผูไ้มป่ระมาท ยอ่มเจรญิมรณสัสต ิ 

เพื :อความสิ&นไปแหง่อาสวะทั &งหลายแรงกลา้ 

เพราะเหตุนั 0นแหละ เธอทั 0งหลายพงึศกึษาอยา่งนี0วา่ เราทั 0งหลาย  
จกัเป็นผูไ้มป่ระมาท จกัเจรญิมรณสัสตเิพื>อความสิ0นไปแหง่อาสวะ 
ทั 0งหลายอยา่งแรงกลา้ เธอทั 0งหลายพงึศกึษาอยา่งนี0แล
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มรณัสสติอนัภิกษุเจริญแล้ว ทาํให้มากแล้ว  
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงสม์าก หยั 1งลงสู่อมตะ  
มีอมตะเป็นที 1สดุ 

ภกิษุในธรรมวนิยันี& เมื :อกลางวนัผา่นไป กลางคนื
ยา่งเขา้มา ยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี&วา่ 

เหตุแหง่ความตายของเรามมีากหนอ คอื งพูงึกดัเรา 
แมงป่>องพงึต่อยเรา หรอืตะขาบพงึกดัเรา เราพงึตาย
เพราะเหตุนั 0น อนัตรายนั 0นพงึมแีก่เรา เราพงึพลาด
ลม้ลง อาหารที>เราฉนัแลว้ไมพ่งึยอ่ย ดขีองเราพงึ
กาํเรบิ เสมหะของเราพงึกาํเรบิ หรอืลมที>มพีษิเพยีง
ดงัศสัตราของเราพงึกาํเรบิ  เราพงึตายเพราะเหตุ
นั 0น อนัตรายนั 0นพงึมแีก่เรา 

ภกิษุนั &นพงึพจิารณาเหน็ดงันี&วา่ 
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ธรรมอนัเป็นบาปอกุศลที :เรายงัละไมไ่ด ้  

อนัจะพงึเป็นอนัตรายแก่เรา ผูก้ระทาํกาละในเวลากลางคนื มอียูห่รอืไม ่ 

ถา้ภกิษุพจิารณาอยู ่แลว้ทราบอยา่งนี0วา่ ธรรมอนัเป็นบาปอกุศลที>เรา 
ยงัไมไ่ดล้ะ อนัจะพงึเป็นอนัตรายแก่เรา ผูก้ระทาํกาละ ในเวลากลางคนื 
ยงัมอียู ่

ภกิษุนั 0นพงึทาํฉนัทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพยีร  
ความไมท่อ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิ>ง เพื>อละธรรมอนัเป็น
บาปอกุศลเหลา่นั 0น 

เปรยีบเหมอืนบุคคลผูม้ผีา้โพกศรีษะถกูไฟไหม ้หรอืมศีรีษะถกูไฟไหม ้
พงึทาํฉนัทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพยีร ความไมท่อ้ถอย 
สตแิละสมัปชญัญะ ใหม้ปีระมาณยิ>ง เพื>อดบัผา้โพกศรีษะ หรอืศรีษะนั 0น 

กถ็า้ภกิษุพจิารณาอยูแ่ลว้ทราบอยา่งนี0วา่ ธรรมอนัเป็นบาปอกุศลที>เรา 
ยงัละไมไ่ด ้อนัจะพงึเป็นอนัตรายแก่เรา  ผูก้ระทาํกาละในกลางคนื ไมม่ี

ภกิษุนั 0นพงึเป็นผูม้ปีีต ิและปราโมทย ์ตามศกึษาในกุศลธรรมทั 0งหลาย  
ทั 0งกลางวนักลางคนือยูเ่ถดิ 
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กภ็กิษุในธรรมวนิยันี& เมื :อกลางคนืผา่นไป กลางวนัยา่งเขา้มา  
ยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี&วา่  

เหตุแหง่ความตายของเรามมีาก คอื งพูงึกดัเรา แมงป่>องพงึต่อยเรา  
หรอืตะขาบพงึกดัเรา เราพงึตายเพราะเหตุนั 0น อนัตรายนั 0นพงึมแีก่เรา 
เราพงึพลาดลม้ลง อาหารที>เราฉนัแลว้ไมพ่งึยอ่ย ดขีองเราพงึกาํเรบิ 
เสมหะของเราพงึกาํเรบิ หรอืลมที>มพีษิเพยีงศาตราของเราพงึกาํเรบิ  
เราพงึตายเพราะเหตุนั 0น อนัตรายนั 0นพงึมแีก่เรา

ภกิษุนั &นพงึพจิารณาเหน็ดงันี&วา่ ธรรมอนัเป็นบาปอกุศล ที :เรายงัละไมไ่ด ้

อนัจะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผูก้ระทาํกาละในเวลากลางวนั มอียูห่รอืไม ่ 

ถา้ภกิษุพจิารณาอยู ่แลว้ทราบอยา่งนี0วา่ ธรรมอนัเป็นบาปอกุศล ที>เรา
ยงัละไมไ่ด ้อนัจะพงึเป็นอนัตรายแก่เรา ผูก้ระทาํกาละในเวลากลางวนั 
ยงัมอียู ่

ภกิษุนั 0นพงึทาํฉนัทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพยีร  
ความไมท่อ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะ ใหม้ปีระมาณยิ>ง เพื>อละธรรมอนั
เป็นบาปอกุศลเหลา่นั 0น 
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มรณัสสติอันภิกษุเจริญแล้ว 

ทำให้มากแล้ว  

ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก 

หยัง่ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นทีสุ่ด 
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เปรยีบเหมอืนบุคคลผูม้ผีา้โพกศรีษะถกูไฟไหม ้หรอืมศีรีษะถกูไฟไหม ้
พงึทาํฉนัทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพยีร ความไมท่อ้ถอย 
สตแิละสมัปชญัญะ ใหม้ปีระมาณยิ>ง เพื>อดบัผา้โพกศรีษะ หรอืศรีษะนั 0น 

กถ็า้ภกิษุพจิารณาอยูแ่ลว้ ทราบอยา่งนี0วา่ ธรรมอนัเป็นบาปอกุศลที>เรา
ยงัละไมไ่ด ้อนัจะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผูก้ระทาํกาละในกลางวนั ไมม่ ี

ภกิษุนั 0นพงึเป็นผูม้ปีีตแิละปราโมทย ์ตามศกึษาในกุศลธรรมทั 0งหลาย  
ทั 0งกลางวนั กลางคนื

กม็รณสัสตอินัภกิษุเจรญิแลว้อยา่งนี& ทาํใหม้ากแลว้อยา่งนี&  
ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก หยั :งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นที :สดุ
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ชวีติของสตัวท์ั &งหลายในโลกนี& ไมม่เีครื :องหมาย ใครๆ รูไ้มไ่ด ้ 
ทั &งลาํบาก ทั &งน้อย และประกอบดว้ยทกุข ์ 
สตัวท์ั &งหลายผูเ้กดิแลว้ จะไมต่ายดว้ยความพยายามอนัใด  
ความพยายามอนันั &น ไมม่เีลย แมอ้ยูไ่ดถ้งึชรากต็อ้งตาย 
เพราะสตัวท์ั &งหลายมอียา่งนี& เป็นธรรมดา 
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ผลไมส้กุงอมแลว้ ชื>อวา่ยอ่มมภียั  
เพราะจะตอ้งรว่งหลน่ไปในเวลาเชา้ ฉนัใด  
สตัวท์ั 0งหลายผูเ้กดิแลว้ ชื>อวา่ยอ่มมภียั  
เพราะจะตอ้งตายเป็นนิตย ์ฉนันั 0น 

ภาชนะดนิที>นายชา่งทาํแลว้ทกุชนิด  
มคีวามแตกเป็นที>สดุ แมฉ้นัใด  
ชวีติของสตัวท์ั 0งหลาย กฉ็นันั 0น 

ทั 0งเดก็ ทั 0งผูใ้หญ่ ทั 0งคนเขลา ทั 0งคนฉลาด  
ลว้นไปสูอ่าํนาจของมฤตย ูมมีฤตยเูป็นที>ไป  
ในเบื0องหน้าดว้ยกนัทั 0งหมด

เมื>อสตัวเ์หลา่นั 0นถกูมฤตยคูรอบงาํแลว้  
ตอ้งไปปรโลก บดิาจะป้องกนับุตรไวก้ไ็มไ่ด ้ 
หรอืพวกญาตจิะป้องกนัพวกญาตไิวก้ไ็มไ่ด ้
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ทา่นจงเหน็ เหมอืนเมื>อหมูญ่าตขิองสตัวท์ั 0งหลาย 
ผูจ้ะตอ้งตาย กาํลงัแลด ูราํพนัอยูโ่ดยประการต่างๆ  
สตัวผ์ูจ้ะตอ้งตายผูเ้ดยีวเทา่นั 0น ถกูมฤตยนํูาไป  
เหมอืนโคที>บุคคลจะพงึฆา่ ถกูนําไปตวัเดยีว

ความตายและความแก่ กาํจดัสตัวโ์ลกอยูอ่ยา่งนี& 

เพราะเหตุนั &น 

นกัปราชญท์ั 0งหลายทราบชดัสภาพของโลกแลว้  
ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ทา่นยอ่มไมรู่ท้างของผูม้า หรอืผูไ้ป  
ไมเ่หน็ที>สดุทั 0งสองอยา่ง  
ถงึจะครํ>าครวญไปกไ็รป้ระโยชน์ 

ถา้ผูค้รํ>าครวญหลงเบยีดเบยีนตนอยู ่ 
จะยงัประโยชน์อะไรๆ ใหเ้กดิขึ0นไดไ้ซร ้ 
บณัฑติผูเ้หน็แจง้ กพ็งึกระทาํความครํ>าครวญนั 0น 

บุคคลจะถงึความสงบใจไดเ้พราะการรอ้งไห ้ 
เพราะความเศรา้โศก กห็าไม ่ทกุขย์อ่มเกดิแก่ผูน้ั 0นยิ>งขึ0น  
และสรรีะของผูน้ั 0นกจ็ะซบูซดี 
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บุคคลผูเ้บยีดเบยีนตนเอง ยอ่มเป็นผูซ้บูผอม มผีวิพรรณเศรา้หมอง 
สตัวท์ั 0งหลายผูล้ะไปแลว้ ยอ่มรกัษาตนไมไ่ดด้ว้ยความราํพนันั 0น 

การราํพนัไรป้ระโยชน์ คนผูท้อดถอนถงึบุคคลผูท้าํกาละแลว้  
ยงัละความเศรา้โศกไมไ่ด ้ตกอยูใ่นอาํนาจแหง่ความเศรา้โศก  
ยอ่มถงึทกุขย์ิ>งขึ0น 

ทา่นจงเหน็คนผูเ้ตรยีมจะดาํเนินไปตามยถากรรม  
และสตัวท์ั 0งหลายในโลกนี0 ผูม้าถงึอาํนาจแหง่มจัจแุลว้  
กาํลงัพากนัดิ0นรนอยูท่เีดยีว 

กส็ตัวท์ั 0งหลายยอ่มสาํคญัดว้ยอาการใดๆ  
อาการนั 0นๆ ยอ่มแปรเป็นอยา่งอื>นไปในภายหลงั  
ความพลดัพรากกนัเชน่นี0 ยอ่มมไีด ้

ทา่นจงดสูภาพแหง่โลกเถดิ มาณพ  
แมจ้ะพงึเป็นอยูร่อ้ยปี หรอืยิ :งกวา่นั &น  
กต็อ้งพลดัพรากจากหมูญ่าต ิตอ้งละทิ&งชวีติไวใ้นโลกนี& 
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เพราะเหตุนั &น 

บุคคลฟงัพระธรรมเทศนาของพระอรหนัตแ์ลว้  
เหน็คนผูล้ว่งลบัทาํกาละแลว้ กาํหนดรูอ้ยูว่า่  
บุคคลผูล้ว่งลบัทาํกาละแลว้นั 0น เราไมพ่งึไดว้า่  
จงเป็นอยูอ่กีเถดิ ดงันี0 พงึกาํจดัความราํพนัเสยี

บุคคลพงึดบัไฟที :ไหมลุ้กลามไปดว้ยนํ&า ฉนัใด  
นรชนผูเ้ป็นนกัปราชญ ์มปีญัญา เฉลยีวฉลาด  
พงึกาํจดัความเศรา้โศกที :เกดิขึ&นเสยีโดยฉบัพลนั 
เหมอืนลมพดันุ่น ฉนันั &น
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คนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตน พึงกำจัดความรำพัน  

ความทะยานอยาก และความโทมนัสของตน  

พึงถอนลูกศร คือ กิเลส ของตนเสีย  

เป็นผู้มีลูกศร คือ กิเลส อันถอนขึ้นแล้ว  

อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยแล้ว  

ถึงความสงบใจ ก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมด  

เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก เยือกเย็น

Source:  Internet



สมบัติของชีวิต
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บุคคลพงึรบีทาํความด ี
พงึหา้มจติจากบาป 
เพราะเมื>อทาํบุญชา้ไป  
ใจยอ่มยนิดใีนบาป

หากบุรษุพงึทาํบาปไซร ้ 
ไมพ่งึทาํบาปนั 0นบอ่ยๆ  
ไมพ่งึทาํความพอใจในบาปนั 0น  
เพราะการสั >งสมบาป นําทกุขม์าให้

หากวา่บุรษุพงึทาํบุญไซร ้ 
พงึทาํบุญนั 0นบอ่ยๆ  
พงึทาํความพอใจในบุญนั 0น  
เพราะการสั >งสมบุญ นําสขุมาให ้

แมค้นลามกยอ่มเหน็
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ความเจรญิ  
ตราบเทา่ที>บาปยงัไมใ่หผ้ล  
แต่เมื>อใดบาปใหผ้ล  
คนลามกจงึเหน็บาปเมื>อนั 0น  
แมค้นเจรญิกย็อ่มเหน็บาป 
ตราบเทา่ที>ความเจรญิยงัไมใ่หผ้ล

บุคคลอยา่พงึดหูมิ :นบาปวา่  
บาปมปีระมาณน้อย จกัไมม่าถงึ  
แมห้มอ้นํ&ายอ่มเตม็ไดด้ว้ยหยาดนํ&า  
ที :ตกทลีะหยาดๆ ฉนัใด  
คนพาลสั :งสมบาปแมท้ลีะน้อยๆ  
ยอ่มเตม็ดว้ยบาป ฉนันั &น  

บุคคลอยา่พงึดหูมิ>นบุญวา่  
บุญมปีระมาณน้อยจกัไมม่าถงึ 

แมห้มอ้นํ0ายอ่มเตม็ไดด้ว้ยหยาดนํ0า 
ที>ตกทลีะหยาดๆ ฉนัใด  

นกัปราชญส์ั >งสมบุญแมท้ลีะน้อยๆ  
ยอ่มเตม็ดว้ยบุญ ฉนันั 0น

ภกิษุพงึเวน้บาป  
ดจุพอ่คา้มพีวกน้อย มทีรพัยม์าก เวน้ทางที :ควรกลวั  
ดจุบุรษุผูใ้ครต่่อชวีติเวน้ยาพษิ

ถา้ที>ฝ่>าที>มอืไมพ่งึมแีผล  
บุคคลพงึนํายาพษิไปดว้ยฝ่>ามอืได ้ 
เพราะยาพษิยอ่มไมซ่มึซาบฝ่>ามอืที>ไมม่แีผล  
บาปยอ่มไมม่แีก่คนไมท่าํ 

ผูใ้ดประทษุรา้ยต่อคนผูไ้มป่ระทษุรา้ย  
ผูเ้ป็นบุรษุหมดจด ไมม่กีเิลสเครื :องยั :วยวน  
บาปยอ่มกลบัถงึผูเ้ป็นพาลนั &นแหละ  
ดจุธลุลีะเอยีดที :บุคคลซดัทวนลมไป 

คนบางพวก ยอ่มเขา้ถงึครรภ ์
บางพวกมกีรรมอนัลามก ยอ่มเขา้ถงึนรก  
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ผูท้ี>มคีตดิ ียอ่มไปสูส่วรรค ์
ผูท้ี>ไมม่อีาสวะ ยอ่มปรนิิพพาน

อากาศ ทา่มกลางมหาสมทุร ชอ่งภเูขา  
สว่นแหง่แผน่ดนิที :บุคคลอยูแ่ลว้  
พงึพน้จากกรรมอนัลามกได ้ไมม่เีลย 

อากาศ ทา่มกลางมหาสมทุร ชอ่งภเูขา  
สว่นแหง่แผน่ดนิที>บุคคลอยูแ่ลว้  
ความตายพงึครอบงาํไมไ่ด ้ไมม่เีลย

ชนบางพวกประพฤตทิจุรติดว้ยกาย วาจา ใจ  
ชนเหลา่นั &นชื :อวา่ไมร่กัตน  
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ถงึแมช้นเหลา่นั 0นจะพงึกลา่ววา่ เรารกัตน   
ชนเหลา่นั 0นกช็ื>อวา่ไมร่กัตน  

ขอ้นั &นเป็นเพราะเหตุไร 

กเ็พราะเหตุวา่ ชนผูไ้มร่กัใครก่นั ยอ่มทาํความ 
เสยีหายใหแ้ก่ผูไ้มร่กัใครก่นัไดโ้ดยประการใด  
ชนเหลา่นั 0นยอ่มทาํความเสยีหายใหแ้ก่ตนดว้ยตนเองได้
โดยประการนั 0น ชนเหลา่นั 0นจงึชื>อวา่ไมร่กัตน  

สว่นวา่ชนบางพวกประพฤตสิจุรติดว้ยกาย วาจา ใจ  
ชนเหลา่นั &นชื :อวา่รกัตน 

ถงึแมช้นเหลา่นั 0นจะพงึกลา่ววา่ เราไมร่กัตน  
ชนเหลา่นั 0นกช็ื>อวา่รกัตน 
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ขอ้นั &นเป็นเพราะเหตุไร 

กเ็พราะเหตุวา่ ชนผูท้ี>รกัใครก่นัยอ่มทาํความด ี
ความเจรญิ ใหแ้ก่ผูท้ี>รกัใครก่นัไดโ้ดยประการใด  
ชนเหลา่นั 0นยอ่มทาํความด ีความเจรญิ ใหแ้ก่ตนดว้ยตนเองได ้
โดยประการนั 0น ชนเหลา่นั 0นจงึชื>อวา่รกัตน

ถา้บุคคลพงึรูว้า่ตนเป็นที>รกั ไมพ่งึประกอบบาป  
เพราะวา่ความสขุไมเ่ป็นผลที>บุคคลผูท้าํชั >วจะพงึไดโ้ดยงา่ย

เมื :อบุคคลถกูมรณะครอบงาํ ละทิ&งภพมนุษยไ์ป 
กอ็ะไรเป็นสมบตัขิองเขา และเขายอ่มพาเอาอะไรไปได ้ 
อะไรเลา่จะตดิตามเขาไป ประดจุเงา ตดิตามตนไป?
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ผูท้ี>มาเกดิแลว้จาํจะตอ้งตายในโลกนี0 ทาํกรรมอนัใดไว ้ 
คอืเป็นบุญและเป็นบาปทั 0งสองประการ 

บุญและบาปนั 0นแลเป็นสมบตัขิองเขา  
และเขาจะพาเอาบุญและบาปนั 0นไปสูป่รโลก 

อนึ>ง บุญและบาปนั 0นยอ่มเป็นของตดิตามเขาไป  
ประดจุเงาตดิตามตนไป

เพราะฉะนั &น  
บุคคลพงึทาํกลัยาณกรรมสะสมไว ้
เป็นสมบตัใินปรโลก  
เพราะวา่ บุญทั &งหลายยอ่มเป็นที :พึ :ง 
ของสตัวท์ั &งหลายในปรโลก 
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สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง
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รปู อะไรๆ ที>เที>ยง ยั >งยนื มั >นคง ไมม่คีวามแปรปรวน 
เป็นธรรมดา จกัคงเที>ยงอยูเ่สมออยา่งนั 0น ไมม่เีลย

เวทนา อะไรๆ ที>เที>ยง ยั >งยนื มั >นคง ไมม่คีวามแปรปรวน 
เป็นธรรมดา จกัคงเที>ยงอยูเ่สมออยา่งนั 0น ไมม่เีลย

สญัญา อะไรๆ ที>เที>ยง ยั >งยนื มั >นคง ไมม่คีวามแปรปรวน 
เป็นธรรมดา จกัคงเที>ยงอยูเ่สมออยา่งนั 0น ไมม่เีลย

สงัขาร อะไรๆ ที>เที>ยง ยั >งยนื มั >นคง ไมม่คีวามแปรปรวน 
เป็นธรรมดา จกัคงเที>ยงอยูเ่สมออยา่งนั 0น ไมม่เีลย

วิญญาณ อะไรๆ ที>เที>ยง ยั >งยนื มั >นคง ไมม่คีวามแปรปรวน 
เป็นธรรมดา จกัคงเที>ยงอยูเ่สมออยา่งนั 0น ไมม่เีลย
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การไดอ้ตัภาพแมม้ปีระมาณเทา่กอ้นโคมยั  
เที>ยง ยั >งยนื มั >นคง ไมม่คีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา  
จกัคงเที>ยงอยูเ่สมออยา่งนั 0น ไมม่ี

ถา้แมก้ารไดอ้ตัภาพมปีระมาณเทา่นี0 จกัเป็นสภาพเที>ยง ยั >งยนื 
มั >นคง ไมม่คีวามแปรปรวนเป็นธรรมดาแลว้ไซร ้ 
การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เพื>อความสิ0นทกุข ์กจ็ะไมพ่งึ
ปรากฏ

กเ็พราะเหตุที :การไดอ้ตัภาพมปีระมาณเทา่นี& เที :ยง ยั :งยนื มั :นคง 
ไมม่คีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ไมม่ ี 
การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เพื :อความสิ&นทกุขจ์งึปรากฏ

สงัขารทั 0งปวงนั 0น เป็นอดตี ดบัไปแลว้ แปรปรวนไปแลว้ 
สงัขารทั 0งหลายไมเ่ที>ยงอยา่งนี0แล  
สงัขารทั 0งหลายไมย่ั >งยนือยา่งนี0แล  
สงัขารทั 0งหลายไมเ่ชื>อฟงัอยา่งนี0แล 

กล็กัษณะอนัไมเ่ที :ยงนี& ควรทเีดยีวเพื :อจะเบื :อหน่าย  
ควรเพื :อจะคลายกาํหนดั ควรเพื :อจะพน้ไปเพยีงไร  
ในสงัขารทั &งปวง
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 สงัขารทั &งหลายไมเ่ที :ยง ไมย่ั :งยนื ไมน่่าชื :นชม  
 เป็นขอ้กาํหนด ควรเบื :อหน่าย ควรคลายกาํหนดั  
 ควรหลุดพน้ในสงัขารทั &งปวง 

ขนุเขาสเินร ุยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน์ กวา้ง ๘๔,๐๐๐ 
โยชน์ หยั >งลงในมหาสมทุร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สงูจาก
มหาสมทุรขึ0นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน์ มบีางคราวที>ฝนไม่
ตกหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพนัปี หลายแสนปี 

เมื>อฝนไมต่ก พชืคาม ภตูคามและติณชาติที>ใช้
เขา้ยา ป่>าไมใ้หญ่ ยอ่มเฉา เหี>ยวแหง้ เป็นอยูไ่มไ่ด ้
ฉนัใด 

สงัขารทั &งหลาย กฉ็นันั &น เป็นสภาพไมเ่ที :ยง  
ไมย่ั :งยนื ไมน่่าชื :นชม นี&เป็นขอ้กาํหนด 
ควรเบื :อหน่าย ควรคลายกาํหนดั  
ควรหลุดพน้ ในสงัขารทั &งปวง
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ในกาลบางครั 0งบางคราว เมื>อเวลาลว่งไปเป็นเวลานาน  
พระอาทติยด์วงที> ๒ ปรากฏ เพราะพระอาทติยด์วงที> ๒ ปรากฏ 
แมนํ่0าลาํคลองทั 0งหมด ยอ่มงวดแหง้ ไมม่นํี0า ฉนัใด 

สงัขารทั &งหลาย กฉ็นันั &น  
เป็นสภาพไมเ่ที :ยง ไมย่ั :งยนื ไมน่่าชื :นชม  
นี&เป็นขอ้กาํหนด ควรเบื :อหน่าย ควรคลายกาํหนดั  
ควรหลุดพน้ ในสงัขารทั &งปวง

ในกาลบางครั 0งบางคราว โดยลว่งไปแหง่กาลนาน  
พระอาทติยด์วงที> ๓ ปรากฏ เพราะพระอาทติยด์วงที> ๓ ปรากฏ  
แมนํ่0าสายใหญ่ๆ คอื แมนํ่0าคงคา ยมนุา อจริวด ีสรภ ูมห ิทั 0งหมด
ยอ่มงวดแหง้ ไมม่นํี0า ฉนัใด 

สงัขารทั &งหลาย กฉ็นันั &น  
เป็นสภาพไมเ่ที :ยง ไมย่ั :งยนื ไมน่่าชื :นชม  
นี&เป็นขอ้กาํหนด ควรเบื :อหน่าย ควรคลายกาํหนดั  
ควรหลุดพน้ ในสงัขารทั &งปวง

ในกาลบางครั 0งบางคราว โดยลว่งไปแหง่กาลนาน 
พระอาทติยด์วงที> ๔ ปรากฏ เพราะพระอาทติยด์วงที> ๔ ปรากฏ  
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แมนํ่0าสายใหญ่ๆ ที>ไหลมารวมกนัเป็นแมนํ่0าใหญ่ คอื แมนํ่0าคงคา ยมนุา  
อจริวด ีสรภ ูมห ิทั 0งหมดยอ่มงวดแหง้ ไมม่นํี0า ฉนัใด 

สงัขารทั &งหลาย กฉ็นันั &น  
เป็นสภาพไมเ่ที :ยง ไมย่ั :งยนื ไมน่่าชื :นชม  
นี&เป็นขอ้กาํหนด ควรเบื :อหน่าย ควรคลายกาํหนดั  
ควรหลุดพน้ ในสงัขารทั &งปวง

ในกาลบางครั 0งบางคราว โดยลว่งไปแหง่กาลนาน  
พระอาทติย ์ดวงที> ๕ ปรากฏ เพราะพระอาทติยด์วงที> ๕ ปรากฏ  
นํ0าในมหาสมทุรลกึ ๑๐๐ โยชน์กด็ ี๒๐๐ โยชน์กด็ ี๓๐๐ โยชน์กด็ ี
๔๐๐ โยชน์กด็ ี๕๐๐ โยชน์กด็ ี ๖๐๐ โยชน์กด็ ี๗๐๐ โยชน์กด็ ียอ่มงวดลง
เหลอือยูเ่พยีง ๗ ชั >วตน้ตาลกม็ ี๖ ชั >วตน้ตาลกม็ ี๕ ชั >วตน้ตาลกม็ ี 
๔ ชั >วตน้ตาลกม็ ี๓ ชั >วตน้ตาลกม็ ี๒ ชั >วตน้ตาลกม็ ีชั >วตน้ตาลเดยีวกม็ ี 
แลว้ยงัจะเหลอือยู ่๗ ชั >วคน ๖ ชั >วคน ๕ ชั >วคน ๔ ชั >วคน ๓ ชั >วคน  
๒ ชั >วคน ชั >วคนเดยีว ครึ>งชั >วคน เพยีงเอว เพยีงเขา่ เพยีงแคข่อ้เทา้  
เพยีงในรอยเทา้โค นํ0าในมหาสมทุร ยงัเหลอือยูเ่พยีงในรอยเทา้โค 
ในที>นั 0นๆ เปรยีบเหมอืนในฤดแูลง้ เมื>อฝนเมด็ใหญ่ๆ ตกลงมา  
นํ0าเหลอือยูใ่นรอยเทา้โคในที>นั 0นๆ เพราะพระอาทติยด์วงที> ๕ ปรากฏ 
นํ0าในมหาสมทุร แมเ้พยีงขอ้นิ0วกไ็มม่ ีฉนัใด
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สงัขารทั &งหลาย กฉ็นันั &น  
เป็นสภาพไมเ่ที :ยง ไมย่ั :งยนื ไมน่่าชื :นชม  
นี&เป็นขอ้กาํหนด ควรเบื :อหน่าย ควรคลายกาํหนดั  
ควรหลุดพน้ ในสงัขารทั &งปวง

ในกาลบางครั 0งบางคราว โดยลว่งไปแหง่กาลนาน  
พระอาทติยด์วงที> ๖ ปรากฏ เพราะพระอาทติยด์วงที> ๖ ปรากฏ  
แผน่ดนิใหญ่นี0และขนุเขาสเินร ุยอ่มมกีลุม่ควนัพลุง่ขึ0น เปรยีบเหมอืน 
นายชา่งหมอ้เผาหมอ้ที>ป ั 0นดแีลว้ ยอ่มมกีลุม่ควนัพลุง่ขึ0น

สงัขารทั &งหลาย กฉ็นันั &น  
เป็นสภาพไมเ่ที :ยง ไมย่ั :งยนื ไมน่่าชื :นชม  
นี&เป็นขอ้กาํหนด ควรเบื :อหน่าย ควรคลายกาํหนดั  
ควรหลุดพน้ ในสงัขารทั &งปวง 

ในกาลบางครั 0งบางคราว โดยลว่งไปแหง่กาลนาน 
พระอาทติยด์วงที> ๗ ปรากฏ เพราะพระอาทติยด์วงที> ๗ ปรากฏ  
แผน่ดนิใหญ่นี0และขนุเขาสเินร ุไฟจะตดิทั >วลุกโชตชิว่ง มแีสงเพลงิเป็นอนั
เดยีวกนั เมื>อแผน่ดนิใหญ่และขนุเขาสเินรไุฟเผาลุกโชน ลมหอบเอาเปลว
ไฟฟุ้งไปจนถงึพรหมโลก เมื>อขนุเขาสเินรไุฟเผาลุกโชนกาํลงัทะลาย  
ถกูกองเพลงิใหญ่เผาทว่มตลอดแลว้ ยอดเขาแมข้นาด ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐ 
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โยชน์ ๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ โยชน์ ๕๐๐ โยชน์ ยอ่มพงัทะลาย เมื>อแผน่ดนิ
ใหญ่และขนุเขาสเินรถุกูไฟเผาผลาญอยู ่ยอ่มไมป่รากฏขี0เถา้และเขมา่
เปรยีบเหมอืนเมื>อเนยใสหรอืนํ0ามนัถกูไฟเผาผลาญอยู ่ยอ่มไมป่รากฏ 
ขี0เถา้และเขมา่ 

สงัขารทั &งหลาย กฉ็นันั &น  
เป็นสภาพไมเ่ที :ยง ไมย่ั :งยนื ไมน่่าชื :นชม  
นี&เป็นขอ้กาํหนด ควรจะเบื :อหน่าย ควรคลายกาํหนดั  
ควรหลุดพน้ ในสงัขารทั &งปวง

ในขอ้นั 0น ใครจะรู ้ใครจะเชื>อวา่ แผน่ดนินี0และขนุเขาสเินรจุกัถกูไฟไหม้
พนิาศไมเ่หลอือยู ่นอกจากอรยิสาวก ผูม้บีทอนัเหน็แลว้ (โสดาบนั)

เรื>องเคยมมีาแลว้ ศาสดาชื>อสเุนตตะ เป็นเจา้ลทัธปิราศจากความ
กาํหนดัในกาม กศ็าสดาชื>อสเุนตตะนั 0น มสีาวกอยูห่ลายรอ้ย แสดงธรรม
แก่สาวกทั 0งหลายเพื>อความเป็นสหายแหง่เทวดาชั 0นพรหมโลก และเมื>อ
สเุนตตศาสดาแสดงธรรมเพื>อความเป็นสหายแหง่เทวดาชั 0นพรหมโลก
สาวกเหลา่ใดรูท้ ั >วถงึคาํสอนไดห้มดทกุอยา่ง สาวกเหลา่นั 0น เมื>อตายไป  
กเ็ขา้ถงึสคุตพิรหมโลก 

สว่นสาวกเหลา่ใดยงัไมรู่ท้ ั >วถงึคาํสอนไดห้มดทกุอยา่ง สาวกเหลา่นั 0น  
เมื>อตายไป  
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     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่เทวดาชั &นปรนิมมติวสวตัด ี
     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่เทวดาชั &นนิมมานรด ี 
     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่เทวดาชั &นดสุติ 
     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่เทวดาชั &นยามา  
     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่เทวดาชั &นดาวดงึส ์
     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่เทวดาชั &นจาตุมหาราช 
     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่กษตัรยิม์หาศาล  
     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่พราหมณ์มหาศาล 
     ...บางพวกเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่คฤหบดมีหาศาล

ครั 0งนั 0นแล สเุนตตศาสดามคีวามคดิเหน็วา่ การที>เราจะพงึเป็นผูม้สีติ
เสมอกบัสาวกทั 0งหลายในสมัปรายภพไมส่มควรเลย ฉะนั 0น เราควรจะ
เจรญิเมตตาใหย้ิ>งขึ0นไปอกี 

ครั 0งนั 0นแล สเุนตตศาสดาจงึไดเ้จรญิเมตตาจติตลอด ๗ ปี แลว้ไมม่า 
สูโ่ลกนี0ตลอด ๗ สงัวฏัฏววิฏัฏกลัป์ เมื>อโลกวบิตั ิเขา้ถงึพรหมโลกชั 0น 
อาภสัสระ เมื>อโลกเจรญิ เขา้ถงึวมิานพรหมที>วา่ง 

ในวมิานนั 0น สเุนตตศาสดาเป็นพรหม เป็นทา้วมหาพรหม เป็นใหญ่  
ไมม่ใีครยิ>งกวา่ รูเ้หน็เหตุการณ์โดยถ่องแท ้เป็นผูม้อีาํนาจมาก  
เกดิเป็นทา้วสกักะจอมเทวดา ๓๖ ครั 0ง เป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูต้ ั 0งอยู ่
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ในธรรม เป็นพระธรรมราชา มสีมทุรทั 0ง ๔ เป็นขอบเขต ผูไ้ดช้ยัชนะ
สงคราม สถาปนาประชาชนไวเ้ป็นปึกแผน่มั >นคง พรั >งพรอ้มดว้ย 
รตันะ ๗ ประการ หลายรอ้ยครั 0ง พระราชโอรสของพระเจา้จกัรพรรดนิั 0น 
ลว้นแต่องอาจ กลา้หาญ ชาญชยั ยํ>ายศีตัรไูด ้พระเจา้จกัรพรรดนิั 0นทรง
ปกครองปฐพมีณฑล อนัมมีหาสมทุรเป็นขอบเขต ไมต่อ้งใชอ้าชญา  
ไมต่อ้งใชศ้สัตรา ใชธ้รรมปกครอง 

สเุนตตศาสดานั 0น มอีายยุนืนาน ดาํรงมั >นอยูอ่ยา่งนี0  
แต่กไ็มพ่น้จาก ชาต ิชรา พยาธ ิมรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั  
และอปุายาส เพราะยงัไมต่รสัรู ้ไมไ่ดแ้ทงตลอดธรรม ๔ ประการ  
คอื อรยิศลี ๑ อรยิสมาธ ิ๑ อรยิปญัญา ๑ อรยิวมิตุ ิ๑ 

อรยิศลี อรยิสมาธ ิอรยิปญัญา อรยิวมิตุ ิเราตรสัรูแ้ลว้ แทงตลอดแลว้  
เราถอนตณัหาในภพไดแ้ลว้ ตณัหาอนัเป็นเครื>องนําไปสูภ่พสิ0นแลว้  
บดันี0 ภพใหมไ่มม่ ี

เรื 1องเคยมีมาแล้ว เวปลุลบรรพตนีA ได้ชื 1อว่า  
ปาจีนวงัสะ 

61Source : Internet

AUDIO 3.15 



สมยันั 0น หมูม่นุษยไ์ดช้ื>อวา่ ตวิรา หมูม่นุษยช์ื>อตวิรา 
มอีายปุระมาณสี>หมื>นปี หมูม่นุษยช์ื>อตวิรา ขึ0น 
ปาจนีวงัสบรรพตเป็นเวลา ๔ วนั ลงกเ็ป็นเวลา ๔ วนั

สมยันั 0น พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 
พระนามวา่ กกุสนัธะ เสดจ็อุบตัขิ ึ0นในโลก มพีระสาวก 
คูห่นึ>ง เป็นคูเ่ลศิ เป็นคูเ่จรญิ ชื>อวา่วธิรูะ และสญัชวีะ

พวกเธอจงดเูถดิ ชื :อแหง่ภเูขานี&อนัตรธานไปแลว้ 
มนุษยเ์หลา่นั &นกระทาํกาละไปแลว้ และพระผูม้ ี
พระภาคพระองคน์ั &นกป็รนิิพพานแลว้ 

สงัขารทั 0งหลายไมเ่ที>ยงอยา่งนี0 ไมย่ั >งยนือยา่งนี0  
ไมน่่าชื>นใจอยา่งนี0 กเ็หตุเพยีงเทา่นี0  
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พอทเีดยีวเพื>อจะเบื>อหน่ายในสงัขารทั 0งปวง  
พอเพื>อจะคลายกาํหนดั พอเพื>อจะหลุดพน้

เรื 1องเคยมีมาแล้ว ภเูขาเวปลุละนีA มีชื 1อว่า วงกฏ

สมยันั 0น หมูม่นุษยม์ชีื>อวา่ โรหติสัสะ มอีายปุระมาณ 
สามหมื>นปี มนุษยช์ื>อวา่โรหติสัสะ ขึ0นวงกฏบรรพตเป็น
เวลา ๓ วนั ลงกเ็ป็นเวลา ๓ วนั

สมยันั 0น พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  
ทรงพระนามวา่ โกนาคมนะ เสดจ็อุบตัขิ ึ0นในโลก  
มพีระสาวกคูห่นึ>งเป็นคูเ่ลศิ เป็นคูเ่จรญิ ชื>อวา่ภยิโยสะ 
และอุตตระ 

พวกเธอจงดเูถดิ ชื :อแหง่ภเูขานี&อนัตรธานไปแลว้  

มนุษยเ์หลา่นั &นทาํกาละไปแลว้ และพระผูม้พีระภาค
พระองคน์ั &นกป็รนิิพพานแลว้ 

สงัขารทั 0งหลายไมเ่ที>ยงอยา่งนี0 ไมย่ั >งยนือยา่งนี0  
ไมน่่าชื>นใจอยา่งนี0 กเ็หตุเพยีงเทา่นี0  
พอทเีดยีว เพื>อจะเบื>อหน่ายในสงัขารทั 0งปวง  
พอเพื>อจะคลายกาํหนดั พอเพื>อจะหลุดพน้

เรื 1องเคยมีมาแล้ว เวปลุลบรรพตนีA มีชื 1อว่า สปัุสสะ 

สมยันั 0น หมูม่นุษยม์ชีื>อวา่ สปุปิยา หมูม่นุษยช์ื>อสปุปิยา
มอีายปุระมาณ สองหมื>นปี หมูม่นุษยท์ี>ชื>อวา่สปุปิยา  
ขึ0นสปุสัสบรรพตเป็นเวลา ๒ วนั ลงกเ็ป็นเวลา ๒ วนั  
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สมยันั 0น พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 
พระนามวา่ กสัสป เสดจ็อุบตัขิ ึ0นในโลก มพีระสาวกคู่
หนึ>ง เป็นคูเ่ลศิ เป็นคูเ่จรญิ ชื>อวา่ตสิส และภารทวาชะ 

พวกเธอจงดเูถดิ ชื :อแหง่ภเูขานี&อนัตรธานไปแลว้  

มนุษยเ์หลา่นั &นกระทาํกาละไปแลว้ และพระผูม้ ี
พระภาคพระองคน์ั &นกป็รนิิพพานแลว้ 

สงัขารทั 0งหลายไมเ่ที>ยงอยา่งนี0 ไมย่ั >งยนือยา่งนี0  
ไมน่่าชื>นใจอยา่งนี0 กเ็หตุเพยีงเทา่นี0 พอทเีดยีว  
เพื>อจะเบื>อหน่ายในสงัขารทั 0งปวง  
พอเพื>อจะคลายกาํหนดั พอเพื>อจะหลุดพน้ 

กบ็ดันีA แล ภเูขาเวปลุละนีA  มีชื 1อ เวปลุละ 

กบ็ดันี0หมูม่นุษยเ์หลา่นี0มชีื>อวา่ มาคธะ หมูม่นุษยท์ี>ชื>อ 
มาคธะ มอีายนุ้อย นิดหน่อย ผูใ้ดมชีวีติอยูน่าน ผูน้ั 0น
มอีายเุพยีงรอ้ยปี น้อยกวา่กม็ ีเกนิกวา่กม็ ีหมูม่นุษย ์
ชื>อมาคธะ ขึ0นเวปลุลบรรพตเพยีงครูเ่ดยีว ลงกเ็พยีงครู่
เดยีว และบดันี0 พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนี์0 
เสดจ็อุบตัขิ ึ0นแลว้ในโลก กเ็ราแล มสีาวกคูห่นึ>ง เป็นคู่
เลศิ เป็นคูเ่จรญิ ชื>อสารบุีตร และโมคคลัลานะ 
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สมยันั &นกจ็กัม ีชื :อแหง่บรรพตนี&จกัอนัตรธาน หมูม่นุษย์

เหลา่นี&จกัทาํกาละ และเรากจ็กัปรนิิพพาน 

สงัขารทั 0งหลายไมเ่ที>ยงอยา่งนี0 ไมย่ั >งยนือยา่งนี0  
ไมน่่าชื>นใจอยา่งนี0 กเ็หตุเพยีงเทา่นี0  
พอทเีดยีว เพื>อจะเบื>อหน่ายในสงัขารทั 0งปวง  
พอเพื>อจะคลายกาํหนดั พอเพื>อจะหลุดพน้ 

ปาจนีวงัสบรรพต ของหมูม่นุษยช์ื>อตวิรา  
วงกฏบรรพต ของหมูม่นุษยช์ื>อโรหติสัสะ  
สปุสัสบรรพต ของหมูม่นุษยช์ื>อสปุปิยา  
และ เวปลุลบรรพต ของหมูม่นุษยช์ื>อมาคธะ 

สงัขารทั &งหลายไมเ่ที :ยงหนอ  
มอีนัเกดิขึ&นแลเสื :อมไปเป็นธรรมดา  
ครั &นเกดิขึ&นแลว้ยอ่มดบัไป  
ความที :สงัขารเหลา่นั &นสงบระงบัไป เป็นสขุ
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เพราะฉะนัAนแหละ 

เธอทั Aงหลายพึงกระทาํความเพียร 

เพื 1อรู้ตามความเป็นจริงว่า 

นีA  ทกุข ์

นีA  ทกุขสมทุยั 

นีA  ทกุขนิโรธ 

นีA  ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา 

อริยสัจ
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เราเป็นผูไ้มม่ทีกุข ์ไมม่ทีกุขอ์ยา่งยิ :ง ไมม่ทีกุข์
โดยสว่นเดยีว ไดย้นิวา่ 

พระชนกรบัสั >งใหข้ดุสระโบกขรณไีวเ้พื>อเรา ภายใน
นิเวศน์ ใหป้ลกูอุบลไวส้ระหนึ>ง ปทมุไวส้ระหนึ>ง 
ปณุฑรกิไวส้ระหนึ>ง เพื>อประโยชน์แก่เรา เราไมไ่ดใ้ชไ้ม้
จนัทน์เมอืงกาสเีทา่นั 0น ผา้โพก เสื0อผา้นุ่ง ผา้หม่ของเรา 
ลว้นเกดิในเมอืงกาส ีมคีนคอยกั 0นเศวตฉตัรใหเ้รา 
ตลอดคนื ตลอดวนั ดว้ยหวงัวา่ หนาว รอ้น ธลุ ีหญา้ 
หรอืนํ0าคา้ง อยา่เบยีดเบยีนพระองคท์า่นได ้

เรามปีราสาท ๓ หลงั ปราสาทหนึ>งเป็นที>อยูใ่นฤดหูนาว 
ปราสาทหนึ>งเป็นที>อยูใ่นฤดรูอ้น ปราสาทหนึ>งเป็นที>อยู่
ในฤดฝูน เราถกูบาํเรอดว้ยดนตร ี
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ซึ>งไมม่บุีรษุปนตลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน บนปราสาทอนัเป็นที>อยูใ่นฤดู
ฝน มไิดล้งมาขา้งลา่งปราสาทเลย ในนิเวศน์แหง่พระชนกของเรา เขา
ใหข้า้วสาลรีะคนดว้ยมงัสะ แก่ทาส กรรมกร บุรษุ ทาํนองเดยีวกบัที>  
ในนิเวศน์ของเขาอื>น เขาใหข้า้วป่>น อนัมนํี0าสม้เป็นที>สอง 

เรานั 0นซึ>งประกอบดว้ยความสาํเรจ็เหน็ปานดงันี0 เป็นสขุมุาลชาต ิ
อยา่งยิ>ง กย็งัคดิเหน็ดงันี0วา่

ปถุุชนผูย้งัไมไ่ดส้ดบั เมื>อตนเป็นผูม้คีวามแก่เป็นธรรมดา  
ไมล่ว่งพน้ความแก่ไปได ้เหน็คนอื>นแก่ กอ็ดึอดั ระอา รงัเกยีจ  
ไมค่ดิวา่แมเ้รากเ็ป็นผูม้คีวามแก่เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแก่ไปได ้

กก็ารที :เราซึ :งเป็นคนมคีวามแก่เป็นธรรมดา  
ไมล่ว่งพน้ความแก่ไปได ้ 
ไดเ้หน็คนแก่แลว้ พงึอดึอดั ระอา รงัเกยีจ  
ขอ้นั &นเป็นการไมส่มควรแก่เราเลย

เมื>อเราสาํเหนียกอยูด่งักลา่วมา  
ยอ่มละความเมาในความเป็นหนุ่มเสยีได ้โดยประการทั 0งปวง 
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ปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั เมื>อตนเป็นผูม้คีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา  
ไมล่ว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปได ้เหน็คนอื>นเจบ็ไข ้กอ็ดึอดั ระอา รงัเกยีจ  
ไมค่ดิวา่ แมเ้รากเ็ป็นผูม้คีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา  
ไมล่ว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปได้

กก็ารที :เราซึ :งเป็นคนมคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา  
ไมล่ว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปได ้ 
ไดเ้หน็คนเจบ็ไขแ้ลว้ พงึอดึอดั ระอา รงัเกยีจ  
ขอ้นั &นเป็นการไมส่มควรแก่เราเลย 

เมื>อเรานั 0นสาํเหนียกอยูด่งักลา่วมา ยอ่มละความเมาในความไมม่โีรค 
เสยีได ้โดยประการทั 0งปวง 
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ปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั เมื>อตนเป็นผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ 
ความตายไปได ้เหน็คนอื>นที>ตายแลว้ กอ็ดึอดั ระอา รงัเกยีจ ไมค่ดิวา่  
แมเ้รากเ็ป็นผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้

กก็ารที :เราซึ :งเป็นคนมคีวามตายเป็นธรรมดา  
ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้ 
ไดเ้หน็คนอื :นที :ตายไปแลว้ พงึอดึอดั ระอา รงัเกยีจ  
ขอ้นั &นไมเ่ป็นการสมควรแก่เราเลย 

เมื>อเราสาํเหนียกอยูด่งักลา่วมา ยอ่มละความเมาในชวีติเสยีได ้ 
โดยประการทั 0งปวง 

 ความเมา ๓ ประการนีH  คือ

 ความเมาในความเป็นหนุ่มสาว ๑ 
 ความเมาในความไมม่โีรค ๑  
 ความเมาในชวีติ ๑ 
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ปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั ผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในความเป็นหนุ่มสาว  
ยอ่มประพฤตทิจุรติทางกาย ทางวาจา ทางใจ  
ครั 0นแลว้ เมื>อกายแตกตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก 

ปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั ผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในความไมม่โีรค  
ยอ่มประพฤตทิจุรติทางกาย ทางวาจา ทางใจ  
ครั 0นแลว้ เมื>อกายแตกตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก

หรอืปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั ผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในชวีติ  
ยอ่มประพฤตทิจุรติทางกาย ทางวาจา ทางใจ  
ครั 0นแลว้ เมื>อกายแตกตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก

ภกิษุผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในความเป็นหนุ่มสาว ในความไมม่โีรค  
ในชวีติ ยอ่มลาสกิขาสกึไป  

ปถุุชนเป็นผูม้คีวามป่>วยไข ้ความแก่ และความตายเป็นธรรมดา  
มอียูต่ามธรรมดา แต่พากนัรงัเกยีจ 
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กก็ารที :เราพงึรงัเกยีจความป่ :วยไข ้ 
ความแก่ และความตายในหมูส่ตัว ์ 
ซึ :งมธีรรมดาอยา่งนี& ขอ้นั &นไมส่มควรแก่เรา  
ผูม้ปีรกตอิยูเ่ชน่นี&

เรานั 0นเป็นอยูเ่ชน่นี0 รูจ้กัธรรมที>หมดอปุธิ  
เหน็เนกขมัมะโดยความเป็นธรรมอนัเกษม  
ยอ่มครอบงาํความเมาในความไมม่โีรค ในความเป็นหนุ่มสาว  
และในชวีติเสยีไดท้ั 0งหมด 

ความอุตสาหะไดเ้กดิแลว้แก่เรา ผูเ้หน็นิพพานดว้ยปญัญาอนัยิ>ง 
บดันี0เราไมค่วรที>จะกลบัไปเสพกาม เราจกัเป็นผูไ้มถ่อยหลงั  
จกัเป็นผูม้พีรหมจรรยเ์ป็นที>ไปในเบื0องหน้า
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สมยัหนึ>ง พระผูม้พีระภาคแรกตรสัรู ้ทรงตรวจดโูลกดว้ยพทุธจกัษุ  

ไดท้รงเหน็หมูส่ตัวผ์ูเ้ดอืดรอ้น อยูด่ว้ยความเดอืดรอ้นเป็นอนัมาก  

และผูถ้กูความเรา่รอ้นเป็นอนัมาก ซึ>งเกดิจากราคะบา้ง เกดิจากโทสะบา้ง 

เกดิจากโมหะบา้ง แผดเผาอยู.่..
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โลกนี0เกดิความเดอืดรอ้นแลว้ ถกูผสัสะครอบงาํแลว้ ยอ่มกลา่วถงึโลก 
โดยความเป็นตวัตน 

กโ็ลกยอ่มสาํคญัโดยประการใด ขนัธปัญจกอนัเป็นวตัถุแหง่ 
ความสาํคญันั 0น ยอ่มเป็นอยา่งอื>นจากประการที>ตนสาํคญันั 0น 

โลกขอ้งแลว้ในภพ มคีวามแปรปรวนเป็นอื>น  
ถกูภพครอบงาํแลว้ ยอ่มเพลดิเพลนิภพนั >นเอง 

สตัวโ์ลกยอ่มเพลดิเพลนิสิ :งใด สิ :งนั &นเป็นภยั  
โลกกลวัสิ :งใด สิ :งนั &นเป็นทกุข ์  
กบุ็คคลอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยนี์& เพื :อจะละภพ 

กส็มณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึ>ง กลา่วความหลุดพน้จากภพ 
ดว้ยภพ (สสัสตทฐิ)ิ เรากลา่ววา่ สมณพราหมณ์เหลา่นั 0นทั 0งหมด 
ไมห่ลุดพน้ไปจากภพ  

กส็มณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึ>ง กลา่วความสลดัออกจากภพ 
ดว้ยความไมม่ภีพ (อุจเฉททฐิ)ิ เรากลา่ววา่ สมณพราหมณ์เหลา่นั 0น
ทั 0งหมด ไมส่ลดัออกไปจากภพ 
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กท็กุขนี์&ยอ่มเกดิเพราะอาศยัอปุธิทั &งปวง  
ความเกดิแหง่ทกุขย์อ่มไมม่ ีเพราะความสิ&นอุปาทานทั &งปวง

ทา่นจงดโูลกนี0 สตัวท์ั 0งหลายเป็นจาํนวนมาก ถกู อวิชชา ครอบงาํ 
หรอืยนิดแีลว้ในขนัธปัญจกที>เกดิแลว้ ไมพ่น้ไปจากภพ

กภ็พเหลา่ใดเหลา่หนึ>งในสว่นทั 0งปวง คอื ในเบื0องบน เบื0องตํ>า  
เบื0องขวาง คอื สวรรค ์อบาย และมนุษย ์เป็นตน้ ภพทั 0งหมดนั 0น  
ไมเ่ที>ยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา 

อนับุคคลผูเ้หน็ขนัธปัญจก กลา่วคอื ภพ ตามความเป็นจรงิ  

ดว้ยปญัญาอนัชอบอยา่งนี&อยู ่ยอ่มละภวตณัหาได ้ 

ทั &งไมเ่พลดิเพลนิวิภวตณัหา 

ความดบัดว้ยอริยมรรค เป็นเครื>องสาํรอกไมม่สีว่นเหลอื  
เพราะความสิ0นไปแหง่ตณัหาทั 0งหลาย โดยประการทั 0งปวง 
เป็นนิพพาน 

ภพใหมย่อ่มไมม่แีก่ภกิษุผูด้บัแลว้ เพราะไมถ่อืมั >น  
ภกิษุนั 0นครอบงาํมาร ชนะสงคราม ลว่งภพไดท้ั 0งหมด  
เป็นผูค้งที>
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สนุขัที>เขาผกูไวด้ว้ยเชอืก ถกูลา่มไวท้ี>หลกั  
หรอืเสาอนัมั >นคง

ถา้แมม้นั เดิน มนักย็อ่มเดนิใกลห้ลกัหรอืเสานั 0นเอง  

ถา้แมม้นั ยืน มนักย็อ่มยนืใกลห้ลกัหรอืเสานั 0นเอง  

ถา้แมม้นั นั 1ง มนักย็อ่มนั >งใกลห้ลกัหรอืเสานั 0นเอง  

ถา้แมม้นั นอน มนักย็อ่มนอนใกลห้ลกัหรอืเสานั 0นเอง
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ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ฉนันั 0นเหมอืนกนัแล

ยอ่มตามเหน็ รปู วา่ นั >นของเรา นั >นเป็นเรา นั >นเป็นตวัตนของเรา 

ยอ่มตามเหน็ เวทนา วา่ นั >นของเรา นั >นเป็นเรา นั >นเป็นตวัตนของเรา 

ยอ่มตามเหน็ สญัญา วา่ นั >นของเรา นั >นเป็นเรา นั >นเป็นตวัตนของเรา  

ยอ่มตามเหน็ สงัขาร วา่ นั >นของเรา นั >นเป็นเรา นั >นเป็นตวัตนของเรา  

ยอ่มตามเหน็ วิญญาณ วา่ นั >นของเรา นั >นเป็นเรา นั >นเป็นตวัตนของเรา

ปถุุชนนั 0น 

ถา้แม ้เดิน เขากย็อ่มเดนิใกลอุ้ปาทานขนัธ ์๕ เหลา่นี0นั 0นเอง  
ถา้แม ้ยืน เขากย็อ่มยนืใกลอุ้ปาทานขนัธ ์๕ เหลา่นี0นั 0นเอง  
ถา้แม ้นั 1ง เขากย็อ่มนั >งใกลอุ้ปาทานขนัธ ์๕ เหลา่นี0นั 0นเอง  
ถา้แม ้นอน เขายอ่มนอนใกลอุ้ปาทานขนัธ ์๕ เหลา่นี0นั 0นเอง 

เพราะเหตุนั &นแล เธอทั &งหลาย พงึพจิารณาจติของตนเนืองๆ วา่  
จตินี&เศรา้หมองแลว้ดว้ยราคะ โทสะ โมหะ สิ&นกาลนาน 
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ภาพนิทรรศการแมน้ั 0นแล ชา่งเขยีนคดิแลว้ดว้ยจติ 
จตินั 0นแหละ วจิติรกวา่ภาพนิทรรศการแมน้ั 0น

เพราะเหตุนั &น เธอทั &งหลาย พงึพจิารณาจติของตนเนืองๆ วา่ 
จตินี&เศรา้หมองดว้ยราคะ โทสะ โมหะ สิ&นกาลนาน 
สตัวท์ั &งหลายยอ่มเศรา้หมอง เพราะจติเศรา้หมอง 
สตัวท์ั &งหลายยอ่มบรสิทุธิ] เพราะจติผอ่งแผว้  

เราไมพ่จิารณาเหน็หมูส่ตัวอ์ื>นแมเ้พยีงหมูห่นึ>ง  
ซึ>งวจิติรเหมอืนอยา่งสตัวด์ริจัฉานทั 0งหลายนี0เลย 
สตัวด์ริจัฉานเหลา่นี0 คนคดิดว้ยจตินั >นแหละ 
จตินั >นแหละ วจิติรกวา่สตัวด์ริจัฉานแมเ้หลา่นั 0น 

เพราะเหตุนั &น เธอทั &งหลายพงึพจิารณาจติของตนเนืองๆ วา่ 
จตินี&เศรา้หมองแลว้ดว้ยราคะ โทสะ โมหะ สิ&นกาลนาน 
สตัวท์ั &งหลายยอ่มเศรา้หมอง เพราะจติเศรา้หมอง 
สตัวท์ั &งหลายยอ่มบรสิทุธิ] เพราะจติผอ่งแผว้
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ชา่งยอ้มหรอืชา่งเขยีน เมื>อมเีครื>องยอ้มกด็ ีครั >งกด็ ีขมิ0นกด็ ี 
สเีขยีวกด็ ีสแีดงกด็ ีพงึเขยีนรปูสตร ีหรอืรปูบุรษุ  
มอีวยัวะใหญ่น้อยครบทกุสว่น ลงที>แผน่กระดานเกลี0ยงเกลา  
หรอืที>ฝา หรอืที>แผน่ผา้ ฉนัใด 

ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ฉนันั 0นเหมอืนกนั 

เมื>อจะใหเ้กดิ ยอ่มยงั รปู นั >นแหละใหเ้กดิ  

เมื>อจะใหเ้กดิ ยอ่มยงั เวทนา นั >นแหละใหเ้กดิ  
เมื>อจะใหเ้กดิ ยอ่มยงั สญัญา นั >นแหละใหเ้กดิ  

เมื>อจะใหเ้กดิ ยอ่มยงั สงัขาร นั >นแหละใหเ้กดิ  

เมื>อจะใหเ้กดิ ยอ่มยงั วิญญาณ นั >นแหละใหเ้กดิ

เธอทั &งหลายจะสาํคญัความขอ้นั &นอยา่งไร? 
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รปู เที>ยงหรอืไมเ่ที>ยง? 

เวทนา เที>ยงหรอืไมเ่ที>ยง? 

สญัญา เที>ยงหรอืไมเ่ที>ยง? 

สงัขาร เที>ยงหรอืไมเ่ที>ยง? 

วิญญาณ เที>ยงหรอืไมเ่ที>ยง?

เพราะเหตุนั &นแหละ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี&  

ยอ่มเบื>อหน่ายทั 0งใน รปู  

ยอ่มเบื>อหน่ายทั 0งใน เวทนา  

ยอ่มเบื>อหน่ายทั 0งใน สญัญา  

ยอ่มเบื>อหน่ายทั 0งใน สงัขาร  
ยอ่มเบื>อหน่ายทั 0งใน วิญญาณ 

เมื :อเบื :อหน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั ยอ่มหลุดพน้ 
ครั &นหลุดพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยั :งรูว้า่ หลุดพน้แลว้ รูช้ดัวา่  
ชาตสิิ&นแลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิที :ควรทาํ ทาํเสรจ็แลว้  
กจิอื :นเพื :อความเป็นอยา่งนี& มไิดม้ี
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ทัณฑสูตร

เปรยีบเหมอืนทอ่นไมท้ี>บุคคลขวา้งขึ0นไปบนอากาศแลว้  
บางคราวเอาโคนตกลงมากม็ ีบางคราวเอาตอนกลางตกลงมากม็ ี 
บางคราวเอาปลายตกลงมากม็ ี
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AUDIO 4.4 



สตัวท์ั 0งหลายผูม้นิีวรณ์ คอื อวิชชา มตีณัหาเป็นเครื>อง
ประกอบ ไดแ้ลน่ไปอยู ่ทอ่งเที>ยวไปอยู ่บางคราวจาก
โลกนี0ไปสูป่รโลกกม็ ีบางคราวจากปรโลกมาสูโ่ลกนี0กม็ ี
ฉนันั 0นเหมอืนกนั 

ขอ้นั &นเพราะเหตุไร? 

เพราะไมเ่หน็อรยิสจั ๔

อรยิสจั ๔ เป็นไฉน? คอื 

ทกุขอรยิสจั  

ทกุขสมทุยัอรยิสจั  

ทกุขนิโรธอรยิสจั  

ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจั 

เพราะฉะนั 0นแหละ เธอทั 0งหลายพงึกระทาํความเพยีร 
เพื>อรูต้ามความเป็นจรงิวา่ นี0ทกุข ์นี0ทกุขสมทุยั  
นี0ทกุขนิโรธ นี0ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทา
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เมื>อใดบุคคลเหน็อรยิสจัดว้ยปญัญาอนัชอบ คอื 

      ทกุข ์
      เหตุเกดิแหง่ทกุข ์ 
      ความลว่งพน้ทกุข ์ 
      และอริยมรรคมอีงค ์๘ อนัยงัสตัวใ์หถ้งึความสงบทกุข ์

เมื>อนั 0น เขาทอ่งเที>ยว ๗ ครั 0งเป็นอยา่งมาก กเ็ป็นผูท้าํที>สดุทกุขไ์ด ้ 
เพราะสิ0นสญัโญชน์ทั 0งปวง ดงันี0แล
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ปุคคลสูตร

Source : Internet

AUDIO 4.5 



เพราะไมไ่ดต้รสัรู ้ไมไ่ดแ้ทงตลอดอรยิสจั ๔ คอื  
ทกุขอรยิสจั ๑ ทกุขสมทุยัอรยิสจั ๑  
ทกุขนิโรธอรยิสจั ๑ ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจั ๑

เราดว้ย เธอทั 0งหลายดว้ย จงึแลน่ไป ทอ่งเที>ยวไปยงัสงัสารวฏันี0  
ตลอดกาลนานอยา่งนี0 

ทกุขอรยิสจั เราดว้ย เธอทั 0งหลายดว้ย ตรสัรูแ้ลว้ แทงตลอดแลว้ 
ทกุขสมทุยัอรยิสจั เราดว้ย เธอทั 0งหลายดว้ย ตรสัรูแ้ลว้ แทงตลอดแลว้ 
ทกุขนิโรธอรยิสจั เราดว้ย เธอทั 0งหลายดว้ย ตรสัรูแ้ลว้ แทงตลอดแลว้ 
ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจั เราดว้ย เธอทั 0งหลายดว้ย ตรสัรูแ้ลว้  
แทงตลอดแลว้ ตณัหาในภพขาดสญูแลว้ ตณัหาที>จะนําไปสูภ่พสิ0นแลว้ 
บดันี0 ภพใหมไ่มม่ี
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วัชชีสูตรที่ ๑

Source : Wallpaper App

AUDIO 4.6 



เพราะไมเ่หน็อรยิสจั ๔ ตามเป็นจรงิ   
เราและเธอทั 0งหลาย ไดท้อ่งเที>ยวไปในชาตนิั 0นๆ ตลอดกาลนาน  
อรยิสจั ๔ เหลา่นี0 เราและเธอทั 0งหลายเหน็แลว้  
ตณัหาที>จะนําไปสูภ่พถอนขึ0นไดแ้ลว้  
มลูแหง่ทกุขต์ดัขาดแลว้ บดันี0 ภพใหมไ่มม่ ี
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รอยเทา้ของสตัวท์ั 0งหลาย ผูส้ญัจรไปบนแผน่ดนิ 
ชนิดใดชนิดหนึ>ง ทั 0งหมดนั 0นยอ่มถงึความ
ประชมุลงในรอยเทา้ชา้ง 

รอยเทา้ชา้ง บณัฑติกลา่ววา่ เลศิกวา่รอยเทา้เหลา่นั 0น  
เพราะเป็นรอยใหญ่ แมฉ้นัใด 

กุศลธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึ>งทั 0งหมดนั 0น  
มคีวามไมป่ระมาทเป็นมลู รวมลงในความไมป่ระมาท 

ความไมป่ระมาท บณัฑติกลา่ววา่  
เลศิกวา่กุศลธรรมเหลา่นั 0น ฉนันั 0นเหมอืนกนั 
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ปทสูตร

Source : Internet

AUDIO 4.7 



ภกิษุผูไ้มป่ระมาท พงึหวงัขอ้นี0ไดว้า่  
จกัเจรญิอริยมรรค อนัประกอบดว้ยองค ์๘  
จกักระทาํใหม้ากซึ>งอริยมรรค อนัประกอบดว้ยองค ์๘ 

กภ็กิษุผูไ้มป่ระมาท ยอ่มเจรญิ ยอ่มทาํใหม้าก  
ซึ>งอริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ อยา่งไรเลา่? 

ภกิษุในธรรมวนิยันี0 

ยอ่มเจรญิ สมัมาทิฏฐิ  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ 

ยอ่มเจรญิ สมัมาสงักปัโป  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ

ยอ่มเจรญิ สมัมาวาจา  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ 

ยอ่มเจรญิ สมัมากมัมนัโต  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ 
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ยอ่มเจรญิ สมัมาอาชีโว  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ 

ยอ่มเจรญิ สมัมาวายาโม  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ 

ยอ่มเจรญิ สมัมาสติ  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ 

ยอ่มเจรญิ สมัมาสมาธิ  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ 

ภกิษุผูไ้มป่ระมาท ยอ่มเจรญิอรยิมรรค 
อนัประกอบดว้ยองค ์๘ ยอ่มกระทาํใหม้าก 
ซึ>งอรยิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ อยา่งนี0แล
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

กิจใดทีศ่าสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล  

ผู้อนุเคราะห์เอื้อเอ็นดู พึงกระทำแก่สาวก  

กิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

นัน่โคนไม้ นัน่เรือนว่าง  

ขอเธอทั้งหลาย จงเพ่งพินิจ อย่าประมาท  

อย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลย 

นี้คืออนุศาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย                      

 

                            อรกานุสาสนีสูตร

Photo : Kiwiberry



ดกูรภิกษุทั Aงหลาย 

บดันีA  เราขอเตือนพวกเธอว่า 

สงัขารทั Aงหลายมีความเสื 1อมไปเป็นธรรมดา 

พวกเธอจงยงัความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

ปัจฉิมวาจา

õ
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ท้ายเล่ม

ö
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คำขอบคุณและอนุโมทนา

ขอนอบน้อมเหนือเศยีรเกลา้ แดพ่ระผูม้พีระภาคสมัมาสมัพทุธองครีสศากยมนีุเจา้  
ผูท้รงพระกรณุาธคิณุอเนกอนนัต ์ที>ทรงเผยพระสทัธรรมอนัยอดเยี>ยม ที>ทรงตรสัรู ้
ดว้ยพระองคเ์อง มาโปรดปวงสตัวใ์หพ้น้จากทกุขท์ั 0งปวง

ขอนอบน้อมดว้ยเศยีรเกลา้ แดพ่ระอคัรสาวกผูท้รงรวบรวมและเผยแผ ่แสงพระธรรม 
คาํสั >งสอนขององคพ์ระศาสดามาอยา่งครบถว้น และสบืทอดมาจนถงึปจัจบุนั

คณะผูจ้ดัทาํขอขอบคณุ และขออนุโมทนาบุญกบัทกุทา่นที>ใหก้ารสนบัสนุนทกุรปูแบบ 
ในกจิมหากุศล รว่มเผยแผพ่ระธรรมของพระผูม้พีระภาคสมัมาสมัพทุโธ ในรปูแบบ 
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสนี์0

ขออนุโมทนาบุญกบัผูอ้า่นและผูฟ้งัทกุทา่นท่ี>ไดม้นสกิารพระธรรมอนัยอดยิ>งนี0เขา้สูด่วงใจ

ขอขอบคณุ และขออนุโมทนาบุญกบัทกุทา่นมา ณ ที>นี0 



Audio พระสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง

Audio 1.1 อัปปมาทสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ [๑๕]

Audio 2.1 สาวกสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘  ข้อที่ [๔๓๓] ถึงข้อที่ [๔๓๔] 

Audio 2.2 ปุคคลสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ ข้อที่ [๔๔๐] ถึงข้อที่ [๔๔๒]

Audio 2.3 ปฐวีสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ ข้อที่ [๔๒๓] ถึงข้อที่ [๔๒๔]

Audio 2.4 ติณกัฏฐสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ ข้อที่ [๔๒๑] ถึงข้อที่ [๔๒๒]

Audio 2.5 ขีรสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ ข้อที่ [๔๒๗] ถึงข้อที่ [๔๒๘]

Audio 2.6 อัสสุสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘  ข้อที่ [๔๒๕] ถึงข้อที่ [๔๒๖]

Audio 3.1 ปฐมอายุสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ ข้อที่ [๔๔๐] ถึงข้อที่ [๔๔๒]

Audio 3.2 ทุติยอายุสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ ข้อที่ [๔๔๓] ถึงข้อที่ [๔๔๕]

Audio 3.3 อรกานุสาสนีสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ [๗๑]

Audio 3.4 ชราสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ [๙๖๒] ถึงข้อที่ [๙๖๕]

Audio 3.5 ชราสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗  ข้อที่ [๔๑๓]

Audio 3.6 วิสาขาสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ข้อที่ [๑๗๖]

Audio 3.7 อัยยิกาสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗  ข้อที่ [๓๙๙] ถึงข้อที่ [๔๐๑]

Audio 3.8 มรณัสสติสูตรที่ ๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ [๒๙๐]

อ้างอิง



Audio พระสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง

Audio 3.9 มรณัสสติสูตรที่ ๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ [๒๙๑]

Audio 3.10 สัลลสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ข้อที่ [๓๘๐]

Audio 3.11 ปาปวรรค พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗  ข้อที่ [๑๙]

Audio 3.12 ปิยสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ ข้อที่ [๓๓๔] ถึงข้อที่ [๓๓๖]

Audio 3.13 โคมยสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ ข้อที่ [๒๔๘] ถึงข้อที่ [๒๕๑]

Audio 3.14 สุริยสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ [๖๓]

Audio 3.15 เวปุลลปัพพตสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ ข้อที่ [๔๕๖] ถึงข้อที่ [๔๖๑]

Audio 4.1 สุขุมาลสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ [๔๗๘]

Audio 4.2 โลกสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ข้อที่ [๘๔]

Audio 4.3 คัททูลสูตรที่ ๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙  ข้อที่ [๒๕๘] ถึงข้อที่ [๒๕๙]

Audio 4.4 ทัณฑสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ [๑๗๑๖]

Audio 4.5 ปุคคลสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ ข้อที่ [๔๔๐] ถึงข้อที่ [๔๔๒]

Audio 4.6 วัชชีสูตรที่ ๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ [๑๖๙๘] ถึงข้อที่ [๑๖๙๙] 

Audio 4.7 ปทสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ [๒๕๓] ถึงข้อที่ [๒๕๔]

อ้างอิง
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Artists/Source  Visit

Bahman Farzad https://www.flickr.com/photos/21644167@N04/

Bob Sihler http://www.summitpost.org/phpBB3/red-rocks-peak-id-s-requested-t61856.html

Deviant Art http://fc02.deviantart.net/fs71/f/2010/077/d/e/premade_12_by_night_fate_stock.jpg,

Hetorakelt http://hetorakelt.deviantart.com/art/REFLECTION-animated-252760115

Jay Gabani http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html, http://www.cosmotography.com

Kavee KiwiBerry https://www.facebook.com/nokkiwi

Kontaros n/a

Nuttakorn n/a

Paul C. Glasser http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/whitebark-pine-mount-hood/

Ping, Intani/Ping n/a

Rennis Kauffman http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/mccloud-waterfall-shasta-trinity/

Soi Sam Rom https://www.facebook.com/sakbhon

Thought Garden Template http://www.ibooksauthortemplates.com/templates/details/Thought_Garden

Wallpaper App HD Wallpapers, Wallpaper applications in App Store

PHOTO CREDITS

https://www.flickr.com/photos/21644167@N04/
https://www.flickr.com/photos/21644167@N04/
http://www.summitpost.org/phpBB3/red-rocks-peak-id-s-requested-t61856.html
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ซีดีพระไตรปิฎกเสียง ความไม่ประมาท ชดุทีL ๑

จดัทาํโดย โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มลูนิธิอทุยานธรรม

เมื>อวนัที> ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๗ (วนัแมแ่หง่ชาต’ิ ๕๗)

ดาวน์โหลดได้ที่ www.uttayarndham.org

http://www.uttayarndham.org
http://www.uttayarndham.org


คณะผู้จัดทำ ซีดีพระไตรปิฎกเสียง ความไม่ประมาท ชุดที่ ๑

! ที่ปรึกษา ! ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ 

! อำนวยการ! ณัฐกร ทับทอง 

! บทพากย์! ณัฐกร ทับทอง 
! ! วิวรรณา สุวรรณประเสริฐ 
! ! มสารัศม์ ธนรัตน์ปัณณโชติ 

! บันทึกเสียง! ณัฐกร ทับทอง 
! ! อภิลัคน์ เจียมจันทร์ 
! ! ขัตติยะ รัตนมณี

! ตัดแต่งเสียง! ณัฐกร ทับทอง 
! ! อภิลัคน์ เจียมจันทร์ 
! ! นิธิยา วิทวัสกุล 

! มิกซ์เสียง! ณัฐกร ทับทอง 

! ควบคุมคุณภาพ! วิวรรณา สุวรรณประเสริฐ 
! ! สุดาทิพย์ เจียรวงศ์ 
! ! ศรีสันต์ ตะล่อมสิน 
! ! รัชนี ลินทรัตนศิริกุล 
! ! พินีกาญจน์ ลาภานันท์ 

!ประชาสัมพันธ์ & ผลิต! สุดาทิพย์ เจียรวงศ์ 
! ! ศรีสันต์ ตะล่อมสิน 

! เผยแผ่! ปัทมา เอื้ออรรถการ 
! ! วารุณี วรารักษพงศ์ 

! ออกแบบปก! มลฤดี ตั้งสกุลพิทักษ์ 
! ! อินธนี ธนาภิสิทธิกุล 

! WEB! นิตินาถ ชาติศิริวัฒนา 
! ! พินีกาญจน์ ลาภานันท์ 

! ประสานงาน! ขวัญชนก บัวทอง 
! ! ขัตติยะ รัตนมณี 
! ! วารุณี วรารักษพงศ์ 
! ! สิทธา วรรณสวาท 



ผู้พากษ์ ชื่อตอน ตัวละคร

กนกคัดนางค์ พงศ์สถาพร วิสาขาสูตร นางวิสาขา

กฤษฏิ์พจน์ จัตตะมละกุล มรณัสสติสูตร ๑ ภิกษุ ๓

ฐิติอนนต์ ครุฑแก้ว มรณัสสติสูตร ๑ ภิกษุ ๕

ธนกฤต เพชรลหะกุล ชราสูตร พระอานนท์

ปพนพัชร์ ชัยศิริวิกรม อรกานุสาสนีสูตร อรกศาสดา

สรวิศ ศีลบุตร มรณัสสติสูตร ๑ ภิกษุ ๔

สิทธา วรรณสวาท ปฐมอายุสูตร มาร

ทุติยอายุสูตร มาร

มรณัสสติสูตร ๑ ภิกษุ ๖

อัยยิกาสูตร พระเจ้าปเสนทิโกศล

ปิยสูตร พระเจ้าปเสนทิโกศล

ผู้พากษ์ ชื่อตอน ตัวละคร

สุนิสา ปัญจมะวัต ทุกตอน เล่าเรื่อง

สุเมธ ประสมหงษ์ อัสสุสูตร ภิกษุ 

ขีรสูตร ภิกษุ

สาวกสูตร ภิกษุ

ปุคคลสูตร ภิกษุ

โคมยสูตร ภิกษุ

มรณัสสติสูตร ๑ ภิกษุ  ๒

เวปุลลปัพพตสูตร ภิกษุ

คัททูลสูตร ๒ ภิกษุ

อิทธิพล มามีเกตุ ทุกตอน พระพุทธเจ้า

คณะผู้จัดทำ ซีดีพระไตรปิฎกเสียง ความไม่ประมาท ชุดที่ ๑



1. หอ้งปฏบิตักิารวจิยัทางสวนศาสตรแ์ละเสยีงพดู

 ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

2. หอ้งบนัทกึเสยีง บรษิทั ปญัญธารา จาํกดั ถนนแจง้วฒันะ

3. หอ้งบนัทกึเสยีง บรษิทั MAM Heart จาํกดั อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์สลีม

สถานที่บันทึกเสียง ซีดีพระไตรปิฎกเสียง ความไม่ประมาท ชุดที่ ๑



ขันธปัญจก
หมวด ๕ แห่งขันธ์ อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



เขฬะ
น้ำลาย

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต

Drag related terms here

Find Term



โคมัย
มูลวัว

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

Drag related terms here

Find Term



ติณชาติ
หญ้า

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

Drag related terms here

Find Term



ทำกาละ
ตาย

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 2 - ที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลาย ของสงสาร
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

Drag related terms here

Find Term



เนกขัมมะ
การออกจากกาม, การออกบวช, ความปลอดโปร่งจากสิ่งล่อเร้าเย้ายวน

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



ภวตัณหา
ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ หรืออยากเกิดอยากมีอยู่คงอยู่ตลอดไป

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



ภูตคาม
ของเขียวหรือพืชพรรณอันเป็นอยู่กับที่ มี ๕ ชนิด

       ๑. พืชเกิดจากเหง้า คือใช้เหง้าเพาะ เช่น ขมิ้น

       ๒. พืชเกิดจากต้น คือตอนออกได้จากไม้ต้นทั้งหลาย เช่น ต้นโพธิ์

       ๓. พืชเกิดจากข้อ คือใช้ข้อปลูก ได้แก่ ไม้ลำ เช่น อ้อย ไม้ไผ่

       ๔. พืชเกิดจากยอด คือใช้ยอดปักก็เป็น ได้แก่ ผักต่างๆ มีผักชีล้อม ผักบุ้ง เป็นต้น

       ๕. พืชเกิดจากเมล็ด คือใช้เมล็ดเพาะ ได้แก่ ถั่ว งา ข้าว,

แปลตามรูปศัพท์ว่า บ้านของภูต

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

Drag related terms here

Find Term



วิภวตัณหา
ความอยากในวิภพ คือความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็น อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อยากตายเสีย 
อยากขาดสูญ อยากพรากพ้นไปจากภาวะที่ตนเกลียดชังไม่ปรารถนา

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



วิราคะ
ความสิ้นกำหนัด, ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ, ความคลายออกได้หายติด

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สังสารวัฏ
ภพที่เวียนเกิดเวียนตาย, การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สัมปรายภพ
ภพหน้า

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

Drag related terms here

Find Term



สัมมากัมมันโต
หรือ สัมมากัมมันตะ ทำการชอบ หรือการงานชอบ ได้แก่ การกระทำที่เว้นจากความประพฤติชั่วทางกาย ๓ 
อย่าง คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สัมมาทิฏฐิ
ปัญญาอันเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจจ์ ๔,  เห็นชอบตามคลองธรรมว่า ทำดีมีผลดี ทำชั่วมีผลชั่ว ฯลฯ,

เห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สัมมาวาจา
เจรจาชอบ คือเว้นจากวจีทุจริต ๔ ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สัมมาวายาโม
หรือ สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรในที่ ๔ สถาน ได้แก่ 
๑. เพียรระวังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น 
๒. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 
๓. เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่มียังไม่เกิด ให้เกิด ให้มีขึ้น 
๔. เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม และบำเพ็ญให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สัมมาสติ
ระลึกชอบ คือระลึกในสติปัฏฐาน ๔ ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน, การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้
รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง, การมีสติกำกับดูสิ่งต่างๆ และความเป็นไปทั้งหลาย โดยรู้เท่าทันตาม
สภาวะของมัน ไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดียินร้าย ที่ทำให้มองเห็นเพี้ยนไปตามอำนาจกิเลส

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สัมมาสมาธิ
ตั้งจิตมั่นชอบ, จิตมั่นชอบ คือสมาธิที่เจริญตามแนวของ ฌาน ๔

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สัมมาสังกัปโป
หรือ สัมมาสังกัปปะ  ดำริชอบ คือ 
๑. เนกขัมมสังกัปปะ ดำริจะออกจากกามหรือปลอดจากโลภะ 
๒. อัพยาปาทสังกัปปะ ดำริในอันไม่พยาบาท 
๓. อวิหิงสาสังกัปปะ ดำริในอันไม่เบียดเบียน

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สัมมาอาชีโว
หรือ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือเว้นจากเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น โกงเขาหลอกลวง สอพลอ  
บีบบังคับขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



สารทฤดู
หรือ สารทฤดู - ฤดูระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว คือ ฤดูใบไม้ร่วง  เริ่มต้นในเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายน

ที่มา : วิกิพจนานุกรม 

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 1 - ความไม่ประมาท

Drag related terms here

Find Term



อนุยนต์
ผู้ตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้งหลาย  

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 1 - ความไม่ประมาท

Drag related terms here

Find Term



อริยมรรค
ทางอันประเสริฐ, ทางดำเนินของพระอริยะ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



อวิชชา
ความไม่รู้จริง,ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มี ๔ คือความไม่รู้อริยสัจ ๔ (ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ 
ไม่รู้ความดับทุกข์ ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 2 - ที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลาย ของสงสาร
บทที่ 2 - ที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลาย ของสงสาร
บทที่ 2 - ที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลาย ของสงสาร
บทที่ 2 - ที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลาย ของสงสาร
บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



อาสวะ
กิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดาน ไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - สมบัติของชีวิต

Drag related terms here

Find Term



อุปธิ
สิ่งนุงนัง, สภาวะกลั้วกิเลส, สิ่งที่ยังระคนด้วยกิเลส

1. ร่างกาย 
2. สภาวะอันเป็นที่ตั้งที่ทรงไว้แห่งทุกข์ ได้แก่ กาม กิเลส เบญจขันธ์ และอภิสังขาร

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 4 - อริยสัจ
บทที่ 4 - อริยสัจ

Drag related terms here

Find Term



อุปายาส
ความคับแค้นใจ ความสิ้นหวัง 

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

บทที่ 3 - ที่สุดของชีวิต
บทที่ 3 - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

Drag related terms here

Find Term


