
                                คําชีแ้จง 
        คําสุภาษิตเปนบทสั้น ๆ  แตกินความกวาง  มีทางทําใหเขาใจ 
ไดหลายอยาง   เหตุนั้นจึงตองมีอรรถกถาฏีกาแกเนื้อความใหกระจาง 
ชัดเจน  จํากัดขอบเขตความหมายใหลงเปนหน่ึงแนวา   สุภาษิตบทน้ัน 
หมายความอยางนั้น   เพ่ือไมใหเขาใจผิดและปฏิบัติผิด. 
        ในหลักสูตรการศึกษานักธรรม    มีบทบัญญติัใหนักเรียนแตง 
เรียงความแกกระทูธรรม   เพ่ือใหรูจักตีความและขยายความใหถูก 
ตอง  ถาตีความผิด   แมอธิบายดีอยางไร   ก็นับวาผิดหมด  แตถา 
ตีความถูกแลว   การขยายความก็มักถูกไปตามกัน 
        มหามกฏุราชวิทยาลยั  ใหสรางหลักสูตรซึ่งเปนแมบทข้ึนแลว 
แตยังไมมีหนังสืออธิบายซึ่งเปนลูกบทประกอบไว  จึงมีเอกชนแตงคํา 
อธิบายเรียงความข้ึนจําหนายโดยไมมีผูรับรอง   ไมสมควรท่ีจะถือเอา 
เปนแนวการศึกษา   บรรดาครูและนักเรียนตางตองการใหมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย  ทําหนังสือเชนนั้นข้ึน. 
        บัดนี ้ มหีนังสือคําแนะเรียงความแกกระทูธรรม  ของพระเจา 
วรวงศเธอ   กรมหลวงชนิวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา  ซึ่ง 
พระจุลคณิศร  (ครั้งยังเปนพระครูวิจิตรธรรมคุณ)  ขอประทานพิมพ 
แจกในคราวทําบุญอายุ   เมื่ออานดูแลว   เห็นวามีประโยชนแกนักเรียน 
ไมนอย   แตไมมีจําหนายแกผูตองการ    จึงขอใหทานชวยกราบทูล 
ของประทานลิขสิทธิแกมหามกุฏราชวิทยาลัย   เม่ือพิมพจําหนายให 
แพรหลาย   ก็ไดทรงพระกรุณาโปรดประทานลิขสิทธิหนังสือนี้  และ 
ทั้งทรงประทานพระอนุมัติใหแกไขเลขลําดับและถอยคํา   อนุโลมตาม 
พุทธศาสนาสุภาษิต  เลม ๑  ฉบับพิมพครั้งท่ี ๑๔  พ. ศ. ๒๔๗๗  อีก 
สวนหนึ่งดวย. 
        หนังสือคําแนะเรียงความแกกระทูธรรมเลมนี ้ ชั้นเดิมไดทรง 
แนะไวตลอดทุกบทในพุทธศาสนสุภาษิต   ฉบับพิมพครั้งแรก  หาก 



แตหนังสือน้ันไดแกไขเพ่ิมเติมเปนลําดับมา  คําแนะนําถึงจะมีไมครบ 
ตามฉบับพิมพครั้งท่ี ๑๔ นั้น  เมื่อวาโดยกระบวนความแลว   ก็นับวาได 
ทรงแนะไวครบถวนทีเดียว. 
        อน่ึง  ขอนักศึกษาโปรดสังเกตวา   วิธีเรียงความน้ี   ไดทรงแนะ 
ใหใชความคิดประกอบไปในตัว   ไมเหมือนหนังสือแนะเรียงความ 
ทั้งหลายอ่ืน    สวนจํานวนเลขหลังลําดับบทในเลมนี้   ไดลงตัวเลข 
ตามพุทธศาสนสุภาษิต   เลม ๑  ฉบับพิมพครั้งท่ี ๑๔  สวนท่ีขาดลําดับ 
ในระหวาง ๆ  คือสุภาษิตเลมใหม  ยงัไมไดทรงแนะไว. 
        อยางไรก็ดี   คําแนะเรียงความแกกระทูธรรมเลมนี้   เปนแบบ 
ประกอบการศึกษาเลมแรกของมหามกุฏราชวิทยาลัย   แมนกัปฏิบัติ 
ซึ่งมิใชนักเรียนจะอานเพ่ือจะหาความเขาใจในธรรมปฏิบัติ   ก็จักไดรับ 
ความเขาใจและไดรับความเย็นใจโดยตลอด. 
                                                                พระมหาทองสืบ   จารุวณฺโณ 
                                                                          หัวหนากองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๗  พฤศจิกายน  ๒๔๗๘ 
 
 
                                               คํานํา  
        เรื่อง  " คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม " นี้  พระเจาวรวงศเธอ 
กรมหลวงชนิวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา  เสด็จพระอุปชฌาย 
ทรงนิพนธไวเมื่อทรงสอนภิกษุใหม  ในพรรษา  พ.ศ. ๒๔๖๑  ตอมา 
มิไดทรงสอนอีก  พระนพินธนี้ก็ไมเปดเผยแตนั้นมา  ถึงบัดนี้ได ๑๖ ป 
แลว. 
        โดยฐานะที่เปนภิกษุใหมใน  พ.ศ. นั้นประการหน่ึง  และเพ่ือ 
บูชาตอพระนิพนธในสมัยมงคลอายุ ๓ รอบป  หวังความจําเริญสุข 



แกตนตอไป  อีกประการหน่ึง  จึงทูลขอประทานพระอนุมัติพิมพข้ึน. 
        ทั้งน้ี  หาไดหมายใหเปนตํารับตําราแขงขันกับตําราที่แพรหลาย 
อยูในเวลาน้ีไม   นอกจากปรารภเหตุดังกลาวแลว  ก็เพ่ือรวบรวม 
รักษาพระนิพนธไวไมใหกระจัดกระจายศูนยหาย  และมุงหมายวา 
ประโยชนอาจมีแกผูประสงคบางตามควร  อีกประการหน่ึงเทานั้น. 
        ดวยเจตนาขางตนนี้  ขอทานผูไดรับ  จงแสวงหาประโยชนจาก 
พระนิพนธโดยชอบ  ควรแกอัธยาศัยแหงตน  เทอญ. 
                    พระครูวิจิตรธรรมคุณ๑  (วาสน  เปรียญ) 
                                            วัดราชบพธิ 
ประกา  เบญจศก  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๖ 
 
๑. สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม (เลม ๑) - หนาท่ี 1 

                                       นโม  พุทฺธาย  
                          ๑.  อัตตวรรค  คือ  หมวดตน 
                      ๑.  อตฺตา  หเว  ชิต  เสยฺโย.  [ ๑ ] 
                                  ชํานะตนน่ันแล  เปนดี. 
        ตองรูกอนวา  เดี๋ยวน้ีตนรบกวนเราอยางไรหรือ  เราตองสูรบ 
ตนอยางไรหรือ.  ตนปลอยใหเกิดกิเลสครอบงํา  เปนไปตามอํานาจ 
กิเลส  วาโดยงายตนมีความเสียอยูเปนปกติ  อาศัยเหตุนี้แหละตน 
รบกวนเราไมใหผาสุกอยูเสมอ  เราตองตอสูตนอยูเสมอ.   เมื่อเราทํา 
กิเลสใหนอยใหเบาบางลง  ก็ชื่อวาเราเห็นทางชํานะอยูบาง  เมื่อเรา 
ละไดขาด  ก็ชื่อวาชํานะไดแทไมกลับแพอีก.  ชํานะขาศึกภายนอกได 
สักเทาใด  สูชํานะตนไมได  เพราะชํานะตนไดแลว  เปนอันชํานะ 
ขาศึกภายนอกไดดวย  เพราะฉะนั้น  ชํานะตนน่ันแล  จึงเปนดี. 
                       ๒.  อตฺตา  หิ  กริ  ทุทฺทโม.  [ ๒ ] 
                           ไดยินวา  ตนแล  ฝกไดยาก. 
        ฝกไดงายมิเปนคนดีไปหมดโลกหรือ  เพราะฝกยาก  จึงมีคน 
ฝกแลวนอย  ไมไดฝกมากหลาย.   ทําไมตนจึงฝกไดยาก  เพราะ 
เหตุหลายอยาง  เชน  เกียจคราน  ไมรักตน  ไมกลวัทุกข.  แตมใิช  
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เปนเอง  ถาฝกก็ฝกได  ไมฝกก็ไมได  หม่ันฝกไปแลวคอยงายเขา ๆ.  
ฝกตนทําอยางไร,  ฝกกายวาจาใจใหดี  ฝกอายตนะท้ัง ๖ อยาใหยินดี 
ยินรายเกิด  เพราะอายตนะภายในภายนอกกระทบกัน.  ผูฝกตน  คือ 
ฝกกายวาจาใจหรืออายตนะ ๖ ไดแลว  ชื่อวา  มชียัอยางดี  ดังพระ 
พุทธภาษิตวา  อตฺตา  หเว  ชิต  เสยฺโย  ชํานะตนน่ันแล  เปนดี. 
                       ๓.  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ. [ ๔ ]  
                               ตนแล  เปนที่พ่ึงแหงตน. 
        อธิบายวา  แมจะไดผูอ่ืนเปนที่พ่ึงก็เพราะความดีของตน.  พ่ึง 
ใครไมไดจริง ๆ  ตองพ่ึงตนของตน.   ตนเปนอยางไรจึงเปนอันพ่ึง 
ตนได  ตนตองประพฤติดีชอบ  จึงพ่ึงตนได.   ประพฤติดีไดเพียงไร 
ก็พ่ึงไดเพียงนั้น.   ตนประพฤติไมดี  ก็พ่ึงตนไมได  ประพฤติไมดีแลว 
พ่ึงใครไมไดเปนอันขาด  ประพฤติดีแลว  พ่ึงใคร ๆ ไดเปนแท.  การ 
ที่ประพฤติดีจึงพ่ึงใครไดนั้น  กช็ื่อวาตนเปนที่พ่ึงของตนน่ันเอง  พระ- 
พุทธภาษิตน้ีสอนใหรูสึกวา   ใครชวยใครใหเปนสุขไมได  ไดแตแนะ 
ใหรูจักอุบายแหงความสุขอุบายแหงความทุกข  ลงทายก็ไดแตแนะใหรู 
ผูนั้นจะเชื่อจะทําตามหรือไมก็แลวแตผูนั้น  ตองตนของตนทําดีก็จะได 
ชื่อวาพ่ึงตนได  ทําไมดีก็จะชื่อวาพ่ึงตนไมได  จะโทษวาพ่ึงใครพ่ึงไมได 
ไมถูกท้ังน้ัน.  
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                       ๔.  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  คติ.  [ ๕ ]  
                               ตนเทียว  เปนคติของตน. 
        ตนทําอะไรลงไปแลว  ดีก็ตาม  ชัว่ก็ตาม  ยอมเปนคติของตน 
เอง.   ถาไมรูจักคิดก็เปลา.   ตนทําดีไดรับผลท่ีสําราญกายใจ  ก็เปน 
คติที่ตนจะไดประพฤติเชนนั้นหรือใหยิ่งกวานั้นตอไปอีก  ตนทําชั่วได 
รับผลท่ีเดือดรอนระทมกายใจ  ก็เปนคติที่ตนจะไดไมประพฤติเชนนั้น 
ตอไปอีก. 
                        ๕.  นตฺถ ิ อตฺตสม  เปม.  [ ๗ ] 
                       ความรัก  (อ่ืน)  เสมอดวยตนไมมี. 
        ไดความวา  ความรักวิญญาณกทรัพยหรืออวิญญาณกทรพัยแมจะมี 
ก็เปนแตสักวารัก  อันจะมีรักอะไรเสมอเหมือนตนไมมี.  และคงเปน 
เชนนี้ทุกคน  ไมแตบางคน.  บางคนก็ยอมตายแทนกันได  จะวารักคนอ่ืน 
มากกวารักตน  หรือไมรกัตนก็ไมใช  ทําดังน้ันก็ชื่อวารักตนเหมือนกัน. 
บางคนโทมนัสขัดเคืองอะไรหรือกลัวอะไร  ก็ฆาตัวเสียเอง  ดวยผูกคอ 
ตาย  เชือดคอตาย  กินยาตาย  หรือตายดวยอยางอ่ืน  กช็ื่อวารักตัว 
เหมือนกัน.  ตามท่ีวานี้โดยสันนิษฐานวา  บุคคลรักตนแลว  เมื่อเห็น 
วาทําอยางไรดีกวาอยางอ่ืน  จําตองทําอยางนั้น  จะดีชั่ว  ถูกผิดไมได 
ใครครวญ   แตคงเขาใจวาดีวาถูกเปนแน  ยอมตายแทนคนอ่ืนไดก็ 
หมายเปนชื่อเสียงของตน  หรือตลอดวงศของตน  ฆาตัวตายนั้นก็  
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หมายวาเปนดีกวาจะอยู  ทั้งน้ี  ก็เพราะรักตัวจึงตกลงยอมตายแทนฆาตัว  
ตายได. 
        เมื่อผูปรีชาพิจารณาเห็นวารักอะไรอ่ืนไมเสมอเหมือนรักตน  ตน 
เปนยอดแหงความรัก   เมือ่เปนเชนนี้  จะควรประพฤติฉันใดจึงจะสม 
กับตนท่ีเปนที่รักของตน,  ขอบรรยายตามท่ีพระเจาปสเสนทิโกศล  กราบ 
ทูลสมเด็จพระทศพล  และพระองคทรงอนุมัติดังตอไปนี้.   ทูลวาบุคคล 
ประพฤติสุจริต  ถึงจะพูดวาไมรักตนก็ชื่อวารักตน.   ทรงอนุมัติวา 
(อตฺตานฺเจ  ปย  ชฺญา  น  น  ปาเปน  สยุเช  น  ห ิ ต  สุลภ 
โหติ  สุข  ทกฺุกฏการินา)  ถารูวาตนเปนที่รักของตน  ก็อยาประกอบ 
ตนดวยกรรมเปนบาป  เพราะบุคคลทํากรรมชั่วจะไดความสุขไมงาย 
เลย  ฉะน้ี. 
                       ๖.  อตฺตนา  โจทยตฺตาน.  [ ๑๘ ] 
                                 จงเตือนตนดวยตนเอง. 
        คนอ่ืนเตือนน้ันก็เปนทางที่ดี  แตจะทําตามหรือไมก็แลวแตผูนั้น. 
ที่อาจเปนตนเหตุคือผูเตือนไดแท  กต็นแลเตือนตนนั่นแล  คนอ่ืนเตือน 
ไมสําคัญเทา.  
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                             ๗.  ปฏมิเสตมตฺตนา.  [ ๑๙ ]  
                                จงพิจารณาตนดวยตนเอง. 
        ถาพิจารณาตนดวยตนเองแลว  ก็จะเห็นผิด  เห็นถูก  ผิดจะไดเวน 
ถูกจะไดประพฤติ.   วาโดยคนสามัญ  ใครจะพิจารณา  ใครจะรูเรื่อง 
ในใจของใครไดตลอด. 
                        ๘.  อตฺตาน  น  ทเท  โปโส.  [ ๒๓ ] 
                                    บรุุษไมพึงใหซึ่งตน. 
        เกิดมาเปนคนอยายอมมอบตนใหแกผูอ่ืนงาย ๆ  คําน้ีไมไดหมาย 
ใหเปนคนเยอหยิ่งถือตัว  ไมใหยอมอยูใตบังคับใคร.  จริงอยู  ถาจําเปน 
ตองยอมพึงใหทานผูอ่ืนใชเปนบาว  หรือปกครอง  ก็ตองยอม  ถาไม 
จําเปนก็อยายอมงาย ๆ.  คือถาพอจะทํามาหากินเลี้ยงชีพไดเอง  เหมือน 
คนอ่ืน ๆ ที่เขาทําได  ก็ประพฤติใหไดเชนนั้น   ถาหนาท่ีของการงาน 
อันใหญ  มีเจาหนาท่ีเปนหลายชั้น  ตองอยูในหนาท่ีตํ่าลงมาโดยความ 
สามารถเพียงนั้น  ก็ตองประพฤติตามหนาท่ีอยางนั้น.   การท่ีจะไดเปน 
ใหญเปนโตบังคับบัญชาผูคน  ไมสําเร็จดวยว่ิงเตนเดินเหินขอรอง  ยอม 
สําเร็จดวยความรูในวิทยานั้น ๆ จริง  และประพฤติตนดีงาม.   การท่ี 
บุคคลมีความรู  ความประพฤติดีจริง ๆ นี ้ ชื่อวาไมยอมมอบตนใหแก 
ผูอ่ืนงาย ๆ.  คนที่ยอมมอบตนใหแกคนอ่ืนงาย ๆ นั้น  คือคนเกียจคราน 
ไมเอางานเอาการนั้นเอง.  
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                      ๙.  อตฺตาน  น  ปริจฺจเช.  [ ๒๔ ]  
                              บุรุษไมพึงสละเสียซึ่งตน. 
        อธิบายวา  อยาทําลายตนเองเสีย  คนไมเอางานเอาการ  กินแลว 
ก็เท่ียว  หรือจะวาอบายมุข ๔  หรือ ๖ นั้น  เปนมือขวา  ชื่อวา  ทําลาย 
ตน.   ไดที่พ่ึงที่พักพอจะหาประโยชนเลี้ยงชีพไดผาสุก  ก็ทําใหทาน 
เห็นใจวาเปนคนอันธพาล  ทานก็ไมใหพ่ึงพักอาศัยทาน  ก็ตองเท่ียว 
ระเหระหนไมมีหลัก  ก็ชือ่วาทําลายตน.   เมื่อเกิดมาไดพบพระพุทธ- 
ศาสนา  มีผูรูปฏิบัติพอจะแนะนําใหรูทาง  ก็ไมเอาใจใสผินหลังใหเสีย 
ก็ชื่อวาทําลายตัวเอง.   การประพฤติทําลายตัวเองไมใหพนทุกขภัยทั้งใน 
ปจจุบันและอนาคต   สมเด็จพระสัพพัญูจึงตรัสสอนวา  บุรษุไมพึง 
สละเสียซึ่งตน  คืออยาทําลายตนเองเสีย. 
                         ๒.  อัปปาทวรรค  คือ  หมวดไมประมาท 
                             ๑๐.  อปฺปมาโท  อมต  ปท.  [ ๒๙ ] 
                                ความไมประมาท  เปนทางไมตาย. 
        ความไมประมาท  เปนทาง  คือเปนเหตุ.   ไมตาย  เปนผล. 
เกิดมาแลวจําตองตาย  ที่วาเปนทางไมตาย  หมายเอาเหตุบางอยาง 
ที่ไมประมาทแลว  เปนยงักะไมตายไดจริง.  ชกัตัวอยางเรื่องนี้มาใหเห็น 
หลายอยางยิ่งดี  เชนอาหารท่ีเสีย  รูแลวไมบริโภค  ก็ไมเปนทางใหทอง  
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เสียถึงตาย.   เปนฝแมศีรษะเล็กข้ึนที่สําคัญ  ไมดูหม่ินทําอยางไรให  
กําเริบ  ก็เปนทางไมใหถึงตาย.  เดินทางจงระวังสัตวรายมีงูพิษเปนตน 
อยูแลว  ก็เปนทางไมตาย.  ถากลาวตามคดีโลกเพียงรักษาตัวมิใหตาย 
ดวยเหตุอันไมควรตาย  ก็อาจเปนจริงเชนวามา.   ถาจะกลาวตามธรรม 
ปฏิบัติแลว  ความไมประมาท  เปนทางไมตายไดจริง ๆ  คือยังอริย- 
มรรคทั้ง ๘  (ชักมาใหครบ ๘ ประการ)  ใหมีใหเจริญข้ึนแลว  ชื่อ 
วาต้ังอยูอัปปมาทธรรมโดยจริงแท  จึงเปนทางแหงพระนิพพาน  อัน 
มีชื่อเรียกไปอยางอ่ืนวา  อมตะ  ไมตาย  คือบรรลุอรหัตแลว  ขันธยัง 
ปรากฏอยู  กช็ื่อวาไมตายแลว   ครั้นขันธแตกดับ  จะชื่อวาตายก็เทากับ 
ไมตาย  เพราะไมตองตายอีกตอไป.   ตามท่ีกลาวมาน้ีจึงสมดวยพุทธ- 
ภาษิตวา  ความไมประมาท  เปนทางไมตาย  ดังนี้. 
            ๑๑.  อปฺปมาทฺจ  เมธาวี  ธน  เสฏฐว  รกฺขติ.  [ ๓๐ ]   
        ปราชญยอมรักษาความไมประมาทไว  เหมือนทรัพยประเสริฐสุด. 
        กระทูนี้กลาวแตเหตุ  และความเปรียบ  ความไมประมาท 
อธิบายเหมือนกระทู ๑๓  ถาจะอธิบาย.  ความไมประมาท  ปราชญจึง 
รักษาไวได  บงความใหเห็นวาพาลรักษาไมได  ทําไมถึงเปนเชนนั้น 
ควรแสดงอัธยาศัยของปราชญและพาล.   ความไมประมาทควรสงวน 
ไวเหมือนสงวนทรัพย  มทีรัพยบริบูรณแลวมีประโยชนอยางไร  ควร 
แสดงใหเห็น.   ความไมประมาทถารักษาไวไดแลว  มีประโยชน 
อยางไร  ควรแสดงท้ังฝายประโยชนทางโลกทั้งฝายประโยชนทางธรรม   
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ความไมประมาทรักษาไวไดมีประโยชนเปนอเนกดังน้ี   เมื่อสมเด็จ  
พระผูมีพระภาคใกลจะดับขันธปรินิพพาน  จึงประทานปจฉิมวาจาวา 
อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ  (แปล). 
        หรือจะชักมาใหเต็มวา  หนฺทานิ  ภิกฺขเว  อามนฺตยามิ  โว 
วยธมฺมา  สงฺขารา  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ  ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้เรา 
เตือนทานทั้งหลาย  สังขารทั้งหลาย  มคีวามเส่ือมไปเปนธรรมดา  ทาน 
ทั้งหลาย  จงยังกุศลธรรมใหบริบูรณในสันดาน  ดวยความไมประมาท 
เถิด  ดังนี้. 
                         ๑๒.  อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ.  [ ๓๓ ] 
                                  ผูไมประมาท  ยอมไมตาย. 
        กระทูนี้กลาวถึงแตเหตุ.  ความ ๒ ทอนเปนความเดียวกัน  คือ 
คนไมประมาทเปนอธิบายวาไมตาย  คนไมตายคือคนไมประมาท  อธิบาย 
ไมประมาทเหมือนกระทู ๑๓.  บงความใหเห็นตรงกันขามวาคนประมาท 
แลว  ชื่อวาตายแลว.   ตองอธิบายวา  คนไมประมาทแลว  ตัวอยาง 
เชน  คนตายแลว  ก็เหมือนทอนไมหรือกอนดิน  จะรูอะไรดีชั่วก็หาไม 
คนประมาทก็เชนเดียวกัน.  คนไมประมาทแลวชื่อวายอมไมตาย  เพราะ 
ความไมประมาทเปนตัวชีวิต.  เพราะเต็มเปยมอยูในความไมประมาท 
ทุกลมหายใจเขาออก.  ตอน้ีกลาวผลของบุคคลผูไมประมาทวาจะได 
ประสพอยางไรบาง  ตามแตจะวา.  
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                     ๑๓.  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ.  [ ๓๖ ]  
               ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม. 
        กระทูนี้กลาวแตเหตุ  ถายังความนอยควรพรรณนาถึงผลดวย.  อธิบาย 
ความไมประมาทกอน  คือ  ไดแกความไมเลินเลอ  มีสติคุมอยูทุกเม่ือ 
ควรชักเอาความไมประมาทในท่ี ๔ สถานมากลาว  ความไมประมาท 
เปนธรรมอยางเอก  รวมคุณธรรมอ่ืนเขาท้ังหมด  เปรียบเหมือนรอย 
เทาชางเปนรอยใหญ  รอยเทาสัตวอ่ืน ๆ อาจรวมลงในรอยเทาชางท้ัง 
หมด.  เพราะเล็กกวากัน.  คําวาทานท้ังหลายหมายเอาพุทธศาสนิกชน 
ทั้งหมด. 
        ยังความไมประมาทใหถึงพรอมแลว  ยอมไดรับผลดีงามทั้งทาง 
โลก  (ตามแตจะวา)  และทางธรรม  (ตามแตจะวา). 
        ความไมประมาทมีคุณานิสงสดังน้ี  สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสวา 
อปฺปมาทฺจ  เมธาวี  ธน  เสฏว  รกฺขติ  (แปล)  ดงัน้ี. 
        ถานอยไปก็ชักมา. 
                          ๓.  กัมมวรรค  คือ  หมวดกรรม 
                 ๑๔.  สานิ  กมมฺานิ  นยนฺติ  ทุคฺคตึ.  [ ๔๐ ] 
                        กรรมของตนเอง  ยอมนําไปสูทุคติ. 
        คําวา  กรรม  เปนชื่อกลาง ๆ.  กรรมท่ีดีก็มี  ทีช่ั่วก็มี  ที่เปน 
บุญก็มี  ที่เปนบาปก็มี  ที่เปนกุศลก็มี  ที่เปนอกุศลก็มี  (ยังมีเรียกอีก)  
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ในกระทูนี้ประสงคกรรมท่ีชั่ว  เปนบาปอกุศล  ที่ตนทําไวนั่นเอง  
พาไปสูทุคติ.  ใหเห็นวาตนเองไปสูทุคติ  ไมใชใคร  ไมใชสิ่งไรพาไป 
เมื่อเห็นเชนน้ีแนแท  จะไดชื่อวาตัวเรามีกรรมเปนของตัว  และจะได 
ต้ังหนาประพฤติแตกรรมงาม. 
                        ๑๕.  สุกร  สาธุนา  สาธุ.  [ ๔๑ ] 
                                ความดีอันคนทํางาย. 
        คนดีไดแกคนฉลาดเฉลียว.  คนฉลาดเฉลียวถนัดที่จะทําดีดุจทํา 
ดวยมือขวา  ทําชั่วเปนไมถนัดที่จะทําดุจทําดวยมือซาย.  ผูใดยังทําชั่ว 
อยูจะจัดวาเปนดีแทเปนคนฉลาดจริงยังไมได.  พุทธภาษิตน้ี  ผูมีปญญา 
ควรเห็นวาเปนคติเตือนใจใหประพฤติตนดี  อยาตามใจของตัว. 
                       ๑๖.  สาธุ  ปาเปน  ทุกฺกร.  [ ๔๒ ] 
                              ความดีอันคนชั่วทํายาก. 
        ควรอธบิายโดยตรงกันขามกับกระทู ๑๕  เปนเครื่องเตือนใจให 
รูวาคนชั่วน้ัน  มิใชกลับใจเปนคนดีไมไดเมื่อไร  กลับได.  
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                     ๑๗.  อกต  ทุกฺกฏ  เสยฺโย.  [ ๔๓ ]  
                           ความชั่วไมทําเสียเลยดีกวา. 
         (ของตายนเทวบุตร  ใน  ส.  ส.  เปนพุทธภาษิต  ใน  ขุ.  ธ.) 
        นี้กลาวแตเหตุ.  ความชั่ว  ไดแกทุจริต ๓  แจกใหละเอียด. 
ไมทําเสียเลยดีกวา  สอใหพูดถึงวาทําแลวไมดีเลย.  และชวนใหแสดง 
ตอไปวาดีอยางไร  คือใหกลาวถึงผล  คือยอมไมเผาผลาญในภายหลัง. 
ถาชั่วทํานอย  ก็เผาเอานอย  ถาทํามาก  ก็เผาเอามาก.  เผาผลาญภาย 
หลังน้ัน  ควรชักตัวอยางทั้งฝายคฤหัสถ  ทั้งฝายบรรพชิต  มาใหแจง. 
                      ๑๘.  ปจฺฉา  ตปฺปติ  ทกุกฺฏ.  [ ๔๔ ] 
                       ความชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง. 
        (ของตายนเทวบุตร  ใน  ส.  ส.  เปนพุทธภาษิต  ใน  ขุ.  ธ.) 
        ยอมเผาผลาญในภายหลังน้ี  กลาวถึงผล.  ความชั่วกลาวถึงเหตุ 
กระทูนี้ควรประกอบดุจกระทู ๑๗. 
                      ๑๙.  กตฺจ  สุกต  เสยฺโย.  [ ๔๕ ]  
                             ความดี  ทํานั่นแล  ดีกวา. 
        (ของตายนเทวบุตร  ใน  ส.  ส.  เปนพุทธภาษิตใน  ขุ.  ธ.) 
        กระทูนี้กลาวเหตุ.   ความดี  ไดแกสุจริต  ๓.  ทําน่ันแลดีกวา 
สอใหบรรยายถึงไมทําแลวไมดีแท.  ตอไปควรเทียบกระทู ๑๗  (แต 
กระทู  ๑๗  กลาวสวนชั่ว   ทานเรียกกัณหปกษ  กระทูนี้กลาวสวนดี 
ทานเรียกศุกรปกษ)  ควรสังเกตเรียกชื่ออยางนี้ในที่อ่ืนตอไป.  
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      ๒๐.  น  ต  กมฺม  กต  สาธุ     ย  กตฺวา  อนุตปฺปติ.  [ ๔๖ ]  
         ทํากรรมใดแลวรอนใจภายหลัง  กรรมที่ทําแลวน้ันไมดี. 
      (ของตายนเทวบุตร  ใน  ส.  ส.  เปนพุทธภาษิตใน  ขุ.  ธ.) 
        กระทูนี้เอาความตรง ๆ วา  ทํากรรมท่ีรอนใจภายหลังเปนของ 
ไมดี.  อธิบายเหมือนกระทู ๑๗ ก็ควร  เพราะเปนกัณหปกษเหมือนกัน 
กรรมท่ีทําน้ันยกอคติเปนตนข้ึนแสดงก็ได. 
         ๒๑.  ตฺจ  กมฺม  สาธุ    ย  กตฺวา  นานุตปฺปติ.  [ ๔๗ ] 
    ทํากรรมใดแลวไมรอนใจภายหลัง  กรรมที่ทําแลวน้ันแลเปนดี. 
        (ของเขมเทวบุตร  ใน  ส.  ส.  เปนพุทธภาษิต  ใน  ขุ.  ธ.) 
        กระทูนี้เอาความตรง ๆ  วา   ทํากรรมท่ีทําแลวไมรอนใจภายหลัง 
นั่นเปนดี.  กระทูนี้เปนศุกลปกษ  อธิบายเทียบตามกระทู ๑๗. 
             ๒๒.  สุกรานิ  อสาธูนิ    อตฺตโน  อหิตานิ  จ.  [ ๔๘ ] 
                กรรมที่ไมดีและไมเปนประโยชนแกตน  ทําไดงาย. 
        พวกเขียนวาอะไร  หรือเขียนรูปอะไรในท่ีบริกรรม  เชนกําแพง 
หรือท่ีฉาบปูน  หรือทาสไีว  เชนนี้จัดวาไมดี  และไมเปนประโยชนแก 
ตน  ชางทํางายเสียจริง ๆ  ขอน้ีเปนดวยตัวบุคคลเปนคนชั่ว  ถาคนดี 
ก็ไมทํา  สมดวยพุทธภาษิตวา  ปาป  ปาเปน  สุกร  ความชั่วอันคนชั่ว 
ทํางาย.  การไมดีไมเปนประโยชน  จัดวาเปนบาปเปนการชั่ว  กระทู 
นี้สมเด็จพระโลกนาถเจาไมไดตรัสสอนใคร  ทรงเปลงออก  ทีจะโดย  
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ทรงสังเวชในการท่ีพระเทวทัตตทําบาปอันนับเขาในอนันตริยกรรมบาง  
ประการ  จนถึงแผนดินสูบ.  เมื่อประสงคจะใหเปนคําสอน  ก็คือ  สอน 
ใหละการชั่วไมเปนประโยชน  ใหประพฤติตนเปนคนดี.  ละการชั่ว 
การไมเปนประโยชนไดชือ่วาเปนคนดี  ประพฤติเปนคนดีได  ชือ่วา 
ละการชั่วการไมเปนประโยชน  ละการชั่วเทาใด  ก็ดีเทาน้ัน  ดีเทาใด 
ก็ละชั่วไดเทาน้ัน. 
          ๒๓.  ย  เว  หิตฺจ  สาธฺุจ  ต  เว  ปรมทุกฺกร.  [ ๔๙ ] 
       การใดแล  เปนประโยชนดวย  ดดีวย  การน้ันแลทําไดยากยิ่ง. 
        กระทูนี้กลาวโดยศุกรปกษ  ควรอธิบายโดยตรงกันขามกับกระทู 
๒๒ นั้น. 
            ๒๔.  น  หิ  ต  สลุภ  โหติ    สขุ  ทุกฺกฏการินา.  [ ๕๐ ] 
               สุขไมเปนผลอันคนทําความชั่วจะไดดวยงายเลย. 
        เอาความวา  คนทําความชั่ว  จะไดรับผลคือความสุขไมไดงาย 
ที่แทไมไดทีเดียว.   ประกอบเหตุไมดีก็จะตองประสพผลท่ีไมดี  จะ 
ประสพผลท่ีดีไมไดเปนอันขาด  ประกอบเหตุที่ดี  ก็จะตองประสพผลท่ี 
ดี  จะประสพผลท่ีไมดีอยางไร.  กระทูนี้สอนใหรูวา  ผลคือ  ความสุข 
เกิดแตความทําดี  ถาอยากไดความสุขแลว  ทําความชั่วก็คงไดผล  คือ 
ความทุกข  ความสุขเปนไมไดเปนอันขาด.   แตนี้ควรชักอุทาหรณ  
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มาเทียบ  เชน  บุคคลอยากไดความสุข  อันจะมีโดยอํานาจ  คืออยาก  
มีอํานาจซ่ึงตัวนิยมวาเปนความสุขประเภท ๑  แลวเท่ียวขมเหงเขาดังน้ี. 
                      ๒๕.  นิสมมฺ  กรณ  เสยโฺย.  [ ๕๓ ] 
                          ใครครวญกอนแลวจึงทํา  ดีกวา. 
                      (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.) 
        จะทําอะไร  พูดอะไร  คิดอะไร  ใครครวญกอนจึงทํา  จึงพูด 
จึงคิด  เปนดีแท  เปนไมมีพลาดละ.  คนที่ไมเคยใชความใครครวญน้ัน 
มีแตจะลาหลังไมทันเพ่ือนลงทุกที.   แรก ๆ ใหมธีรรมอันนี้  คือ 
ความใครครวญ  แมจะชาหนอยก็ยังดี  เปนทางที่จะเดินทันกันหรือข้ึน 
หนาเสียอีก  แรก ๆ ฝกกค็งชา  ฝกจนเคยตัวแลว  ก็คงรูสึกไมชา. 
                      ๒๖.  กตสฺส  นตฺถ ิ ปฏกิาร.  [ ๕๔ ] 
                                สิ่งท่ีทําแลวทําคืนไมได. 
                         [ ของสมเด็จพระสังฆราช  (สา) ] 
        สิ่งท่ีทําลงแลวจะดีก็ตาม  จะชั่วก็ตาม  เปนอันทําแลว  จะแกไข 
ยักยายเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหน่ึงไมไดเปนอันขาด.   เปนเครื่อง 
เตือนใหประพฤติดี  ใหเวนประพฤติชัว่.  
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        ๒๗.  ปฏิกจฺเจว  ต  กยิรา    ย  ชฺญา  หิตมตฺตโน.  [ ๕๕ ]  
            รูวาการใดเปนประโยชนแกตน  พึงรีบทําการน้ันเทียว. 
        ( ของเขมเทวบุตร  ใน  ส.  ส.  เปนพุทธภาษิต  ใน  ขุ.  ธ. ) 
        มีอะไรบางที่จัดวามีประโยชนทางคดีโลกที่ปราชญไมคัดคานจงนํา 
มาแสดง.  ตอไปควรชักประโยชนทางธรรม  คือ  ประโยชนชาตินี้ 
ประโยชนชาติหนา  ประโยชนอยางยิ่ง  คือ  นิพพาน  มาแสดงพรอมดวย 
อธิบาย.  ทําไมถึงใหรีบทํา  เพราะสิ่งท่ีเปนประโยชนมักไมคอยจะทํา 
หรือไมทําเสียทีเดียว  ไมผิดแจวเรือทวนนํ้า  สิ่งที่ไมเปนประโยชนแก 
ตนมักทํา  และรีบเสียทําจริง ๆ  ไมผิดแจวเรือตามนํ้า.  และเพราะสิ่ง 
เปนประโยชนทํายาก  สิ่งที่ไมเปนประโยชนทํางาย.   ชักพระพุทธภาษิต 
ในกระทู  ๒๒-๒๓  แตคําไทย  หรือท้ังบาลีเปนที่อาง.   เพราะฉะนั้น 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จึงตรัสวา  รูวาการใดเปนประโยชนแกตน 
พึงรีบทําการนั้นเทียว  ดังนี้. 
                          ๒๘.  ยิรา  เจ  กยิราเถน.  [ ๕๖ ] 
                           ถาจะทําก็พึงทําการน้ัน  (จริง ๆ). 
        นี้ไมใชทรงสอนใหทําอยางเขมงวด  จนไมมีเวลาพักผอนให 
ต้ังใจทําจริง  อยาท้ิงเสีย.  นี้ตองประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  คือ 
วิริยะ  ขันติ  มัตตัญุตา  ถึงจะทําไดจริง ๆ  ไมยิ่งไมหยอนไมขยาดอุปสรรค 
ในระหวาง ๆ  พุทธภาษิตน้ีใชไดทั้งโลกธรรม  ทัง้คฤหัสถ  และ 
บรรพชิต.  คือ  ทํากิจการหาเลี้ยงชีพอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เปนปริสุทธา-  
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ชีวะ  และปฏิบัติหัดกายวาจาใจตามธรรมสัมมาปฏิบัติทุกประการ.  ผูมี  
ปญญาควรถอืพุทธภาษิตน้ีไวเปนเครื่องเตือนจิตใหประพฤติตาม  ก็จะ 
ถึงความสวัสดิมงคล. 
                   ๒๙.  กาลานุรูป  ว  ธรุ  นยิฺุเช.  [ ๕๘ ] 
                     พึงประกอบธุระใหเหมาะแกกาลเทียว. 
                     ( ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว. ) 
        นี้สอนใหรูจักธุระใหรูจักกาล  คือธุระอยางนี้  ตองประกอบใน 
กาลน้ี  กาลน้ีตองประกอบธุระอยางนี้.  ชาวนาถึงคราวทํานาก็ตองทํานา 
ผิดกาลไปก็ทําไมได  พอคาถึงเวลาควรขายของอยางนี้ก็ตองขายของ 
อยางนี้  ขายของอยางอ่ืนก็ขายไมได  ทําข้ึนก็เสียเปลา  ถาเก็บไวจน 
ถึงเวลาไมได  ขาราชการถึงสมัยควรทํากิจใด  ก็ตองทํากิจน้ัน  มัวไป 
ทํากิจอ่ืนเสียซึ่งยังไมควรทําก็เสียราชการ. 
        ผูปฏิบติัธรรม  ยอมมีกิจคือเรียนและปฏิบัติธรรม  ยอมมีเวลาพัก 
เวลาเรียน  เวลาปฏิบัติ  ตองทํากิจใหถูกเวลา  จึงจะสําเร็จกิจท่ีมุงหมาย 
ถึงเวลาพักไมพักมีแตเรียนและปฏิบัติขนาบไป  ก็ไมเหมาะแกกาล 
เพราะถึงคราวพักก็ไมพักบาง  รางกายทนไมไหว  หรือแตพักขนาบไป 
ไมเรียนไมปฏิบัติ  ก็ไมเหมาะแกกาล  เพราะถึงเวลาควรเรียนควร 
ปฏิบัติ  ก็ไมทําอยางนั้น  รางกายเปนไปโดยหาประโยชนมิได  มีแตจะ 
เขลาถายเดียว. 
        ผูมีปญญา  มีธุระตามหนาที่อยางใด  พึงรูทําธุระในหนาที่อยางนั้น  
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ใหเหมาะแกกาล  ใหตองตามสุภาษิตท่ีวา  พึงประกอบธุระใหเหมาะ  
แกกาลเทียว  ดังนี้. 
        ๓๐.  รกฺเขยฺย  อตฺตโน  สาธุ    ลวณ  โลณต  ยถา.  [ ๕๙ ] 
            พึงรกัษาความดีของตนไว  ดั่งเกลือรักษาความเค็ม. 
                       ( ของสมเด็จพระสังฆราช [ สา ] ) 
        ทําความดีเรื่อยมานาน  ชื่อเสียงก็ดีตลอดมา  ประพฤติผิดครั้ง 
หน่ึงเลยเสียชื่อเสียคน   เพราะรักษาความดีไมตลอด.  กลับคิด 
เห็นเขากับตัววา  อนิจจัง  ทําดีมาเปนกายเปนกอง  ทําผิดครั้งเดียว 
ถึงพินาศ  คิดอยางนี้ผิด  ความดีที่ทํามาสิ้นกาลเทาไร  ก็คงไดรับผลดี 
เต็มที่แลว   ครั้นทําชั่วลงมากแมครั้งเดียว  ก็ไดรับผลรายเหมาะกัน 
จะเอาความดีหลัง ๆ  มาคุมอะไรอีก.   บางทีที่วาประพฤติดีมีชือ่เสียง 
นั้น  ทําชั่วท้ังน้ัน  แตยังไมปรากฏแกตาโลก  พอถงึคราวจะปรากฏ 
โทษในหนสุด  ความเสียแตหลัง ๆ เลยผุดข้ึนมาหมด  จะวาอยางไร 
อยางนี้. 
        อน่ึง  เชน ฤษีตนหน่ึงไดฌาน  เหาะเหินเดินอากาศได  ใจเปน 
รูปาวจรแลว  ภายหลังยินดีในกามารมณ  ฌานเสื่อมตองลงเดินดิน 
เปนกามาวจรไปตามเดิม. 
        ตามท่ีกลาวมาทั้งทางโลกทางธรรมน้ี  เปนเรือ่งรักษาความดีไม 
ตลอด  ผูมีปญญาไมควรเอาเยี่ยงอยาง  พึงรักษาความดีของตนไว 
ใหตลอดไป  ดุจเกลือรักษาความเค็มของตนอยูเสมอ  ไมยักยาย  
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เปนรสอ่ืน  เหมือนนํ้าตาลสดแปรรสไปได.   อาศัยความประมาท  
ทําชั่วลง  รีบระวังสังวรไปใหม  เมื่อรูสึกกลบใจใหดีอยูเสมอ  นาน 
เขาก็เคยไปเอง  คงมีอยูแตความดีเสมอไป. 
                      ๓๑.  มา  จ  สาวชฺชมาคมา.  [ ๖๒ ] 
                         อยามาถึงกรรมอันมีโทษเลย. 
                  ( ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  [ ฉิม ] ) 
        คืออยาทํากรรมท่ีทาํมีโทษ  เก็บเอาขอหลัง ๆ  ที่เขาเรื่องนี้มา 
อธิบาย  จําพวกท่ีทํามีโทษ  ไมทํามีคุณ. 
                          ๔.  กิเลสวรรค  คือ  หมวดกิเลส 
            ๓๒.  น  กหาปณวสฺเสน    ติตฺติ  กาเมสุ  วิชฺชติ.  [ ๖๖ ] 
          ความอ่ิมในกามทั้งหลาย  ยอมไมมี เพราะฝนคือกหาปณะ. 
        กามคุณมี ๕  คือ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  การท่ี 
แสวงหาทรัพยสมบัติจนเกินความตองการ  ก็เปนการแสวงหากามคุณ 
ตรงอยูแลว  และเม่ือบริบูรณดวยทรัพยสมบัติแลว  ก็นําทรัพยสมบัติ 
ออกเฉลี่ยใหไดกามคุณ ๕  นั้นมาบํารุงบําเรอตน  ก็เพลิดเพลนิอยู 
ดังน้ัน  ไดมาแลวจืดไป  หาใหมตอไปอีก  ไมรูอ่ิม  โดยท่ีสุดหากวา 
กหาปณะกลาวคือรัตนะ ๗ ประการ  เปนดุจหาฝนบันดาลตกลงมา 
ใครประสงคจะเก็บเอาสักเทาไร  ก็ไมรูหมด  ผูบรโิภคกามารมณ 
เก็บเอามาสักเทาไร  ก็ไมรูจักพอ  อาศัยเหตุนี้  สมเด็จพระศาสดา  
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จึงตรัสวา  น  กหาปณวสฺเสน  ติตฺติ  กาเมสุ  วิชฺชติ  มีความดัง  
กระทูที่ต้ังไวนั้น. 
                      ๓๓.  นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที.  [ ๖๘ ] 
                           แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี. 
        แมน้ําถงึจะกวางขวางสักเทาไร  ยอมมีเวลาเต็ม  มิไดพรองอยู 
เปนนิตย   สวนตัณหานั้นมีในจิตแลว  ก็ทําใหจิตพรองอยูเปนนิตย 
ไมรูอ่ิมเต็มเลย  จึงวาแมน้ํา  สูแมน้ําคือตัณหาไมได. 
                   ๓๔.  อิจฺฉา  โลกสฺม ิ ทชุชฺหา.  [ ๖๙ ] 
                       ความอยากละไดยากในโลก. 
        ความอยากละไดยากจริง   ยากยิง่กวาเราจะแกะปลิงที่เกาะดูด 
เลือดเรามาก  ปลิงเกาะเรามันก็ดูดแตเลือดเทาน้ัน  อิจฉามันเกาะ 
ใจเรา  มันทําเราเหมือนหุน  ใหเสียผูเสียคนตาง ๆ  ปลิงเกาะ 
เราแกะมันออกเสีย  มันกท็ําเราไมได  เราอยูเสียในท่ีมันไมมี  มนั 
ก็ไมตามเรามา   สวนอิจฉาเราแกะมันออกยาก  ถาเราปลอยก็ตาม 
แตมันจะทํา  อยูที่ไหนใหพนมันก็หาไมได.  เรารูดงัน้ีแลว  ก็ตอง 
ละมันใหไดดวยอัปปจฉตาคุณ  และอ่ืน ๆ ชวยเขา  ตามแตจะควร 
แกเหตุ.  
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                      ๓๕.  อิจฺฉา  นร  ปริกสสฺติ.  [ ๗๑ ]  
                ความอยาก  ยอมเสือกไส  (ชักไป)  ซึ่งนรชน. 
        อิจฉา  ดูอธิบายตอกระทู  ๓๗.   ปลอยใหอิจฉาเปนเจาเรือน 
แลวมันก็ทําเราปน  ถาไมรูเทามัน.  เราเปนเหมือนหุน  มันชกัไป 
ตามอํานาจของมัน.  เราเปนเหมือนโคหรือกระบือก็ไมผิด  มนัชักสาย 
ตะพายใหเดินไปตามประสงคของมัน.  แตอยานึกวามันจะชักจูงไปดี 
มันมีแตชักจูงไปชั่วเหลือที่จะชั่วน่ันเอง. 
                        ๓๖.  นตฺถ ิ ราคสโม  อคฺคิ.  [ ๗๒ ] 
                                ไฟเสมอดวยราคะไมมี. 
        ไฟสามัญก็เผาผลาญเอาไหมเปนเถาไปท้ังน้ัน  ไฟคือราคะมัน 
เผาผลาญเหลือเกิน  มันเผามาแลว  เผาอยูบัดนี้  และยังจะเผาตอไป 
ถาปลอยไวก็ไมมีที่สุด  ไมคอยรูสึก  คลายก็ยาก.  ไฟสามัญจึงไมเสมอ 
เหมือนไฟคือราคะ.  ควรรูกําจัดใหเบาบางลงดวยอสุภกรรมฐานเปนตน. 
                      ๓๗.  โลโภ  ธมฺมาน  ปริปนฺโถ.  [ ๗๓ ] 
                     ความโลภเปนอันตรายแหงธรรมทั้งหลาย. 
        บุคคลเปนผูปกครองคน  หรือทําการในหนาที่อันหน่ึง   เปน 
วินิจฉัยอํามาตย  ใหทาน  รักษาศีลเปนตน  ชื่อวามีธรรมอันหน่ึง ๆ 
ถืออยู  ถามีความโลภแลว  ธรรมท่ีถืออยูก็เส่ือมเสียไปหมด  จึง 
ชื่อวา  ความโลภเปนอันตรายแหงธรรมท้ังหลาย.  
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        ในระหวางจะอธิบาย  โลภะ  ดังในขอ  ๓๗.  อิจฉา  ดังในขอ  ๓๕.  
กับกามะ.   โลภะ  ความโลภ  ความละโมบ  เปนอกศุลจิต 
พบมาในท่ีพรอมกัน  เชน  อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน   ทานอธิบายตาง 
กันวา  ความอยากไดในอารมณที่ยังไมมาถึง  ชื่ออิจฉา.  ความละโมบ 
ในอารมณที่มาถึงแลว  ชือ่โลภะ.  มัจฉริยะ  ตระหน่ี  หวง  เปน 
อกุศล  มี ๕  มัจฉริยะในอาวาส,  ตระกูล  ลาภ,  วรรณะ,  ธรรม, 
บนอยากไดของท่ียังไมมาถึง  นี้อิจฉา.  โลภในของท่ีมาถึงแลว  นี ้
โลภะ.  หวงไมใหใคร  นีม้ัจฉริยะ. 
        กามะ  ความปรารถนา  ความใคร  เปนคํากลาง ๆ.  ประกอบ 
เขากับสวนดีก็มี  สวนชั่วก็มี  ดังในกระทูตอ ๆ ไป  กามกาโม  ความ 
ใครในกามารมณ  ธมฺมกาโม  ความใครในธรรม  ดังน้ี. 
                           ๓๘.  อติโลโภ  หิ  ปาปโก.  [ ๗๔ ] 
                                  ความละโมบเปนบาปแท. 
        ควรเกบ็เอาขอความในกระทู  ๓๗-๔๐  มาอธิบาย. 
                             ๓๙.  นตฺถิ  โมหสม  ชาล.  [ ๗๕ ] 
                                   ขายเสมอดวยโมหะไมมี. 
        ขายอันเปนเครื่องดักสัตว  หุมคลมุสัตวใหติดอยูในนั้น  ทีสุ่ด 
ก็นายพรานมาจับไปขายหรือฆาเทาน้ัน  ขายคือโมหะนั้น  ดักจิตใหติดอยู  
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ในอํานาจหรือหุมคลุมจิตไวแลว  เปนมืด ๘ ดาน  ปดปญญาหมด  
เคยติดมาแลว  และยังติดบัดนี้  ทั้งยังจะติดตอไปไมมีที่สุด  ถายัง 
ไมถึงอมตธรรม  ขายคือโมหะจึงมีโทษเหลือประมาณ. 
     ๔๐.  โภคตณฺหาย  ทุมฺเมโธ  หนฺติ  อฺเญว  อตฺตาน.  [ ๗๘ ] 
        คนมีปญญาทรามยอมฆาตนเองเหมือนฆาผูอ่ืน  เพราะอยากได 
โภคทรัพย. 
        คนมีปญญาทรามอยากไดทรัพยของคนอ่ืนก็ฆาคนอ่ืนผูเปนเจาของ 
ทรัพยเสียงาย ๆ ฉันใด   แมตนก็ฆาเสียงาย ๆ ฉันนั้น.  ตัณหา 
นั้นเองเปนผูฆา  อยากไดทรัพยเปนกําลังแลว  ถึงตัวจะตายก็ไมวา 
ขอแตใหไดทรัพยเปนยอมทุกทา  เมื่อทําไปโดยไมคิดเสียดายชีวิต  พลาด 
ทาก็ถึงตาย.    ชักตัวอยาง.  อนึ่ง  เจ็บไข  ก็สูรักษาเอาเอง 
ถามคนโนนคนน้ีวารักษากันอยางไร    ใครรูยาอะไรบางก็บอกตามรู 
ก็นําเอามารักษา  ไมตองเสียคายา   ครั้นจะหาหมอหายาก็เกรง 
เปลืองทรัพย  เห็นไมควรจายดวยประการทั้งปวง  ทั้งนี้ก็เพราะ 
หมกมุนอยูในโภคทรัพยที่มีอยู  จนถงึเต็มไปดวยมัจฉริยะ  โรคหนัก 
พักใหญ  ไมมีหมอมียาที่ดีแกก็ตายได  หากใคร ๆ รูก็ยกข้ึนติไดวา 
เพราะไมมีหมอดีแกจึงตาย.   อน่ึง  ทรพัยสมบัติที่มีอยูอันเกิดมีเพราะกุศล 
หนหลังท่ีตนสรางสมมาก็ทิ้งอยูเฉย ๆ  ไมไดบริจาคตอกําไรตอไป  ก ็
เพราะมัวหมกมุนอยูในโภคทรัพยที่มีอยู  กช็ื่อวาฆาตัวเสียเองเหมือนกัน, 
มัวแตกินบุญเกาไมไดกอสรางบุญใหมไวขางหนา  เชน  ทุนมอียูเทาน้ัน  
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ไมหาเพ่ิมเติมอีก  จะไดที่ไหนกินอีก  ก็ตองอดตาย.  
                        ๕.  โกธวรรค  คือ  หมวดโกรธ 
                     ๔๑.  โกโธ  สตฺถมล  โลเก.  [ ๘๑ ] 
                    ความโกรธเปนดั่งสนิมศัสตราในโลก. 
        ความโกรธเกิดแลว  ปญญาก็หมด  ทําอะไรก็ผิด.  ความ 
โกรธไมมี  ปญญาก็สวางไสว  ทําอะไรก็มีแตถูก  ความโกรธ 
จึงเปนเหมือนสนิมศัสตรา.   จริงอยู  ศัสตราปลอยใหสนิมกินจับ 
คมก็รอยหรอ  ไมคอยคม  ตัดฟนอะไรท่ีควรตัดฟนได  ก็หาคอย 
เขาไม  ถาศัสตราน้ันรักษาดีหม่ันชําระลับอยูเนือง ๆ  ก็มีคมกลาอยู 
เปนปกติ  จะตัดฟนอะไรท่ีควรตัดฟนได  ก็ไดดังใจ  สําเร็จประโยชน. 
เพราะฉะนี้  ควรเอาขันติขัดถูสูตอความโกรธ  หรอืเมตตาลางเสีย 
มิฉะน้ัน  ความโกรธก็เขารันทําย่ํายีจิตได. 
                    ๔๒.  นตฺถิ  โทสสโม  คโห.  [ ๘๘ ] 
                           ผูจับเสมอดวยโทสะไมมี. 
        ผูจับ  เชนโจรจับเจาทรัพยได  ทีสุ่ดก็ฆาเจาทรัพยเสียเทานั้น  เสือ 
จับไดก็กัดตายเทาน้ัน  จระเขก็เหมือนกัน  สวนผูจับ  กลาวคือโทโส 
นั้นรายกาจยิ่งกวานั้นมากนัก  ตอไปควรแสดงโทษของโทโส.  โทโส  



แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม (เลม ๑) - หนาท่ี 24 

ดูอธิบายกระทู ๔๓.  
                          ๔๓.  นตฺถิ  โทสสโม  กล.ิ  [ ๘๙ ] 
                             ความผิดเสมอดวยโทสะ  ไมมี. 
        บรรดาที่เรียก  กล ี คือโทษ  ทุกสิ่งทุกประการไมปานโทโส ๆ 
นั้นรายกาจมาก  ทําฉิบหายไปไมเฉพาะแตตัว  พลอยผูอ่ืนเขาดวย. 
เกิดข้ึนงาย  ถึงบทจะดับก็ดับงาย  แตถึงดับงายมันก็เกิดข้ึนงาย  ถา 
ไมดับเร็ว ๆ  ในระหวางท่ีเกิดข้ึน ๆ  เหน็จะเผาอายุสั้นเสียหนัก 
หนา.  โทโส  เปนอกุศลมลู  เปนเหตุใหอกุศลอ่ืน ๆ เกิดข้ึน  ถาตอง 
การใหสบาย  อายุยืนยาว  ควรอุตสาหดับมันเสียอยาใหเกิดเหลือเกิน 
และงาย ๆ นกั.  เมตตาควรเจริญแกกันเถิด. 
        ในระหวางนี้ควรจะอธิบาย  โกธะ  กับ  โทสะ.   โกธะเกดิใน 
ภายใน  ถาแรงเห็นภายนอกได  โทสะเกิดภายใน  อาจตลอดออก 
มาถึงภายนอกอยางนากลัว. 
                        ๔๔.  โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ.  [ ๙๐ ] 
                           ฆาความโกรธได  อยูเปนสุข. 
        เขาโกรธเรา ๆ ก็ไมชอบ  เราไมควรโกรธใคร ๆ  เขาโกรธ 
เรา ๆ ไมชอบ   แตเรายังโกรธใคร ๆ อยางนี้ไมถูก.  เห็นคุณ 
ของความไมโกรธ  เห็นโทษของความโกรธแลว  ควรฆาเสียดวย  
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พระขรรคชัย  คือเมตตา.   เม่ือฆาความโกรธไดแลว  ก็จะไดประสพ  
ผลคือความสุข. 
                     ๔๕.  โกธ  ฆตฺวา  น  โสจตฺ.  [ ๙๑ ] 
                         ฆาความโกรธได  ไมเศราโศก. 
        เพราะความโกรธมีอยู  มักจะทําอะไรผิด ๆ.   เรื่องเล็กนอย 
ก็เปนเรื่องใหญ  ไมมีผิดไฟท่ีลุกลามไป.   เมื่อฆาไดแลวยอมไมเศรา 
โศกถึงเรื่องที่ทําผิด ๆ. 
                         ๖.  ขันติวรรค  คือ  หมวดอดทน 
                   ๔๖.  ขนฺติ  ปรม  ตโป  ตีติกฺขา.  [ ๑๐๙ ] 
                     ขันติคือความอดทน  เปนตปะอยางยิ่ง. 
        ขันติ  กบั  ตีติกขา  เปนความเดียวกัน   ขันติ  คือตีติกกขา 
นั้น  เปนธรรมเผาผลาญบาปธรรมอยางยิ่ง.  ตปะ  ที่แปลดังน้ัน  คือ 
แสดงอานุภาพของขันติที่บุคคลบําเพ็ญไดแลว  กอ็าจเผาผลาญบาป- 
ธรรมไดเปนอยางยิ่ง.   บคุคลจะบําเพ็ญขันติได  กต็องเห็นโทษของ 
ความไมมีขันติ  เห็นอานิสงสของความมีขันติ.  ธรรมดาของบุคคลเกิดมา 
จะตองชรา  พยาธิ  มรณะ  จะบังคับขับไลอยางใดไมได  ถึงคราว 
เจ็บก็ตองเจ็บ  ถึงคราวจะหายก็หาย  จะตองถึงมรณะก็ถึง.   เมื่อ  
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ไดเสวยทุกขเวทนาเกิดแตความเจ็บในรางกาย   ถาไมมีขันติอดทน  ก็จะ  
เกิดราคะบาง  โทสะบาง  โมหะบาง  คือจะรักใครในรางกาย 
กลัวจะเจ็บมากจะไมหาย   เมื่ออยากใหหาย  ไมคอยหายตามประสงค 
ก็โกรธ  ก็ประทุษรายรางกายของตนเองบาง  ขัดเคืองประทุษราย 
ผูอ่ืนโดยทําไมถูกใจบาง  หรือโรคในกายอันจะหายไมได  หมอตัด 
แลว  กย็ังหลงวาจะมีแกได   อน่ึง  ราคะ  โทสะ  โมหะ  นั้น  กก็อ 
ใหเกิดทุกขในใจได  คือความกําหนัดเกิดข้ึนแลว  ไมไดสมความ 
กําหนัด  เพราะเหตุอันใดอันหน่ึงก็ดี  สิ่งที่กําหนัดน้ันมาวิบัติไปก็ดี 
ก็เกิดทุกขในใจ  ขัดเคืองประทุษรายผูอ่ืนผิดกฎหมาย  ก็เกิดทุกข 
ในใจ  หลงทาํผิดอยางใดอยางหน่ึง  ไมไดสมตามที่หลง  ก็เกิดทุกข 
ในใจ   เมื่อใจเกิดทุกขอยางใดอยางหน่ึงแลว  ก็ระทมทุกขถึงกาย 
มีกินไมได  นอนไมหลับเปนตน. 
        โดยใจความวา  จะตองอดทนตอกําลังกิเลสที่เกิดแตทุกขเวทนา 
ในกายและแตละเหตุภายนอก  และอดทนตอกองทุกขที่เกิดแตกายและใจ 
ถาอดไมไดก็จะใหโทษดังกลาวแลว  ถาอดไดก็จะไมใหโทษเห็นปานน้ัน. 
ทุกขที่เกิดแตกายน้ันไมใชจะอดไมใหทุกขได   ทกุขกายจะตองมีเปน 
ปกติ  หามไมได  เปนแตอดอยาใหกองกิเลสเกิดแตทุกขนั้น.   แตทุกข 
ในใจนั้นอาจได  อดตอกิเลสไดแลว  ทุกขในใจก็ไมมี.   อานิสงสของ 
ขันติ  ควรชกัเอาความในกระทู  ๔๗-๔๘-๕๒  มาแสดงท้ังหมดหรือ 
บางกระทูก็ตาม  คือ  หามความผลุนผลันไวได.   นําประโยชนสุขมา  



แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม (เลม ๑) - หนาท่ี 27 

เปนที่ชอบใจของผูอ่ืน.  
                             ๔๗.  ขนฺติ  สาหสวารณา.  [ ๑๑๐ ] 
   ความอดทน  หามไวไดซึ่งความผลุนผลัน.  [ ของสมเด็จ  ฯ ว. ว. ] 
        ความผลุนผลันที่หามไวอยูนั้น  เปนผลของขันติ.   ความ 
ผลุนผลันไดแกความไมรั้งสติไมรอใจ  ขุนเคืองประทุษรายงาย ๆ. 
                               ๔๘.  ขนฺติ  หิตสุขาวหา.  [ ๑๑๑ ] 
                  ความอดทน  นํามาซึ่งประโยชนสุข.  [ สวดมนต ] 
        ความนําประโยชนสุขมานั้น  เปนผลของขันติ. 
                              ๔๙.  ขนฺติ  ธีรสฺสลงฺกาโร.  [ ๑๑๒ ] 
         ความอดทน  เปนเครื่องประดับของนักปราชญ.  [ สวดมนต ] 
        แสดงใหเห็นวา  นักปราชญตองมีขันติเปนเครื่องประดับ. 
                             ๕๐.  ขนฺติ  ตดป  ตปฺสฺสิโน.  [ ๑๑๓  ] 
                 ความอดทน  เปนตปะของผูพากเพียร.  [ สวดมนต ] 
        ใหเห็นวา  คนมีตปะ  คือมีธรรมเผาบาป   จะตองมีขันติ  จึง  
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เปนตปะของผูนั้น.  
                          ๕๑.  ขนฺติ  พล  ว  ยตีน.  [ ๑๑๔ ] 
                ความอดทน  เปนกําลังของนักพรต.  [ สวดมนต ] 
        ใหเห็นวาคนผูบําเพ็ญพรต  ตองมีขันติ  ถาหาไมก็ไมไหว  ขันติ 
จึงเปนกําลังของผูนั้น. 
                         ๕๒.  มนาโป  โหติ  ขนฺติโก.  [ ๑๑๖ ] 
       ผูมีความอดทน  ยอมเปนที่ชอบใจ  (ของคนอ่ืน).  [ สวดมนต ] 
        คนอ่ืนชอบใจคนใด  ก็เพราะคนน้ันมีขันติ.  คนมีขันติยอม 
ใหเกิดผลคือคนอ่ืนชอบใจ  ไมเกลียดชัง. 
        ต้ังแตกระทู ๔๗ ถึงกระทู ๕๒  ถาประสงคจะพรรณนาขันติ 
พึงพรรณนาตามกระทู ๔๖ นั้น. 
                            ๗.  จิตตวรรค  คือ  หมวดจิต 
                       ๕๓.  จิตฺเตน  นียติ  โลโก.  [ ๑๑๙ ] 
                                 โลกอันจิตยอมนําไป. 
        โลกจรงิ ๆ จะยกไว.  บานเมือง  จิตยอมนําไปเหมือนกัน 
บานเมืองท่ีงดงามหรือทรุดโทรม  หรือยักยายอยางหน่ึงอยางใด  จะ 
สงบเรียบรอยก็ดี  จะมีหยุกหยิกรบราฆากันก็ดี  กอ็าศัยจิตใหเปน  
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ไปท้ังนั้น.  จิตจึงทําบานเมืองใหเปนไปตาง ๆ นานา  บุคคลหนึ่ง ๆ  
ก็นับวาเปนโลกอันหน่ึง ๆ เหมือนกัน.   รางกายมีจิตเปนใหญ 
อาศัยจิต  แลวแตจิตจะนําไป  ดีก็ไดชัว่ก็ได.   เพราะฉะนั้น 
จิตจึงเปนสําคัญ  ควรฝกใหดี  ใหสําเร็จประโยชน.  จิตท่ีฝกฝน 
ดีแลว  ก็จะนําความสุขมา  ปกครองไวอยูแลว  กจ็ะนําความสุข 
มา. 
                        ๕๔.  จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ.  [ ๑๒๐ ] 
                                   การฝกจิตเปนความดี. 
        จิตเปนอิสระในกาย  ถาไมไดฝกฝนใหดีแลว  ก็จะคิดผิด ๆ 
นํากายวาจาใหดําเนินไปในทางที่มิชอบ   ถาฝกฝนใหดีแลว  ก็จะคิด 
แตดี ๆ  นํากายวาจาใหดําเนินในทางที่ชอบ  ปกติของจิตขมยาก 
เกิดเร็ว  ดับเร็ว  คิดพลานไปในอารมณตาง ๆ มิไดเลือกวา  ผิด 
หรือชอบ.  ฝกฝนดวยอุบายท่ีชอบตามแตจิตคิดผิดอยางไร  เชน  คิด 
ประทุษรายเขา  ก็ตองฝกใหมีเมตตาจิต.  กลาวโดยสูงสุด  ฝกดวย 
อริยมรรค ๔  เพราะฉะนั้น  ฝกฝนจิตจึงเปนความดี. 
                          ๕๕.  จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห.  [ ๑๒๑ ] 
                                จิตท่ีฝกแลว  นําสุขมาให. 
        จิตถามิไดฝกฝนก็นําทุกขมาให  ถาไดฝกฝนแลว  กย็อมนําสุข  
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มาให.   ทุกขเปนผลของความไมฝกฝนจิต  สุขเปนผลของความ  
ฝกฝนจิต. 
                           ๕๖.  จิตฺต  คุตฺต  สุขาวห.  [ ๑๒๒ ] 
                               จิตท่ีคุมครองแลว  นําสุขมาให. 
        ความสุขที่บุคคลจะได  ก็เพราะปกครองจิตไวอยู  ความทุกข 
บุคคลจะได  ก็เพราะหาปกครองจิตอยูไม.  คําวา  ปกครองไวอยู  ก ็
ความเดียวกับคําวา  ฝกฝน. 
        ในหมวดจิตน้ี  ควรชักขอโนนขอน้ีมาหากัน  โดยโยงความให 
เขากันก็ใชได  ถาความนอย. 
                              ๘.  ชยวรรค  คือ  หมวดชํานะ 
                             ๕๗.  ชย  เวร  ปสวติ.  [ ๑๓๐ ] 
                                      ผูชํานะ  ยอมกอเวร. 
        เวร  ดูอธิบายในกระทู  ๒๐๕.   ชาํนะหรือแพนี้  เปนไปใน 
ระหวาง ๒ ขาง  พนันกัน  แขงขันกัน  ตอสูกัน  ถาเปนการเล็กนอย 
เลนหยอกกันไมเอาจริงเอาจัง   ฝายชาํนะก็ไมถึงกอเวร   ฝายแพก็ไม 
ถึงอยูเปนทุกข  ถาเอาจริงกันตางฝายเต็มไปดวยทิฏฐิมานะ  ในท่ีสุด 
ตองแพขางหนึ่ง  ชํานะขางหน่ึง.   หรือถาเลิกแลวตอกันเสีย  ตาง  
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ฝายหมดทิฏฐิมานะลง  ก็ระงับเวรอยูเปนสุข.   ผูชาํนะจะไดความ  
โสมนัสปราโมทยไมมีกีม่ากนอย   ถาเปนการใหญ  ภายหลังไมวาย 
ไดรับความแกเผ็ดจากผูแพ.   ผูแพ  ถาเปนการใหญก็ไมแตระทม 
ทุกขอยู  หาชองที่จะตอบเวร  ถาไดชองก็ไมรีรอ  รีบแกเผ็ดผูชํานะ 
จนได.  ผูชํานะมากอนพลาดแตมก็กลับเปนผูแพ  ผูแพมากอนแข็งมือ 
ก็กลับเปนผูชํานะ  ถาไมเลิกแลวตอกันเสียตราบใด  ก็กอเวรได 
ทุกขผลัดเปลี่ยนอยูดังน้ีตราบน้ัน.   ผูชํานะยอมกอเวร  มีอธบิาย 
ดังพรรณนามานี้. 
                 ๕๘.  สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ.  [ ๑๓๑ ] 
                      การใหธรรม  ยอมชํานะการใหทั้งปวง.  
        ใหธรรมไดแกแสดงธรรมสั่งสอนเขา  การแสดงธรรมสั่งสอนเขา 
นั้น  ตนตองเปนผูศึกษาจําทรงชํานิชํานาญกอน   เม่ือวาโดยอุกฤษฏ 
ตองปฏิบัติไดดวยประการทั้งปวงแลว  จึงสมควรสอนผูอ่ืนได  เมื่อวา 
โดยพอประมาณ  รูเพียงใด  ปฏิบัติไดเพียงใด  สอนเขาเพียงนั้นก็ชอบ 
เชนพระโสดาบันผูพระอริยเจาชั้นตํ่า   ทานก็สอนผูที่ทรงคุณธรรมตํ่า 
กวาทานได  การใหทั้งปวง  ไดแกใหอามิสทั้งปวง.   คําวาชํานะน้ัน 
ประสงคืความวาประเสริฐกวา.   จริงอยู  ใหธรรมทานประเสริฐ 
กวาใหอามิสทาน  ใหอามิสทานสูธรรมทานไมได  บุคคลจะรูจักให 
อามิสทาน  วาอยางนี้มีผลนอย  อยางนี้มีผลมาก  หรืออยางนี้มี 
ประโยชนนอย  อยางนี้มีประโยชนมาก  ก็เพราะรูจักใหธรรมทาน.   อน่ึง  
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เพียงบําเพ็ญอามิสทานเทาน้ัน  แมจะมากมายสักปานใด  ก็ไมสามารถ  
บรรลุอมตธรรมได  ผูรูใหธรรมทานน้ัน  อาจทําตนและบุคคลผูสดับ 
รับปฏิบัติตามใหถึงอมตธรรมได  ใหธรรมจึงชื่อวาชํานะซึ่งการให 
ทั้งปวง  คือธรรมทานประเสริฐกวาอามิสทาน. 
                      ๕๙.  สพฺพรส  ธมฺมรโส  ชินาติ.  [ ๑๓๒ ] 
                          รสแหงธรรม  ยอมชํานะรสท้ังปวง. 
        รสแหงธรรมน้ันเปนอยางไร  ผูปฏิบัติตามยอมรูได  เพราะผู 
ปฏิบัติตามชื่อวาไดดื่มรสแหงธรรม  ขอปฏิบัติมีหลายประเภท  ยนลงก็ 
อยางตํ่าอยางกลางอยางสูง  ปฏิบัติไดอยางใด  ก็ไดดื่มรสแหงธรรมอยาง 
นั้น.  รสแหงธรรมอยางสูงสุดทานกลาววาไดแกวิมุตติ.  รสทั้งปวง  คือรส 
อาหารของมนุษยทั้งปวง  หรืออาหารทิพยของเทพดาท้ังปวง  รสเหลาน้ี 
ใหสําเร็จกิจบํารุงเลี้ยงรางกายใหเปนไปในชาตินี้เทาน้ัน   สวนรสคือ 
วิมุตติใหบุคคลผูดื่มไดเสวยบรมสุข  อันพนจากสุขที่จะพึงไดเพียงใน 
ชาตินี้หรือในชาติหนา.  รสแหงธรรมจึงชํานะซึ่งรสทั้งปวง  คือธรรมรส 
ประเสริฐกวาสรรพรส. 
                           ๖๐.  สพฺพรตึ  ธมฺรติ  ชินาติ.  [ ๑๓๓ ] 
                      ความยินดีในธรรม  ยอมชํานะความยินดีทั้งปวง. 
        ธรรมในท่ีนี้ประสงคทั่วไป  ต้ังแตอยางตํ่าจนถึงอยางสูงสุดคือ 
วิมุตติ.   ยินดีในความประสงคปฏิบัติไดแลวดวย.   เมื่อปฏิบัติได  แม  
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ขอหนึ่ง  ก็ชือ่วายินดีในธรรมเฉพาะขอน้ัน  ยอมชาํนะซึ่งยินดีทั้งปวง  
ยินดีทั้งปวงไดแกยินดีในบุตรภรรยาทรัพยสมบัติเปนตน.  ยินดีในธรรม 
ชํานะซึ่งยินดีทั้งปวง  คือยินดีในธรรมประเสริฐกวายินดีทั้งปวง  เพราะ 
ยินดีทั้งปวงมียินดีในบุตรภรรยาเปนตน  อันจะตองประสพสุขบางทุกข 
บางเนือง ๆ  แตประสพทุกขแลมาก  ทั้งในภพนี้และภพตอไปไมมี 
ที่สุด   สวนยินดีในธรรมนั้นยอมประสพแตสุขตามสวน   ถายินดีคือ 
บรรลุวิมุตติธรรมแลว กม็ีแตสุขสวนเดียว  และเปนปรมัตถสุขดวย. 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ความยินดีในธรรม  ยอมชํานะความ 
ยินดีทั้งปวง. 
                   ๖๑.  ตณฺหกขฺโย  สพฺพทุกฺข  ชินาติ.  [ ๑๓๔ ] 
                         ความส้ินตัณหา  ยอมชํานะทุกขทั้งปวง. 
        จะตอสูทุกขทั้งปวงได  ไมใหสรรพทุกขเกิดข้ึนมารันทําย่ํายีกายใจ 
ก็ตองใหรูวาทุกขเกิดแตตัณหา  จําตองละตัณหาใหได  ดวยมาดําเนิน 
ตามอริยาษฎางคิกมรรค   อันยังผูปฏิบัติใหถึงพระนิพพาน   เมื่อถึง 
พระนิพพานแลว  ตัณหาก็ยอมส้ินไปเปนสมุจเฉทปหาน  ตัณหักขยะ 
ความส้ินตัณหาจึงเปนชื่อแหงพระนิพพาน.   ความสิ้นตัณหาจึงชื่อวา 
ชํานะทุกขทั้งปวง   จริงอยู  ทานผูทําตัณหาใหสิ้นไปแลว  ชื่อวาหา 
ทุกขืทั้งปวงมิได  แตขันธยังปรากฏอยู  ทุกขยอมมีเปนธรรมดา  เพราะ 
ขันธที่ปรากฏอยูนั้น  ก็คือตัวทุกขปรากฏอยูนั่นเอง   แตเพราะเปน  
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วิบากทุกขเกา  วิบากทุกขใหมมี   แตความทุกขของทานไมมี  เพราะ  
หมดอุปาทานแลว   เบื้องหนาแตขันธดับแลว  ทุกขโดยปริยายอัน 
หน่ึงไมมีเลย  จัดเปนบรมสุขแท. 
              ๖๒.  น  ต  ชิต  สาธุ  ชิต    ย  ชิต  อวชิยฺยติ.  [ ๑๓๕ ] 
                             ความชํานะที่กลับแพได  ไมดี. 
                            (ของกุททาลกบัณฑิตโพธิสัตว) 
        การพนันขันแขงตอสูกันทั้งหมด  กลับแพไดอีก  เชน  ชํานะ 
แลวยังตองมีเวลาแพเปนแน  เพราะธรรมดาตองผลัดเปลี่ยนกนั  ชํานะ 
และแพร่ําไป,  ชํานะเชนนี้ยอมไมดี  เพราะไมรูแลวรูรอด. 
              ๖๓.  ต  โข  ชิต  สาธุ  ชิต    ย  ชิต  นาวชิยยฺติ.  [ ๑๓๖ ] 
                             ความชํานะที่ไมกลับแพ  เปนดี. 
                              (ของกุททาลบัณฑิตโพธิสัตว) 
        บุคคลตอสูกับความตระหน่ีอยู  วาจะบริจาคส่ิงหนึ่งแกผูใด  ครั้น 
ตกลงใจบริจาคแกผูนั้นไดแลว  ชื่อวาชํานะสิ่งท่ีชํานะคราวเดียวแลว 
ไมกลับแพได  อยางหน่ึง  แตยังไมดีแท  เพราะคงยังตองตอสูกับ 
ความตระหน่ีอยางอ่ืนอีก.   มีผูมาดาวาตาง ๆ นานา  บุคคลผูถูกดา 
ก็โกรธอยูแตในใจ  แตไมตอบทางวาจาหรือทางกาย  คืออดทนทางวาจา 
ไวได  จนผูมาดาน้ันเหน็ดเหนื่อยเขาก็เลิกหยุดไปเอง  ชื่อวาชํานะ 
คราวเดียวแลวไมกลับแพได.  แตยังหาดีแทไม  เพราะยังตองตอสูกับ 
คําบริภาษแหงคนอ่ืน ๆ อีก.  
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        ถาบุคคลมาบําเพ็ญจนตัดกิเลสคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ขาดเปน  
สมุทเฉทปหาน  กิเลสเหลาน้ันไมกลบัเกิดข้ึนไดอีก  ดุจตาลยอดดวนแลว 
ฉะน้ัน  นี่แหละชื่อวาชํานะสิ่งท่ีชํานะคราวเดียวแลวไมกลับแพได  ซึ่ง 
จัดวาเปนชํานะดีที่สุด. 
        บุคคลเห็นอริยสัจจทั้ง ๔  ดวยปญญาชอบ  (แจกอริยสัจจ ๔) 
บรรลุพระอรหัตตผลน่ันแล  ตัดกิเลสไดขาด. 
                         ๖๔.  อกโฺกเธน  ชิเน  โกธ.  [ ๑๓๗ ] 
                          พึงชํานะคนโกรธดวยความไมโกรธ. 
        ผูหน่ึงโกรธผูหน่ึงกอน  ชื่อวาแพตัวเอง  และผูที่ตัวโกรธเขา 
ผูถูกโกรธแตหาโกรธตอบไม  ชื่อวาชาํนะตัวเอง  และผูมาโกรธกอน 
เชนผูหน่ึงโกรธ  ผูหน่ึงไมโกรธตอบ  ทําการอยูดวยกัน  ผูโกรธเปน 
ทําดีไมได   ฝายผูไมโกรธตอบเปนทําไดดีกวา.   หรือประชุมหารือ 
กิจการ  ผูโกรธเปนออกความเห็นไมไดดี  ผูไมโกรธตอบเปนออก 
ความเห็นไดดีกวา.  เพราะความโกรธทอนกําลังกายกําลังความคิดเสีย 
ความไมโกรธเพิ่มกําลังกายกําลังความคิด  หรือออกกําลังกาย  กําลังความ 
คิดเปนไปปกติ,  สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสสอนวา  พึงชํานะคน 
โกรธดวยความไมโกรธ  คือควรท่ีมีผูปญญาจะผจญดังน้ัน.  อนึ่ง  ผูมา 
โกรธกอนมิใชจะดีอะไร  นาติแท  แตผูโกรธตอบนั้นนาติมากกวาผูมา 
โกรธกอน  เพราะผูถูกโกรธไมโกรธตอบแลว  เวรก็ระงับ  ผูมา  
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โกรธกอนเหน็ผูที่ตนโกรธเขา ๆ ไมโกรธตอบ  กม็ีแตจะคลายความ  
โกรธลง  หรอืจนหายไปเอง.   ถาตางคนตางโกรธกัน  ก็จะเปนเวร 
กันไปไมรูจบ  ความไมโกรธตอบจึงเปนการตัดเวรใหจบลง.   สมเด็จ 
พระศาสดาก็ตรัสไววา  ตโต  ธ ิ ยสฺส  มฺุจติ  ความวา  เราติเตียน 
บุคคลผูโกรธตอบ  (มาก)  กวาบุคคลผูมาดาหรือตี  ดวยความโกรธ 
กอน  ดังนี้. 
                         ๖๕.  อสาธุ  สาธุนา  ชเิน.  [ ๑๓๘ ] 
                              พึงชํานะคนไมดีดวยความดี. 
        ตางวา  พ่ีมีความไมดี  นองมีความดี.  พ่ีชื่อวาแพตัวเองและ 
นอง  นองชื่อวาชํานะตัวเองและพี่.  ตัวอยางเชน  พ่ีนองคูนี้ทําการ 
ในที่แหงหน่ึง  ความรูศิลปะของเขาทั้ง ๒ แมนกัน  แตจริยา  คือ 
ความประพฤติชั่ว  ความประพฤติดีตางกัน.  พ่ีตองถูกลงโทษถูก 
คัดออก  สวนนองไดทําการเรื่อยมา  ไดรับยศ  เงินเดือนข้ึน.  มีศิลปะ 
แตประพฤติชั่วก็เอาตัวรอดหาไดไม  มีศิลปะและประพฤติดี  ก็มีแต 
ความเจริญ  จึงแลเห็นไดวา  จริยาเปนสําคัญ  เพราะฉะนั้น  สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสั่งสอนวา  พึงชํานะคนไมดีดวยความดี  คือ 
ควรจะผจญคนชั่วดวยความดีเสียใหได.  
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                           ๖๖.  ชิเน  กทริย  ทาเนน.  [ ๑๓๙ ]  
                               พึงชํานะคนตระหน่ีดวยการให. 
        เขาเหนียว  เขาก็แพตัวเองและตัวเรา  เราใหปนเจือจาน 
เราก็ชํานะตัวเราเองและตัวเขา.  พึงเห็นเถิดคนเหนียวกับคนใหปน 
เจือจานผิดกัน.   เชนถึงคราวจะทําพิธีการมงคล  หรือบําเพ็ญทาน 
คนเหนียวทําอยางระมัดระวังไมใหตกเรี่ยเสียหายมากและเงียบ ๆ  ไม 
คอยมีใครรู  คนใจกวางยินดีในการเฉลี่ยสุขแกกัน  ไมทําอยางที่เรียก 
วาฆาควายเสียดายพริก  และครึกครื้น  มีแขกมาชวยเหลือมาก  เมื่อ 
เชนนี้จึงวา  คนตระหน่ีแพ  คนใจกวางใจบุญชอบเจือจานชํานะ 
สมเด็จพระธรรมสามิศรจึงตรัสวา  พึงชํานะคนเหนียวดวยการใหดังน้ี 
คือตองผจญคนตระหนี่เสียดวยทานบริจาค. 
                           ๖๗.  สจฺเจนาลิกวาทิน.  [ ๑๔๐ ] 
                              พึงชํานะคนพูดปดดวยคําจริง. 
        คําพูดพลอย ๆ สูคําจริงไมได  คําจริง  สูคําพูดพลอย ๆ ได 
เชน  นายจรงิพูดวา  แกนาฬิกาพกไดดีจริง ๆ  ก็ทาํไดดีจริงเหมือนพูด 
พูดวาจะใหสิงของส่ิงหนึ่งซ่ึงมีราคา  ก็ใหจริง  วาจะชวยคิดขอความท่ีลึกซ้ึง 
ก็ชวยคิดตามความเห็น.  นายพลอยพูดวา  เปนชางแกนาฬิกาไดดี 
เหมือนกัน  แตก็ทําไมได  คุยวาจะใหของมีคาส่ิงหนึ่งก็เหลว  ของนั้น 
ไมมีดวยซํ้า  วาจะชวยคนขอความท่ีเปนปญหาลึกลบั  เพราะชํานาญ 
แตก็ไมประสีประสาอะไรเลย.  ใคร ๆ ก็ตองคบ  ตองนับถือรักใคร  
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นายจริง  ใครจะคบจะนับถือรักใครนายพลอยไวทําอะไร.  นาย ๒ คน  
โดยไมขันแขงอะไรกัน  แตก็ตองแลเห็นวานายพลอยสูนายจริงไมได 
สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสวา  พึงชํานะคนพูดปดดวยคําจริง. 
                             ๙.  ทานวรรค  คือ  หมวดทาน 
                   ๖๘.  พาลา  หเว  นปฺปสสนฺติ  ทาน.  [ ๑๔๔ ] 
                         คนพาลเทาน้ัน  ยอมไมสรรเสริญทาน. 
        พุทธภาษิตกลาวเปนคําขาดวา  คนพาลเทาน้ันยอมไมสรรเสริญ 
ทาน  บงความใหเห็นวาบัณฑิตยอมสรรเสริญทาน.   มีตัวอยางครั้ง 
พุทธกาล  อํามาตยของพระเจาปสเสนทิโกศล ๒ คน  คนหน่ึง  ชื่อ 
กาฬะเปนคนเขลา  ติเตียนอสทิสทานของพระเจาปเสนทิโกศลวา  เสีย 
พระราชทรพัยเปนกอง  บริจาคแกภิกษุบริษัทซึ่งเปนคนเกียจคราน 
ไมทําการงานหาเลี้ยงชีพ  กิน ๆ นอน ๆ เทาน้ัน  หาประโยชนมไิด. 
อีกอํามาตยหนึ่งชื่อชุณหะ  เปนคนมีปญญา  สรรเสริญอสทิสทานของ 
พระราชานั้น  วาเปนการเฉลี่ยความสุขแกผูอ่ืน  และบริจาคในภิกษุ 
สงฆมีพระพุทธองคเปนประธาน  ผูเปนบุญเขตของโลก  อาจอํานวย 
ผลยิ่งใหญ  และอนุโมทนาสาธุการ  ในพระราชกศุลนั้น.  ก็ทานมี 
๒ ประเภท  อามิสทาน ๑  ธรรมทาน ๑   ในที่นี้ประสงคอามิสทาน 
อามิสทานก็จัดเปน ๒ ปาฏิบุคคลิกทาน ๑  สังฆทาน ๑.  
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                          ๖๙.  ทท  มิตฺตานิ  คนฺถติ.  [ ๑๔๕ ]  
                                   ผูให  ยอมผูกไมตรีไวได. 
        นี้แสดงอานิสงสของบุคคลผูมีใจโอบออมอารี  ใหปนสิ่งใดสิ่ง 
หน่ึง  สงเคราะหคนขัดสน  หรือบูชาทานผูทรงคุณธรรมแมไมขัดสน 
คนอัธยาศัยกวางขวางเชนน้ี  ยอมผูกไมตรีคนอ่ืนที่ไดรับอนุเคราะห 
หรือบูชาไวได  ใหคนนั้น ๆ  มีไมตรีจิตเคารพรักใคร  ตลอดจน 
ไดทําปฏิการอยางหนึ่งอยางใดตอบ  ตามสติกําลังของตน ๆ. 
๑๐.  ทุกขวรรค  คือ  หมวดทุกข 
                         ๗๐.  นตฺถิ  ขนฺธสมา  ทุกฺขา.  [ ๑๕๔ ] 
                                  ทุกขเสมอดวยขันธไมมี. 
        เบญจขันธเปนทุกขอยางสําคัญที่สุด  สิ่งอ่ืน ๆ บรรดาที่หาวิญญาณ 
มิได  ก็เปนทุกข  คือทนทานอยูไมไดเหมือนกัน  แตไมสําคัญ  เพราะ 
ไมมาเกี่ยวของกับเบญจขันธ   เวนไวแตเบญจขันธไปยึดเอามาเปน 
ของเบญจขันธ  เบญจขันธก็ไดเสวยทุกขเพ่ิมข้ึนอีกสวนหนึ่ง.   ดูเถิด 
เบญจขันธก็เปนทุกขเหลือเกินอยูแลว  ยังไปเหน่ียวเอาสิ่งอ่ืนมาถือม่ัน 
วาของเบญจขันธใหไดเสวยทุกขทวีข้ึนอีก.   ถาเห็นวาเบญจขันธเปน 
ทุกขอยางสําคัญไมมีทุกขอะไรอ่ืนเสมอ และกลัวทุกข  คือเบญจขันธ 
เสียจริง ๆ แลว  ก็ตองคนหาวาอะไรใหเกิดเบญจขันธ  ก็จะรูตามท่ี  



แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม (เลม ๑) - หนาท่ี 40 

ทานวา  ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกขคือเบญจขันธจริง  ก็จะตองละตัณหา  
ใหได  ดวยดําเนินตามองคมรรคท้ัง ๘  ก็ดับทุกขไมมีตัณหา  คือถึง 
นิพพาน.   ตามเรื่องก็เปนเชนนี้  แตเหตุไรไมเปนไปไดตามเรื่อง 
เพราะยังไมกลัวทุกขจริง ๆ  กลับเห็นวาสุขเสียอีก  เพราะเวลาทุกขก็ 
มัวแตหลบทุกข  หลบไดบางชั่วคราว  ก็ไดสุขบางชั่วคราว  เพราะสุข 
เชนนั้นก็ทุกขนั้นเอง   ถาสุขแทจริงแลว  ก็หากลบักลายเปนทุกข 
อีกไม  เปนไมไดตามเรื่องดวยเหตุเหลาน้ี. 
                        ๗๑.  สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา.  [ ๑๕๕ ] 
                                 สังขารเปนทุกขอยางยิ่ง. 
        กระทูนี้ความตางกันกับกระทู ๗๐  คือกระทูนี้แสดงสังขารท้ัง ๒ 
ประเภท  คือสังขารที่มีใจครอง,  สังขารที่หาใจครองมิได กระทู ๗๐ 
แสดงแตสังขารที่มีใจครอง  ซึ่งกลาวกระทูนั้นวาเบญจขันธ.  อธิบาย 
นอกน้ีไมตางกระทู ๗๙. 
                       ๗๒.  ทุราวาสา  ฆรา  ทุกฺขา.  [ ๑๕๖ ] 
                       เหยาเรือนที่ปกครองไมดี  นําทุกขมาให. 
        ไมรูจักรักษาบานเรือน  ไมรูจักปกครองครอบครัว  ยอมให 
ทุกข  ดูอธิบายกระทู  ๑๐๔.  
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                            ๗๓.  ทกฺุข  เสติ  ปราชิโต.  [ ๑๖๐ ]  
                                      ผูแพยอมอยูเปนทุกข. 
        อธิบายกระทูนี้  ก็ตองอธิบายกระทู ๕๗  ดวย   เพราะเปนคูกัน 
ดังอธิบายมาแลวในกระทูนั้น  ตองอธิบายกระทูนี้ดวยฉะน้ัน. 
                               ๑๑.  ธัมมวรรค  คือ  หมวดธรรม. 
                           ๗๔.  มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา.  [ ๑๖๓ ] 
                                ธรรมท้ังหลาย  มีใจเปนหัวหนา. 
        ใจเปนประธานแหงความคิดทั้งหลาย  จะคิดดีคิดชั่วคิดผิดคิดถูก 
สําเร็จดวยใจ  ใจเปนผูใหคิดทั้งน้ัน.   คิดชั่วคิดผิดแลว  ก็มีแตจะนํา 
ความทุกขมา  คิดดีคิดถูกแลว  ก็มีแตจะนําความสุขมา.   เมื่อเปน 
ดังน้ี  จําตองฝกฝนใจ  ใจท่ีฝกฝนแลว  ก็ยอมคิดดีคิดถูก. 
        อีกนัยหนึ่ง  ธรรม  ไดแกเวทนา  สัญญา  สังขาร.  มนะ  ใจ 
ไดแกวิญญาณ.  มนะ  คือ  วิญญาณ  เปนประธานแหงธรรมทั้ง ๓ 
คือ เวทนา  สัญญา  สังขาร.   ความรูสึก  ทุกข  ไมสุขไมทุกข 
หรือความจําอารมณมีรูปเปนตน  หรือความคิดดีคิดชั่ว  คิดไมดีไมชั่ว 
จะมีจะเกิดข้ึน  มีความรูแจง  คือ  ใจเปนประธาน  คือเปนปจจัยเกิดข้ึน 
แหงธรรมทั้ง ๓ นั้น.   ถาใจไมเกิดข้ึน  ธรรมท้ัง ๓ นั้น  ก็ไมสามารถ 
เกิดข้ึน  (ก็แตเจตสิกเหลาอ่ืนถึงไมเกิดข้ึน  ใจก็เกิดข้ึนไดแท).   อาศัย 
ความตามท่ีบรรยายมานี้  จึงวา  ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา.  
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                   ๗๕.  สตฺจ  ธมฺโม  น  ชร  อุเปติ.  [ ๑๖๖ ]  
                         ธรรมของสัตบุรุษไมถึงความคร่ําครา. 
        ธรรม  ควรอธิบายตามกระทู  ๗๖.   ธรรมน้ันนั่นแลเปนของ 
สัตบุรุษ  คือ  สัตบุรุษก็เปนผูบริสุทธิ์ดวยธรรมนั่นเอง.  ไมเขาถึงความ 
คร่ําคราเหมือนพัสดุอ่ืน ๆ  เชน  ราชรถ ๆ  เมื่อนานเขาก็คร่ําคราลง 
โดยลําดับ  ในท่ีสุดก็หักพังกระจัดกระจายสูญหายไป  ธรรมของสัตบุรุษ 
ไมเขาถึงความคร่ําครา  คือเปนของเที่ยงแทมีอยูทุกเม่ือ  จะสูญไป 
เสื่อมไปเจริญข้ึน  เพราะบุคคลไมรูไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติทอถอยลง ปฏิบัติ 
เจริญข้ึน  แตธรรมนั้นไมสูญไมเสื่อมไมเจริญ  มีคงท่ีอยูและทุกเม่ือ. 
ตัวอยาง  เมื่อบุคคลไมเอาใจใส  ไมรูไมไดปฏิบัติ  ธรรมนั้นก็ไม 
ปรากฏแกโลก   หรือยังมีผูรูผูปฏิบัติ  แตรูเล็กนอยปฏิบัติยอหยอน 
ธรรมนั้นก็ปรากฏแกโลกโดยไมเต็มที่  หรือเมื่อมีผูฉลาดคิดคุยเข่ียข้ึน 
เฉพาะแตตัว  ธรรมนั้นก็ไมปรากฏแกโลก  เปนแตปรากฏเฉพาะผูรู 
นั้น ๆ เทาน้ัน  หรือเมื่อมีผูฉลาดย่ิงกวาน้ันจับเหตุผลคนธรรมท่ี 
ไมมีใครรูแลว  ใหรูข้ึนไดและสําเร็จประโยชนที่สดุ   สวนตนยังไม 
วายขวนขวายน้ัน  มีกรุณาเปดเผยธรรมท่ีตนไดดื่มรสรูพิเศษแลว 
นั้นแกประชมุชน  จนประชุมชนไดรูไดปฏิบัติมากกวา  ธรรมท่ี 
ปรากฏแกโลกโดยอาการเจริญถึงท่ีสุด   ตอน้ีลงมา  เมื่อทานผูรูตนเดิม 
นั้นลวงลับไป  และมีผูรูปฏิบัติลดถอยลง  ก็มีแตเส่ือมสูญหายอีก 
วนอยูอยางนี้  แตมิใชจะผลุบผลับเสื่อมสูญ  ดุจเรือลมฉะน้ันก็หาไม 
การเจริญหรือเสื่อมหรือสูญหายไปน้ันเปนเพราะบุคคล  ธรรมหาไดเปน  
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เชนนั้นไม  ธรรมเปนของเท่ียงแทไมรูจักจลาจลตลอดกาลทังปวง  ดัง  
นี้แล  ธรรมของสัตบุรุษจึงชื่อวาไมเขาถึงความคร่ําครา.  อรรถนี้ยก 
ยองธรรมวาดีที่สุด. 
                     ๗๖.  ธมโฺม  สุจิณฺโณ  สขุมาวหาติ.  [ ๑๖๘ ] 
                             ธรรมท่ีประพฤติดีแลว  นําสุขมาให. 
        ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว  เปนเหตุ.  ยอมนําสุขมาแก 
บุคคลน้ัน  เปนผล.   ธรรม  ไดแกปรยิัติ    รเบียบคําที่จะตองศึกษา 
เลาเรียน ๑  ปฏิปตติ  ขอปฏิบัติ  ที่จะตองปฏิบัติ ๑  ปฏิเวธ  ความ 
แทงตลอดท่ีจะตองแทงตลอด ๑. 
        ปรยิัติมีองคเปนเครื่องกําหนด ๙  คือ  สุตตะ,  เคยยะ,  เวยยา- 
กรณะ,  คาถา,  อุทาน,  อิติวุตตกะ,  ชาดก,  อัพภูตธรรม,  เวทัลละ, 
ระเบียบคําท่ียกข้ึนเปนเรื่อง ๑  ชื่อวาสุตตะ,  ระเบียบคํารอยแกวบาง 
คาถาบาง  ปนกัน  ชื่อวาเคยยะ,  ระเบียบคํารอยแกวลวน  ชื่อเวยยา- 
กรณะ,  ระเบียบคําท่ีประพันธเปนฉันท  ชื่อคาถา,  ระเบียบคําเปลง 
ข้ึนโดยโสมนัสสญาณหรือสังเวช  ชือ่อุทาน,  ระเบียบคําท่ียกข้ึนเปน 
กระทูแลวอธิบาย  แลวทาวความตนซ้ําอีก  ชื่ออิติวุตตกะ,  ระเบียบคํา 
ที่กลาวบุรพจารีต  ชื่อชาดก,  ระเบียบคําท่ีแสดงอัศจรรย และไมเคยมี 
ชื่ออัพภูตธรรม,  ระเบียบคําท่ีผูถามไดความรูแจงและถามตอ ๆ ข้ึนไป 
ชื่อเวทัลละ.  
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        ปรยิัตติมีองคสําหรับกําหนด ๙ อยางนี้  วาดวยปฏิปตติและปฏิเวธ 
ที่บุคคลจะตองศึกษาเลาเรียนใหแตกฉาน.  
        ปฏิปตติ  ขอปฏิบัติ  ไดแกไตรสิกขา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  อัน 
บุคคลจะตองปฏิบัติ. 
        ปฏิเวธ  ความตรัสรู  ไดแกมรรค ๔  ผล ๔  นพิพาน ๑  อัน 
บุคคลพึงแทงตลอด. 
        ปรยิัตติ  เปนตนเหตุแหงปฏิปตติ  ปฏิปตติ  เปนเหตุแหงปฏิเวธ. 
        ธรรมคือ  ปริยัตติ  ปฏิปตติ  ปฏเิวธ  นี้  อันบคุคลประพฤติดีแลว 
คือปฏิบัติที่ถึงแลว  ยอมนําสุขมา  สุขน้ีจัดเปนบรมสุข. 
        ธรรมในกระทูนี้  ถาจะอธิบายแตบางประเภทวา  อะไรชื่อวา 
ธรรมก็ได  เชน  หิริ  โอตตัปปะ  (แลวอธิบายออกใหกวาง)  ชือ่วา 
ธรรม.   แลวแสดงผล  คือไดสุขอยางไรพอเหมาะแกความเปนผูมีหิริ 
โอตตัปปะ. 
                             ๗๗.  ธมฺมปติ  สุข  เสติ.  [ ๑๗๐ ] 
                               ผูมีปติในธรรม  ยอมอยูเปนสุข. 
        คนประพฤติในธรรมขอใดได  กม็ีปติในธรรมขอน้ัน  ยอมอยู 
เปนสุขทุกอิริยาบถ  นั่ง  นอน  ยืน  เดนิ  สุขนี้จัดวาเกิดแตปติในธรรม 
เฉพาะขอน้ัน.   เมื่อปฏบิัติดําเนินตามธรรมอยางสูงสุด  คือจนไดบรรล ุ
พระอรหัตตผล  ก็มีปติในธรรมอยางสูงสุด  คือจนไดบรรลุพระอรหัตต-  
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ผล  ก็มีปติในธรรมอยางสูงสุดนั้น  อยูเปนสุขทุกอิริยาบถ  สุขที่จัดวา  
เกิดแตปติในธรรมอยางสูงสุดนั้น  เรียกวา  บรมสขุบาง  นิรามิสสุขบาง 
วิบูลสุขบาง. 
                         ๗๘.  ธมมฺจารี  สุข  เสติ.  [ ๑๗๑ ] 
                               ผูประพติธรรม  อยูเปนสุข. 
        กระทู  ๘๑  สอนใหประพฤติธรรมใหจริง ๆ  กระทูนี้  สอนให 
ประพฤติธรรมเปนนิตย  โดยความก็เหมือนกัน.  ผูประพฤติธรรม 
โดยปกติแลว  ก็ยอมใหเสวยสุขตามปกติ  คือประพฤติธรรมเปนนิตย 
ก็ไดสุขเปนนิตย.   อีกอยางหน่ึง  กระทู ๘๑  เปนเหตุ  กระทูนี้เปน 
ผล.   เมื่อดังน้ี  ผูธรรมจารี  คือผูประพฤติธรรมเปนสุจริตน้ัน  เปนผู 
ประพฤติธรรมโดยปกติอยูเปนสุขทุกอิริยาบถ  ทัง้ในภพนี้และภพหนา. 
                 ๗๙.  ธมโฺม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารึ.  [ ๑๗๒ ] 
                      ธรรมแล  ยอมรักษาผูประพฤติธรรม. 
(ของพระธัมมิกัตเถระ  ในเถรคาถา  ของมหาธัมมปาลพราหมณ  ในชาดก) 
บุคคลผูประพฤติธรรมโดยปกติ  ยอมไดอารักขาจากธรรมน้ันเอง 
มิใหถึงภัยพิบัติ  ธรรมจึงชื่อวารักษาผูประพฤติธรรม.  
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                       ๘๐.  น  ทคฺุคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารี.  [ ๑๘๓ ]  
                                ผูประพฤติธรรมไมไปสูทุคติ. 
(ของพระธัมมิกัตเถระ ในคาถา ของมหาธัมมปาลพราหมณ ในชาดก) 
        กระทูนี้แสดงผลท่ีจะไดในภพหนา  แหงธรรมจารีบุคคล  ทุคติ 
นั้น  ไดแกนรก  เปตวิสัย  ดิรัจฉาน.  คือผูประพฤติธรรมยอมไมไป 
เกิดในนรก  เปตวิสัย  ดิรจัฉาน   ยอมไปเกิดแตในสวรรคหรือมาเกิด 
ในมนุษยอีก. 
                             ๘๑.  ธมฺม  จเร  สุจริต.  [ ๑๗๘ ] 
                                  พึงประพฤติธรรมใหสุจริต. 
        คือ  พึงประพฤติธรรมใหดี   ใหจริง ๆ  เพราะวาประพฤติให 
สุจริตแลว  ยอมไดความอ่ิมใจในธรรมน้ัน  อยูเย็นเปนสุขทุกวัน  ทั้งตน 
และบุคคลอ่ืนก็พลอยไดสุขดวย   เพราะจะไมไดรับความเบียดเบียน 
เปนตน  จากผูประพฤติธรรมเปนสุจริต. 
        หมวดธรรมทุกกระทู  ถาอธิบายกระทูไหน  ชักความในกระทู 
ที่ไมไดอธิบายมากลาวดวยก็ได  เพ่ือใหความมากออกไปอีก  แตตอง 
รูจักประสานความใหเขากัน  คือถาจะชักกระทูไหนมา  ตองกลาว 
ยกขอความใหสมกันกอน    และความเขากับเรื่องเดิมได  แลวจึง 
ชักมา.  เชนในกระทูนี้วา  ชนผูประพฤติธรรมไมไปสูทุคติ  มี  
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อานิสงสดังนี้   จึงสมควรที่บุคคลจะประพฤติใหจริง ๆ สมดวย  
พุทธภาษิตวา  ธมฺม  จเร  สุจริต  พึงประพฤติธรรมใหสุจริต 
เปนตัวอยาง. 
                  ๑๒.  ปกริณกวรรค  คือ  หมวดเบ็ดเตล็ด 
         ๘๒.  วิสุทฺธิ  สพฺพเกฺลเสหิ   โหติ  ทุกฺเขหิ  นพูิพุติ.  [ ๑๘๔ ] 
         ความหมดจากกิเลสทั้งปวง  เปนความดับจากทุกขทั้งหลาย. 
                    (ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ที่ ๔) 
        กระทูนี้แสดงผล.  วิสุทธิ  ความหมดจด  ก็คือนิพพุติ  ความ 
ดับ  หรือนิพพุติ  ก็คือวิสุทธิ.   กิเลส  ก็คือทุกข ๆ ก็คือกิเลส. 
ความหมดจดจากกิเลส  ก็คือความดับทุกข ๆ ก็คือความหมดจดจาก 
กิเลส.  เปนอันแสดงผลคือความสุข  ความวางอยางสูงสุดของนิพพาน 
หรือแสดงวานิพพานเปนสุข  เปนธรรมวางอยางยิ่ง. 
                       ๘๓.  ยถาปจฺจย  ปวตฺตนฺติ.  [ ๑๘๕ ] 
                 สิง่ท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน  ยอมเปนไปตามปจจัย. 
                     (ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ที่ ๔) 
        สิ่งท่ีเปนปจจัยแตงต้ังข้ึนมี ๒ ประการ  มีใจครอง ๑  ไมมีใจครอง ๑ 
สิ่งท่ีไมมีใจครอง  อันปจจัยแตงข้ึน  แตเรือนอันนายชางปรุงแตงข้ึน 
ใชเครื่องอุปกรณลวนแข็งแรงทนทาน  และปรุงแตงอยางต้ังใจทําให 
มั่นคง  เรือนท่ีปรุงข้ึนเชนนี้  ยอมเปนไปตามปจจัยคือต้ังอยูนานควร  
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แกที่ปรุงแตงข้ึน  ถาเรือนอันนายชางปรุงแตงข้ึนโดยสะเพรา  และ 
ใชเครื่องอุปกรณที่เสียงาย  เรือนท่ีปรงุข้ึนเชนนี้  ก็ยอมเปนไปตาม  
ปจจัย  คือต้ังอยูไมนานควรแกที่ปรุงแตงข้ึน. 
        สิ่งท่ีมีใจครอง  ไดแกเบญจขันธอันปจจัยคือกรรมเปนกุศล 
หรืออกุศลแตงข้ึน  ยอมเปนไปตามปจจัย  คือไดเสวยสุขหรือทุกขควร 
แกกรรมท่ีแตงข้ึน. 
        แตนี้จะไดพรรณนาถึงกรรมวิภาค ๑๒ ประการ   แบงเปน 
๒ หมวด.   วาดวยกาลของกรรมท่ีอํานวยผล  หมวด ๑.   วาดวย 
หนักเบาของกรรมที่อํานวยผลกอนหลัง  หมวด ๑.  วาดวยหนาที่ 
ของกรรมที่อํานวยผล  หมวด ๑. 
                                   หมวดตน  มี  ๓  คือ 
               ทิฏฐิธัมมเวทนียกรรม  กรรมใหผลเสวยในชาตินี้ 
               อุปปชชเวทนียกรรม  กรรมใหผลเสวยในชาติที่  ๒ 
               อปราปรเวทนียกรรม  กรรมใหเสวยผลในชาติตอ ๆ ไป 
                                   หมวด  ๒  ม ี ๔  คือ 
               ครกุรรม  กรรมหนัก 
               พหุลกรรม  กรรมมาก 
               อาสันนกรรม  กรรมท่ีทําเมื่อใกลตาย 
               กตัตตากรรม  กรรมที่ทําโดยไมรูตัว 
                                    หมวด  ๓  มี  ๔  คือ 
               ชนกกรรม  กรรมผูใหเกิด 
               อุปถัมภกกรรม  กรรมผูอุดหนุน  
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               อุปปฬกกรรม  กรรมผูเขาเบียดเบียน  
               อุปจเฉทกรรม  กรรมเขาไปตัดเสีย  (หรอื) 
               อุปฆาตกกรรม  กรรมผูเขาไปฆาเสีย  (ก็เรียก)  
        กับ  อโหสิกรรม  กรรมเลิกแลวตอกันไป  อีก  ๑ รวมเปนกรรม- 
วิภาค ๑๒. 
        ครุกรรม  ถามีก็ใหผลกอนกวากรรมอ่ืน.   ถาครุกรรมไมมี 
พหุลกรรมกใ็หผล.   ถาครุกรรม  พหุลกรรมไมมี  หรือยังไมไดชอง 
อาสันนกรรมก็ใหผล.   ถาครุกรรม  พหุลกรรม  อาสันนกรรมไมมี 
หรือยังไมไดชอง  กตัตตากรรมก็ใหผล. 
        ตางวาพหุลกรรม  เปนกุศลแรงและใหผลกอน  และจะใหใน 
ชาตินี้  พหุลกรรมนั้นก็เปนทิฏฐิธัมมเวทนียกรรม.   ถายังไมใหผล 
ในชาตินี้  จะใหผลตอชาติที่ ๒  พหุลกรรมนั้นเปนอโหสิกรรมชาติ 
นี้.  และชนกกรรมก็จะใหเกิด  แลวเสวยผลของพหุลกรรมที่เปน 
กุศลน้ันตอไป.  อุปถัมภกกรรม  ก็ประคับประคองอยู.   เม่ือ 
อุปถัมภกกรรมยังกําลังเปนไปอยู  อุปปฬกรรมจะอํานวยผล  ก็ 
เขาเบียดเบียนเสีย  ใหกลบัไดเสวยทุกขตอไปกวาจะสิ้นกรรมน้ี.  ดังนี ้
เปนตัวอยาง. 
        เบญจขันธที่กรรมปจจัยอยางใดอยางหน่ึงแตงข้ึน  ยอมเปนไป 
ตามปจจัย  สมควรแกที่ต้ังข้ึน  และยักยายเปนอยางอ่ืนตอไป 
หาที่สุดมิได  ไมเที่ยง  ไมถาวร  ไมใชตัวตน  เปนแตอาศัยปจจัย 
แตงข้ึน  ก็เปนไปตามปจจัย  ดังกลาวมา.  
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                         ๘๔.  อาโรคฺยปรมา  ลาภา.  [ ๑๘๖ ]  
                              ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง. 
        คนเราชือ่วามีโรคประจําตัวอยูเสมอทุกวัน  เชน  ตองผลัด 
เปลี่ยนอิริยาบถเนือง ๆ  หาไมรางกายก็ไมผาสุก  นี้ก็เพราะมีโรค 
อยูเสมอ  และตองบริโภคอาหารบําบัดความหิวอยูทุก ๆ วัน  ละหลาย 
หน  นี้ก็เพราะมีโรคอยูเสมอ  โรคคือความหิวจัดวาเปนโรคอยาง 
สําคัญเสียอีก  ดังพระพุทธภาษิตวา  ชจฺิฉา  ปรมา  โรคา  ความ 
หิวเปนโรคอยางยิ่ง  ดังนี้.   หาความไมมีโรคไมได.  พระพุทธ- 
ภาษิตวา  ความหาโรคมิได  ชื่อวาเปนลาภอยางยิ่งนี้  จะพึงมีอยางไรได 
แตพระพุทธภาษิตน้ีหาประสงคอยางน้ันไม.  แบงโรคเปน ๒ ประเภท 
โรคเล็กนอย  พอทนทํากิจการอะไรไดอยางหน่ึง  โรคหนักมาก  ถึง 
ลมหมอนนอนเส่ือ  หรือไมถึงเชนนั้นแตทํากิจการอะไรไมไดอยางหน่ึง 
โรคคือหิวนั้น  จะจัดวาเปนโรคหนักมากก็ตาม  เพราะปลอยใหหิว 
อยูอยางนั้นก็ทําอะไรไมไดเหมือนกัน  และไมแตเทาน้ัน  พลอยเปน 
ปจจัยใหเกิดโรคหนักอยางอื่นไดดวย.   เมื่อบุคคลไรโรคาพาธ 
อยางหนักถึงกับลมหมอนนอนเส่ือ  หรือไมถึงปานน้ัน  แตทําอะไร 
ไมได  นับวาความหาโรคมิได  พระพุทธภาษิตน้ี  ประสงคความ 
อยางนี้.   เม่ือบุคคลหาโรคเชนนั้นมิไดแลว  ก็มโีอกาสไดประกอบ 
การหาเลี้ยงชีพหรือรับราชการสะดวกไมขัดของ  กจ็ะเจริญดวยลาภ 
ยศ  ความสุข  และมีโอกาสไดบําเพ็ญบุญกุศลสัมมาปฏิบัติสะดวก 
ควรแกศรัทธาและความเพียรของตน  ก็จะไดเสวยผล   คือความ  
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สําราญกายใจ  อาศัยเหตุนี้  จึงวา  ความหาโรคมิไดชื่อวาเปนลาภ  
อยางยิ่ง.   ถามีโรคประจําอยางที่ทําอะไรมิไดเสียแลว  ก็ชื่อวาเส่ือม 
ลาภเต็มที่  โดยตรงกันขามฉะน้ี.  ผูมีปญญารูชัดดงัน้ี  ก็จําเปนตอง 
คอยเกียดกันระวังอยาใหโรคหนักเกิดไดตามแตจะสามารถ  ก็จะไมถึง 
เปนไขหนักพักใหญไดทํากิจการ  และต้ังหนาประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติ 
อันจะไดประสพสุขสถาพรทั้งในโลกน้ีและโลกหนา. 
                     ๘๕.  ชิฆจฺฉา  ปรมา  ลาภา.  [ ๑๘๗ ] 
                              ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง. 
        โรคคือความหิวน้ีถึงมีอาหารตาง ๆ  เปนยาสําหรับบําบัดหายได 
ก็จริง  แตตองบริโภคทุกวัน ๆ ละ ๒ มื้อ ๓ มื้อ  ไมรูจักหายขาด 
โรคอยางอ่ืนเชนปวดศีรษะ  เสียดทอง  ทองเสียเปนตน  ก็เกิดเปน 
ครั้งคราว  กินยาแกก็หาย  บางทีก็ไมหาย  ดวยเหตุนี้  ความหิว 
จึงเปนโรคอยางยิ่ง.  อีกประการหนึ่ง  ความหิวที่จัดวาเปนโรคอยางยิ่ง 
นี้แล  สอใหเห็นจริงวาขันธ ๕ เปนทุกขแท.  ถาอิดหนาระอาใจวา 
ตองบริโภคอาหารแกหิวทุกวัน ๆ ก็ตองดับทุกขเสีย. 
                    ๗๖.  สงฺขารา  สสฺสตา  นตฺถิ.  [ ๑๘๘ ] 
                                สังขารที่ยั่งยืน  ไมมี. 
        สังขารคือส่ิงท่ีปรุงข้ึนนั้น  มี ๒ ประเภท  คือ  อุปาทินนก- 
สังขาร  ไดแกสังขารอันมีใจครองคือคนและสัตว ๑  อนุปาทินนก-  
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สังขาร  ไดแกสังขารอันหาใจครองมิได  คือตนไม  ภูเขา  เหยาเรือน  
ภาชนะเครื่องใชสอยเปนตน ๑.   พระพุทธภาษิตน้ีสอนใหรูสึกวา 
สิ่งเหลาน้ี  ไมเที่ยง  ไมยั่งยืน   เมื่อมารูสึกอยูอยางนี้เปนปกติแลว 
สิ่งเหลาน้ีมาวิบัติไปโดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง  ก็ไมเศราโศกเสียใจ. 
เพียงแตศึกษาใหรูจักธรรมดาเชนนี้  ทาํใจใหนอมเห็นตามได  บางคาบ 
บางครั้ง  คราววิบัติเกิดข้ึนแกสิ่งเหลานี้  ก็อาจสามารถขมใจไมให 
เศราโศกเสียใจเกินไปได. 
                     ๘๗.  ทุลลฺภา  ขณสมฺปตฺติ.  [ ๑๙๐ ] 
             ความถึงพรอมแหงขณะ  หาไดยาก.  (สวดมนต) 
        ขณะนี้  ไดแก  กาล  เวลา  สมัย  คราว  ครั้ง.   ความถึง 
พรอมแหงขณะ  คือเวลาเลาเรียน  เวลาทําการงานท่ีทําได  เวลา 
บําเพ็ญบุญกุศล.  ซึ่งวาหาไดยาก  เพราะความประมาทระเริงไปเสียใน 
เรื่องอ่ืนและเพราะเหตุจําเปน.  จักกลาวในขอวา  เพราะเหตุจําเปน 
เชนพระพุทธศาสนาปรากฏอยู  ก็คลาดไปเสีย  ดังนัยพระพุทธ- 
ภาษิตแสดงขณะ ๘  (ดูบรรยายตามกระทู ๘๘)  เพราะฉะน้ัน 
บุคคลผูมีปญญาอยาใหถึงความพรอมแหงกาลลวงไปเสีย  ถาปลอยให 
ลวงไปเสียแลว   จะเสียใจเสียดายเมื่อภายหลังและยากที่จะหาไดอีก 
สมเด็จพระศาสดาก็ไดตรัสวา  ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา  ขณะอยาได 
ลวงทานท้ังหลายไปเสีย  ฉะนี้.  
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                       ๘๘.  ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา.  [ ๑๙๒ ]  
                          ขณะอยาไดลวงทานทั้งหลายไปเสีย. 
        ขณะเปนชื่อเดียวกับ  กาล  เวลา  สมัย  คราว  ครั้ง 
ถึงคราวเลาเรียน  ก็อยาใหคราวเชนนั้นลวงไปเสีย.  ถึงคราวจะ 
ประกอบกิจอยางใด  ถาคลาดไปประกอบไมได  ก็อยาใหถึงคราว 
จะประกอบกิจอยางนั้นลวงไปเสีย.  ถงึคราวศาสนธรรมคําส่ังสอนของ 
สมเด็จพระศาสดายังปรากฏอยู   ควรจะศึกษาใหรูและปฏิบติัตาม 
สติกําลัง  ก็อยาใหคราวสําคัญเชนนี้ลวงไปเสีย.   คือคราวเชนวา 
นั้น  ยากท่ีบคุคลจะไดจะถึง  มักคลาดไปเสียโดยเหตุมีอเนกประการ 
สมดวยทานกลาวไววา  ทุลฺลภา  ขณสมฺปตฺติ  ความถึงพรอมแหงขณะ 
หาไดยาก  ดังนี้. 
        อันจะเกิดพบพระพุทธศาสนาและไดศึกษาปฏิบัติตามน้ันยากนัก 
เพราะเกิดคลาดคราว  ขอนี้ผูมีปญญาพึงรูตามพระพุทธภาษิตท่ีแสดง 
อักขณะทั้ง ๘ ประการ  คือเปนสัตวนรก ๑  เปนสัตวเดียรัจฉาน ๑ 
เปนเปตวิสัย ๑  เปนพรหมอายุยืนนาน ๑  เปนคนอยูในปจจันต- 
ชนบทโงเขลา ๑  เปนคนอยูในมัธยมชนบท  แตเปนมิจฉาทิฏฐิ ๑ 
เปนคนอยูในมัธยมชนบท  แตเปนคนโงเขลา ๑  เปนคนอยูในมัธยม 
ชนบทฉลาดเฉลียว  แตวางพระศาสนา ๑. 
                        ๘๙.  วโส  อิสฺสริย  โลเก.  [ ๑๙๘ ] 
                               อํานาจเปนใหญในโลก.  
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        อํานาจ  แผลงมาจาก  อาจ  ความเดียวกัน.  อํานาจเปนคํา  
กลาง ๆ ยนเปน ๒  คือ  อํานาจพาล ๑  อํานาจบัณฑิต ๑.   อีก 
อยางหน่ึง  อํานาจกิเลส ๑  อํานาจบริสุทธิ์ ๑.  อํานาจพาลกับ 
อํานาจกิเลสอยางเดียวกัน  ตางกันหมายเอาคนและธรรม  อํานาจ 
บัณฑิตกับอํานาจบริสุทธ์ิ  ก็อยางเดียวกัน  ตางกันแตหมายเอาคน 
และธรรม  อํานาจพาล  ทําใหพาลรูสึกมีอํานาจ  คนอ่ืนรูสึกกลัว 
และเกลียด   แตอยางไหนจะมากแลวแตคนนั้น ๆ.   สัตวรายเชน 
ชางตกนํ้ามัน  เสือ  งู  จระเข  ก็มีอํานาจ   คนอ่ืนรูสึกกลัวเกลยีด 
เหมือนกัน.   อํานาจพาลไมจัดวาเปนใหญในโลก  มีแตจะกลับ 
ทอนอํานาจลงจนหมดอํานาจ  เพราะฉะนั้น  อํานาจพาลไมประสงค 
ในพระพุทธภาษิตนี้.   อํานาจบัณฑิต  ทําใหบัณฑิตรูสึกในใจตาม 
คุณธรรมที่มีในตน  คนอ่ืนก็รูสึกทั้งเกรงทั้งรักทั้งนับถือ.   อํานาจ 
บัณฑิตประสงคในพระพุทธภาษิตน้ี.   บัณฑิตเปนอยางไร  ประสงค 
จะอธิบาย  จงอธิบายตามกระทู  ๑๕๕. 
        พอบานท่ีดีก็มีอํานาจเปนใหญในบานของตน  คือรูจักปกครอง 
คนที่อยูดวยใหเปนสุข  มีอาหารเลี้ยง  ใหผานุงผาหม  ใหเรือนอยู 
อาศัย  หรือใหเงินเดือน  เกิดวิวาทกันข้ึน  ก็รูจักระงับไมใหตองถึง 
โรงศาล  แนะนําใหรูจักทํามาหากิน  ใหสามัคคีกัน  ใหรูจักประพฤติ 
เปนพลเมืองดี  เปนตน.   สวนตัวพอบานเองก็ประพฤติตนเปนหลัก 
ฐานแบบอยางของคนท่ีอยูดวย.   ความรูจักปกครองคนในบานเปนตน 
นี้  เปนตัวอํานาจ  เปนใหญในบาน  ยอมเปนที่เกรงกลัวเคารพ  
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รักใครของคนท่ีอยูดวยในบาน.   คนทุกคนยอมมีอํานาจตามแตคุณ-  
ธรรมอันใดมี.  ตัวอยางเชน  คนสัตยซื่อ  ยอมมีอํานาจที่จะเบิกพยาน 
ในโรงศาลแตตามจริงใจของเขา ๆ ไมตองเกรงขามความผิด.  คนมี 
ศีลยอมมีอํานาจในประชุมชน  ดังนี้เปนตน. 
                            ๙๐.  สริ ิ โภคานมาสโย.  [ ๑๙๙ ] 
                                ศรีเปนที่อาศัยแหงโภคสมบัติ. 
        ศรีคือม่ิงขวัญน้ัน  ไดแกปุพเพกตปุญญตา  ความเปนผูมีบุญ 
ไดทําไวในกอนน้ี  มีอยูแลว  ก็เปนบอเกิดแหงโภคสมบัติทั้งหลาย. 
เมื่อทราบอยูอยางนี้แลว  ไฉนไมบําเพ็ญบุญเพ่ือไวเปนบอเกิดแหง 
โภคสมบัติตอไปอีก   จําเปนแทที่จะมีกตัญูรูอุปการะของบุญอันมี 
คุณดังน้ี  แลวบําเพ็ญบุญใหเปนนิตย.   บุญอันเปนบอเกิดโภคสมบัติ 
มีเปนอันมาก  เมื่อวาโดยเจาะจง  คือความไมตระหนี่  บริจาคทาน 
เวนการฉอโกงดวยประการทั้งปวง.  อีกอยางหนึ่ง  ก็คือบําเพ็ญ 
บุญกิริยาทั้ง ๓  คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา.    บริบูรณดวยบุญกิริยา 
ฉะน้ีแลว  ชือ่วาความเปนผูมีศรี ๆ เห็นปานน้ีแล  เปนที่มานอนแหง 
โภคสมบัติทั้งหลาย. 
          ๙๑.  สาธุ  โข  สิปฺปก  นาม    อป  ยาทกีทิส.  [ ๒๐๑ ] 
       ข้ึนชื่อวาศิลปะแมเชนใดเชนหน่ึง  ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได. 
                      (ของบัณฑิตอมาตย  ผูโพธิสัตว)  
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        ศลิปะ  ทานวาไดแกหัตถโกศล  คือความเปนผูฉลาดในกิจ 
ดวยฝมือ  ดวยความเปนชางทําอะไร ๆ ดวยฝมือ   เชนชางทอง  
ทานจําแนกเปน ๒ คือ ศลิปะของคฤหัสถ ๑  ของบรรพชิต ๑   ศิลปะ 
ของคฤหัสถ  เชน  ชางทอง  ชางกลึง  ชางเขียน  และประโคมดนตรี 
ขับรองเปนตน.   ศลิปะของบรรพชิต  ที่ควรทําได  เชน  ชางตัดจีวร 
โบกปูน  ทําไมเปนตน.   เมื่อกลาวถึงศิลปะอันเปนมงคล  ทาน 
พรรณนาถึงศิลปะที่หาโทษมิไดดังกลาวมาแลว  วาเปนมงคล  หาม 
ศิลปะที่มีโทษ  เชนชางทําศัสตราวุธ  เปนตน  วาไมเปนมงคล. 
        มีอีกคําหนึ่งใชเรียกไดดวยกัน  คือ  วิทยา   ซึ่งแปลวาความรู 
ควรจัดเปน ๒ ประเภท   วิทยาฝายโลก ๑   วิทยาฝายธรรม ๑. 
วิทยาฝายโลกไดแกศิลปะบรรดาที่กลาวแลวน้ันเอง   วิทยาฝายธรรม 
ก็ไดแกวิทยาที่หาโทษมิได   ก็คือศิลปะที่จัดวาเปนมงคลน้ัน 
และสรรพความรูทางใจท่ีปราศจากโทษ  กลาวตามท่ีมาในบาลีไดแก 
วิทยา ๘ คือ  ปุพเพนิวาสญาณ  ความรูในขันธสันดานท่ีอาศัยอยูใน 
กอน ๑  จุตูปปตญาณ  ความรูในจุติปฏิสนธิ ๑  อาสวักขนญาณ 
ความรูในความสิ้นแหงอาสวะ ๑  วิปสสนาญาณ  ความรูใน 
วิปสสนา ๑   มโนยิทธญาณ  ความรูในอิทธิที่สําเร็จดวยใจ ๑ 
อิทธิวิญญาณ  ความรูในอิทธิวิธี ๑   ทิพพโสตญาณ  ความรู 
ในทิพพโสต ๑   เจโตปริยญาณ  ความรูในความกําหนดรูจิต 
ผูอ่ืน ๑. 
        อน่ึง  ศลิปะกับวิทยา  เรียกพรอมกันก็เรียกวา  ศิลปวิทยา  
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อันแปลวา  วิทยาคือศิลปะหรือความรูในศิลปะ  ดังน้ี  ตามท่ีเรียก  
รวมกันเชนนี้ก็ไดแกศิลปะนั้นเอง. 
        ศลิปะหรือวิทยา  ที่กลาววามีโทษ  หรือหาโทษมิได  เปน 
ธรรมดาฝายโลกตองมีอยางนั้น   แมตัวศิลปะมีโทษ  เชนเปนชางทํา 
ศัสตราวุธ   ซึ่งแลเห็นวาเปนเครื่องทํารายเบียดเบียนคนและสัตว 
อ่ืน  อยางที่สุดใหถึงชีวิตอันตราย  เชนตอสูกับขาศึกศัตรู  ทําให 
ขาศึกศัตรูปราชัยถึงชีวิตอันตรายมีโทษอยู   แตทําใหขาศึกศัตรูอ่ืน 
เกรงขามเดชานุภาพ  ปกครองโดยงาย  แผอาณาเขตกวางขวางออก 
สมณะชีพราหมณอาณาประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุข   พระพุทธศาสนา 
ต้ังอยูมั่นคง   พระมหากษัตริยดํารงรัชสืบสันตติวงศถาวร  ความ 
เปนไทมีแกชาติโดยแนนอน.  ประโยชนที่ไดมากกวาเชนนี้  จึงนิยม 
วาแมศิลปะน้ีก็จัดวามีประโยชนมากนัก. 
        ก็ซึ่งวา  ข้ึนชื่อวาศิลปะแมเชนใดเชนหน่ึง  ก็ยงัประโยชนให 
สําเร็จไดแล  นี้หมายความวาบุคคลมีศิลปะแมแตอยางหน่ึง  ทําใหได 
จริง ๆ  จะมีโทษหรือหาโทษมิไดไมนิยม  ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได 
จะกลาวไปไยถึงบุคคลท่ีมีศิลปะหลายประการ   จะไมยังประโยชน 
ใหสําเร็จนักหนา. 
                      ๙๒.  มตฺตฺุตา  สทา  สาธุ.  [ ๒๐๒ ] 
                 ความรูจักประมาณ  ยังประโยชนใหสําเร็จทุกเม่ือ. 
                         (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.)  
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        ความรูจักประมาณ  (คือความรูจักพอดี)  นี้  สําหรับกาะ  
ประมาณความประพฤติความปฏิบัติบางขอ.   บรโิภคภัตตาหารก็ตอง 
มีขอปฏิบัตินี้  กะประมาณใหพอดี  ไมใหมากเกินไป  นอยเกินไป 
เพราะบริโภคมากเกินไป  ก็ทําใหอึดอัด  เกียจคราน  ไมเบากายใจ 
บริโภคนอยเกินไป  ก็ทําใหอิดโรยหิวโหย  หากําลังมิได.   ขอน้ีมี 
ในอปณณกปฏิบัติวา  โภชเน  มตฺตฺู  ผูรูประมาณในโภชนะ 
ดังน้ี.   อิริยาบถทั้ง ๔  นั่ง  นอน  ยืน  เดิน  ตองประพฤติใหเปนไป 
เทา ๆ กัน  คือตองมีขอปฏิบัติสําหรับกะประมาณใหพอดี  เพราะ 
ถาใชอิริยาบถอันหน่ึงมากเกินไป  อิรยิาบถอ่ืน  ใชนอยเกินไป  ก็ทํา 
ใหเกิดโรค.  ความเพียรยอมมีปกติแตจะทํากิจท่ีเพียร  หามีกําหนด 
ขีดค่ันไม  ตองมีขอปฏิบัติเปนเครื่องกะใหทําเพียงนั้น ๆ  ตามแตกิจ 
เพราะเพียรหยอนไปนัก  ก็ไมคอยสําเร็จกิจท่ีมุง  เพียรเกินไปนัก 
ก็จักไมสําเร็จกิจท่ีมุงเหมือนกัน.  มตฺตฺุตา  นี้  เปนปฏิปทา 
อยางกลาง ๆ เหมือนสายจะเข  ขึงตึงเกินไป  ดีดเขาก็ขาด  ขึงหยอน 
เกินไป  ดีดกไ็มมีเสียง  ขึงพอดี  ดีดก็มีเสียงเสนาะสมมุงหมาย. 
        ขอวา  ยังประโยชนใหสําเร็จทุกเมื่อน้ัน  คือมุงหมายตอส่ิงใด 
สิ่งน้ันยอมสําเร็จทุกเม่ือ. 
          ๙๓.  หิริโอตฺตปฺปยฺเจว    โลก  ปาเลติ  สาธุก.  [ ๒๐๓ ] 
                   หิริและโอตตัปปะ  ยอมรักษาโลกไวเปนอันดี. 
                         (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.)  
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        หิร ิ คือความละอายแกใจ  ในการท่ีจะทําบาปอกุศล  ทางกาย  
วาจา  ใจ.   โอตตัปปะ  คือความเกรงเปนผิด  ในการท่ีจะทําบาป 
อกุศลทางกาย  วาจา  ใจ.   บาปอกุศลทางกาย  วาจา  ใจ  ไดแก 
ทุจริต ๓  (แจก).   บุคคลมีหิริ  เปรียบเหมือนบุคคลสะอาดชําระ 
ลางรางกายหมดจดอยูเสมอ  ไมพอใจถูกตองของปฏิกูล,  บุคคล 
หาหิริมิได  ก็เปรียบเหมือนบุคคลสกปรก  แมถูกตองของปฏิกูล 
เฉยได  บุคคลมีโอตตัปปะ  เปรียบเหมือนบุคคลเกรงกลัวอสรพิษ 
ไมอยากเขาใกล  ไมอยากขอพบเสียอีก  บุคคลหาโอตตัปปะมิได 
เหมือนบุคลใจกลาหาเกรงกลัวอสรพิษไม.   หิริและโตอตัปปะตางกัน  หิรเิปนกุศลธรรมเกิด
ภายในจิตของตนเอง  โอตตัปปะเปนกุศล- 
ธรรมเกิดภายนอก  คือบุคคลรูสึกละอายแกใจในการท่ีจะทําชั่ว 
โดยลําพังตนเอง  เปนลักษณะแหงหิริ.   บุคคลจะทําชั่วก็เกรงผู 
อ่ืนจะติเตียน  หรือผูอ่ืนชวยตักเตือนไมใหทําชั่ว  ก็รูสึกเกรงเปนผิด 
เปนลักษณะแหงโอตตัปปะ.   บุคคลผูไมทําชั่วอยางหน่ึงอยางใดดวย 
อํานาจแหงหิริหรือโอตตัปปะในท่ีแจง  แตในที่ลบัยังทําอยู  ยังหา 
ชื่อวาเปนผูมีหิริและโอตตัปปะแทไม   บุคคลมางดเวนทําชั่วตาง ๆ 
ทั้งในท่ีแจงทั้งในท่ีลับทั่วไป  จึงชื่อวาเปนผูมีหิริและโอตตัปปะแท. 
ชาติ  สกุล  ทรัพยสมบัติ  ยศ  บริวาร  ความดี  เหลาน้ีอยางใดอยาง 
หน่ึง  เปนเหตุใหมีหิริและโอตตัปปะ  คือเชนบุคคลมาระลึกถึงชาติ 
สกุลของตนเปนตน  ก็จะเห็นวาถาจะทําชั่วอยางนั้น ๆ ก็จะเส่ือมเสีย 
ชาติสกุลของตน.  
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        ขอวา  ยอมรักษาโลกเปนอันดีนั้น  ยอมรกัษาโลก  กลาวคือ  
ประเทศบานเมืองไวใหถาวรวัฒนาการไดจริง ๆ   หรือจะวายอม 
รักษาประชุมชนในโลกผูบริบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ  ใหอยูเย็น 
เปนสุข  ไมเบียดเบียนกันและกัน  หวังดีตอกันและกันอยูเสมอไป 
เมื่อกลาวตามนัยแหงพระพุทธภาษิต  หิริและโอตตัปปะเปนทรัพย 
อันประเสริฐ  เปนกําลัง  และเปนเครื่องทําใหเปนท่ีรักที่เคารพแหงกัน 
และกัน. 
                     ๙๔.  โลโกปติถมฺภิกา  เมตฺตา.  [ ๒๐๔ ] 
                               เมตตาเปนเครื่องคํ้าจุนโลก. 
                       (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.) 
        เมตตา  คือแผไมตรี  ความรักตอกัน  ใหคงอยูเปนสุขเสมอไป 
ยอมคํ้าจุนโลกใหงดงามรุงเรืองเจริญ.  อีกอยางหนึ่ง  โลก  ไดแก 
คนที่อยูในโลก  เมตตามีในบุคคลผูใด  ยอมคํ้าจุนใหบุคคลผูนั้น 
อยูเย็นเปนสุข  และพลอยใหคนทั่วไปไดความสุขแตผูนั้น  คือคน 
ทั่วไปไมตองเกรงปองรายแตผูนั้น.  หรือเมตตาเปนไปในชนหมูใดก็ดี 
ในชนในประเทศใดก็ดี  ก็ยอมคํ้าจุนใหหมูนั้น  ชนในประเทศน้ัน 
อยูเย็นเปนสุข  และพลอยใหชนนอกนั้นอยูเย็นเปนสุข  คือ  ชน 
นอกน้ันไมตองเกรงปองราย แตหมูชนในประเทศน้ัน.   หรือถาชน 
ทั่วโลกตางมีจิตเมตตาตอกัน  กย็อมคํ้าจุนกันและกันใหอยูเย็นเปนสุข 
ทั่วกัน.  
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        (ที่กลาวถึงวา  คนทั่วโลกมีเมตตาจิตน้ัน  กลาวโดยปริกัปป-  
โวหารกระนั้นเอง.   แตคนทั่วโลกยอมมีอัธยาศัยยิ่งหยอนดีชั่วตางกัน 
ยอมจะมีเมตตาจิตเหมือนกันในยุคเดียวกันเห็นวาไมได   แมเพยีง 
ชนในประเทศ  หรือเพียงชนในครัวเดียวมีเมตตาจิตใหเหมือนกัน 
ก็เห็นไมไดเสียแลว.  เหตุเหลาน้ีจึงพูดกันวา  คนดีคนชั่วมีสําหรับ 
ประดับโลก  ถามีแตคนชั่วท่ัวโลก ๆ ก็ต้ังอยูไมได   แมมีแตคนดีทั่ว 
โลก ๆ ก็ต้ังอยูไมไดเหมือนกัน.   คําเหลาน้ีทําใหทอดธุระวาเปนอยาง 
นั้นเอง.   ทางพระพุทธศาสนาไมกลาวอยางนี้  กลาวสอนแตใหละชั่ว 
ประพฤติดีดวยความเพียรมิใหทอดธุระ  เชนไมใหปองรายกัน  ใหม ี
เมตตาตอกัน  ใครทําไดกไ็ดความสุขแกตนและคนอ่ืน). 
        อน่ึง  เมตตานั้นสําแดงออกใหเห็นแตทางกายก็ได  ทางวาจาก็ได 
ไมเฉพาะแตทางใจ  เชน  ชวยผูที่ตนเมตตาทําการงาน  มิใหผูนั้น 
ไดความลําบาก  นี้สําแดงออกทางกาย.  ชวยแนะนําใหรูจักทํามา 
หากิน  หรือใหรูจักรักษาตัวมิใหไดรับความลําบาก  นี้สําแดงออกทาง 
วาจา.  เมตตาท่ีเปนไปทางกายก็ดี  ทางวาจาก็ดี  ถงึคราวควรทํา 
ก็ตองทํา  ไมควรทําก็อยาทํา  ถาถึงคราวทําไดโดยแทแตไมทํา 
ก็ขาดเมตตา  ชื่อวาหาเมตตามิได  ถาถงึคราวไมควรทํา  ขืนทําไป 
ก็กลับใหโทษ   หรือกลับเปนไมมีเมตตาก็เปนได.   ตัวอยางที่ 
ควรทําและไมควรทํา  เชนรูวาทางนั้นมีโจรต้ังสกัดทางอยูคอยทําราย 
คนเดินทาง  พบคนเดินสวนทางมาจะไปทางนั้น  ไมบอกใหเขารู 
เชนนี้ขาดเมตตา  ตัดสินความเห็นแนแทวา  ขางหน่ึงแพโทษถึง  
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ประหารชีวิต  ก็ตัดสินยกฟองขางชํานะเสีย  คนแพพนโทษก็กลบัฮึก  
เหิมเปนโจร  ประทุษรายฆาฟนชาวบานหนักข้ึน  เชนนี้ใหโทษฐาน 
ไมยุติธรรม  และไมมีเมตตาตอผูอ่ืน. 
                           ๙๕.  อรติ  โลกนาสิกา.  [ ๒๐๕ ] 
                        ความริษยาเปนเหตุทําโลกใหฉิบหาย. 
                        (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.) 
        เห็นใครไดลาภไดยศไดสรรเสรญิไดความสุขยิ่งไปกวาตน  หรือ 
เพียงเสมอตน  หรือจะไลเลี่ยตนข้ึนมา  ก็อดทนไมได  ใหเกลียดชัง 
หาอุบายใหผูอ่ืนนั้นเสื่อมลาภเปนตนไปเสียใหได  แมไมมีอุบาย  ใจก ็
อึดอัดขัดเคืองผูนั้นอยูเสมอ  ถาเปนคนท่ีชอบกันมากก็ถึงโกรธกนั  ถาย่ิง 
โกรธกันอยูแลว  กย็ิ่งทวีความโกรธหนักข้ึน.   คนมีนิสัยใจคอเชนนี ้
แมคนเดียวไปอยูในหมูใด  ก็ทําใหหมูนั้นหาความสุขมิได  ถามีมาก 
คนดวยกันจะพากันวุนวายมากมายสักปานใด.  อาศัยเหตุเหลานี้จึงวา 
ความริษยายอมทําโลก  กลาวคือยังกันและกันใหฉิบหายไปตอกัน. 
เพราะฉะนั้น  ผูแสวงหาความสุขสําราญในโลก  พึงเปนผูมีจิตประกอบ 
ดวยมุทิตา  พลอยยินดีในลาภยศความสรรเสริญ  และความสุขของกัน 
และกัน  ก็จะทําใหโลกเจริญ.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม (เลม ๑) - หนาท่ี 63 

               ๙๖.  มหาปุริสภาวสฺส    ลกฺขณ  กรุณาสโห.  [ ๒๖๐ ]  
           อัชฌาสัยที่ทนไมไดเพราะกรุณา  เปนลักษณะของมหาบุรุษ. 
                        (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.) 
        อัชฌาสัยเต็มเปยมดวยกรุณาอยูแลว  เปนทนไมไดที่จะไมสําแดง 
กรุณาใหปรากฏ  ความไมสําแดงกรุณาออกใหปรากฏ  เปนไมไดเปน 
อันขาดน่ันแล  เปนเครื่องหมายสอใหรูอัชฌาสัยของมหาบุรุษ  คือมหา- 
บุรุษยอมมีกรุณาเต็มเปยม  อันผูไดรบัยอมรูอยูเต็มใจ  ลืมไมไดทีเดียว. 
        นอกจากน้ีควรอธิบายตามกระทู  ๑๔๘   หยบิเอามาพรรณนาแต 
ที่ควร  เทอญ. 
                ๙๗.  นิมิตฺต  สาธุรูปาน    กตฺูกตเวทิตา.  [ ๒๐๗ ] 
                    ความกตัญูกตเวที  เปนเครื่องหมายแหงคนดี. 
                             (นัย-สมเด็จพระสังฆราช  [ สา ]) 
        กตัญู  แปลวา  บุคคลผูรูอุปการะที่ทานทําแลว  กตเวทีแปลวา 
บุคคลผูใหรูโดยความเปนอุปการะที่ทานทําแลว  เอาความวาบุคคลผู 
ตอบแทนอุปการะ  ทั้ง ๒ ศัพทนี้  กลาวข้ึนแตศัพทเดียว  คือ  กตัญู 
ก็มี  กลาวข้ึนพรอมท้ัง ๒ ศัพท  คือ  กตัญูกตเวทีก็มี  โดยใจความ 
อยางเดียวกันวา  รูอุปการะแลวทําปจจุปการ  คือ  คนกตัญูก็ดี  จะ 
ตองตอบแทนบุญคุณของทาน.  ก็บุคคลผูควรไดรับตอบแทนบุญคุณ 
จากผูกตัญูกตเวที  ก็เพราะไดทําอุปการะ  ผูทําอุปการะกอน  คือ  
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บุพพการี  เมื่อกลาวเพียงวาผูทําอุปการะกอน  ก็ไมตองกําหนดนิยม  
วาใคร  สุดแลวแตใครทําอุปการะกอน  กช็ื่อวาบุพพการี.   เมื่อจะ 
กําหนดตัวบุคคลผูเปนบุพพการีและกตัญูกตเวที  ตามท่ีแลเห็น  ก็ไดแก 
บิดามารดาเปนบุพพการี  บุตรธิดาเปนกตัญูกตเวทีแหงกัน  อาจารย 
เปนบุพพการี  ศิษยเปนกตัญูกตเวทีแหงกัน  สมเด็จพระมหากษัตริย 
เปนบุพพการี  พศกนิกรในใตพระเดชานุภาพเปนกตัญูกตเวทีแหงกัน 
สมเด็จพระบรมศาสดาเปนบุพพการี  พุทธศาสนิกชนเปนกตัญูกตเวที 
แหงกัน.  ผูไหนทําอุปการะกอนอยางไร  ผูไหนทําปจจุปการดวยอํานาจ 
กตัญูกตเวทีอยางไร  ควรอธิบายตอไปพอเปนตัวอยาง. 
        ความเปนผูกตัญูกตเวที   ซึ่งวาเปนเครื่องหมายของคนดีนั้น 
คือคนมีกตัญูกตเวที  ชื่อวาเปนคนดี  มีแตความเจริญถายเดียว. 
       ๙๘.  สพฺพฺเจ  ปวี  ทชชฺา    นากตฺุมภิราธเย.  [ ๒๐๘ ] 
            ถึงใหแผนดินทั้งหมด  ก็ยังคนอกตัญูใหจงรักไมได. 
                                (นัย-เอกนิบาตชาดก) 
        คนอกตัญู  ถึงจะไดสมบัติหมดทั้งแผนดินของทานผูใด  ก็ไม 
คิดนึกถึงบุญคุณของทานผูนั้น  มุงแตจะลางผลาญทานผูนั้นอยูเสมอไป. 
คนอกตัญูเปนคนหาสิริมิได  ทรัพยสมบัติ  ยศศกัดิ์  บริวารเทาไร 
ก็มีไมได  ตองอันตรธานในไมชา  ใครจะคบคาสมาคมเปนเพ่ือนฝูง 
ก็ไมได  ตองพลอยฉิบหายไปตามกัน  เปนผูใหญเหนือคนก็ไมได 
เปนผูนอยอยูในปกครองผูใหญก็ไมได  ตองพลอยฉิบหายไปตามกัน  
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เกิดมาสําหรับเปนหลักตอรกหนักแผนดินเทาน้ัน.  เพราะฉะนั้น  บุคคล  
ผูมีวิจารณญาณ  อยาประพฤติตนใหเปนอกตัญูและอยาสมาคม 
คนอกัตญู  เพราะมีโทษดังกลาวมา. 
                      ๙๙.  หนฺนติ  โภคา  ทุมเฺมธ.  [ ๒๐๙ ] 
                       โภคทรัพย  ยอมฆาคนมีปญญาทราม. 
        โภคทรพัยยอมฆาคนหาปญญามิไดเสียจริง ๆ ก็มี  คนหาปญญามิได 
ตองเสียทรัพยไดความทุกข  หรือหวงโภคทรัพยไวโดยหาประโยชนมิได 
ชื่อวาเปนเหมือนโภคทรัพยฆาเสียก็มี.  ตัวอยางดังตอไปนี้ 
        ทรัพยมเีปนกายเปนกองแตหารูจักรักษาใหมั่นคงไม  ก็ถกูโจร 
ปลนเอาทรัพยไป  และยังฆาคนหาปญญามิไดเสียดวย  (เรียกวาตอง 
โจรภัย)  ถือตัววามั่งมีถึงไหนถึงไป  ก็เท่ียวเกะกะตีรันฟนแทงเขา 
ตาย  ถูกจับปรับเสียทรัพยและตองถูกประหารชีวิต  หรือจําอยู ณ 
คุกจนตาย  (นี้เรียกวาตองราชภัย)  อาศัยความมัวเมาในทรัพยและ 
เลินเลอ  ไมใชเหลือวิสัย  คือเมาจนเหลือเกินเดินโดนโคมที่จุดดวย 
น้ํามันกาดลมลงแตก  ไฟลุกข้ึนหนีไมทัน  เลยตายอยูในเรือนน้ัน 
(นี้เรียกวาตองอัคคีภัย)  (ยงัอุทกภัยก็มีอีก)  หวงเก็บทรัพยไวไม 
จําแนกแจกทาน  นี้ชื่อวาทรัพยฆาคนหาปญญามิไดใหตายจากศาสน- 
ธรรม.  (กระทู  ๙๙ นี้  และกระทู ๔๐-๑๐๐  ความบงถึงกันควรดู 
ใหเห็น).  
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                        ๑๐๐.  สกกฺาโร  กาปุรสิ  หนฺติ.  [ ๒๑๐ ]  
                                สักการะ  ยอมฆาคนชั่วเสีย. 
                          (ของทาวสหัมบดีพรหม  ใน  ส.  ส.) 
        บุรุษชั่ว  ไดแกคนพาล.   นักปราชญแมไดรับสักการะเทาไร ๆ 
สักการะเหลาน้ันก็หาฆาเสียไม.  สกัการะที่ฆาคนพาลเสียงาย  เชนพระ 
เทวทัตตอาศัยมัวเมาในลาภสักการะ ๆ ก็ฆาตัวเสียเอง  คือเส่ือมจาก 
สามัญญผลจะพึงได  ในที่สุดถึงธรณีสูบ. 
        กระทู ๑๐๐ นี ้ และกระทู ๔๐-๒๓๖ ความบงถึงกัน  ควรยกมา 
กลาวในกระทูนี้  และควรยกกระทูนีไ้ปกลาวในท้ัง ๒ กระทูนั้น. 
                         ๑๐๑.  กิจฺฉ  มจฺจาน  ชวิีต.  [ ๒๑๒] 
                          ความเปนอยูของสัตว  เปนการยาก. 
        อันตรายของชีวิตมากทั้งภายในภายนอก  ชีวิตจึงเปนมายากนัก 
และถึงอยางไรก็ยากอยูนั่นเอง.  การหาเลี้ยงชีวิตใหพอเพียง  นี้ก็ใชงาย. 
ยากพอใชเหมือนกัน  แตถาคนประพฤติดีมีวิทยา  ก็พอจะหาเลี้ยง 
ชีวิตไดสะดวก  กริิยาที่ตองหาเลี้ยงชีพน่ัน  ก็เปนความยากของชีวิต 
ที่เปนมา  อยูเฉย ๆ ไมได  ตองอดตาย.  ผูมีปญญารูความเปนไปของ 
ชีวิตตนดังน้ี  จึงประพฤติแตความดีเปนพ้ืนไว  และเลี้ยงชีพดวยวิทยา 
ที่ศึกษาเปนเครื่องมือหรือเครื่องประดับ  ในระหวางที่ชีวิตยังมีอยู 
ใหสมกับที่มีชีวิตเปนมายาก.  
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                     ๑๐๒.  กิจฺโฉ    พุทฺธานมุปฺปาโท.  [ ๒๑๔ ]  
                         ความเกิดข้ึนแหงทานผูรู  เปนการยาก. 
        ทานผูรู  ซึ่งแปลจากคําวา  พุทธะ  ในบทวา  พุทฺธาน  นั้น  หมาย 
บุคคลหลายชนิด.  ทางคดีโลก  ไดแกบุคคลผูมีปญญาหลักแหลม  อบรม 
กุศลทางปญญามามาก  ไดรอบรูราชศาสตร  นิติศาสตร  และศาสตรอ่ืน 
เปนอเนก  ก็จัดวาเปนผูรู.  ทานผูรูเชนนี้มียาก.  ทางคดีธรรม  ไดแก 
ทานผูมีปญญา  สรางสมปญญาบารมีมามาก  ครั้นไดศึกษาสดับฟงธรรม 
ในพระพุทธศาสนาจําทรงไวไดมาก  อาจจําแนกธรรมใหคนอ่ืนรู 
เขาใจตามได  นีช้ื่อวา  สุตพุทธะ.   เม่ือไดสดับธรรมคําสอนแตพระ 
พุทธเจาหรือพระสาวก  กไ็ดรูตามปฏิบัติตามได  ละกิเลสบางเหลาได 
หรือละขาดไดทั้งหมด  และสอนผูอ่ืนใหรูตามปฏิบัติไดเชนนั้น  นีช้ื่อวา 
อนุพุทธะ  คือพระอริยสาวก.  เมื่อไดรูเองเห็นเอง  ทํากิเลสใหสิ้นไปได 
และสอนผูอ่ืนใหรูตามเห็นตามไดดวย  นีช้ื่อวา  สยมัภูพุทธะ  คือพระ 
พุทธเจา.  ทานผูรูดังที่พรรณนามา  ลวนเปนผูรูพิเศษยิ่งข้ึนไปเปน 
ชั้น ๆ นี ้ ตองสรางสมบารมีมาส้ินชาติเปนอเนก  จึงวา  ความเกิดข้ึน 
แหงทานผูรูทั้งหลายมียาก  ดังนี้. 
        บุคคลผูปรารถนาเปนผูรูชนิดใด  จงสรางบารมีโดยยากบากปนจริง ๆ 
เถิด  ก็จักเกิดเปนผูรูสมประสงคเปนแนแท.  
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                       ๑๐๓.  อสชฺฌายมลา  มนฺตา.  [ ๒๑๕ ]  
                           มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน. 
        คือ  ความไมทองบนเปนมลทินของมนต  มนต  คือขอท่ีจะพึงจํา 
ข้ึนใจ  เชนสูตรเลข  สวดมนต  เปนตัวอยาง  ถาไมหม่ันทองบนก็จะ 
ไมคลอง  นานเขาก็ถึงเลยลืมหมด.  ความไมทองบน  จึงวาเปน 
มลทิน.  ผูหวังความคลองแคลวชํานาญก็จําเปนไมเกียจคราน  ถึงจะ 
สมหวัง. 
                      ๑๐๔.  อนฏุานมลา    ฆรา.  [ ๒๑๖ ] 
                         เหยาเรือนมีความไมหม่ันเปนมลทิน. 
        อธิบายวา  เรือน  เจาของไมหม่ันคอยซอมแซม  ก็มักชํารุด 
อีกอยางหนึ่ง  ผูครองเรือนเปนคนเกียจครานทําการงาน  ก็ไมเจริญ 
สมบูรณ.  พุทธภาษิตน้ีเปนเครื่องเตือนใจเจาของบานเรือนใหรูจัก 
หนาที่ของตน.  คือบานหน่ึงมีเรือนมากหลังและวิจิตรมาก  นานเขา 
ก็เกาคร่ําคราจักชํารุดที่นั่นที่นี่  หนักเขาเจาของจําตองคอยหม่ันคอยตรวจตรา 
อยาใหมันชํารุดมาก  รีบซอมแซมเสีย  คาซอมก็เปลืองนอย 
ถาท้ิงไวจนชํารุดทรุดโทรมมาก  ก็เปนปฏิกูลสถาน  และเปลืองคา 
ซอมมากหลาย.  ทุนที่จะไดมาบํารุงรักษาเรือนน้ี  ก็จะไดจากผูครอง 
เรือนขยันในการหาทรัพย  เมื่อทรัพยมทีางหาไดบริบูรณแลว  อยา 
วาแตจะไวเปนทุนสําหรับซอมเรือนเลย  ยอมไวไดบํารุงเลี้ยงตัวบิดา  
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มารดาบุตรภรรยาคนใช  ทําบุญใหทานเจือจานกัน  บานเรือน  
ก็สมบูรณใหมเอ่ียมอยูเสมอ  ผูสืบสายก็จะไดจําและทําตามไมทอดท้ิง 
วงศสกุลก็จะดํารงอยูเรื่อยไป. 
                  ๑๐๕.  มล    วณฺณสฺส    โกสชฺช.  [ ๒๑๗ ] 
                    ความเกียจครานเปนมลทินแหงผิวพรรณ. 
        ความไมหม่ันชําระลางขัดสีรางกาย  ยอมเปนมลทินของผิวพรรณ 
คือทําใหผิวพรรณเศราหมองเต็มไปดวยเหง่ือไคล  และมีกลิ่นเหม็น 
สาบเหม็นสาง  แตไมเทานี้  ยอมทําใหเกิดโรคตามผิวหนังมีหิดเปนตน 
เพราะมูลเหง่ือเหลาน้ันกรังปดขุมขนเสีย  ไมใหเหง่ือออกไดโดยปกติ 
แมผานุงผาหมเปนตนก็เหมือนกัน  ไมหม่ันซักฟอกก็จะปฏิกูลดวยเหง่ือ 
ไคลอันจับอยู  และเหม็นสาบ.  แมที่อยูอาศัยก็เหมือนกัน  ไมหม่ัน 
ปดกวาดชําระลาง  และไมใหลมอากาศเดินเขาออกไดสะดวก  ปดหนา 
ตางประตูเปนนิตย  ก็เปนปฏิกูลสถานเหม็นอับ.   การไมหม่ันชําระ 
ลางซักฟอกผานุงหม  และที่อยูอาศัยเปนตน  ยอมไมใหโทษเพียงที่กลาว 
แลวน้ัน  ยอมทําใหรางกายเกิดโรคอยางรายดวย.   เพราะฉะนั้นความ 
เกียจครานจึงเปนมลทินของผิวพรรณ.  
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                       ๑๐๖.  มลตฺิถิยา  ทุจฺจริต.  [ ๒๑๘ ]  
                       ความประพฤติชั่วเปนมลทินของหญิง. 
        หญิงในที่นี้หมายเฉพาะหญิงท่ีมีสามีเปนเจาของปกครอง ความลวง 
ประเวณีชื่อวาทุจริต  จริงอยู  เมื่อกลาวถึงทุจริต  กช็ื่อวาเปนกายทุจริต 
เมื่อกลาวถึงนิจศีล  ความลวงประเวณี  ชื่อวาลวงกาเมสุมิจฉาจาร 
ขาดองคนิจศีลเสียประการหน่ึง  ขอวาเปนมลทินนั้น  คือทําใหหญิงน้ัน 
มีชื่อเสีย  ทุจริตจึงชื่อวาเปนมลทินของหญิง. 
                     ๑๐๗.  สุทฺธ ิ อสุทฺธฺ  ปจฺจตฺต.  [ ๒๑๙ ] 
                     ความบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์  มีเฉพาะตัว. 
        พระพุทธภาษิตน้ี  ผูใครครวญแลวไมคัดคานวาไมจริง.  ผูหน่ึง 
ประพฤติตนเปนผูบริสุทธิ์  หรือไมบริสุทธิ์  ก็หาไปพาอีกผูหนึ่ง  ซึ่ง 
ประพฤติตางกันใหเปนเชนกันไดไม.  ตัวใครก็ตัวใคร  ทานผูสามารถ 
ในการสอนใหประชุมชนดําเนินตาม  แมทานผูสูงสุด  คือสมเด็จพระ 
อนาวรณญาณ  เปนเอกอัครศาสดาของโลก  ก็ไดทรงแสดงใหฟงเทา 
นั้น  บังคับหัวใจผูฟงไมได  เขาจะเชื่อก็ได  ไมเชื่อก็ได  อาศัยการ 
สดับนั่นเปนเหตุใหมาปฏิบัติจนบริสุทธิ์ก็ได  แลวแตใจ.  ที่กลาวมานี้ก็ 
สมกับพระพุทธภาษิตวา  นาฺโ  อฺ  วิโสธเย  ผูอ่ืนจะพึงใหผูอ่ืน 
บริสุทธิ์ไมไดดังน้ี  ผูมีปญญาหยั่งเห็นวา  สังขารท้ังหลายไมเที่ยง  หรือ 
เปนทุกข  หรือไมใชตัวตน  เปนเหตุใหเบื่อหนายในกองทุกข  คือรักษา  
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ขันธ ๕  ความที่มาเบ่ือหนายในกองทุกข  นั่นเปนทางแหงความบริสุทธิ์.  
                   ๑๐๘.  นาฺโ  อฺ  วิโสธเย.  [ ๒๒๐ ] 
                           ผูอ่ืนจะพึงใหผูอ่ืนบริสุทธิ์ไมได. 
        อธิบายกระทู  ๑๐๘  ผูอ่ืนทําผูอ่ืนใหบริสุทธิ์ไมไดดังกลาวน้ี  สอ 
ใหเห็นวาตัวใครก็ตัวใคร  จะดีหรือชั่ว  แมพุทธภาษิตก็มีปรากฏอยู 
วา  สุทฺธิ  อสทฺุธิ  ปจฺจตฺต  ความบริสุทธิ์มีเฉพาะตัว  ดังนี้. 
           ๑๐๙.  สุทสฺส  วชชฺมฺเส  อตฺโน  ปน  ททฺุทส.  [ ๒๒๒ ] 
                     ความผิดของผูอ่ืนเห็นงาย  ฝายของตนเห็นยาก. 
        คนโดยมากมักเห็นเขาขางตน  ถงึจะผิดสักปานใด  ก็เห็นไมผิด 
เสียเลย   โดยจะเห็นผิดบางก็เห็นเล็กนอย  เห็นเสียวาใคร ๆ ไมควร 
จะยกข้ึนเปนโทษ.  มักเห็นแตความผิดของคนอ่ืน  โทษเขามีสักเล็ก 
นอย  ก็ปะติดปะตอเห็นเปนใหญโต.   คนเชนนี้กคื็อคนหาปญญามิได 
นั่นเอง  ยอมเห็นแตคนนั้นก็ไมดี  คนนี้ก็ไมดี  ดูเหมือนมองไมเห็น 
ใครดี  เห็นแตตนแลดีกวาเขาแทบท้ังหมด,  พระพุทธภาษิตน้ีเปน 
เครื่องเตือนใจไมใหเห็นเชนนี้  ใหใชวิจารณญาณใหรูผิดรูชอบใน 
ความประพฤติของตนและของชนท่ัวไป  เมื่อตนประพฤติผิดมากนอย 
เพียงไหนอยางไรก็ใหรูตัว  จะไดงดเวน  ใครติก็อยาดวนโกรธ  ใคร 
ครวญกอน  บางทีก็ติใหดี  แตติใหเสีย  นั้นควรโกรธ  หรือไมติก็คงเสีย  
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ถึงติผิด  ถาไมผิดก็แลวกัน  สวนความประพฤติของคนอ่ืนก็เหมือน  
กัน  เมื่อควรจะติก็อยาใหเกินไปกวาเหตุ  เมื่อควรจะสรรเสริญก็นัยนั้น 
เมื่อไมควรจะติก็ไมควรจะสรรเสริญ  ก็อยาติอยาสรรเสริญ. 
        นัยหน่ึงจงเห็นโทษของตนอยางแจมแจง  ต้ังใจตรวจตราก็เห็นงาย 
กวา  โทษของคนอ่ืนอยาไปวุนมองหานัก  (ความชัว่ของเขาคงปรากฏ 
เอง  และวาโดยไมใชกิจของตน)  ถาไมใสใจก็เห็นยากกวา  วินิจฉัย 
โทษของตนเองงายที่สุด  ไมพักตองสืบพยาน  โทษของคนอ่ืนยากนัก 
ตองสืบสวนทวนพยาน. 
               ๑๑๐.  เนสา  สภา  ยตฺถ  น  สนฺติ  สนฺโต.  [ ๒๒๔ ] 
                  สตับุรุษไมมีในชุมนุมใด  ชุมนุมนั้นไมชื่อวาสภา. 
        ปกติของคนสงบเรียบรอยยอมพูดเปนธรรม  คือพูดตามเปนจริง 
อยางไร  มีหลักฐาน  เปนทิฏฐานุคติ  และรูกาละเทศะควรพูดไมควร 
พูด   หมูใดไมมีคนเชนนี้  หมูนั้นไมชือ่วาชุมนุม  ตอมีคนเชนน้ี 
ในหมูนั้น ๆ  จึงจะชื่อวาชุมนุม.   จริงอยู  ชุมนุมทุกอยางตองการส่ิง 
ที่จะเปนคุณประโยชน  ความเห็นของคน ๆ เดียว  บางทีจะพลาด 
จึงตองมีสภา  คือชุมนุม  เพ่ือหาความเห็นแหงกัน  ถาไดความเห็น 
ตรงกันหลายมติวาเปนอยางไร  ความเห็นนั้นมักไมคอยพลาด  และ 
ชุมนุมนั้นถาไมมีคนสงบเรียบรอยเลย  ถึงจะไดความเห็นมากมติดวย 
กันก็ใชไมได  อาศัยเหตุนี้  จึงวาชุมนุมที่ขาดคนสงบเรียบรอยไมชื่อ  
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วาชุมนุม  คนสงบเรียบรอยจะตองมีกี่คนถึงจะพอน้ัน  เขาใจวามาก  
เทาไรหรือมีทั้งหมดย่ิงดี.  อันจะใหมีคนสงบเรียบรอยท้ังสภาเขาใจวา 
คงไมคอยได  คงตองมีคนไมสงบเรียบรอยปนอยูดวย  จะมีไดก็แตชุมนุม 
แหงพระอริยเจาเทาน้ัน. 
                   ๑๑๑.  อาปทาสุ  ถาโม  เวทิตพฺโพ.  [ ๒๓๔ ] 
                             กําลังใจพึงรูในคราวมีอันตราย. 
        เวลาเมื่อยังปกติดีอยู  มักพูดวา  สรรพเจ็บปวดเปนทนได,  ดับไฟ 
อันไหมเรือน  เปนไมกลัว  เปนเพ่ือนกันแลวตกทุกขไดยากเปนไมทิ้ง 
พูดเชนนี้จะวาอวดเลนหรือจริง  จะพึงรูไดในเมื่อมีอันตราย  ถาผูพูด 
เจ็บมีอาการจุกเสียด  หรอืถูกฟนแผลฉกรรจ  เห็นมีอาการแปลกไป 
กวาปกติไมมากนัก  กร็ูไดวากําลังใจดี  คือมีขันติธรรม.   เวลาไฟ 
ไหมเรือน  กไ็มตกตะลึงและกลาหาญ.  เวลาเมื่อเพ่ือนกันวายน้ําไมเปน 
ตกนํ้าในแมน้ํากระแสเชี่ยว  ก็ไมรั้งรอโดดตามลงไปชวยทันที  และ 
วายน้ําก็ชํานาญ  ทั้งแข็งแรงดวย.  ตัวอยางในการดูกําลังใจในเม่ือ 
เกิดอันตราย  อาจรูไดจริงดังน้ีแล. 
                           ๑๑๒.  จาคมนุพฺรูเหยฺย.  [ ๒๓๖ ] 
                                   พึงเพิ่มพูนความสละ. 
        โมหะ  ชื่อวาเปนขาศึกแกความจริง,  คือใหเพ่ิมพูนความสละ 
โมหะ  การท่ีจะบําเพ็ญเพียรสละโมหะใหไดนั้น  จะตองบําเพ็ญปฏิบัติ  
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ใหโยนิโสมนสิการ  ทําในใจโดยอุบายท่ีชอบเกิดข้ึน  คือใหเห็นใน  
พระไตรลักษณ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อยูเปนปกติ  โมหะความหลง 
ไมรูเทาตอความความเปนจริงก็จะไมมี.   บุคคลมาเห็นแจงซ่ึงสรรพสังขาร 
(แจกสังขารท้ัง ๒ อยางกระทู ๘๖)  วาลวนเปนของไมเที่ยง  เปน 
ทุกข  ไมใชตน  อยูเปนปกติแลว  ความหลงวาส่ิงน้ันสิ่งนี้เปนของ 
เที่ยง  เปนสุข  ตัวตน  กย็อมไมมี  เมื่อโมหะ  คือความหลงไมมีแลว 
ก็จะมีแตการประพฤติจริงแทในไตรทวาร  คือจะทําอะไร  พูดอะไร 
คิดอะไร  ก็ลวนแตที่จริงทุกประการ. 
                       ๑๑๓.  สนติฺเมว  สุสิกฺเขยฺย.  [ ๒๓๙ ] 
                               พึงศึกษาความสงบน่ันแล. 
        คือพึงศึกษาอุบายท่ีจะทําให  กาย  วาจา  ใจ  สงบ  ไมใหบาป 
เกิดแลวและปฏิบัติ  แมสงบกายวาจาใจมิใหบาปอกุศลเกิดข้ึนไดเปน 
ครั้งคราว  ก็ยอมไดความสุขชั่วครั้งชั่วคราว.  นัยหนึ่ง  สันติความ 
สงบน้ีไดแกพระนิพพาน  อันสงบกิเลส  ไมกลับเกิดอีกตอไป 
พึงศึกษาใหรูจักอริยสัจจ  แลวและปฏบิัติใหไดใหถึง  เมื่อบรรลุแลวก็ชื่อ 
วาบรรลุสันติวรบท  อันเปนยอดวิทยาในพระพุทธศาสนา  ควรท่ีผูมี 
ปญญาจะศึกษาโดยดี.  
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                     ๑๑๔.  ต  คณฺเห  ยทปณฺณก.  [ ๒๓๙ ]  
                               สิ่งใดไมผิดพึงถือเอาส่ิงนั้น. 
                                     (เอกนิบาตชาดก) 
        กระทูนี้เปนคําเตือนดีจริง ๆ  แตทําอยางไรจึงจะรูไดวาส่ิงไรผิด 
สิ่งไรถูก.   ตองหม่ันสดับฟงหรืออานเรื่องตาง ๆ  แลวไมสักแตวาฟง 
หรืออานแลวแลวไป  ตองหม่ันคิดตรึกตรองใหเขาใจ  ถาไมเขาใจ 
หม่ันไตถามนักปราชญจนกวาจะเขาใจ  เมื่อเขาใจแลวก็ไมทอดท้ิงเสีย 
หม่ันจดจําไวดวยเขียนเปนลายลักษณอักษร  หรอืจําไวในใจมิใหลืมได 
หรือจนถึงถอดเอาที่จดไวเปนลายลักษณอักษรน้ันเขาจารึกไวในใจให 
หมดก็ยิ่งดี.  ทําอยางนี้อาจรูไดวาสิ่งน้ีผิดสิ่งนี้ถูก. 
        สิ่งท่ีผิดก็รูไดวาผิด  สิ่งที่รูวาผิด  ขืนทําลงไปยอมมีโทษก็รู.  สิ่งท่ี 
ถูกก็รูไดวาถกู  สิ่งที่รูวาถกู  อุตสาหทําลงยอมมีคุณก็รู  สิ่งที่เขาใจผิด 
ทําไปถึงท่ีสุดแหงส่ิงน้ันก็รูวาเขาใจผิด.   บางทีในระหวางท่ีทําก็มีทาง 
ใหรูแลววาเขาใจผิด,  เมื่ออาจรูไดอยางนี้  เหตุไรจะพึงเอาไวขางส่ิงท่ี 
ถูกไมไดเลา. 
        อน่ึง  การท่ีรูวาทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  นี้เปนทางท่ีถูก  จะกลับ 
กลายเปนอยางอ่ืน  คือทําดีไดชั่ว  ทําชัว่ไดดีไมไดเลย.  ที่ทานสอน 
ไววา  ถือวาตายไปแลวสูญ  ดชีั่วท่ีทําไวก็สูญไปตามกัน  หรือถือวา 
ตายไปแลวตองเกิดอีกอยางเกา  คือเคยเปนคนหรือเคยเปนสัตวก็คง 
มาเกิดเปนอยางนั้นอีก  ดีชั่วเคยทําไวก็เปนหมันไป  นี้เปนทางผิด  แม 
เพียงคาดก็รูวาผิดจริง  และมีแตทางเสียเปรียบ  คือถาถือท้ัง ๒ อยาง  
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นั้นแตอยางหน่ึงอยางใดก็จะทําแตชั่ว  ไมริทําดีเลย  เพราะชั่วทํางาย  
ดีทํายาก  จึงตองหาทางทํางาย  และทําดีหรือทําชั่วไมมีผลอะไร  จะ 
ตองทําส่ิงท่ีทํายากไปทําไม  ถาตายแลวสูญ  หรือกลับมาเกิดอยาง 
เกาก็แกตัวไมได  นิพพานก็ไมมี  ถาไมเปนเชนนั้น  คือตายไปแลว 
ไมสูญกลับเกิดอีก  และไมเกิดอยางเกา  ก็เปนอันเสียที  และคนเกิด 
มาท่ีแลเห็นอยูไมเหมือนกัน  อายุมากก็มีนอยก็มี  มั่งมีก็มีจนก็มีเปนตน 
นี่ก็สอใหเห็นวาเพราะผลแหงความทําดีหรือชั่วแตปางหลัง  และที่วา 
ตายแลวสูญ  หรือเกิดมาเหมือนเกา  ยอมเปนไปไมได  ไมมีอะไร 
เปนพยานเลย.  การถือทัง้ ๓ นี้ก็รูไดวามีทางที่ผิดจริง  ไมควรถือ. 
        บุคคลผูหวังจะถือทางท่ีถูก  ดําเนินตามตัวอยางเชนแสดงมา  หรือ 
ใชญาณปรีชาที่ยิ่งกวา  ก็อาจรูไดวา  สิ่งใดมีทางผิด  ไมควรถือขาง 
สิ่งน้ัน  สิ่งใดไมมีทางผิด  ควรถือขางสิ่งน้ัน  ดังนี้แล. 
        ๑๑๕.  สมฺมุขา  ยาทิส  จิณฺณ    ปรมฺมุขาป  ตาทิส.  [ ๒๔๐ ] 
            ตอหนาประพฤติเชนไร  ถึงลบัหลังก็ใหประพฤติเชนนั้น. 
                        (ของสมเด็จพระสังฆราช  [ สา ]) 
        ประสงคประพฤติดีงามทางกายวาจาใจ  ทั้งตอหนาและลับหลัง 
ใหเหมือนกัน.  บุคคลพูดยกยองตอหนาบุคคลผูหน่ึงวา  เปนคนดี 
มีศีลสัตย  ครั้นลับหลังพูดวา  เปนคนไมมีศีลไมมีสัตย  บุคคลพูด 
ตอหนาและลับหลังไมตรงกันเชนนี้  ไดแกที่กลาวกันวา  ตอหนาวา 
มะพลับ  ลับหลังวาตะโก  เปนคําปดในเวลาตอหนาหรือลับหลงัอยาง  
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หน่ึง,  บุคคลแสดงกิริยาตอหนาทานผูหน่ึงโดยนอบนอมนับถือวาเปน 
ผูใหญ  ลับหลังทานไมเห็น  บุคคลผูนั้นแสดงกิริยาไมนับถือตาง ๆ  
มีแลบลิ้นปลิน้ตาหลอกเปนตน  กิริยาท่ีไมตรงกันเชนนี้  เหมาะกับที่ 
กลาวกันวาหนาไหวหลังหลอก  สอใหเห็นเปนคนดูหม่ินทานผูใหญ 
เพราะถาไมเชนนั้น  ตอหนาทานจะทําอยางนั้นไมได  คงตองเฉย ๆ ที ่
ทําตอหนาทานเชนนั้น  ก็โดยแกลงจําใจขืนทําดอก  หาไดทําโดยน้ํา 
ใจจริงไม,  บุคคลแสดงอาการตอหนาคนใหเห็นวา  เปนคนดีมีศีล 
ครั้นลับคนไมมีใครเห็น  กลับเปนคนตรงกันขาม  คือเปนคนไมมีศีล 
บุคคลน้ีก็แสดงใหเห็นวาเปนคนไมมีศีลนั้นเอง  ถามีแลว  ในท่ีลับ 
ก็คงมีสังวรในศีลเหมือนกัน  เพราะการสมาทานรับศีล  ไมใชแตตอ 
หนาคน  บุคคลดังแสดงมาเปนตัวอยางนี้  ใครคบสมาคมเพ่ือรวมสุข 
รวมทุกขหรือใชการทุกอยางไมไดเลย  ใครขืนคบสมาคมดวยก็คงพลอย 
ใหถึงความพินาศไปตามกัน. 
        บุคคลตอหนาเปนคนอยางหน่ึง  ลับหลังเปนอยางหน่ึง  หา 
โทษมิได  ไมประสงคในกระทูนี้ก็มี  เชนหมอนํายาแกทองผูกมาใหกิน 
เพ่ือใหทองเดินสักครั้งสองครั้ง   ผูจะตองการกินก็รับไวและวาจะกิน 
ครั้นหมอไปแลว  ถึงเวลาที่วาจะกิน  เผอิญมีกิจจําจะตองไปทํา  ถา 
ไมไปก็ไมได  และถากินยานั้น  ก็จะไปทําการไมได  เพราะจะตองไป 
กังวลอยูดวยอุจจารกิจ  จึงรอไวกินวันอ่ืนตอไป  อนึ่ง  ตอหนาคนท่ี 
ควรแสดงกิริยานั่งลุกเรียบรอย  เพ่ือความสุภาพของตนและเพ่ือใหสม 
กับคนท่ีประสบกับตนจะควรไดรับรองเชนนั้น  ก็ตองใชกิริยาอยาง  



แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม (เลม ๑) - หนาท่ี 78 

เรียบรอย  ครั้นลับหลังคนคืออยูผูเดียว  หรืออยูกบัคนเหลาอ่ืน  ซึ่งไม  
ตองทํากิริยาเรียบรอยเชนนั้น  ก็ใชกริยิาตามแตอัธยาศัย.  ตัวอยางที่ 
กลาวมาน้ี  ไมจัดวาเสียหาย  ไมประสงคในกระทูนี้. 
        บุคคลประพฤติธรรม  พึงประพฤติใหเหมือนกันทั้งตอหนาและ 
ลับหลัง  จึงชื่อวาประพฤติธรรมแทแล. 
                      ๑๑๖.  อปฺปตฺโต  โน  จ  อุลฺลเป.  [ ๒๔๑ ] 
                                 เมื่อยังไมถึง  ไมควรพูดอวด. 
                              (ของสมเด็จพระสังฆราช  [สา]) 
        รูแตทางเดินยังไมเคยเดินเลย  หรือกําลังเดินอยูกลางทาง  ไม 
ควรพูดอวดวาไปไดไปถึงแนแท   เพราะยังไมเปนที่เชื่อไดโดยจริงแท 
ทั้งตนเองและคนท่ีไดสดับ. 
        ไดศึกษารูกิจการอยางหน่ึง  ซึ่งตําราแนะนําใหเห็นชัดเจนวาทํา 
คงสําเร็จ  แตยังไมเคยทําเลย  ก็ไมควรพูดอวดวาทําไดแนนอน 
เพราะยังเชื่อไมได  เพราะเหตุติดขัดก็นาจะมี. 
        ไดศึกษาธรรมปฏิบติัวาทําอยางน้ันจะเปนอยางนั้น  ในท่ีสุดก็ทํา 
ใหเปนผูหมดกิเลสได  แตยังไมเคยปฏิบัติหรือปฏบิัติอยูเล็กนอย  ก ็
ไมควรพูดอวดวา  การทํากิเลสใหสิ้น  เปนทําไดไมยาก  เพราะเหตุ 
อันยังไมนาจะทําไดตามที่อวดมากนัก. 
        กถ็าไปถึงท่ีแลว  หรือทําไดตามตําราแลว  ปฏิบัติไดถึงท่ีสุด 
จริงแลว  จึงควรจะพูดตามที่เปนไปได  ถึงกระน้ันผูที่ทําส่ิงใดไดก็ไม  
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ควรพูดอวดเลย  คนอ่ืนรูไดเอง  ถึงมีผูถาม  ก็ยังควรตอบโดยถอมตน  
หรือตอบโดยปริยายท่ีจะเปนประโยชนแกผูสดับหรือผูถาม  ถาไมเชน 
นั้นก็ไมควรพูดเลย.  วาโดยงาย ๆ กระทูนี้  สอนมิใหเปนคนโออวด 
เพราะการพูดโออวดเปนตัวกิเลสอยูแลว  และยังไมจริงตามท่ีโออวด 
ดวย  ก็ยิ่งเปนเครื่องเศราหมองมากเกินไปอีก. 
                    ๑๑๗.  นาฺ  นิสฺสาย  ชีเวยฺย.  [ ๒๔๓ ] 
                              ไมควรอาศัยผูอ่ืนเปนอยู. 
        สุภาษิตนี้  หาไดหมายความไมใหพ่ึงใครท้ังนั้นไม  บุคคลยัง 
ตองพ่ึงผูอ่ืนก็มี  ไมตองพ่ึงก็มี  บุตรธิดายังเยาวอยู  จําตองพึ่ง 
บิดามารดาหรือผูใดผูหน่ึงกอน  หรือบุคคลท่ีจําเปนตองอาศัยผูอ่ืนเลี้ยง 
ชีพชั่วคราว  บุคคลเชนกลาวมาเปนตัวอยางนี้  ยังตองพ่ึงผูอ่ืนเลี้ยง 
ชีพ  ถาไมพ่ึงผูอ่ืนก็หาเปนไปไดไม.  บุคคลท่ีมีกําลังกายกําลังความ 
คิดสามารถเลี้ยงตัวเองไดแท  เชนนี้ไมตองพ่ึงผูอ่ืน.  บุคคลผูตองพ่ึงผู 
อ่ืนนั้น  เปนคนเกียจครานไมทํามาหากิน  คอยแตอาศัยพ่ึงกําลังผูอ่ืน 
เลี้ยงชีพ  ชื่อวาเปนคนเอาเปรียบมากไป  เพราะฉะนั้น  บุคคลหาเลี้ยง 
ชีพไดเอง  ก็ไมควรพ่ึงผูอ่ืนเปนอยู. 
        อน่ึง  สภุาษิตนี้  หาไดกลาวเน่ืองถึงภิกษุไม  ภิกษุวาโดยปกติ 
เปนผูประพฤติพรหมจรรย  หุงตมกินเองไมได  ตองอาศัยคฤหัสถ 
ผูศรัทธาเลี้ยง  มีขอท่ีสมเด็จพระศาสดาทรงสอนในเรื่องน้ีวา  ให  
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พิจารณาเนือง ๆ วา  การเลี้ยงชีพของเราเน่ืองดวยผูอ่ืน  ดังนี้  เพ่ือ  
ประพฤติอาศัยใหเปนผูที่เขาเลี้ยงงาย. 
                         ๑๓.  ปญญาวรรค  คือ  หมวดปญญา 
                     ๑๑๘.  นตฺถ ิ ปฺาสมา  อาภา.  [ ๒๔๗ ] 
                              แสงสวางเสมอดวยปญญา  ไมมี. 
        แสงสวางแหงไฟหรือพระจันทรพระอาทิตย  ยอมมีแสงสวางแต 
ในที่ไมมีอะไรบัง  หรือแมมีแสงสวางเห็นอะไร ๆ  ไดในที่ไมมีอะไรบัง 
ก็เห็นไดแตรูปอะไร ๆ เทาน้ัน  และไกลเกินอํานาจท่ีแสงจะสองสวาง 
ไปถึง  ก็สองสวางไมได  สวนปญญาถาจะเปรียบดวยแสงสวางเหลา 
นั้น  ก็พิเศษดีกวากันเหลือลน  คือปญญายอมลวงรูสองตลอดเห็น 
อะไร ๆ ทุกประการ  ทั้งในอดีตอนาคตปจจุบัน  ไมมีอะไรกีดกั้นกําบัง 
เลย  อาจใหสําเร็จประโยชนตามแตจะประสงคทุกสิ่งสรรพ. 
        ปญญานั้น  แปลวาความรูทั่วหรือความรอบรู  เปนกุศลเจตสิก 
ทานจําแนกเปน ๓ ประการ  คือจินตามยปญญา  ปญญาแลวดวยความ 
คิด ๑   สุตมยปญญา  ปญญาแลวดวยความสดับ ๑   ภาวนามยปญญา 
ปญญาแลวดวยภาวนา  คือเจริญใหมีใหเปนหรืออบรมใหเกิดข้ึน ๑. 
        ความคิดสิ่งหน่ึงส่ิงใด  เมื่อคิดไปทดลองไปเปนไปตลอดก็จัดวา 
คิดไมผิด  ถาขัดในระหวางก็คิดยักแกไปทดลองไป  ก็อาจเปนไป 
ตลอดสําเร็จกิจท่ีคิด  เพราะฉะนั้น  ความคิดจึงใหเกิดปญญาประการ ๑  
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เรียกวาจินตามยปญญา.  
        ความสดับฟงเรื่องแสดงศิลปะหรือวิทยาอันใดอันหน่ึง  หรือสดับ 
สุภาษิตธรรมปฏิบัติอันใดอันหน่ึง  มากครั้งหลายคราว  สิ่งท่ียังไมเคย 
ฟงก็จะไดฟง  สิ่งที่เคยฟงแลวฟงซํ้าอีกก็แมนยําชํานาญข้ึน  จะบรรเทา 
ความสงสัยเสียได  ทําความเห็นใหตรง  จิตเลื่อมใส  ความสดับฟงจึง 
ใหเกิดปญญาประการ ๑  เรียกวาสุตมยปญญา. 
        เจริญสมถกัมมัฏฐานอันใดอันหน่ึง  จิตเปนสมาธิ  เจริญวิปสสนา 
กัมมัฏฐานอันใดอันหน่ึง  เห็นตามเปนจริง  สําเร็จกิจอบรมจิต  อบรม 
ปญญาใหแกกลา  ภาวนาจึงใหเกิดปญญาประการ ๑  เรียกวาภาวนามย- 
ปญญา. 
        ปญญาตามท่ีกลาวมาแลวน้ี  จัดเปน ๒ ประเภท  คือ  โลกิย- 
ปญญา ๑  โลกุตตรปญญา ๑. 
        โลกิยปญญา  แบงตามภูมิเปน ๓ ตามลําดับ  คือ  ปญญาเปนไป 
ในกามภพ ๑  เปนไปในรปูภพ ๑  เปนไปในอรูปภพ ๑. 
        โลกุตตรปญญา  เรียกตามปญญาของทานผูบรรลุธรรมน้ัน ๆ 
เปน ๙  คือ  มรรค ๔  ผล ๔  นิพพาน ๑. 
        ปญญาแบงโดยตํ่าและสูงเปน ๒  คือ  ปญญาเห็นความเกิดความ 
ดับแหงสรรพสิ่งท้ังปวง  เปนปญญาอยางตํ่า  ปญญาเห็นอริยสัจ ๔ 
เปนปญญาอยางสูง. 
        ปญญาอบรมใหเกิดใหเจริญยิ่งไดดวยเหตุหลายประการ  มีสดับฟง 
และความประกอบเปนตน  สมกับพุทธภาษิตวา  สุสฺสูส  ลภเต  ปฺญ   
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ฟงดวยดียอมไดปญญา  และวา  โยคา  เว  ชายตี  ภูริ  ปญญา  ยอม  
เกิดเพราะความประกอบ  ดังนี้.   อน่ึง  บุคคลอยาพึงคิดวาเราดีกวาผูอ่ืน 
เพราะคิดดังนี้ไมใชทางใหเกิดปญญา  เปนทางใหเขลา  พึงรูสึกวาเรา 
ยังรูนอย  คนอ่ืนที่รูดีกวาเราคงมี  เมื่อรูสึกเชนนี้เปนทางใหเกิดปญญา 
เจริญยิ่ง  และอยาทอดธุระวาจักยังปญญาใหเกิดทํากิจน้ัน ๆ ใหสําเร็จ 
ไมได  ถาไมทอดธุระอาจใหไดรับผลในระหวาง  แมยังทําไปไมถึง 
ที่สุดแหงปญญา  สมเด็จพระศาสดาก็ไดตรัสไววา  ปฺ  นปปฺมชฺเชยฺย 
ไมควรประมาทปญญา  คืออยาดูหม่ินปญญาตนและคนอ่ืน. 
        ปญญายอมใหผลเปนอเนกประการ  ดังพระพุทธภาษิตวา  สุโข 
ปฺญาปฏิลาโภ  ความไดปญญาใหเกิดสุข  และวา  ปฺาย  ปริสุชฺฌติ 
คนยอมบริสุทธิ์ไดเพราะปญญา  ดังนีเ้ปนตน.  เพราะฉะนั้น  นตฺถิ 
ปฺาสมา  อาภา  แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี  มีอรรถาธิบาย  ดัง 
พรรณนามาฉะน้ีแล. 
                     ๑๑๙.  ปฺา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต.  [ ๒๔๘ ] 
                                ปญญาเปนแสงสวางในโลก. 
        ถาจะถามวา  แสงสวางในโลกมีกีอ่ยาง  ?  ก็จะตองตอบตามท่ีแล 
เห็นวามี ๓ อยาง  คือ  แสงสวางของตะวันอยาง ๑  ของเดือนอยาง ๑ 
ของไฟอยาง ๑  กับปญญาเปนแสงสวางอีกอยาง ๑  ตามในกระทูนี้  
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รวมเปนแสงสวางในโลก ๔ อยาง  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง  
แสงสวางไวในที่อ่ืนวามี ๔ อยางเหมือนกัน  ตางกันแตอยางที่ ๔  ดวย 
นิพนธคาถาดังตอไปนี้ :- 
        จตฺตาโร  โลเก  ปชโฺชตา           ปฺจเมตฺถ  น  วิชชฺติ 
        ทิวา  ตปติ  อาทิจฺโจ                  รตฺติมาภาติ  จนฺทิมา 
        อถ  อคฺคิ  ทิวารตฺตึ                     ตตฺถ  ตตฺถ  ปภาสติ 
        สมฺพุทโฺธ  ตปต  เสฏโ             เอส  อาภา  อนุตฺตรา. 
        แปลความวา  แสงสวางในโลกมี ๔  หาแสงสวางที่ ๕ ในโลกน้ี 
ไมมี  คือดวงอาทิตยสองสวางในกลางวัน  ดวงจันทรสองแสงสวาง 
ในกลางคืน  และเพลิงยอมสองแสงในที่นั้น ๆ  ทัง้กลางวันทั้งกลางคืน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูประเสริฐสุดแหงวัตถุมีพิเศษ  มีดวงอาทิตย 
เปนตนผูสองสวาง  เพราะวาแสงสวางคือองคพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ี 
หามีแสงสวางอ่ืนยิ่งกวาไม  ดังนี้.  แสงสวางที่ ๔ ตรัสวา  ไดแกพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา  พระพุทธภาษิตในกระทูนี้วาปญญา  โดยความก็ลงกัน 
เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือปญญาก็เปนอันเดียวกัน  ตางกันแต 
กลาววาพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนปุคคลาธิษฐานเทศนา  กลาววา 
ปญญา  เปนธัมมาธิษฐานเทศนา. 
        ก็แสงสวางท้ัง ๔ นัน้  ถาจะเทียบกันสําหรับใหเปนประโยชนจริง 
แทแกผูหวังสุขอยางเดียว  ตองยกวาปญญาเปนประโยชนจริงแท  ที ่
กลาวนี้ก็สมกับนิพนธคาถาที่กลาวมาแลว  ยกยองวาพระสัมมาสัมพุทธ-  
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เจา  ซึ่งมีพระสันดานประกอบดวยพระปญญา  และพระกรุณานั้น  
ประเสริฐสุดแหงประโยชนทั้ง ๓ มีดวงอาทิตยเปนตน. 
                      ๑๒๐.  โยคา  เว  ชายตี  ภูริ.  [ ๒๔๙ ] 
                        ปญญายอมเกิดเพราะความประกอบ. 
        ความประกอบ  ไดแกทํากิจการ  หรือบําเพ็ญธรรมปฏิบัติ  ถาทํา 
กิจการหรือบําเพ็ญธรรมปฏิบัติเนืองนิตยไมยอหยอนแลว  เปนเหตุให 
เกิดปญญา  ทํากิจการหรือบําเพ็ญธรรมปฏิบัติผิดหรือถูกก็ตามใหเกิด 
ปญญาท้ังน้ัน.  ถาผิดใหเกิดปญญารูวาอยางนี้ผิด  ไมทําไมบําเพ็ญ 
อยางนั้นอีก. 
                          ๑๒๑.  อโยคา  ภูริสงฺขโย.  [ ๒๕๐ ] 
                 ความส้ินปญญายอมเกิดเพราะความไมประกอบ. 
        กระทูนี้มีขอความปฏิปกษกันกบักระทู ๑๒๐  พึงอธิบายเทียบตาม 
กระทู ๑๒๐  โดยความกลับกัน. 
                       ๑๒๒.  สุโข  ปฺาปฏิลาโภ.  [ ๒๕๑ ] 
                               ความไดปญญา  ใหเกิดสุข. 
        ลาภมีหลายอยาง  ลาภคือบุตร  ลาภคือภรรยา  ลาภคือ 
โภคทรัพย  ลาภเหลาน้ีเปนตน  ยอมใหเกิดสุขเหมือนกัน  แตเปนสุข  



แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม (เลม ๑) - หนาท่ี 85 

ในทันตาเห็นเทาน้ัน  ลาภคือปญญา  คือไดเฉพาะซ่ึงปญญา  ใหเกิดสุข 
สุขจริง ๆ ทีเดียว  ลาภอยางอ่ืนดังกลาวมาแลว  ก็ไดดวยลาภ  คือ  
ปญญา  ถาไมไดดวยปญญา  ก็คงไมเปนหลักฐาน  คือถึงวิปฏสิาร 
บางอยางตลอดไป. 
        เพราะฉะนั้น  ผูมีปรชีาพึงรูวา  ความไดปญญาใหเกิดสุขเพียง 
ที่พรรณนามาแลว  และยิง่กวานั้นอีก  สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสวา  สุโข 
ปฺญาปฏิลาโภ  ความไดปญญาใหเกิดสุข.  อรรถาธิบายแหงพระพุทธ- 
ภาษิตนี้  ก็มีขอความตามที่บรรยายมาแลวน้ันเอง. 
                          ๑๒๓.  ปฺา  นราน  รตน.  [ ๒๕๒ ] 
                                  ปญญาเปนรัตนะของนรชน. 
        สิ่งท่ีเปนเครื่องยินดีหรือแกว  เรยีกวารัตนะ  มีเปนอันมาก  ไดแก 
ของหาที่ยาก  ของที่หาคามิได  เชนราชสมบัติของพระเจาจักรพรรดิ 
๗ ประการ  คือ  จักรแกว  ชางแกว  มาแกว  ดวงมณีแกว  นางแกว 
คฤหบดีแกว  ปริณายกแกว  เปนที่ ๗.  รัตนะ ๗ ประการเหลาน้ี 
ทําความยินดีใหเกิดเปนอนันต.   สมเด็จพระผูมีพระภาคหาทรงยกยอง 
รัตนะเหลาน้ีไม  เพราะไมยังทานผูเปนเจาของใหถึงบรมสุข  ใหสําเร็จ 
มัตตาสุขชั่วคราวใหทันตาเห็นเทาน้ัน  พระองคทรงยกยองปญญาวา 
เปนรัตนะของนรชน  เพราะปญญามีอุปการะมากแกสัตวทั้งหลาย ให 
ถึงอัจจันตบรมสุขได.  
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                        ๑๒๔.  นตฺถิ  ฌาน  อปฺสฺส.  [ ๒๕๔ ]  
                                ความพินิจไมมีแกคนไรปญญา. 
        ทุก ๆ คน  ยอมมีกิจการงานดวยกันทั้งน้ัน  ตางกันแตบางคนมี 
กิจการงานนอย  บางคนมีกิจการงานมาก.  กิจท่ีจะทําเหลาน้ัน  คนหน่ึง 
ทําพรอมกันหลายอยางไมได  แมจะทําไดก็ใชไมได  ตองพินิจพิจารณา 
ทําแตอยางหน่ึง  เมื่อทําพักเดียวไมเสร็จก็หยุดพักไว  ยักทํากิจอ่ืนตอไป 
แตตองทําแตสิ่งหนึ่งเหมือนกัน  เมื่อยงัไมเสร็จควรจะหยุดพักไวก็ตอง 
หยุดพักไว  ทํากิจกอนท่ีคางอยูนั้นเฉพาะแตสิ่งน้ันตอไปอีก  กิจตาง 
อยางที่ทําถึงจะสําเร็จ. 
        ปฏิบัติธรรมของบุคคลก็มีหลายอยาง  ซึ่งสําหรับเหมาะแกจริต 
ของคนน้ัน ๆ  เพราะฉะน้ัน  จะเจริญธรรมขอใดที่เหมาะแกอัธยาศัย 
ก็ต้ังใจพิจารณาแหงธรรมขอน้ัน  ใหแนวแนไมวอกแวก  จึงจะ 
สําเร็จกิจท่ีพินิจ. 
        คนหาปญญามิได  ความพินิจดังกลาวมายอมไมมี.  ความเขาใจ 
อยางสูง  คือ  ฌาน  ยอมไมมีแกคนหาปญญามิได. 
                       ๑๒๕.  นตฺถิ  ปฺา  อฌายโต.  [ ๒๕๕ ] 
                                 ปญญายอมไมมีแกผูไมพินิจ. 
        กระทูนี้ความกลับกนักับกระทู ๑๒๔  อธิบายเทียบกันเถิด.  
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        หมวดปญญาต้ังแตกระทู ๑๒๓  ถึงกระทู ๑๒๕  อธิบายแตเฉพาะ  
รูป  ตองการความอ่ืน  พึงดูกระทู ๑๘๘  แลวเลือกมาประกอบ. 
                        ๑๒๖.  ปฺา  เจน  ปสาสติ.  [ ๒๕๖ ] 
                                 ปญญายอมปกครองบุรุษนั้น. 
        บุคคลไดทานท่ีมีอัธยาศัยดีปกครอง  ก็ยอมเปนสุขสําราญเสมอ 
ไป  เพราะอาศัยทานดูแลสุขทุกขเนือง ๆ ใหสุขเกดิข้ึน  ใหทุกข 
อันตราธานฉันใด  ปญญายอมปกครองบุคคล  ใหมีสุขสําราญเสมอไป 
ฉันนั้น.  บุคคลอยูเฉย ๆ ปญญาก็หาว่ิงมาปกครองใหเปนสุขไม  บุคคล 
ตองประกอบอุบายใหปญญาเกิดข้ึน  ปญญาเกิดข้ึนแลวก็ปกครองบุคคล 
ใหดําเนินไปในทางชอบ  ลาภยศความสรรเสริญความสุขก็เกิดแกบุคคล 
นั้น  ถาจะวาโดยงาย ๆ กต็นทําตนใหปกครองตนเองดวยปญญาของ 
ตน. 
                ๑๒๗.  ปฺาย  มคฺค  อลโส  น  วินฺทติ.  [ ๒๕๗ ] 
                       คนเกียจครานยอมไมพบทางดวยปญญา. 
        มัคคะ  ซึ่งแปลวา  ทาง  มีมาก  ดงัจะนํามากลาว  คือ  ทางน้ํา 
ทางบก  ทางนา  ทางสวน  ทางศิลปะ  ทางราชการ  ทางคาขาย 
ทางนรก  ทางมนุษย  ทางสวรรค  ทางปฏิบัติ  ทางนิพพาน.  ทางน้ํา 
ทางบก  ประสงคทางไกลตองเรียนแผนที่  และอ่ืน ๆ จึงจะไปได.  
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ทางนา  ทางสวน  ก็คือตองเรียนรูจักทางนั้นจนทําได.  ทางศิลปะ  คือ  
ตองเรียนทางนั้นจนทําได.  ทางราชการ  คือเรียนรูรับราชการใน 
ตําแหนงหนาท่ีนั้น ๆ ได.  ทางคาขาย  คือรูจักการคาขายเพื่อใหได 
กําไรงาม  ระวังมิใหขาดทุน.  ทางนรกหรือกําเนิดเดียรัจฉาน  เปนทาง 
ที่ใคร ๆ ไมปรารถนาจะไป  แตยังทําบาปที่พอจะไปเกิดในนรกหรือ 
เดียรัจฉานได  กห็นีไมพน.  ทางมนุษย  เปนทางปรารถนาจะตอง 
ประพฤติธรรมของความเปนมนุษย  มีมาก  มีศีล ๕ เปนตน  ทาง 
สวรรคอันจะตองบําเพ็ญบุญกิริยาทั้ง ๓ คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  ปฏิบัติ 
ไดแกขอปฏิบัติทั้งปวงและมรรคมีองค ๘ ดวย  ทางนิพพานก็คือทาง 
ปฏิบัตินั่นเอง.  ทางดังพรรณนามาจะพึงรูพึงเห็นไดดวยปญญา 
ดวยประการฉะน้ี. 
                        ๑๒๘.  สสฺุสูส  ลภเต  ปฺ.  [ ๒๕๘ ] 
                                   ฟงดวยดี  ยอมไดปญญา. 
        รางกายของคนเปนไปตางกัน  เชน  บางคนสูง  บางคนตํ่า  บาง 
คนขาว บางคนดํา  บางคนพิการมาแตกําเนิด  บางคนมาพิการเม่ือ 
ตอมา.  รางกายเปนไปอยางหน่ึง  จะประสงคแกไขใหเปนไปอยางอ่ืน 
ตามประสงค  ทําอยางไรเสียก็ไมไดเปนอันขาดทีเดียว  มัวหลงแกเรื่อง 
เหลาน้ีอยูก็เปลืองความคิดเปลาท้ังน้ัน.  ก็ถาปญญานั้นถาไมมีอาจใหมี 
ข้ึนได  ถามีนอย  อาจใหมีมากและใหเจริญยิ่งจนถึงท่ีสุดก็ได.  มีเหตุ  
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กอใหเกิดปญญาหลายประการ  เชนในกระทูนี้วา  ฟงดวยดียอมได  
ปญญา  ดังนี ้ ก็หมายความวา  การฟงน้ีเปนเหตุใหไดปญญาประการ ๑ 
การฟงน้ัน  คือฟงหรือวาอานเรื่องที่แสดงศิลปวิทยาหรือธรรมปฏิบัติ 
ถาเปนแตสักวาฟง  ไมสังเกตไมกําหนดจดจํา  ก็หาคอยใหไดปญญา 
จริง ๆ ไม.  โบราณาจารยกลาววา  สุ.  จิ.  ป.ุ  ล.ิ  คือ  สุตะ  ฟง 
จินตะ  คิด  ปุจฉา  ถาม  ลิขิต  เขียน.  คือ  สดับแลวตองคิดดู  ถา 
ไมเขาใจตองถามใหไดความ  ไดความเขาใจแลวตองจดจําไวเปน 
ลายลักษณอักษร  หรือจดจารึกไวในใจไมลืมไดยิ่งดี. 
        เหลาน้ีเปนเหตุใหไดปญญา  สมกับกระทูนี้วา  ฟงดวยดี  คือไม 
สักแตวาฟงแลวยอมไดปญญา. 
                          ๑๒๙.  ปฺาย  ปริสุชฺฌติ.  [ ๒๖๐ ] 
                                 คนยอมบริสุทธิ์ดวยปญญา. 
        คนผูเกียจครานชําระขัดสีรางกาย  ทิ้งไวจนรางกายเศราหมอง 
เหม็นสาบ  ยอมเปนที่สะอิดสะเอียนแหงคนอ่ืนเม่ือเขาใกลสักปานใด 
แมโดยเจาตัวจะประพฤติจนเคยจนทนได  ก็ไมนาเกลียดนาชังไปย่ิงกวา 
คนที่ทําใจใหเศราหมองดวยราคะโทสะโมหะ  ใคร ๆ คงตองชัง  สวน 
เจาตัวก็คงรูสึกวาไมดีเหมือนกัน  แตหาชําระใหหมดจดไม  ก็เพราะไร 
ปญญา.  ก็บคุคลทําใจใหบริสุทธิ์ไดบางครั้งบางคราวหรือตลอดไป  ก ็
เพราะปญญา.  อาศัยความเปนจริงอยูดังน้ีนั่นเอง  สมเด็จพระ-  
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อนาวรณญาณจึงตรัสวา  ปฺาย  ปริสุชฺฌติ  คนยอมบริสุทธิ์ดวย  
ปญญาดังน้ี  ดังมีในกระทูนี้  ซึ่งจะอธิบายอีกก็ซ้ําความท่ีพรรณนามา 
แลวน้ีเอง. 
             ๑๓๐.  ปฺา  หิ  เสฏา  กสุลา  วทนฺติ.  [ ๒๖๑ ] 
                    คนฉลาดกลาววาปญญาแล  ประเสริฐสุด. 
        เคยเปนปญหากัน  พวกหนึ่งวาทรัพยประเสริฐ  พวกหน่ึงวา 
ปญญาประเสริฐ.  ตามท่ีพิจารณาโดยรอบคอบเห็นวา  ปญญาประเสริฐ 
สุดไมมีสิ่งใดเทียม  อยาวาแตจะเปรียบกับทรัพยเลย.  ปญญามีทรัพย 
จึงมี  ปญญาเปนเหตุใหเกิดทรัพย  มีทรัพย  แตปญญาไมมี  ทรพัยก็ 
ไมอยูไดกี่มากนอย  ทานมัยบุญกิริยาเปนเหตุใหเกิดโภคทรัพย  เชน 
ทานพรรณนาวา  ใหทานดวยตัว  ไดรบัผลคือไดโภคสมบัติ  ชกัชวนให 
คนอ่ืนใหทาน  ไดรับผลคือบริวารสมบัติ  ทําแตอยางใด  ไดผลแต 
อยางนั้น  ทําทั้ง ๒ อยาง  ไดรับผลท้ัง ๒ อยาง  นี้จะไมวาทรัพยเปน 
ผลของทานหรือ  ไมผิดเลย  คนใหทานดวยเหตุอะไร  ใหดวยศรัทธา 
เชื่อกรรมเชือ่วิบาก  ศรัทธามีข้ึนไดดวยอะไร  ดวยปญญา.  ปญญา 
เปนเหตุใหมีทรัพยสมบัติ ๆ ไมเปนเหตุใหมีปญญา  โภคสมบัติกลับจะ 
ทําใหเส่ือมปญญาเสียอีก  อันที่จริงทรัพยสามัญ  เชน  เงินทอง  สัตว 
พาหนะและปศุสัตวที่เลี้ยงไว  ก็เรียกวาทรัพย  ปญญาก็เรียกวาทรัพย  
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แตปญญาเปนอริยทรัพย  ดีกวาทรัพยสามัญ  ตามท่ีกลาวมานี้ทําให  
สันนิษฐานวา  มติของพวกวาทรัพยประเสริฐเปนมติอันเขลา  มติ 
ของพวกวาปญญาประเสริฐเปนมติอันฉลาด.  เหตุดังน้ัน  อรรถาธิบาย 
นี้สมกับสุภาษิตที่ต้ังเปนกระทูขางตนทุกประการแล. 
                      ๑๓๑.  ปฺาชีวี  ชีวิตมาหุ  เสฏ.  [ ๒๖๒ ] 
             ปราชญกลาวผูเปนอยูดวยปญญา  วาเปนอยูประเสริฐสุด. 
        บุคคลมักตองการใหอายุยืนเปนขอสําคัญ  เมื่อไดสดับคําสอนใน 
พระพุทธศาสนา  ก็รูสึกวาไมสําคัญ  ชีวิตเปนไปอยูดวยความโงเขลา 
เอาตัวไมรอด  หรือดวยความฉลาดอาจเอาตัวรอดได  นี้เปนขอสําคัญ 
ที่สุดที่ควรจะรูสึก  บุคคลเปนอยูดวยไรปญญา  แมมีอายุยืนอยูถึงรอยป 
ในระหวางกาลเทาน้ันหาประโยชนอันใดก็ไมมี  จะประเสริฐอะไร  ถา 
เปนอยูดวยปญญา  แมมีอายุเปนไปไมกี่ป  ในระหวางกาลเทาน้ัน 
เต็มไปดวยประโยชน  ชีวิตเปนไปดวยปญญาน้ีประเสริฐจริง ๆ. 
สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงเห็นอานุภาพของปญญาวา  ทําชีวิตของ 
บุคคลผูมีปญญามิใหไรประโยชนแกนสาร  จึงตรัสสอนวา  ปฺาชีวี 
ชีวิมาหุ  เสฏ  ปราชญกลาวผูเปนอยูดวยปญญา  วาเปนอยูประเสริฐ 
สุด  ดังนี้. 
                  ๑๓๒.  สากจฺฉาย  ปฺา  เวทิตพฺพา.  [ ๒๖๕ ] 
                            ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา.  
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        เปนแตนิ่ง ๆ อยู  อยางที่เขาเรียกวาคมในฝก  ไมอาจรูไดวามีปญญา  
หรือหาปญญามิได.   ถาลงไดสนทนากันแลว  ก็อาจรูไดวามีปญญา 
เพราะคําพูดของบุคคลทุกคน  สอใหรูวาโงหรือฉลาด  มีปญญาสามารถ 
ในสิ่งไหน  หรือในทุกสิง่  ถนัดทางโลก  หรือทางธรรม  กระทู 
๑๙๙, ๑๑๑, ๑๓๒  วาดวยทดลองตามที่กลาวมาแลว  ถานอยหนก็ไม 
คอยแน  ยิ่งมากหน  หรือจนนับหนไมถวน  ก็ยิ่งรูละเอียดและ 
แนนอน. 
           ๑๓๓.  ตถตฺตาน  นิเวเสยฺย  ยถา  ภูริ  ปวฑฺฒติ.  [ ๒๖๖ ] 
       ปญญายอมเจริญดวยประการใด  ควรต้ังตนไวดวยประการนั้น. 
        บุคคลเขลาปรารถนาต้ังตัว  เพ่ือไดลาภยศสรรเสริญและสุข  แต 
ก็ต้ังตัวไมได  เพราะไมรูวาต้ังตัวไดดวยปญญา  และลาภยศสรรเสริญ 
และสุขนั้นเกิดแตปญญา.  เมื่อต้ังตัวดวยมาทํากิจการอยางหน่ึงอยางใด 
ใหเปนไดดวยปญญา  ก็เปนอันต้ังตัวได  ลาภยศเปนตน  ก็เกดิข้ึนเอง 
เพราะฉะนั้น  ควรตรวจดูวาปญญายอมเกิดทวีข้ึนดวยอยางใด  ก็พึง 
ต้ังตัวไวดวยอยางนั้น.  ตามท่ีบรรยายมานี้  ก็สมกบักระทูนี้. 
                           ๑๓๔.  ปฺ  นปฺปมชฺเชยฺย.  [ ๒๖๗ ] 
                                      ไมควรประมาทปญญา.  
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        อยาดูหม่ินปญญาของตนวามีเต็มเปยมแลวเปนตน  และอยาดู  
หม่ินปญญาของคนอ่ืนวาตํ่าสูปญญาตนไมไดเปนตน  ถาดูหม่ินปญญา 
เสียดังนี้แลว  อยาหวังความเจริญแหงปญญาเลย  มีแตความเสื่อมถาย 
เดียว  เมื่อความเจริญแหงปญญาไมมี  มีแตความเสื่อมแหงปญญาแลว 
ประโยชนในปจจุบันก็ขาด  ประโยชนในชาติหนาก็ไมมี  ประโยชน 
อยางยิ่งคือพระนิพพานก็ยิ่งแลไมเห็นทีเดียว.  ประมาทปญญาใหโทษดัง 
แสดงมา  สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสวา  ปฺ  นปฺปมชฺเชยฺย  ไม 
ควรประมาทปญญา  ดังนีแ้ล. 
                          ๑๔.  ปมาทวรรค  คือ  หมวดประมาท 
                         ๑๓๕.  ปมาโท  มจฺจุโน  ปท.  [ ๒๖๘ ] 
                           ความประมาทเปนทางแหงความตาย. 
        ความเลินเลอตอโรคภัยไขเจ็บ  ไมรูจักรักษาตัว  จึงเปนทางแหง 
ความตาย  ความระเริงหลงทําแตบาปหยาบชา  ก็เปนทางแหงความ 
ตายเหมือนกัน.  ถาไมเลินเลอ  คอยกดีกันอันตรายท่ีถึงตาย  บางอยาง 
ก็ไมตาย  แตอันตรายแหงชีวิตมีมากหลาย  หากไมเลินเลอทุกอยางไป 
ก็ไมพนตาย  ตองตายเหมือนกัน  ไมระเริงหลงในการทําบุญ  ในการ 
ละบาป  ก็ตองตายเหมือนกัน  สมเด็จพระทศพลตรัสวา  อปฺปมาโท 
อมต  ปท  ความไมประมาทเปนทางไมตาย  แตเห็นตายเหมือนกัน  คือ  
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พระขีณาสพผูไมประมาทแลวทานก็ตาย  คือ  ที่เรียกวานิพพานเหมือน  
กัน.  ไดความวา  ความประมาทหรือความไมประมาทก็ทําใหคนตาย 
อยางเดียวกัน  เพราะฉะน้ัน  จะประสงคอยางไร  ถึงจะตรงกับ 
พุทธภาษิตน้ี  เขาใจวา  ความประมาทเปนทางแหงความตายอยูร่ําไป 
คือตาย ณ ชาตินี้  และตายแลวก็จะตองเกิดแลวตายอีกตอ ๆ ไป.  ความ 
ไมประมาทเปนทางไมตาย  คือในชาตินี้จําตองตาย  เพราะเปนผลของ 
ความประมาทท่ีมีมาเกากอน  แตตายในชาตินี้แลว  ไมเกิดไมตายอีกตอ 
ไป.  อีกอยางหน่ึงประมาท  (ตัณหา)  เปนเหตุ,  มฤตยู  (ทกุข) 
เปนผล,  อัปปมาท  (มัคค)  เปนเหตุ,  อมตะ  (นิพพาน)  เปนผล. 
เหตุผลตอนหลังเกิดข้ึนแลว  เหตุผลตอนกอนก็ไมมี  ความประมาท 
เปนทางแหงความตาย  มีความดังน้ี. 
                         ๑๓๖.  ปมาโท  รกฺขโต  มล.  [ ๒๖๙ ] 
                           ความประมาทเปนมลทินของผูรักษา. 
        ผูรักษาโค  ปลอยใหโคไปลงทาน้ําท่ีไมเคยลง  จระเขก็จะกัดโค 
ตาย  หรือปลอยใหโคลงไปกินขาวในนาของคนอ่ืน  กถ็ูกปรับใชคาขาว 
เสียหาย.  ทําการในหนาท่ีของตน  ไมระวังรักษาใหเปนไปตามขอ 
บังคับ  ก็ถูกตําหนิ  ลดเงินเดือน  ถูกไลออก.  ผูรักษาศีลไมมีสังวร 
ปลอยตามแตจะเปนไป  ศีลก็เศราหมอง  หรือจนถึงศีลขาด  เหลาน้ี 
เปนตน  เพราะผูรักษานั้น ๆ เลินเลอหาสติมิได  จึงตองเสียทรัพย  
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มีความผิด  มีความเศราหมอง  อันเปนโทษแตละอยาง  ซึ่งรวมเรียก  
วามลทิน  เพราะฉะนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  ปมาโท 
รกฺขโต  มล  ความประมาทเปนมลทินของผูรักษา. 
                        ๑๓๗.  เย  ปทตฺตา  ยถา  มตา.  [ ๒๗๐ ] 
                             ผูประมาทแลวเหมือนคนตายแลว. 
        คนตายแลวไมรูสึกอะไร  มีแตเนาเปอยแตกกระจัดกระจายไป 
เหมือนทอนไมทอนฟนท่ีทิ้งกรําแดดกรําฝนอยู  มีแตจะผุเสียหายไป 
ฉันใด  คนประมาทแลว  ก็มีแตจะกอกรมทําบาปหยาบชา  ตัดประโยชน 
ชาติหนาไปเสียหมด  มชีวิีตก็สักแตวาหายใจเขาออกเทาน้ัน  ก็ฉันนั้น. 
สมเด็จพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา  ผูประมาท 
แลวเหมือนคนตายแลว. 
        อธิบายในกระทู ๑๓๕  กับกระทู ๑๓๗ นี ้ และกระทู ๑๐  และ 
กระทู ๑๒ นัน้  ควรนําไปหรือนํามาประกอบกันเขาตามควร. 
                                ๑๕.  ปาปวรรค  คือ  หมวดบาป 
     ๑๓๘.  มลา  เว  ปาปกา  ธมฺมา    อสฺมึ  โลเก  ปรมฺหิ  จ.  [ ๒๗๑ ] 
                           บาปเปนมลทิน  ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอ่ืน. 
        โกธะ  โกรธ  มักขะ  ลบหลูคุณทาน  อิสสา  ริษยา  มัจฉริยะ 
ตระหน่ี  มายา  มารยา  สาเถยยะ  มักอวด  มุสาวาทะ  พูดปด  ปาปจฉา  
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มีปรารถนาลามก  มิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิด  ตัวบาปธรรมเหลาน้ีจัดวาเปน  
มลทิน.  หรอืตัวมลทินนั่นเอง.  ภาชนะที่สนิมจับเขาตองขัดสีให 
สุกใส  ถาท้ิงไวมันก็กินภาชนะผุเสีย  ใชการไมได  บุคคลปลอยใหบาป 
เหลาน้ีจับติดสันดาน  ก็มแีตจะเสียผูเสียคน  จําเปนตองหาอุบายขัดสีให 
ได.  เมตตา, กตัญู, มุทิตา, ทาน, อาชชวะ, ความซ่ือตรง. อัตตัญุตา 
ความรูตน, สัจจะ, อัปปจฉา มีปรารถนานอย (หรือไมปรารถนา), 
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ, เหลาน้ีเปนเหมือนนํ้า หรือเครื่องขัด  สําหรับ 
ลางขัดสนิมเหลาน้ันเฉพาะกัน ๆ.  อนึ่ง  ไตรลักษณเปนยาวิเศษ  สําหรับ 
ลางมลทินทั้งหมด. 
                          ๑๓๙.  ทกฺุโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย.  [ ๒๗๗ ] 
                               ความส่ังสอนบาป  นําทุกขมาให. 
        ความส่ังสมข้ึนแหงบาป  เปนเหตุ,  นํามาซึ่งทุกข  เปนผล. 
ความส่ังสมข้ึนแหงบาป  ไดแกกิริยาที่ทําบาปคราวละมากบาง  นอยบาง 
บาปประเภทเดียวกันบาง  ตางประเภทกันบาง.  ความส่ังสมดังนี้  ม ี
อุปมาเหมือนภาชนะเปดปากตั้งไวกลางหาว  ฝนตกทีละเม็ดสองเม็ด 
หรือทีละมากกวาน้ัน  หลายครั้งมากคราวเขา  ภาชนะนั้นก็เต็มดวยนํ้าฝน 
บาปก็เชนนั้น.  อาจเปนเหตุใหญโตนําความทุกขมา.  [ ถาความนอยแก 
บาปเติมลงอีก  ยกทุจริตมาแกนั่นแหละ.]  เพราะฉะนี้  สมเด็จพระผูมี-  
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พระภาคจึงตรัสเตือนวา  มาวมฺเญถ  ปาปสฺส  น  มตฺต  อาคมิสฺสติ  
บุคคลอยาพึงดูหม่ินบาปวา  พอนับพอประมาณ  จักไมมาอํานวยผล 
แกเรา  ดังนี้. 
                         ๑๔๐.  ปาปาน  อกรณ  สุข.  [ ๒๗๘ ] 
                                การไมทําบาป  นําสุขมาให. 
        การไมทําบาปเปนเหตุ  ใหเกิดสขุเปนผล.  อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
หรือทุจริต ๓  ควรชกัมาเปนอธิบายของบาป.  สขุกายสุขใจ  ทั้งในภพนี้ 
ภพหนา  ควรชักตัวอยางในกุศลกรรมบถขอ ๑ หรือทุจริตขอ ๑ มาวา 
ถาทําลงไดทุกขภัยอยางไร  ถาเวนได  จะไดสุขอยางไร. 
                         ๑๔๑.  ปาป  ปาเปน  สกุร.  [ ๒๗๙ ] 
                                ความชั่วอันคนชั่วทํางาย. 
        อธิบายเทียบกระทู ๑๕ - ๑๖. 
                        ๑๔๒.  ปาเปน  น  รมตี  สุจิ.  [ ๒๘๐ ] 
                             คนสะอาดไมยินดีในความชั่ว. 
        คนสะอาด  หมายเอาสะอาดภายใน  คือใจบุญ  ยอมไมยินดีในบาป 
ชักขอ ๑๔๐  มาเปนอานิสงสก็ได.  
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                        ๑๔๓.  นตฺถิ  ปาป  อกุพฺพโต.  [ ๒๘๔ ]  
                                     บาปไมมีแกผูไมทํา. 
        คนไมทําบาป ๆ ก็ยอมไมมีแกเขา.  ก็แตคนไมทําบาปอยางใด 
บาปอยางนั้นก็ยอมไมมีแกเขา.  คนไมทําบาปนอยมากเทาใด  บาป 
เทาน้ันก็ยอมไมมีแกเขา.  คนไมทําบาปท้ังหมด  บาปท้ังหมดก็ยอมไมมี 
แกเขา.  แกบาปมาเปนตัวอยาง  ชักอกศุลกรรมบถมาก็เหมาะ  คนไม 
ทําบาปคืองดเวนจากอกุศลกรรมบถแลว  บาปคืออกุศลกรรมบถก็ยอม 
ไมมี.  บาปคืออกุศลกรรมบถไมมีแลว  จะไดผลดีอยางไร  ตองแสดง 
อานิสงสของการละเวนอกุศลกรรมบถ ๑๐  เปนอยาง ๆ  ทําใหคนเปน 
อันมากรักใคร  ตลอดจนสัตวเดียรัจฉาน  ดวยเปนคนใจดีมีเมตตากรุณา. 
เปนที่ไววางใจในเรื่องเงินทองไมตองระแวงฉอ  ฝากครอบครัวใหชวย 
ดูแล  และเขานอกออกในไดสนิทสนม  พูดคําไรเปนหลักฐานเปนที่เชื่อ 
ถือได.  อาจเปนมิตรสมานน้ําใจกันมั่นคงไมตองสดับถอยคําท่ีระคายหู 
มีแตควรด่ืมไวในใจ.  คําพูดของเขาลวนแตคนอ่ืนไดฟงแลว  รบัรองวา 
ประกอบดวยสารประโยชนอันชักนําใหดี.  ทําใหคนอ่ืนเลี้ยงเขางาย. 
ไมตองระแวงเขาทําราย.  ไดรับความยุติธรรมจากเขามาก. 
         ๑๔๔.  นตฺถิ  อการิย  ปาป    มุสาวาทิสฺส  ชนตฺุโน.  [ ๒๘๖ ] 
                  คนมักพูดมุสา  จะพึงไมทําความชั่ว  ยอมไมมี. 
                                     (นัย-แหงพุทธภาษิต) 
        คนมักพูดมุสา  สอใหเห็นวา  ที่เขาจะไมทําบาปเลยไมมี  แตไมใช  
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จะเหมาเขาวา   เขาจะไมทําบุญบางเลยก็หามิได  คนมักพูดมุสาคง  
ทําบุญบาง  แตคงนอย  และคงเปนบุญอยางตํ่า ๆ งาย ๆ บุญอยาง 
สูง ๆ ยาก ๆ นาจะไมทําเสียเลย   เพราะถาทําบุญอยางสูง ๆ ยาก ๆ 
ไดแลว  ไฉนมักชอบมุสา  ซึ่งเปนบาปจัดวาอยางตํ่าเลา  บาปอยางหนัก 
คืออนันตริยกรรมคนพูดปดก็อาจทําได เชนฆาบิดาเสียแลวก็เชื่อใจเสียวา 
อยาสารภาพก็แลวกัน  แสดงใหเห็นวาตัวไมไดฆา  กถ็ากรรมยงัไมให 
ผลในปจจุบันก็พนราชทัณฑไปได.   คนมักพูดปดยอมเปนที่รังเกียจ 
ไมคอยมีใครเชื่อถือและคบกันเปนมิตรเปนตน. 
        นัย-แหงพระพุทธภาษิตน้ี  สอใหเห็นตรงกันขามอีกวา  คนพูดจริง 
จะพึงเชื่อไดวาคงทําบุญแททีเดียว.  แตบาปท่ีผูนั้นละสิ้นเชิงแลว  คือ 
เปนพระอรหันตแลว  กไ็มทําเลย  ถาต้ังแตพระอริยเจาเบื้องตํ่า  แตนั้น 
ลงมาจนถึงสามัญชน  ยังละบาปเหลาใดไมได  ก็ยงัจะทําบาปเหลาน้ัน 
อยูบาง.   แตคงไมปดวาละไดแลวดวยประการทั้งปวง  หรือบางอยาง 
ที่จะยังละไมไดก็ไมปดวาละได  คนพูดจริงยอมเปนที่เชื่อถือควรคบเปน 
มิตรเปนตนได.  
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                              ๑๖.  ปุคคลวรรค  คือ  หมวดบุคคล  
                    ๑๔๕.  น  อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ.  [ ๒๙๓ ] 
                                บัณฑิตยอมไมแสดงอาการข้ึนลง. 
        ทรัพยสมบัติ  เกียรติยศ  อิสริยศกัด์ิ  ความสรรเสริญเยินยอ 
เกษมสุขสําราญ  เหลาน้ียอมมีเวลาเจริญ  เวลาเสื่อมถอยอยูเนือง ๆ 
ที่จะคงทนไมเปนอยางนั้นหามิได  เพราะเปนวิปริณามธรรม  บัณฑิต 
คิดเห็นอยูอยางนี้เปนปกติ  ถึงคราวเจริญหรือเส่ือมแหงทรัพยสมบัติ 
เปนตน   ก็ไมยินดีและเสียใจ   มีอัธยาศัยคงที่อยูไมหว่ันไหว 
ดุจภูเขาศิลา  ไมสะเทือนไหวเพราะกระทบลมอันมาแตอัฏฐทิศฉะน้ัน. 
เมื่อกลาวถึงบัณฑิตสามัญชนตํ่าลงมา  ยังมียินดีเสียใจอยู  ถึงกระน้ัน 
ก็อยูแตในใจ  ไมถึงแสดงวิการกายวาจาใหปรากฏวาดีใจเสียใจจนนาชัง. 
ตามท่ีแสดงมานี้  ชื่อวาบัณฑิตไมแสดงอาการข้ึนลง. 
                          ๑๔๖.  ทลฺุลโภ  ปรุิสาชฺโ.  [ ๒๙๕ ] 
                                   บุรษุอาชาไนย  หาไดยาก. 
        บุรุษอาชาไนย  ที่วาหาไดยาก  เพราะตองกอสรางบารมีธรรม 
มามาก  บารมีธรรมนั้น  คือหม่ันเขาใกลสากัจฉาไตถามบาปบุญคุณโทษ 
ประโยชนไมใชประโยชน  ตอสมณพราหมณผูรูพิเศษเนือง ๆ หม่ัน 
ต้ังใจสดับสัทธรรม  หม่ันพิจารณาสัทธรรมน้ัน  ใครครวญจับเหตุผล. 
เมื่ออบรมบารมีธรรมเหลาน้ีมามากหลายชาติ  จึงสามารถเปนบุรุษ  
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พิเศษเขาใจอะไรไดฉับพลัน  แมในชาตินี้ถาหมั่นอบรมเชนนั้น  ก ็ 
อาจใหรูอะไรไดพลันตามควรเหมือนกัน.  เพราะจะทําไดดังวามานี้ 
เปนการยาก  เมื่อเชนนี้จึงมีการเกิดดื่นแตบุรุษสามัญ  บรุุษอาชาไนยมี 
เกิดนอยท่ีสุด  จึงวาหาไดยาก  ชางอาชาไนย มาอาชาไนย อุสภอาชาไนย 
วาหายาก  ยังไมเทาบุรุษอาชาไนยหาไดยากกวาเปนไหน ๆ  สตัว 
อาชาไนยท้ัง ๓ นั้น   สูบรุุษอาชาไนยไมได  บุรุษอาชาไนยเกิด 
ในสกุลสูง  มีสกุลกษัตรยิเปนตน  เพราะฉะนั้น  บุรุษอาชาไนย 
มักเปนขัตติยชาติเปนตน  หาเปนสามัญไม   หากคนสามัญจะเปน 
บุรุษอาชาไนยได ก็ยอมมีปาฏิหาริยสอใหเห็นวาจักไดเปนกษัตริย 
มหาศาลตนวงศ.   บรุุษอาชาไนยเห็นปานนี้  เมื่อเปนพระราชา 
มหากษัตริยปกครองประชาราษฎรโดยยุติธรรม   เมื่ออกบรรพชา 
อุปสมบทก็บริบูรณดวยคุณธรรมอยางดีที่สุด  และปกครองคณะสงฆ 
ทั่วไปในยุคน้ัน ๆ. 
                    ๑๔๗.  ทนฺโต  เสฏโ  มนุสฺเสสุ.  [ ๒๙๗ ] 
                   ในหมูมนุษย  ผูฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด. 
        การฝกฝนจัดตามทวารก็เปน ๓ คือ  ฝกฝนกาย  ไดแกฝกหัด 
มรรยาทใหเรียบรอย ๑  ฝกฝนวาจา  ไดแกฝกหัดพูดแตถอยคําท่ีจริง 
ไมหยาบ  ไมสอเสียด  ไมเหลวไหล  ใหเปนถอยคําไพเราะ ๑  ฝกฝน 
ใจไมใหละโมบ  มีเมตตาจิต  คิดแตชอบ ๑.   จัดตามอินทรียเปน ๖ 
คือ  ฝกจักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  ใจ  ใหเปนแตสําเร็จกิจน้ัน ๆ  
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ไมใหยินดียินราย.  เชนจักษุเห็นรูปก็ใหสําเร็จกิจของการเห็นไมใหเกิด  
ยินดียินรายข้ึน.   ในมนุษยทั้งหลาย  ชนผูฝกดังกลาวมาแลว 
เปนผูประเสริฐสุด. 
                       ๑๔๘.  มหาการุณิโก  นาโถ.  [ ๒๙๘ ] 
             ทานผูเปนที่พ่ึง  ประกอบดวยกรุณาใหญ.  (สวดมนต) 
        มหากรณุา  ไดแกความเอ็นดูมาก  หรือความสงสารมาก. 
ทานผูเปนที่พ่ึงของผูที่หวังพ่ึงทาน  ยอมมีอัธยาศัยประกอบดวยกรุณา 
ใหญในเขา.  ทานผูเปนที่พ่ึงนั้น  ยอมเปนที่พ่ึงของผูนั้น ๆ ตามสามารถ 
ของทาน  เมื่อทานเห็นผูพ่ึงทานตกทุกขไดยาก  กช็วยเหลือใหเขาพนทุกข 
ดวยนํ้าใจเต็มไปดวยความกรุณาใหญ.  ผูตกทุกขไดยากเพราะเจ็บไข 
หรือผูอ่ืนเบียดเบียน  หรือขัดสนเพราะภัย  เชน  อัคคีภัย  อุทกภัย 
โจรภัย  ถาทานสามารถทานก็ชวยเหลือ  เมื่อชวยอยางไรก็ไมได  ก็คง 
มีอยูแตน้ําใจท่ีหวังใหเขาพนทุกขนั้น.  ผูตกทุกขไดยากเพราะราชภัย 
คือประพฤติผิดตอกฎหมายจะตองรับราชทัณฑ  เม่ือทานชวยแบงเบาได 
ทานก็ชวย  เมื่อชวยไมไดเลย  ทานกไ็มชวย  คงมีแตใจกรุณา 
ผูตกทุกขไดยากเพราะประพฤติทุจริตผิดอยางอ่ืน ๆ ก็นัยนั้น  ตามท่ีได 
พรรณนามาสอใหเห็นวา  ผูพ่ึงทาน  ประพฤติดีแลวเปนพ่ึงทานไดโดย 
แนนอน  ถาประพฤติชั่วแลวยากท่ีจะพ่ึงทาน  แตฝายทานผูเปนที่พ่ึง 
ยอมมีกรุณาใหญเสมอไปในผูที่พ่ึงทาน. 
        แตนี้จะไดพรรณนาถึงสมเด็จพระโลกนาถเจา  ผูเปนที่พ่ึงของ 
สัตวโลกท่ัวไปมิไดเลือกหนา  พระองคประกอบดวยมหากรุณา  ทรง  
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พิจารณาเห็นสัตวโลกลวนของอยูในทุกข  หาสุขมิไดทั้งน้ัน  จึงทรง  
พระอุตสาหะแสดงธรรมใหสัตวโลกดําเนินตาม  ผูใดประพฤติตาม 
จนเห็นผล  ก็ชื่อวาพระองคเปนที่พ่ึงของผูนั้น  และผูนั้นไดรับพระมหา 
กรุณาแตพระองคเต็มที่  ถาผูใดไมประพฤติตามพระโอวาท  ผูนั้น 
ก็ชื่อวาพ่ึงพระองคไมได  และไมไดรบัพระมหากรุณาโดยปรากฏงาย. 
ตามท่ีกลาวมาน้ี  มิใชวาพระองคเปนที่พ่ึงและมีพระมหากรุณาแกผูไม 
ปฏิบัติตามพระโอวาทไมได   พระองคเปนที่พ่ึงและมีพระมหากรุณา 
แกสัตวทั่วไป  ไมวานับถือปฏิบัติตามพระโอวาท  หรือไมนับถือ 
ไมปฏิบัติตามพระโอวาท  แตหากผูนับถือปฏิบัติตาม  และผูไมนับถือ 
ไมปฏิบัติตาม  ไดรับผลตางกันเอง. 
                          ๑๔๙.  นย  นยติ  เมธาวี.  [ ๓๐๐ ] 
                     คนมีปญญา  ยอมแนะนําทางที่ควรแนะนํา. 
                               (ของอกิตติบัณฑิตดาบส) 
        คนมีปยยายอมมีคุณธรรมในสันดาน   และยอมประกอบดวย 
เมตตากรุณาในผูอ่ืน  จึงแนะนําผูอ่ืนแตสิ่งท่ีควรแนะนํา  คือส่ิงท่ีผู 
สดับรับประพฤติตามแลว  มีแตวุฒิสิริสวัสดิ์ทุกประการ  ไมแนะนํา 
พร่ําสอนผูอ่ืนในสิ่งท่ีไมควรแนะนําพร่ําสอน  คือสิ่งท่ีผูสดับรับปฏิบัติ 
แลวจะถึงความพินาศตาง ๆ.  บุคคลผูมีปญญาเต็มเปยม  หาประพฤติ 
แตประโยชนตนฝายเดียวไม  ยอมมีอัธยาศัยกอปรไปดวยกรณุาในผูอ่ืน  
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จึงแนะนําพร่ําสอนแตสิ่งท่ีควรแนะนําพร่ําสอนดังกลาวมา.   บุคคลผู  
แสวงหาความชอบแกตนควรไปมาหาสูทาน  คอยสดับรับโอวาทของทาน 
แลวจําทรงไว  แลวปฏิบติัตาม  ก็จะถึงความเจริญถายเดียว  ไมมีความ 
เสื่อมแตอยางหน่ึงอยางใดเลย. 
                  ๑๕๐.  น  กามกามา  ลปยนติฺ  สนฺโต.  [ ๓๐๔ ] 
                          สัตบุรุษ  ไมปราศรัยเพราะใครกาม. 
        อัธยาศัยของสัตบุรุษไมใครตอกามารมณ  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  และบนร่ําพิไรถึงเมื่อคราวไมเปนไปสมประสงคหรือ 
คราวพิบัติมาถึง.  ยอมมีสติทราบชัดธรรมดาวา  กามารมณนั้นมีแลว 
ก็หาไม.   อสตับุรุษผูหาสติมิไดนั่นแล  ยอมรกัใคร  และปริเทวะ 
เมื่อคราวพิบัติหรือคราวไมไดดังประสงค. 
                 ๑๕๑.  สนฺโต  น  เต  เย  น  วทนฺติ  ธมฺม.  [ ๓๐๕ ] 
                          ผูใดพูดไมเปนธรรม  ผูนั้นไมใชสัตบุรุษ. 
        คําวา  พูดเปนธรรม  กินความกวางอยู  กลาวแตหัวใจก็คือพูด 
ตามเปนจริงอยางไร  มีหลักฐานเปนทิฏฐานุคติ  และรูจักกาละเทศะ 
วาควรจะพูดหรือไม.  พูดประกอบดวยลักษณะดังน้ี  ชื่อวาพูดเปนธรรม. 
บุคคลพูดไมเปนธรรมดังน้ัน  ชื่อวาไมใชสัตบุรุษ  คือเปนอสัตบุรุษ ๆ 
ก็ไดแกคนพาล.  เพราะฉะนั้น  บุคคลหวังความเจริญหาควรคบบุคคล  
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เชนนั้นไม  เพราะถึงวิสสาสะกันแลว  ไดสดับคนเชนนั้นพูดไม  
เปนธรรมเนือง ๆ ก็จะพลอยชอบพูดเชนนั้น  และนิยมประพฤติตาม 
ที่พูดนั้นบาง.  เพราะเสพคุนกับคนเชนนั้น  ก็จะเปนเหมือนคนเชนนั้น 
สมดวยพระมหาสมณสุภาษิตวา  ย  เว  เสวติ  ตาทิโส  คบคนใด 
ก็เปนเชนคนน้ันแล. 
                    ๑๕๒.  ทูเร  สนฺโต  ปกาเสนฺติ.  [ ๓๐๗ ] 
                          สัตบุรุษ  ยอมปรากฏในที่ไกล. 
        คุณธรรมของสัตบุรุษน้ันเลื่องลือแจงแกใจคนไดในที่ไกล.  ตอนี ้
อธิบายกระทู ๑๕๓ หรือ ๑๕๕. 
               ๑๕๓.  สพฺพาทิสา  สปฺปุริโส  ปวายติ.  [ ๓๐๙ ] 
                              สัตบุรษุ  ยอมขจรไปท่ัวทิศ. 
        อธิบายเทียบตามกระทู ๑๕๙. 
                         ๑๕๔.  อุปสนฺโต  สุข  เสติ.  [ ๓๑๐ ] 
                               ผูสงบระงับ  ยอมอยูเปนสุข. 
        สงบจากอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความ 
หลง  ความมัวเมา  ก็เปนสุขแตละอยาง ๆ.  สงบไดชั่วคราวบางครั้ง 
ก็เปนสุขชั่วคราวบางครั้ง  สงบไดตลอดกาลท้ังปวง  ก็เปนสุขตลอด 
กาลท้ังปวง.  
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                         ๑๕๕.  สตฺจ  คนฺโธ  ปฏิวาตเมติ.  [ ๓๑๑ ]   
                               กลิ่นของสัตบุรุษ  ยอมทวนลมไปได. 
        คุณสมบัติจัดวาเปนกลิ่นของสัตบุรุษ  ดีกวาคันธชาต  แมทวน 
ลมก็ไปได  เพราะชื่อเสียงของสัตบุรุษยอมขจรไปไดทั่วทิศ.  นับถือ 
บิดามารดา  ประพฤติยําเกรงในทานผูเจริญ  ต้ังอยูในกุศลกรรมบถ ๑๐ 
หรือในสัปปุริสธรรม  ๗  หรือธรรมอะไรท่ียิ่งกวานี้ก็ดี  กช็ื่อวาคุณ 
สมบัติของสัตบุรุษ. 
                            ๑๕๖.  อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ.  [ ๓๑๗ ] 
                     คนมีปญญาทราม  ยอมแนะนําทางท่ีไมควรแนะนํา. 
                                    (ของอกิตติบัณฑิตดาบส) 
        ธรรมดาคนมีปญญาทราม  คุณธรรมความดีในสันดานดูเหมือน 
จะไมมีเสียเลย  เพราะฉะน้ัน  คุณธรรมความดีซึ่งเปนธรรมควรแนะนํา 
ผูอ่ืนจะมีที่ไหน  จะมีความชั่วความเสีย  ซึ่งเปนโทษไมควรแนะนํา 
คนอ่ืน.  เพราะฉะนั้นคนมีปญญาทราม  ยอมแนะนําส่ิงท่ีไมควรแนะนํา  
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บุคคลผูมีวิจารณญาณแลว  ก็หานิยมเคารพรับคําแนะนําของคนมีปญญา  
ทรามไม.  คนมีปญญาทรามเหมือนกันนั่นแหละจะนิยมนับถือคําแนะนํา 
นั้น.  เพราะฉะนั้นเราท้ังหลายผูหวังความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัย 
อยาหูเบาเชื่อฟงคนโงเขลามาแนะนําพร่ําสอนเลยเปนอันขาด. 
                          ๑๕๘.  โจรา  โลกสฺมมิพฺพุทา.  [ ๓๒๓ ] 
                               พวกโจร  เปนผูลางผลาญในโลก. 
        พวกโจร  คือคนเหมือนกัน  แปลกแตนิสัยพวกโจรเปนอยางหน่ึง 
พวกไมใชโจรเปนอยางหน่ึง.  พวกโจรนิสัยใจคอดุรายมีศัสตราอาวุธ 
สําหรับรักษาตัว  มีความโลภจัด  คุมกันเปนพรรคพวก  ในเรือ่งเกา ๆ 
มักเลาวาพวกหนึ่งราว ๕๐๐ คน  แตเดี๋ยวน้ีราว ๕ คนก็จัดวาพวกโจร 
หาทรัพยเลี้ยงชีวิตทางคุมกันเขาปลนบานบาง  ต้ังอยูในทางเปล่ียว 
คอยจับคนเดินทางทํารายเอาทรัพยเสีย   ปลอยเจาของทรัพยไปบาง 
ฆาเสียบาง  ตีชิงเอาทรัพยตามแตจะไดทางใดบาง.  ขอวาผูลางผลาญ 
(เสนียด)  ในโลกน้ัน  เสนียดของพวกโจรอยางนากลัวไมนอย  คือ 
เจาหนาท่ีจับไดก็ถูกลงโทษจําในคุกมีกําหนดป  พนโทษก็มี  ประหาร- 
ชีวิตก็มี  ตามโทษานุโทษของเขา.  ระหวางที่เจาหนาท่ียังจับไมได  ก ็
เปนสุขเม่ือไร  ตองระวังตัวรอบดานตลอดกาลท้ังปวง.  ผูมีปญญา 
ยอมไมยินดีที่จะเขาเปนพวกโจร  และรับฝากซ้ือของพวกโจร  สมคบ 
อุดหนุนพวกโจร  เพราะเกรงจักพลอยเปนเสนียดไปดวย.  
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                          ๑๕๙.  สุวิชาโน  ภว  โหติ.  [ ๒๓๔ ]  
                                      ผูรูดี  เปนผูเจริญ. 
        ผูรูดีเปนผูเจริญ  ผูรูชั่วเปนผูเสื่อม  ตรงกันขามดังน้ี.  ผูรูด ี
ไดแกผูรูวิชา  ผูรูชั่ว  ไดแกผูไมรูวิชา.  วิชาทั้งสิ้นเปนของดี  นํา 
ความเจริญตามควรแกวิชาที่รูมาใหแกผูรู  นําความเสื่อมมาใหแกผูไมรู 
วิชาบาลอยางเชนวิชาทําปนเปนของไมดีไมใชหรือ.  ยืนยันวาวิชาทั้งปวง 
เปนของดี.  รูวิชาทําปนอยางวิเศษที่นิยมในครั้งน้ัน ๆ จําหนายได 
ทรัพยสินมาก.  มีโทษวาทําใหคนตาย  ของเสียหายน้ันหรือ  ผูรูวิชา 
นั้นไมไดทําใหคนตายใหของเสียหาย.  ควรจะปนวิชาเปนอยาง ๆ 
วิชาทางโลก  วิชาทางธรรม.  วิชาขางโลกจําตองมีบาปมีบุญมีดีมีเสีย 
จะใหเปนบุญเปนดีทั้งหมด  ไมใหบาปบางเสียบางไมได  ไมเหมือน 
วิชาขางธรรรมซ่ึงมุงแตละบาปบําเพ็ญบุญ  ทําดีละชั่ว.  จะขอกลาว 
การโลกสักเล็กนอย  พวกเราขมเหงเขากอนก็ถือวาไมดีผิดธรรมเนียม 
เขาขมเหงเรา ๆ จําตองสู  ถือวาไมดีผิดธรรมเนียม  การตอสูก็ตองมี 
เตรียมอยุพรอม  หาไมก็สูเขาไมได  ตองปลอยใหเขาขมเหงขางเดียว 
เตรียมฝกซอมรบใหชํานาญ  มีคนรบใหพอหวังได  เวลาสงบก็อยู 
ตามภูมิลําเนา  เวลาเรียกก็เรียกไดทันทวงที  มีอาหารบริบูรณ  เงินก็ 
เพียงพอ  ศัสตราอาวุธก็มีเหลือแหลทั้งอยางดี  มีเตรียมอยูพรอมดังนี้ 
ศัตรูก็ขยาดไมกลาดูถูก.  นี่แหละวิชาทําปนที่ทําไดเองไมมีใครสู  มใิช 
จะตองไปยิงใครตายเสมอไป  มีไวเปนเครื่องอุนใจ  บางทีจะไมไดยิง 
ใครเลยก็เปนได  นอกจากไมไดยัดลูก.  การโลกเพียงกลาวนี้ก็นิยมวา  
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ไมเสียหาย  กลับวาดีมีอํานาจเสียอีก.  ฝายผูปฏิบัติมุงทางธรรมก็มุง  
ไปทางหนึ่ง  เพราะธรรมกับโลกมีวิชาผิดกัน  ถาจะกลาวคลุกปนกันไป 
โลกบางธรรมบาง  คนก็จะประพฤติไมไดจริง.  เมื่อมุงทางโลก  ทํา 
ใหถูกทางโลก  เมื่อมุงทางธรรม  ทําใหถูกทางธรรมจึงจะดีแล. 
                          ๑๖๐.  ทวิุชาโน  ปราภโว.  [ ๓๒๕ ] 
                                        ผูรูชั่ว  เปนผูเสื่อม. 
        อธิบายเทียบกระทู ๑๕๙. 
                         ๑๖๑.  ธมมฺกาโม  ภว  โหติ.  [ ๓๒๖ ] 
                                    ผูชอบธรรม  เปนผูเจริญ. 
        สิ่งชอบหมายความท่ัวไป.  ผูปรารถนาสิ่งชอบเฉพาะส่ิงใดเปน 
ผูเจริญเฉพาะแตสิ่งน้ัน.  ผูปรารถนาสิ่งชอบท้ังหมด  เปนผูเจริญ 
ทั้งหมด  อีกอยางหนึ่ง  ผูปรารถนาสิ่งชอบฝายคดีโลก  ก็เปนผูเจริญ 
ฝายคดีโลก  ผูปรารถนาสิ่งชอบฝายคดีธรรม  ก็เปนผูเจริญฝายคดีธรรม. 
                           ๑๖๒.  ธมฺมเทสฺสี  ปราภโว.  [ ๓๒๗ ] 
                                     ผูชังธรรม  เปนผูเสื่อม. 
        อธิบายเทียบกับกระทู ๑๖๑.  
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                    ๑๖๓.  สกกฺตฺวา  สกฺกโต  โหติ.  [ ๓๒๘ ] 
                        คนทําสักการะ  ยอมไดรับสักการะ. 
                                  (ของเตมิยโพธิสัตว) 
        สักการะน้ัน  คือการกลาวยกยองอยางหน่ึงอยางใด  หรือการ 
ตกแตงส่ิงของอยางหน่ึงอยางใดใหเปนของกํานัล.   บุคคลสักการะเขา 
กอนจึงไดรับสักการะตอบโดยเล็กนอยกวา  หรือพอปานกัน  หรือยิ่ง 
กวา  บุคคลควรรับสักการะกอนน้ันทั่วไปไมวาใคร  ถาจะจัดเปนพวก 
ก็มี ๓ พวก  คือบุคคลมีชาติสกุลสูงกวาหรือตํ่ากวา ๑  บุคคลมีอายุ 
มากกวาหรือนอยกวา ๑  บุคคลทรงคุณธรรมความดี  ยิ่งกวาหรือ 
ทรามกวา ๑. 
                          ๑๖๔.  ปชูโก  ลภเต  ปูช.  [ ๓๓๐ ] 
                                  ผูบชูา  ยอมไดรบับูชาตอบ. 
                                       (ของเตมิยโพธิสัตว) 
        บชูานั้นคลายกับสักการะ  คือพรรณนาคุณ  หรือใหอามิส. 
ขอความก็ดุจกระทู ๑๖๓. 
                           ๑๖๕.  วนฺทโก  ปฏิวนฺทน.  [ ๓๓๑ ] 
                                    ผูไหว  ยอมไดรบัไหวตอบ. 
                                         (ของเตมิยโพธิสัตว) 
        ทําการอยางใดท่ีนิยมวาแสดงอาการไหวในสมัยนั้น  อาการ  
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อยางนั้นชื่อวาไหว.  ไหวเขากอน  ก็จะไดรับไหวตอบจากเขา  การ  
ไหวนี้เปนการแสดงกิริยาสุภาพออนนอมของบุคคลผูมีอัธยาศัยสุภาพ 
เรียบรอย  ยอมยังกันและกันใหเคารพนับถือรักใคร  เปนเบื้องตน 
แหงการแสดงวามีน้ําใจดีตอดวย. 
                    ๑๖๖.  วิสฺสาสปารมา  าตี.  [ ๓๓๔ ] 
                          ความคุนเคย  เปนญาติอยางยิ่ง. 
        บุคคลแมเปนญาติสนิท  แตไมคุนเคยกัน  ก็เปนแตสักวาญาติ 
สนิท  จะสูคนที่ไมใชญาติแตคุนเคยกันที่ไหนได  เพราะวาคนท่ีเปน 
ญาติสนิทโดยที่สุดรวมบิดามารดาเดียวกัน  แตนิสยัใจคอไมถูกกัน  ความ 
สามัคคีก็ไมมี   ความรักกันฉันพ่ีนองก็ไมมี  กลับเปนเหมือนคนอ่ืน 
หวังแตปองรายกัน  ขมกนั  เชนนี้จึงสูคนที่ไมใชญาติแตคุนเคยกันไมได 
ผูคุนเคยกันจึงชื่อวาเปนญาติสนิท  ยิ่งเปนญาติกันดวยรักใครกันคุนเคย 
กัน  ชื่อวาเปนญาติสนิทสักปานใด.  ผูมีปญญารูอยางนี้แลว  จําตอง 
ประพฤติใหเปนที่คุนเคยกับคนท่ีสมควร  ขางหน่ึงประพฤติ  ขางหน่ึงไม 
ประพฤติก็หาคุนเคยกันไม  ตองประพฤติทั้ง ๒ ขาง  คือตองผอนผัน 
อัชฌาสัยตอกัน  ขางหน่ึงจะเริ่มโกรธหรือโกรธแลว  ขางหน่ึงก็ทําใจดี 
วางกิริยาไมโกรธตอบ  ขางหน่ึงเผลอ  ขางหน่ึงเตือนสติ  ขางหน่ึงขัดของ 
อยางไร  ขางหน่ึงชวยตามกําลัง  ดังนี้เปนตัวอยาง  เปนหนทางใหคุนเคย 
กัน.  เมื่อคุนเคยกันอันจัดวาเปนนาติสนิทมีอยูแลว  ก็เปนเหตุที่จะ  
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ไดรับผลท่ีพึงใจหลายประการ  เมื่อมีงานการอันใดก็ไดอาศัยผูคุนเคย  
เหลาน้ันชวยเหลือ  ยอมสําเร็จไดโดยสะดวก  พอจะฝากวงศสกุลใหชวย 
แนะนําในทางที่จะสืบเชื้อสายใหเปนไปสิ้นกาลหาท่ีสุดมิได  ใหเชื้อสาย 
ไดเจริญรอยตามที่ตนประพฤติมา  คือความคุนเคยแกผูจะคบคาสมาคม 
เปนตน. 
                         ๑๖๗.  เนกาสี  ลภเต  สุข.  [ ๓๓๕ ] 
                               ผูกินคนเดียว  ไมไดความสุข. 
                                        (ของทาวสักกะ) 
        กระทูหาไดหมายความถึงคนอนาถา  หาเลี้ยงชีพพอกินวัน 
หน่ึง ๆ ไม  หมายความถึงบุคลผูมั่งมีอาจเฉลี่ยเลี้ยงดูผูอ่ืน ๆ ได. 
บุคคลผูมั่งมีแตเปนคนตระหนี่กินอยูคนเดียว  มีแขกเฉพาะหนาก็ 
ไมเหลียวแลที่จะจัดโภชนาหารเชื้อเชิญใหบริโภค.   ซึ่งวาผูกินคน 
เดียว  หาไดสุขไมนั้น  เมื่อมีเพียงพอจะเลี้ยงดูแขกได  ในเวลาจําเปน 
เชนนั้น  แตหากเฉยเสีย  คงหาสุขในใจมิได  ดวยคิดลังเลจะเลี้ยงดู 
ก็เสียดาย  เห็นเปนเหมือนตํานํ้าพริกละลายแมน้ํา  ครั้นไมเลี้ยงก็รูสึก 
วาไมคอยดี  ใจเวลาน้ันคงมีทั้งโลภ โกรธ หลง พรอม.  โลภนั้น 
มีดังแลเห็นอยูแลว  เมื่อแขกมาน่ังชักพูดอยูนาน ๆ  ในเวลากินนั้นคง 
อยากใหแขกไปเสีย  เมื่อแขกไมไปตามประสงค  ก็คงโกรธ  หา 
อุบายพูดออมอยางหน่ึงอยางใดใหเขาไป   เมื่อเขาขืนไมเขาใจก็คง 
เคืองหนักข้ึน  ลงไลเอาตรง ๆ เทาน้ัน  หลงนั้นกม็ีโดยมีโลภโกรธ  
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อยุแลวน้ัน  เพราะมีหลงหาสุขมิไดดังน้ี.   แตสุขอันจะไมไดมัจฉริยะ  
นั้น  ก็มีเปนอันมาก  เชนมีเพ่ือนฝูงนอยท่ีสุด  ไมคอยมีคนพ่ึงพาอาศัย 
แมตนจะพ่ึงพาอาศัยใครก็ยากเหมือนกัน  ดังนี้เปนตน. 
                      ๑๖๘.  นตฺถิ  โลเก  อนนิฺทิโต.  [ ๓๓๖ ] 
                              คนไมถูกนินทา  ไมมีในโลก. 
        นินทา  แปลวา  ครหา,  ตืเตียน,  ตําหนิ.  แบงเปน ๒ 
นินทาถูก ๑  นินทาผิด ๑.   นินทาผิด  ไดแกเรื่องที่นินทาน้ันไมจริง 
ไมมีมูล  หรอืมีจริงอยูเล็กนอย  คอนนินทาใหมากความออกไป, 
นินทาถูก  ไดแกติเตียนตามที่ผิดจริง  นินทาผิดนั้น  ประสงค 
วาใหเสียชื่อ  ใหคนเขาใจผิดไปดวยก็มี  ผูนินทาน้ันเขามจผิดไป 
จึงไดนินทาเชนนั้นก็มี  ผูถูกนินทาจําตองลงแก  เพ่ือไมให 
ใครเขาใจผิด  หาไมจะเสื่อมเสียความดีของตน  และพลอยใหคนอ่ืน 
ที่ดีอยูที่เกี่ยวของดวยเสียชื่อไปดวย.  นินทาถูกนั้น  ประสงคใหผูถูก 
นินทารูสึกโทษของตน  จะไดละเวนเสีย  หรือมิใหใครเอาเยี่ยงอยาง 
ผูถูกนินทาเชนนั้น  มักเปนคนท่ีทานผูนินทาหวังดี  หวังใหกลับตัวใหม 
หรือเห็นวาใชไมไดแลว  ทานผูหวังเชนนี้  มักติเตียนตอหนาผูผิด. 
คนผูนินทามี ๒ พวก  คนเขลา ๑  คนฉลาด ๑   วาโดยเฉียบขาด 
คนเขลานินทาใชไมไดไมควรถือ  เวนไวแตตองแกคํา  เชนถกูลง 
พิมพโฆษณา  ในหนังสือพิมพที่ออกเสมอดังกลาวแลว  คนฉลาด  
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นินทา  ใชไดควรฟงแท.  การท่ีเขานินทาน้ัน  รูจักนํามาใชใหเปน  
ประโยชน  ก็เพ่ือประโยชนแกตนไดอยู  เชนถูกตําหนิวาไมดี 
อยางนั้น ๆ แตไมจริง  โดยปกติก็นาขัดใจ  แตถาคิดวาปากเขาก็มี 
พูดตามประสงคของเขา  เราดีอยูเราจะพลอยเสียไปเมื่อไร  ถาเขา 
ติถูกผูเขลาบางทีก็ขัดใจ  ผูไมเขลาก็กลับเห็นวาเปนคําเตือน  เราไม 
ดีจริงขอใดจักไดเวนขอน้ันเสีย. 
        การติฉินนินทาน้ันมิใชจะพ่ึงมี ๆ มาแตโบราณกาล  ไมมีใครท่ี 
จะไมถูกนินทา  เดือนตะวันก็สองแสงอยูตามธรรมดา  ก็ยังไมวาย 
คนติ  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐสุดก็ยังถูกติ  จัก 
กลาวไปไยถึงคนสามัญท่ีจะไมถูกติเลา.   ดวยเหตุผลตามท่ีบรรยาย 
มา  สมเด็จพระโลกนาถเจาจึงตรัสสอนใหพิจารณาเห็นวา  นินทา 
หรือสรรเสรญิเปนของไมเที่ยง  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  เมื่อ 
เห็นตามพุทธโอวาทนี้แลว  ก็จักไมใสใจจนเสียใจดีใจจนเกินไป  หรือ 
ไมมีธุระเสียเลย. 
                             ๑๖๙.  ยถาวาที  ตถาการี.  [ ๓๔๓ ] 
                                 คนตรงพูดอยางใด  ทําอยางนั้น. 
                             (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.) 
        นิสัยคตรง  พูดอยางใด  ตองทําอยางนั้น,  ทําใหคนผูอ่ืน 
รูนิสัยสังเกตงาย.   กลาวตามท่ีเปนไปของคนถือตรงเปนประมาณ 
ก็ยอมมีอยู ๒ ทาง ๆ หน่ึงดี  ทางหน่ึงชั่ว.  ทางชั่วเชนนัดกนัไววา  
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จะไปปลนบานแหงหน่ึง  ถาถือตรง  ถึงรูวามีโทษก็นิยมวาตองไป  
ตามนัด  นี้เปนทางชั่วหาควรถือไม  อันที่จริงคนตรงเมื่อจะพูดอะไร 
ควรใครครวญกอนวาจะตองทําตามท่ีพูดจะมีโทษหรือไม   ถาเห็นวา 
มีโทษ  เชนนัดกันไปปลนบาน  ก็หาควรล่ันวาจารับไม  ถาเห็น 
วาหาโทษมิไดจึงพูด  และทําใหไดตามพูด  นี้เปนตรงดี.  ทางดี 
เชนนัดกันไปสดับธรรมท่ีวัด  ถาถือตรงก็เวนไมได  ที่จะไมไปให 
ไดตามนัด  เพราะการนัดไปฟงธรรมเปนการดี  ไดไปตามนัดก็เปน 
ตรงดี  ถาไมไปก็เสียวาจาที่ลั่นไว  และขาดทุนบําเพ็ญธัมมัสสวน- 
กุศล. 
         ๑๗๐.  หิริเสโธ  ปรุโิส  โกจิ    โลกสฺมิ  วิชชฺติ.  [ ๓๔๔ ] 
                 ผูงดเวนดวยความละอายใจ  มีนอยคนในโลก. 
        บุคคลมางดเวนจากอกุศลวิตก ๓ คือ  กามวิตก  พยาบาทวิตก 
วิหิงสาวิตก  เสียได   ดวยความละอายแกใจของตนเอง  หาได 
นอยคนในโลกจริงทีเดียว  แตผูรูชวยตักเตือนยังงดเวนไมคอยได  งด 
เวนไดเองจะหาไดที่ไหน.   การท่ีงดเวนอกุศลวิตกไดเอง  ก็ดวย 
เปนผูมีปรีชาสามารถรูจักละอายใจ.  เหตุที่เกิดความละอายมีมาก  ชาติ 
สกุล  สมบัติ  ยศ  คุณธรรม  เปนเครื่องตักเตือนใหคิดวา 
เรามีชาติสกุลเปนตนอยางนี้  ไมควรจะตรึกชั่วเชนนั้น  ไมควร 
จะประพฤติชั่วเชนนั้น  ชั่วเชนนั้นหาสมควรกับเราผูมีชาติสกุล 
ดังน้ีไม.     
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                       ๑๗๑.  กวิ  คาถานมายโส.  [ ๓๔๕ ]  
                       จินตกวีเปนที่อาศัยแหงคาถาท้ังหลาย. 
        จินตกวีนั้น  คือทานผูฉลาดประพันธขอความอะไร ๆ  เปน 
โคลงฉันทกาพยกลอน  ขอความท่ีประพันธนั้นลวนไพเราะจับใจ 
และเปนเครื่องสําแดงอัธยาศัยของทานดวย.   คาถา  ไดแกบทกลอน 
ที่ประพันธโคลงฉันทกาพย  อันมีชื่อเรียกเปนอเนก.   คาถาน้ัน 
แหละจะไพเราะเสนาะโสต  มีสาระประโยชน  เปนสุนทรภาษิต  อาศัย 
จินตกวีประพันธ   จินตกวีจึงเปนที่อาศัยแหงคาถาท้ังหลาย.  ผูที่มิใช 
จินตกวีประพันธขอความอะไร ๆ บาง  พึงรูเถิดวา  คงหาอรรถรส 
มิได. 
                     ๑๗๒.  พฺรหมมาติ  มาตาปตโร.  [ ๓๔๖ ] 
                     มารดาบิดา  ทานวาเปนพรหม  (ของบุตร). 
        พรหมนั้น  คือทานผูมีพรหมวิหารธรรม  ๔  คือ  มี  เมตตา 
กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  เปนวิหารธรรม  มารดาบดิาก็เปนเชนน้ันใน 
บุตรของตน.   มารดาบิดาเห็นบุตรเปนสุขยิ้มแยมแจมใสอยูแลว  ก ็
ปรารถนาจะใหบุตรเปนสุขอยูดังน้ันหรือยิ่งข้ึน  นี้เมตตา.   เห็นบุตร 
ไดความทุกขเชนรองไห  เพราะเหลือบยุงกัด  หรอืไมสบาย 
โดยที่สุดอยากนม  ก็หวังใหบุตรพนจากทุกขนั้นตามแตจะชวยได 
นี้กรุณา.  เห็นบุตรเรียนหนังสืออานเขียนได  หรอืสอบไลไดก็พลอย 
ยินดีดวย  นีมุ้ทิตา.  เห็นบุตรมีเหยาเรือนประพฤติเปนคนต้ังตัว  
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ไดแลว  ก็วางอารมณที่หวงใยลง  นี้อุเบกขา.  โดยบุตรจะชั่วชา  
ผิดเสียสักปานใด  ก็ทิ้งกตั็ดขาดไมได.   มารดาบิดายอมปรารถนา 
บุตรที่ดี.  แจกบุตร ๓ พวกดังในกระทู ๑๗๗. 
                  ๑๗๓.  อิตฺถี  มล  พฺรหฺมจริยสฺส.  [ ๓๔๙ ] 
                          สตรีเปนมลทินของพรหมจรรย. 
        บุคคลประพฤติพรหมจรรย  ไดแกอุบาสกผูรักษาอุโบสถศีล 
ในวันอุโบสถ  และนักพรตเชนฤษีกบัภิกษุสามเณร  บุคคลประพฤติ 
พรหมจรรยเหลาน้ัน  ตองเวนการคบหากับหญิงเพ่ือรวมประเวณี 
โดยที่สุดไมมีถึงอยางนี้   เพียงมีจิตรักใครพูดเคาะแคะจับตองกาย 
ก็ไมสมควร  พรหมจรรยถึงจะบริสุทธิ์ไมเศราหมอง.  บุคคล 
ผูสุงสิงเชนนั้นกับผูหญิง  แตปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย  นีแ้หละ 
ชื่อวาหญิงเปนมลทินของพรหมจรรย  นี้เปนคําสอนฝายชาย.   ประสงค 
เปนคําสอนฝายหญิง  ผูประพฤติพรหมจรรย  เชนอุบาสิกา 
รักษาศีล ๘ ในวันอุโบสถ  ก็เห็นโดยตรงกันขาม  วาชายเปนมลทิน 
ของพรหมจรรย   แลวพรรณนาความท่ีหญิงตองงดเวนการคบกับชาย 
เพ่ือรวมประเวณีเปนตน. 
                      ๑๗๔.  อิตฺถี  ภณฺฑานมุตฺตม.  [ ๓๕๐ ] 
                          สตรีเปนสูงสุดแหงภัณฑะท้ังหลาย. 
        สตรีในท่ีนี้ประสงคมีภัสดาแลว.   สตรีเชนนีน้ับวาเปนภัณฑะ  
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ประการหนึ่ง.   ภัณฑะน้ัน  ไดแกทรพัยสมบัติทั้งปวง.   ชายผูเปน  
สามีภัณฑะตาง ๆ กับทั้งภริยาดวย.   ถามีคนขอหรือศรัทธาใหแก 
ใครเอง  ภัณฑะอ่ืน ๆ นอกจากภริยาคงยอมยกบริจาคใหได   แต 
จะบริจาคภริยาแกใคร ๆ เห็นยากนัก  หรือไมไดทีเดียว  จะใหได 
ก็แตใจพระโพธิสัตว  คนมัจฉริยะแลว  เพียงแตจะใหอะไร ๆ เปน 
ทานก็ยากเสียแลว  ใหภรยิาเปนไมตองพูดละ.   เพราะเหตุนี้เอง 
ภริยาจึงเปนสูงสุดแหงภัณฑะท้ังหลาย.  อีกอยางหนึ่ง  สตรีผูเปน 
ภริยาต้ังอยูในธรรมของภริยา  หาไมงาย  ถาไดภริยาเชนนั้น  ของ 
อะไรอ่ืนจะสูได  แมเพราะเหตุนี้  สตรีชื่อวาเปนอุดมแหงภัณฑะ 
ทั้งหลาย. 
                  ๑๗๕.  ภตฺตา  ปฺาณมิตฺถิยา.  [ ๓๕๒ ] 
                           สามีเปนเครื่องปรากฏของสตรี. 
        บุคคลท่ีภัสดา  ต้ังอยูในธรรมของภัสดาแทจริง  ทั้งสมบูรณ 
ดวยโภคทรัพย  มียศบรรดาศักดิ์  และคุณสมบัติอยางอ่ืนอีก  ผูคน 
รูจักนับถือรกัใครมาก  ชือ่เสียงโดงดัง  ไปไหนก็มีคนรูจักนับหนา 
ถือตา   สวนสตรีภริยาของบุคคลผูนั้นก็พลอยมีหนามีตา  คนรูจัก 
มากดวย  จึงไดชื่อวาภัสดาเปนเครื่องปรากฏของสตรี.  นัยหน่ึงสตรี 
ผูภริยาของบุคคลน้ัน  รูสกึวาเรามีผูรูจักมากมีชื่อเสียง  ก็เพราะ 
ความดีของสามีของเรา.  หรือคนอ่ืน ๆ รูจักสตรีนัน้  กร็ูสึกวา 
เพราะเรารูจักสามีของเขา  ภัสดาจึงไดชื่อวาเปนเครื่องปรากฏของสตรี.  
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                    ๑๗๖.  สุสฺสสูา  เสฏา  ภริยาน.  [ ๓๕๓ ]  
              บรรดาภริยาทั้งหลาย  ภริยาที่เชื่อฟงเปนผูประเสริฐ. 
        ยกภริยาท่ีเชื่อฟงอยูในถอยคําวาเปนผูประเสริฐสุด.  เชื่อฟง 
คําแนะนําใหต้ังอยูในธรรมของผูจะเปนภริยาที่ดี. 
                          ๑๗๗.  ปตฺุตา  วตฺถุ  มนุสฺสาน. 
                   บุตรเปนวัตถุที่ประสงคของมนุษยทั้งหลาย. 
        คนเราถาไมมีบุตรแลวเปนสูญกนั.  อีกอยาวหน่ึง  ถาสกลุใด 
ไมมีบุตร  สกุลนั้นก็ขาด  หรือมีบุตรแตเปนบุตรที่ใชไมได  ไม 
อาจจะดํารงวงศสกุลใหสืบตอไป   สกุลนั้นก็ไมดํารงไปไดเหมือนกัน 
บุตรที่ดีอาจจะดํารงวงศสกุลใหต้ังม่ันอยูได.   บตุรที่ดีนั่นแหละเปนที่ 
ต้ัง  คือเปนผูจะสืบวงศสกุลของมนุษยทั้งหลาย.  บุตรมี ๓ พวก 
อติชาตบุตร   อนุชาตบุตร   อวชาตบุตร   บุตรที่มีอัธยาศัยใจคอ 
หลักฐานดีกวามารดาบิดานั้น  ชื่ออติชาตบุตร,  บุตรที่มีอัธยาศัยใจ 
คอเหมือนบิดามารดานั้น  ชื่อสมานชาตบุตรบาง  อนุชาตบุตรบาง, 
บุตรที่มีอัธยาศัยใจคอเลวทรามตํ่ากวามารดาบิดา  ชื่ออวชาตบุตร, 
ในที่นี้ประสงคอติชาตบุตรและอนุชาตบุตรวาเปนบุตรที่ดี  เปนที่ต้ัง 
ของมนุษยทั้งหลาย.  
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                         ๑๗.  ปุญวรรค  คือ  หมวดบุญ.  
                     ๑๗๘.  ปฺุ  โจเรหิ  ทหูร.  [ ๓๕๙ ] 
                                บุญอันโจรนําไปไมได. 
        บุญ  แปลวาเครื่องชําระสันดาน.  บุญ  เปนชื่อของเหตุก็มี  เปน 
ชื่อของผลก็มี.   เปนชื่อของเหตุ  คือขอปฏิบัติอันบุคคลจะตอง 
ปฏิบัติ  ตองทํา  ตองบําเพ็ญ  ตองประพฤติ  ตองเจริญ  เชนคํา 
วาบุญในกระทูนี้.  เปนชือ่ของผล  คือความสุข  อันเกิดแตบุญ 
อยางอ่ืน  เชนมีทรัพยสมบัติ  มียศ.   บุญในกระทูนี้  ประสงคบุญ 
ผูเหตุ  บุญเชนนี้  ตางกันโดยเปนขอปฏิบัติหยอนยิ่งกวากัน  เปน ๓ 
คือ  ทาน  ศลี  ภาวนา.  ตองการจะแสดงทานวามีลักษณะอยางไร 
มีกี่อยาง  คืออะไรบาง  ก็แสดง  ในศลีและภาวนาก็เหมือนกัน  หรือ 
ยกบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐  มาแสดงก็ตาม  คําวาบุญโจรนําไปไดยาก 
หมายความวานําไปไมได  ไมใชโจรเอาจริง ๆ  อาจนําไปไดบาง 
ขอวาบุญโจรนําไปไดยากนี้   แสดงใหเห็นวาดีกวามีทรัพยสมบัติอัน 
ตองระวัง  หาไมโจรก็ลักไป  แตระวังสักปานใด  โจรคงลักไปได 
บางเม่ือคราวเผลอ.  บญุน้ันมีในสันดานแลว  แมไมตองระวังโจร 
ก็นําไปไมได. 
                     ๑๗๙.  ปฺุ  สุข  ชีวิตสงฺขยมฺหิ.  [ ๓๖๐ ] 
                              บุญนําสุขมาใหในเวลาส้ินชีวิต. 
        บุญเปนมูลเหตุ  ใหเกิดสุขเปนผล.   บุญควรชักมาเหมือน 
กระทู ๑๗๘.   คําวา  ในเวลาส้ินชีวิต  เอาความวา  ใกลจะดับจิต  
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เปนคําเตือนวาเมื่อใกลจะดับจิตควรทําใจใหเปนบุญไว  ตอแตใจอัน  
เปนบุญอยูแลวก็จะมีแตความสุขตลอดดับจิต.  เมื่อเวลาดี ๆ อยูจําเปน 
ตองหัดตอสูนิวรณทั้ง ๕ ไวใหชํานาญ  เวลาใกลมรณะหากนิวรณ 
เกิดจะไดหามไวได  เมื่อจิตปราศจากนิวรณ  แลวจิตก็ผองแผวเปนบุญ. 
        กามฉันท  จะกําจัดไดดวยพิจารณากายคตาสติ  อันที่จริง 
กัมมัฏฐานน้ีก็เหมาะแกจะไมใหความกําหนัดยินดีในรูปารามณ  สวน 
สัททารมณ  คันธารมณ  รสารมณ  โผฏฐัพพารมณ  อันเนื่องอยูใน 
รูปารมณก็จะพลอยไมใหความกําหนัดยินดีเกิดข้ึนตามกัน.   ถาไมเปน 
ไปไดเพราะใกลจะดับจิต  มันเปนหวงในกามารมณทั้ง ๕ เหลาน้ัน 
ควรพิจารณาตามอภิณหปจจเวกขณขอ ๔  ก็จะวางใจเฉยได  พยาบาท 
ควรเจริญเมตตา  หรือขันติแก  เวลาใกลตอมรณะมักตองอาศัย 
คนอ่ืนเปนพ้ืน  ไมไดดังใจแมไมมาก  ก็ใหเกิดโกรธคิดปองราย 
จึงควรเจริญเมตตาหรือขันติแก.  ถีนมทิธะ  ตามปกติควรจะเจริญ 
ชาคริยานุโยค  ผจงกรม)  ใกลจะแตกดับเชนนั้นไมได  ควรเจริญ 
พุทธคุณเห็นจะเหมาะ.  อุทธัจจกุกกุจจะ  ควรทําจิตใหนิ่งอยูในอารมณ 
เดียวท่ีดี  เชนมุงภาวนาพระนามวา  อรห  โดยรูความตามพระคุณ 
ชัดแลว.   วิจิกิจฉา  ควรตัดสินใหแนลงไปดวยเจริญอนัตตานุปสสนา. 
                        ๑๘๐.  สโุข  ปฺุสฺส  อุจฺจโย.  [ ๓๖๑ ] 
                          ความส่ังสมข้ึนซึ่งบุญ  นําสุขมาให.  
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        กระทูนี้อธิบายเทียบกระทู ๑๓๙.  ถาความนอยจงแกบุญเชน  
กระทู ๑๗๘. 
                            ๑๙.  มติตวรรค  คือ  หมวดเพ่ือน 
                         ๑๘๑.  สตฺโถ  ปสวโต  มิตฺต.  [ ๓๗๔ ] 
                   หมูเกวียน  (หรือตาง)  เปนมิตรของคนเดินทาง. 
        เปนการดีที่นักเดินทางมีหมูเกวียนเปนเพ่ือนไปดวย  ไปทาง 
ไกลคนเดียวดูนาหวาดเสียวตออันตรายมิใชนอย  ถามีหมูเกวียนไป 
ดวยหรือคนเดินทางไปอยางนอยท่ีสุดสักคนหน่ึงดวยก็ยิ่งดีมาก  คือ 
เมื่อเจ็บไขหรือขาดแคลนอันใด  หรอืสัตวรายจะขบกัดหรือคนจะทํา 
ราย  ก็ไดชวยแกไขตามกําลังของเรา  หรือแมไมพนตออันตรายแหง 
ชีวิต  เขาก็จะไดชวยนําขาวคราวมาบอกขางบานใหญาติรูเรื่อง  เดินทาง 
มีเพ่ือนไปดวยมีคุณดังนี้  สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสสอนวาหมูเกวียน 
เปนมิตรของคนเดินทาง. 
                        ๑๘๒.  มาตา  มิตฺต  สเก  ฆเร.  [ ๓๗๕ ] 
                                 มารดาเปนมิตรในเรือนตน. 
        บรรดามิตร  มารดานับวาเปนมิตรคนแรก  และเปนมิตรผูสนิท 
ชิดชม.   บุตรธิดาไดอาศัยมารดาเปนมิตรในเรือนของตน  อันยากท่ีจะ 
หามิตรอ่ืนมาเปรียบ  ในขอวาเปนมิตรคนแรกคนสนิทชิดชม  เพราะ  
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มารดาเปนธุระในบุตรธิดาทุกสิ่ง    ดวยทานมีอัธยาศัยน้ําใจดุจพรหม  
เพราะน้ําใจทานเต็มไปดวยพรหมวิหารท้ัง ๔. (ระวังอยาพรรณนา 
ใหเหลิงไปจนบิดาก็สูไมได  ตองเห็นวาดีคนละอยาง). 
     ๑๘๓.  สหาโย  อตฺถชาตสฺส    โหติ  มิตฺต  ปุนปฺปุน.  [ ๓๗๖ ] 
           สหายเปนมิตรของคนมีความตองการเกิดข้ึนเนือง ๆ. 
        บุคคลผูมีธุระเสมอ ๆ  ที่ลําพังตัวคนเดียวทําไมสําเรจ  เมื่อเชน 
นี้ตองมีบุคคลรวมใจกันหลาย ๆ คน  เปนมิตรชวยเหลือถึงจะสําเร็จธุระ 
ได  บุคคลผูรวมใจกลาวคือสหายจึงเปนมิตรของคนมีธุระเกิดข้ึนเนือง ๆ 
บุคคลผูจะมีมิตรมาก  ก็ตองอาศัยเปนคนมีน้ําใจกวางขวางโอบออมอารี 
ประกอบดวยสังควัตถุ ๔. 
      ๑๘๔.  สพฺพตฺถ  ปูชโิต  โหติ    โย  มิติาน  น  ทุพฺภติ.  [ ๓๗๗ ]   
                  ผูไมประทุษรายมิตร  ยอมมีผูบูชาในที่ทั้งปวง. 
                                    (ของเตมิยโพธิสัตว) 
        บุคคลไมทํารายรางกายของมิตรดวยศัสตราวุธใหเสียโฉมหรือจน 
ถึงส้ินชีวิต  ไมประกอบยาเบื่อยาพิษลอลวงใหมิตรดื่ม  และไมทําราย 
แกบุตรหลาน  มารดาบิดา  ญาติ  และผูอยูในปกครองของมิตรดวย 
ศัสตราวุธและยาเบื่อยาพิษเชนนั้น.   ไมยักยอกฉอโกงตระบัดสินโภค- 
สมบัติบรรดามีวิญญาณและหาวิญญาณมิไดของมิตร  และบุคคลอ่ืนที่ 
เกี้ยวของกับมิตรบุตรหลานเปนตน  ไมลวงเกินบุตรภริยาของมิตรและ  
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ผูที่เกี่ยวของกับมิตร  ไมพูดปด  ไมพูดสอเสียด  ไมพูดหยาบ  ไมพูดเหลว  
ไหลแกมิตร  และผูเกี่ยวของเพ่ือใหเขาเขาใจผิดเสียประโยชน 
แตกกัน  เจ็บใจรําคาญโสต.   บุคคลไมประพฤติดังกลาวมาแลวน้ี  ชื่อ 
วาไมประทุษรายตอมิตร.  ดวยการใหปน  เจรจาไพเราะ  ประพฤติ 
ประโยชน  เปนผูมีเสมอตนไมแกลงกลาวใหคลาดจากจริง. 
        ผูไมประทุษรายตอมิตรดังน้ี  ยอมมีชื่อเสียงฟุงไปในทิศานุทิศ 
ชนผูเปนมิตรหรือไมใชมิตรทุกหนทุกแหง  ยอมเคารพรักใครสรรเสริญ 
ใหปนลาภ  ชื่อวายอมมีผูบูชาในที่ทั้งปวง. 
        ๑๘๕.  สพฺเพ  อมิตฺเต  ตรติ    โย  มิตฺตาน  น  ทุพฺภติ.  [ ๓๗๘ ] 
                    ผูไมประทุษรายมิตร  ยอมผานพนศัตรูทั้งปวง. 
                                     (ของเตมิยโพธิสัตว) 
        ดูอธิบายชนผูไมประทุษรายตอมิตรในกระทู ๑๘๔.  ขอวายอม 
ผานพนศัตรูไดนั้น  นาจะเขาใจวา  ไมประทุษรายตอมิตรฝายหนึ่ง 
ศัตรูมีอีกฝายหนึ่ง.  จะผานพนศัตรูซึ่งมีอีกอยางหน่ึงอยางไร.  นาจะ 
เขาใจวาการไมประทุษรายนั้น  ก็คือมีเมตตากรุณานั่นเอง  เพราะฉะนั้น 
อานิสงสแหงเมตตากรุณามี ๑๑ ประการ  จะยกมากลาวแตประการที่ 
เหมาะกัน  คือเทวดาคุมครองรักษา ๑  เปนที่รักแหงคนท้ังหลาย ๑ 
เพลิง  ศัสตรา  ยาพิษ  ไมทําอันตรายได ๑.  ชนผูไมประทุษรายตอ 
มิตร  ยอมผานศัตรูไดดังนัยที่กลาวมานี้.   เมื่อกลาวตามท่ีแลเห็น 
ศัตรูทั้งปวงไดทราบความท่ีบุคคลน้ันมีอัธยาศัยดีเห็นปานน้ัน  จิตที่มุง  
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เปนศัตรูกกลบัมีไมตรีตอบุคคลน้ัน  แมเปนศัตรูอยางรายกาจ  ก็ยอม  
จะกลับมีจิตขลาดไมกลาปองรายงาย ๆ จนถึงกลับกลายเปนกัลยาณจิต 
ตอบุคคลน้ัน   เมื่อผูไมประทุษรายนั้นหากยังมีผูประทุษรายอยางใด 
อยางหน่ึง  กค็วรเห็นไดวาอกุศลกรรมแตปางหลังที่ตนทําไวมาอํานวย 
ผล  เชนพระมหาโมคคัลลานเถรเจาถูกโจรประหาร  จนตองนิพพาน 
ฉะน้ัน. 
                         ๑๘๖.  ภรยิา  ปรมา  สขา.  [ ๓๘๑ ] 
                                   ภรยิาเปนเพ่ือนสนิท. 
        บรรดาสหาย  ภริยาจัดวาเปนสหายอยางย่ิง  ภริยานี้ก็ประสงค 
ภริยาที่ดีต้ังอยูในธรรมของสตรีผูเปนภริยา.   เพราะเปนผูตางหูตางตา 
จริง ๆ ของสามี  ไมสักแตวา  สามีไปทําการ  ภริยาก็ดูแลสิทธิขาด 
การขางบานเรือนทุกสิ่งทุกอยาง  สามีเปนผูหา  ภริยาเปนผูเก็บงํา 
และคูสุขทุกขดวยกัน.  นีเ้ปนสุภาษิตสอนชาย  ถาหญิงก็พึงรูโดยความ 
กลับกัน. 
                        ๑๘๗.  นตฺถิ  พาเล  สหายตา.  [ ๓๘๒ ] 
                             ความเปนสหาย  ไมมีในคนพาล. 
        อธิบายวา  คนพาลไมคบใครจริง.  จะเปนบัณฑิตก็ตามเปนพาล 
เหมือนกันก็ตาม  คนพาลไมคบจริงทั้งหมด.  นาจะแลเห็นวาเปนพาล 
เหมือนกันจะคบกันจริง  แตหาเชนนั้นไม  ตางเปนพาลเหมือนกัน  
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ยิ่งคบกันไมจริงทีเดียว.  เชนพวกปลนเขา  คบกันทําการชั่วน้ีสําเร็จ  
นาจะชวยกันปดบัง  หากวาชวยกันปดบัง  เจาหนาท่ีก็ยากท่ีจะจับได 
แตหากพวกกันเองเผอิญแตกกันผิดใจกัน  ดวยเรือ่งแบงสวนไดหรือ 
เหตุอ่ืน  ทําใหความชั่วท่ีตัวและพวกกันกระทําโดยปดบัง  กลับเปด 
เผยออกจนเจาหนาท่ีสืบจับได.  ผูมีปญญารูนิสัยใจคอคนพาลแลว  ไม 
ควรคบเลยเปนอันขาด  มีแตประสบความพินาศเหลือหลาย. 
               ๑๘๘.  อตฺถมหิ  ชาตมฺหิ  สุขา  สหายา.  [ ๓๘๓ ] 
                เมือ่ความตองการเกิดข้ึน  สหายเปนผูนําสุขมาให. 
        เมื่อความตองการอยางหน่ึงอยางใดเกิดข้ึน  ผูเดียวไมสามารถจะ 
ใหสําเร็จ  เมื่อมีสหายแลวชวยกันจนสําเร็จได  เมื่อมีสําเร็จความตองการ 
นั้นแลว  กย็อมนําความสุขมาแกเจาของกิจการ  จึงชื่อวาสหายท้ังหลาย 
เมื่อความตองการเกิดข้ึนยอมนํามาซึ่งสุข.  บุคคลผูปรีชารูดังนี้แลว 
อยาทําอัธยาศัยคับแคบ  ควรคบคนดีเปนสหายไวใหมากจะไดพ่ึงพา 
อาศัยเม่ือมีธุระ.  
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                            ๒๐.  ยาจนาวรรค  คือ  หมวดขอ  
                        ๑๙๘.  ยาจโก  อปฺปโย  โหติ.  [ ๓๘๗ ] 
                            ผูขอยอมไมเปนที่รัก  (ของผูถูกขอ). 
                                      (ของรัฏฐปาลกุลบุตร) 
        ถาไมจําเปนจริง ๆ อยาขอดีกวา  ถาไดคําส่ังไวใหขอ  ก็ควรรู 
ประมาณในการท่ีจะขอ   เพราะคนผูขอยอมไมเปนที่รักของผูถูกขอ. 
เราจะหาแตประโยชนของเรา  ไมคิดถึงวาจะเปนการรบกวนใจเขาหรือ 
ไมนั้น  หาควรไม  ใคร ๆ ก็ไมอยากถูกคนกวนใจ.   เพราะฉะนั้น 
เราควรจําสุภาษิต  ซึ่งกลาววา  คนผูขอยอมไมเปนท่ีรัก  (ของผูถูกขอ) 
ดังน้ีไว  ดีกวาจะนึกวา  ไมเปนไร  ชางเขาเปนไร. 
                               ๑๙๐.  ยาจ  อททมปฺปโย.  [ ๓๘๘ ] 
             คนผูถูกขอ  เม่ือไมใหสิ่งท่ีเขาขอ  ยอมไมเปนที่รัก  (ของผูขอ). 
                                       (ของรัฏฐปาลกุลบุตร) 
        คนใจบุญยอมจําแนกแจกทานเปนนิตยบาง  พิเศษบาง  ทั่วไป 
บาง  จําเพาะบุคคลบาง  ทั้งน้ีเปนไปดวยบริจาคเอง  หรือมีผูขอ.  สวน 
ใหเองไมมีปญหา  สวนมีคนขอ  จึงถือวาถาเราใหเขา ๆ ก็จะรักเรา 
ถาเราไมใหเขา ๆ ก็จะชังเรานั้นไมชอบ  แลวแตใจเรา  จะใหก็ได 
ไมใหก็ได  เขาจะชอบหรือไมชอบกช็างเขา.   ขอสําคัญตองพิจารณาดู 
หลักของความจําเปนจะตองใหหรือไม  คือ  ถึงคราวจะให  เพ่ือจะบูชา  
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คุณหรือไม  เพ่ือจะสนองคุณหรือไม  เพ่ือจะสงเคราะหคราวขัดจริง ๆ  
หรือไม  เพ่ือจะทําอุปการะกอนหรือไม.  ถาจะตองการใหตามท่ีกลาวมา 
จะใหหรือยังไมใหก็แลวแตควร  ถานอกจากน้ีก็ไมควรให. 
                 ๑๙๑.  เทสฺโส  จ  โหติ  อติยาจนาย.  [ ๓๘๙ ] 
                         คนยอมเปนที่เกลียดชัง  เพราะขอจัด. 
                                     (ของดาบสตนหนึ่ง) 
        คนโลภมีเทาไรก็มิรูพอ  เชนขอปานกะพอคาคุนเคยกัน  ไดมา 
ปาน ๑ แลว  เห็นวาเล็กไปจึงขอขนาดใหญกะเขาอีก  ครั้นไดมาเห็น 
วาใหญไป  จึงขอขนาดกลางกะเขาอีก  ครั้นไดแลวก็ยังไมจบ  อยาก 
ไดใหเปนคูกัน  จึงขอปานเล็กอีก ๑ ปาน  ดังนี้เปนตน  พอคาจะนึก 
อยางไร   บางทีจะนึกวาเราลงทุนหามาไวขายเพ่ือหากําไรไวเลี้ยงชีพ 
ถูกแตมาขอไมรูพอ  เราเปนเศรษฐีเมื่อไร  มิขาดทุนเสียผลประโยชน 
หรือ  พอคาน้ันจะชังมากกวาจะชอบกระมัง ?  เพราะฉะนั้นควรรูจักประ- 
มาณในการขอของเขา  อยาใหผูที่กรุณาอุปถัมภตนอิดหนาระอาใจได. 
                     ๑๙๒.  น  ต  ยาเจ  ยสฺส  ปย  ชิคึเส.  [ ๓๙๐ ] 
                             ไมควรขอของที่รักที่อยากไดกะเขา. 
                                        (ของดาบสตนหนึ่ง) 
        สุภาษิตนี้ควรถือแท ๆ บุคคลขอของที่อยากไดกะเขา.  เขาเคย 
ชอบพอรักใครกับตน  กจ็ะทนเซาซ้ีไมไหว  จนหนายคลายความรักใคร  
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บางทีถึงขาดไมตรีกันทีเดียว.  ลองคิดถึงใจเราบาง  หากวาเรามีของท่ี  
เรารักมาก  มคีนที่ชอบกันกับเราอยากไดออกปากขอของน้ัน เราจะ 
อึดอัดขัดขวางสักเพียงใด  ตกลงเราคงไมชอบใจ  อันเปนทางท่ีจะให 
เหินหางไปเทาน้ัน.  เพราะฉะนั้น  อยาขอของที่รักท่ีอยากไดกะเขา. 
                          ๒๑.  ราชวรรค  คือ  หมวดพระราชา 
                     ๑๙๓.  ราชา  รฏสฺส  ปฺาณ.  [ ๓๙๑ ] 
                       พระราชาเปนเครื่องปรากฏของแวนแควน. 
        พระราชายอมมีพระเดชานุภาพแผไพศาลท่ัวทิศานุทิศ  พสกนิกร 
ในพระราชอาณาจักร  หรอืชาวตางประเทศ  ยอมรูจักพระองคทั่วไป 
ออกพระนามถึงไหน  กป็รากฏถึงนัน่  แวนแควนคือพระราชอาณา- 
จักรของพระองคก็พลอยปรากฏดวย   พระราชาจึงชื่อวาเปนเครื่อง 
ปรากฏของแวนแควน.  อีกอยางหนึ่ง  ขาแผนดินในแวนแควนหรือ 
ชาวตางประเทศ  พ่ึงพระบรมโพธิสมภาร  ปกครองโดยพระราโชบาย 
อันสุขุมคัมภีรภาพ  ไดอยูเย็นเปนสุขปราศจากภัยอันตราย  ก็รูสกึวา 
ทั้งน้ีก็เพราะพระเดชานุภาพอันเสร็จมาแตทรงสถิตในทศพิธราชธรรม 
พระราชาจึงชื่อวาเปนเครื่องปรากฏของแวนแควน.  
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                     ๑๙๔.  สนฺนทฺโธ  ขตฺติโย  ตปติ.  [ ๓๙๕ ]   
                        พระมหากษัตริยทรงเครื่องรบ  ยอมสงา. 
        เปนของจําเปนดังน้ันแท.   เครื่องรบท่ีทรงนั้นทําใหขาศึกเกรง 
ขามพระบารมีเมื่อไดเห็น  และเปนเครื่องจูงใจชนผูอยูใตพระราช- 
อํานาจใหมีใจองอาจกลาหาญไมยอทอตอศัตรู  เพราะเครื่องรบท่ีทรง 
นั้นสอใหเห็นพระราชหฤทัยวาเปนนักรบพระองคหน่ึง  ซึ่งเรียกอยาง 
เขาใจในสมัยนี้วา  จอมทัพ  ดังนี้.   อนึ่ง  เครื่องรบท่ีทรงนั้นเปนของท่ี 
ตองเขาใจวาโปรดปราน  และคงเปนเครื่องแสดงพระราชหฤทัยวา 
มิใชทรงเลน  พระราชอัธยาศัยก็กลาหาญทรงสําเหนียกวิธียุทธเจนจบ. 
แทจริง  พระเจาแผนดินเปนจอมทัพมาแตโบราณกาล  เชนพระนาม 
พระเจาพิมพิสารวา  (ราชา  มาคโธ  เสนิโย)  พระเจาแผนดินของชาว 
มคธผูจอมทัพ  ดังนี้. 
        ๑๙๕.  ปุตฺตก  วิย  ราชาโน  ปช  รกฺขนฺตุ  สพฺพทา.  [ ๓๙๗ ] 
      พระราชาจงรักษาประชาราษฎร  ใหเหมือนบิดารักษาบุตรทุกเม่ือ. 
                      (นัย-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  ฉิม) 
        กระทูนี้เปนภาษิตถวายโอวาทแดพระเจาแผนดิน  จะอธิบายตาม 
ที่โบราณกบัณฑิตทูลถวายโอวาทดังมีในคัมภีรชาดก  ซึ่งควรนํามาเปน 
อรรถวรรณนา  ดังตอไปนี้ :-  
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             ทาน  สลี  ปริจฺจาค              อาชฺชว  มทฺทว  ตป  
             อกฺโกธ  อวิหึสฺจ               ขนฺติฺจ  อวิโรธน 
             อิจฺเจเต  กุสเล  ธมฺเม            ิเต  ปสฺสถ  อตฺตนิ 
             ตโต   โว  ชายเต  ปติ          โสมนสฺสฺจนปฺปก. 
        แปลความวา  ขอพระองคทรงพิจารณากุศลธรรมเหลาน้ี  คือ 
ทาน  ศีล  ปริจาคะ  อาชชวะ  มัททวะ  ตปะ  อักโกธะ  อวิหิงสา 
ขันติ  อวิโรธนะ  อันดํารงอยูแลวในพระองค  แตนั้นพระปติและโสมนัส 
ไมนอยยอมบังเกิดแดพระองค  อธิบายราชธรรม ๑๐ เหลาน้ัน. 
        ทาน  พระราชทานพัสดุเงินทอง  หรือยศบรรดาศักด์ิแกทาน 
ราชวงศานุวงศขาราชการ  โดยเฉพาะท่ีควรไดรับพระราชทาน  ตลอด 
จนพระราชทานส่ิงของแกประชาราษฎรที่ขัดสน  หรือมีความดีควรได 
รับ  และพระราชทานสมณบริขารแกสมณพราหมณาจารย  เพ่ือทรง 
อนุเคราะหหรือบูชาคุณ  ประการ ๑. 
        สลี  ทรงสมาทานปญจางคิกศีลโดยเปนนิจศีล  ประการ ๑. 
        ปริจฺจาโค  ทรงบริจาคพระราชทรัพยมิไดมีมัจฉริยะ  ใหสราง 
ถาวรวัตถุ  ม ี โรงเรียน  โรงพยาบาล  เปนตน  เพ่ือเปนสาธารณทาน 
ไมเฉพาะบุคคล  ใหสรางอาวาส  เพ่ือเปนที่อยูแหงสงฆบริษัทอันจะมา 
แตทิศทั้งปวง  โดยเปนสงัฆิกบริจาค  เพ่ือบํารุงฝายพระพุทธศาสนา 
ประการ ๑. 
        อาชฺชว  ทรงซื่อตรงตอพระรางวงศานุวงศขาราชการตลอด 
ประชาราษฎร  มิไดลอลวงอยางหน่ึงอยางใด  ประการ ๑.  
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        มทฺทว  มีพระราชอัธยาศัยออน  ไมกระดางดวยทิฏฐิมานะ  เมื่อ  
มีผูทูลขอความโดยชอบแกเหตุผล  ทรงใครครวญแลว  ก็ทรงอนุมัติ 
ประพฤติตาม  และทรงเคารพตอบุคคลบรรดาที่มีวัยหรือทรงคุณธรรม 
ประการ ๑. 
        ตโป  ทรงเพียรพยายามเผาผลาญบาปธรรมที่เกิดแลวใหพลัน 
หายในกาลพิเศษ  ประการ ๑. 
        อกฺโกโธ  ไมทรงขัดเคืองในเรื่องที่ไมควรขัดเคือง  หรือท่ีควร 
ขัดเคืองก็ทรงขม  มีพระกมลสันดานประกอบดวยพระเมตตาคุณอยู 
เปนปกติ  ประการ ๑. 
        อวิหึสา  ไมทรงเบียดเบียนโดยไมควร  มีพระกรุณาเอ็นดูผูอ่ืน 
อยูเปนปกติ  ประการ ๑. 
        ขนฺติ  ทรงอดทนตอถอยคําท่ีระคายโสตและความทุกขที่เกิดใน 
พระกาย  และกําลังกิเลส  ในกาลซ่ึงควรจะอดทน  มิปลอยใหเปน 
ไปดวยหาพระสติมิได  ประการ ๑. 
        อวิโรธน  ไมทรงประพฤติราชกิจท้ังปวงใหผิดตอยุติธรรม 
ประการ ๑. 
        รวมเปนราชธรรม  ๑๐  ประการฉะนี้. 
        และพระเจาแผนดินควรทรงสมบูรณดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ 
ดวย  ก็สังคหวัตถุ ๔ นั้น  เปนพระพุทธภาษิตมาในจตุกกังคุตตร- 
นิกายวา 
             สสสฺเมธ  ปุริสเมธ  สมฺมาปาส  วาจาเปยฺย  นริคฺคฬ  
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        แปลความวา  ความฉลาดในไรนาเรือกสวนและสินคาตาง ๆ  
จัดใหทําใหจําหนาย  เก็บภาษีอากรตามสมควร   ต้ังกฎหมายสําหรับ 
การเหลาน้ีใหเปนไปโดยสะดวกแกผูทําผูคาขาย  และใหพระราชทรัพย 
เกิดแกการเหลาน้ีเจริญทวี  ชื่อวา  สสสฺเมธ  ความฉลาดในธัญญาหาร. 
        ความฉลาดอาจทรงทราบวา  พระราชวงศานุวงศหรือขาราช- 
การผูมีความสามารถอยางนี้  ควรรับราชการอยางนี้  แลวใหผูนั้น 
รับราชการตามสามารถ  ฉะนั้นเปนตน  ชื่อวา  ปุรสิเมธ  ความฉลาด 
ในบุรุษ. 
        ทรงทราบอุบายท่ีจะผูกคลองน้ําใจผูนั้น ๆ  ดวยพระราชทานพระ 
ราชทรัพยเพ่ือเปนทุนคราวเมื่อขัดสน  และพระราชทานบําเหน็จรางวัล 
แกผูมีความชอบ  ฉะน้ีเปนตน  ชื่อวา  สมฺมาปาส  อุบายเครื่องผูก 
คลองน้ําใจ. 
        ดํารัสแตพระวาจาที่ไพเราะอาจจับใจ  ผูใดควรไดพระราชปฏ-ิ 
สันถาร  ก็ทรงท่ัวไปมิไดเลือกหนา  ชื่อวา  วาจาเปยฺย  กลาววาจาควร 
ดื่มไวในใจ. 
        เมื่อพระมหากษัตริยทรงบริบูรณดวยสังคหวัตถุทั้ง ๔ ประการ 
ฉะน้ี  อาณาประชาราษฎรตลอดจนสมณชีพราหมณก็อยูเย็นเปนสุข 
ธัญญาหาร  ผลาหาร  พาณิชยการ  กส็มบูรณ  ปราศจากโจรผูราย 
ถึงกับนอนเปดประตูเรือนประตูบานไวได  ชื่อวา  นิรคฺคฬ  ไมตองลง 
ลิ่มสลักประตู.  
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        พระมหากษัตริยดํารงอยูในทศพิธราชธรรม  ๑๐  และสังคหวัตถุ  ๔  
ดังแสดงมา  เปนอันไดทรงปกครองรักษาประชาราษฎรเหมือนบิดารัก 
บุตรทุกเม่ือแล. 
                           ๒๒.  วาจาวรรค  คือ  หมวดวาจา. 
                        ๑๙๖.  หทยสฺส  สทิส ี วาจา.  [ ๓๙๘ ] 
                                      วาจาเชนกับน้ําใจ. 
                                    (ของนายพรานผูหน่ึง) 
        วาจาท่ีพูดใหถูกนํ้าใจหรือหัวใจของผูสดับ  เชนบุตรเรียกบิดา 
วา  พอ  คําน้ันก็แลนไปจับใจบิดาใหเกิดรักใครบตุรเปนตน  และ 
กลาวถอยคําดังมีอธิบายในกระทู  ๒๐๐,  ๒๐๑  นัน้  กช็ื่อวาวาจาเชนกับ 
น้ําใจ. 
                        ๑๙๗.  โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ.  [ ๓๙๙ ] 
                             เปลงวาจางาม  ยังประโยชนใหสําเร็จ. 
                                 (ของโคโพธิสัตว  ชื่อสารัมภะ) 
        พูดแตวาจาท่ีควรพูด  (ดังพรรณนาแลวในกระทู  ๒๐๐,  ๒๐๑) 
ชื่อวาเปลงวาจางามแตละประการ.  เปลงวาจางามเชนนี้  ยังประโยชน 
ใหสําเร็จ  ทั้งตนท้ังผูสดับ.  
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                            ๑๙๘.  มุตฺวา  ตปติ  ปาปก.  [ ๔๐๐ ]  
                                 คนเปลงวาจาชั่ว  ยอมเดือดรอน. 
                                    (ของโคโพธิสัตว  ชื่อสารัมภะ) 
        ดูอธิบายใหกลับกันกับกระทู  ๒๐๐,  ๒๐๑  กจ็ะสําเร็จเปนอธิบาย 
แหงกระทูนี้แล. 
                      ๑๙๙.  สโวหาเรน  โสเจยฺย  เวทิตพฺพ.  [ ๔๐๓ ] 
                     ความเปนผูสะอาด  พึงทราบไดดวยถอยคําสํานวน. 
        ความสะอาดหรือสกปรก  ตามธรรมดา  ใหทําการดูก็รูได  เชน 
ใหรักษาเรือน   ถาเปนคนไมเกียจครานและสะอาด  ก็ปดกวาดพื้น 
และสิ่งของหมดจดเช็ดลางไมใหเปรอะเปอน.   ถาประสงคสะอาด  กาย 
วาจา  ใจ  คือ  เวนฆาสัตว  ลักทรัพย  ประพฤติผิดในกาม.  เวน 
เจรจามุสา  กลาวคําสอเสียด  พูดคําหยาบ  คุยตลกคะนองเหลวไหล. 
ไมเพงอยากไดของเขา  ไมปองราย  เห็นชอบตามคลองธรรม.  ใหทํา 
กิจการดู  เมื่อไมฆาสัตวเปนตน  ก็รูไดวาสะอาด. 
                        ๒๐๐.  วาจ  มุญเจยฺย  กลฺยาณึ.  [ ๔๐๔ ] 
                                         ควรเปลงวาจางาม. 
        ไมพูดปด,  ไมพูดสอเสียด.  ไมพูดหยาบ,  ไมพูดเหลวไหล 
จะมาพูดเรื่องอะไรก็ตามอยาใหมีถอยคําท้ัง ๔  ดังกลาวมาแลว  ชื่อวา  
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เปลงวาจางาม,  ยังตองประกอบดวยวิธีอยางอ่ืนอีกตามควร  เชนพูด  
ใหถูกใจ  ใหพอใจผูฟง  จะกลาวยกยองตอหนาเขาก็ไมเหมาะเปนตน. 
คําพูดที่ไดยินแลว  ไมเคืองหูผูฟง  ผูฟงเพ่ิมกรุณาข้ึน  นี้ประสงค 
แตที่ดี  ไมมีโทษทั้งผูพูดผูฟง  ถาผูฟงชอบพูดเรื่องที่ใหโทษเชนเรื่อง 
ลักเลนการพนัน  ผูพูดไมพูดลงความเห็นดวย  สูเลีย่งหลีกเสียไมได 
ดังน้ี  ชื่อวาพูดใหถูกใจ  พูดใหพอใจ.  พูดยกยองตอหนาเขาตองพูดแต 
ที่เขาไมกลาคานวาไมจริง  และไมเห็นวายอเขาเกินกวาจริง  แตการพูด 
ยกยอตอหนาเขาตองดูแตพอควรแกกาละและเรื่อง  อยาพร่ําเพรื่อจน 
เฝอ  ดังนี้  ชือ่วาพูดยกยองตอหนาเขาพอเหมาะ  ควรเปลงวาจางาม 
ดังบรรยายมาน้ีแล. 
      ๒๐๑.  ตเมว  วาจ  ภาเสยฺย  ยายตฺตาน  น  ตาปเย.  [ ๔๐๖ ] 
                    ควรกลาวแตวาจาที่ไมยังตนใหเดือดรอน. 
                               (ของพระวังคีสเถระ) 
        รูเรื่องทีไ่มควรจะพูด  ก็อดไมได  นําออกพูดประกาศ  กจ็ะยัง 
ตนใหเดือดรอน.  เวนพูดเชนนี้ก็ดี  พูดแตวาจาดี  (คือบรรยาย 
ตามกระทู ๒๐๐)  ก็ด ี เปนวาจาที่ไมยังตนใหเดือดรอน.  
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                            ๒๓.  วิริยวรรค  คือ  หมวดเพียร  
                          ๒๐๒. วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ.  [ ๔๑๒ ] 
                              คนลวงทุกขได  เพราะความเพียร. 
        ทุกขมีเปนอเนก.  ความขัดสนมีบริโภคและนุงหมไมเพียงพอ 
ก็ทุกขอยาง ๑  ลวงทุกขอยางนี้ไปไดก็เพราะความขยันขันแข็งหาทรัพย 
ใหไดมาโดยชอบดวยอยางใดอยางหน่ึง.  เวลาเลาเรียนอยูก็ดี  เวลากําลัง 
ทําการในหนาท่ีอยูก็ดี  ตองลําบากรางกายเหน็ดเหนื่อยความคิดความ 
สังเกตความกําหนดจดจํา  บางคราวถึงไมเปนอันกินอันนอนจนปวย 
เจ็บ  ก็ทุกขอยาง ๑  ลวงทุกขอยางนี้ไปไดก็เพราะต้ังหนาทําไปจริง ๆ 
ไมทอถอยจนสําเร็จการเรียน  หรือการงานสวนน้ัน. 
        ทนตอถอยคําหยาบชาไมได  ก็ทกุขอยาง ๑  ลุอํานาจแหงกิเลส 
ก็ทุกขอยาง ๑  รางกายไมสบายเจ็บปวด  แมแตเอกเทศของอวัยวะ 
ก็ทุกขอยาง ๑  ลวงทุกขแตละอยางนี้ไปไดก็เพราะเพียรพรอมดวย 
อธิวาสนขันติ. 
        ความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  ความเศราโศก 
ความพิไรรําพัน  ระทมกาย  ไมสบายจิต  ความคับแคน  ประจวบส่ิงที่ 
ไมเปนที่รัก  พลัดพรากจากส่ิงท่ีเปนที่รัก  ไมไดสิ่งท่ีปรารถนาสม 
ประสงค  โดยยออุปาทานักขันธ ๕ ก็ลวนเปนทุกขทั้งนั้น  ทุกขเหลาน้ี 
จะลวงไปไดก็เพราะความเพียรในอันละในอันเจริญ  คือละตัณหาอัน 
เปนเหตุใหทุกขเหลาน้ีเกิด  ดวยยังอรยิมรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ  
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เปนตนใหมีใหเปนข้ึน  อันเปนทางแหงนิโรธดับทุกขกับทั้งตัณหาสนิท.  
        ในระหวางที่กําลังทําความเพียรอยูก็ดี  ทําความเพียรไปไมตลอด 
เลิกเสียก็ดี  ทําความเพียรไปจนถึงสําเร็จกิจท่ีเพียรก็ดี  เรียกวาเพียร 
เหมือนกัน  แตจะเรียกใหชัดลงไปก็ตางกัน  คือละวางเพียรหรือกําลัง 
เพียรอยาง ๑  เพียรไมตลอดอยาง ๑  เพียรตลอดอยาง ๑. 
        วิริยะ  เปนอัญญสมานา  คือเปนไปไดทั้งในสวนดีสวนชั่ว  ใน 
พุทธภาษิตน้ีประสงคนี้ประสงคความเพียรในสวนดี  จริงอยู  เชนบุคคลจะลวง 
ทุกขกลาวคือยากจน  เพราะความเพียรในการหาทรัพยดวยโจรกรรม 
ไมไดเลย  ยิ่งกลับไดรับทกุขหนักข้ึน  เพราะจะตองรับโทษทัณฑตาม 
กฏหมาย. 
๒๐๓.  ปฏิรปูการี  ธรุวา๑  อุฏาตา  วินฺทเต  ธน.  [ ๔๑๓ ] 
               คนมีธุระหม่ันทํางานใหเหมาะเจาะ  ยอมหาทรัพยได. 
        คนเกียจครานยอมหาทรัพยไมได  คนหม่ันยอมหาทรัพยไดตรง 
กันขามดังน้ี.  การหาทรัพยมีหลายทาง  หาโดยทางผิดก็มี  โดยทาง 
ชอบก็มี  หามาโดยทางผิด  เชนฉอโกงลอลวงไดมาจัดวาเปนมิจฉาชีพ 
ไมมีเจริญ  จะตองโทษ  ทรัพยที่ไดมาก็เปนของรอน.  หามาโดยทาง 
ชอบเชนพาณิชยกรรม  จัดวาเปนสัมมาชีพ  มีความเจริญ  มีชื่อเสียง 
วาหากินในทางที่ชอบ  ทรัพยที่ไดมาก็เปนของเย็น.  คนหม่ันหา 
เลี้ยงชีพ  ยอมหาทรัพยไดมี ๒ ทางดังน้ี.  พระพุทธภาษิตท่ีวาคนหมั่น 
 
๑.  คําวา  " คนมีธุระ------ทําการงานไดเหมาะเจาะ "  คํานี้  เดิมไมมี  เปนคําเพิ่มใหม  จึง 
ไมมีคําแนะ  ซ่ึงตรงตามฉบับเดิม.  
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ยอมหาทรัพยได  หมายความวา  คนหม่ันนั่น หม่ันหาเลี้ยงชีพในทาง  
ชอบ  ไดทรพัยบริสุทธิ์มา  เพราะทรัพยนั้นไดมาโดยทางชอบ. 
         ๒๐๔.  วายเมเถว  ปุริโส  ยาว  อตฺถสฺส  นิปปฺทา.  [ ๔๒๐ ] 
                   บุรุษพึงพยายามไปกวาจะสําเร็จประโยชน. 
        พากเพียรตลอดก็มี  พากเพียรไมตลอดก็มี.  พากเพียรไมตลอด 
เพราะเหตุหลายประการ  คือในระหวางท่ีพากเพียรยอมประสบเหตุ 
ขัดของมีเปนระยะ ๆ ไป  ทนทานไมไหวก็พาใหเลิกเพียรเสียกลางคัน 
เพราะไมมีขันติชวยอยูดวย  ตามกําลังความพากเพียรยอมเปนไปแรง 
กลาเกินไป  เลยหักเสียกลางคัน  เปนไปออนแอออแอเกินไป  ใกลตอ 
โกสัชชะ ๆ เลยลากไปเสียในอํานาจ  ก็เพียรไปไมตลอด  เพราะไมมี 
มัตตัญุตาเปนผูกะใหเพียรแตพอดี.  เพราะเหตุมีแตวิริยะหรือวายามะ 
อยางเดียว  ขาดขันติ  และมัตตัญุตา  ดังแสดงมา  จึงพากเพียรไปไม 
ตลอดรอดฝง.  พากเพียรตลอดก็เพราะมีขันติ  และมัตตัญุตา  อุดหนุน 
อยูดวย.  บางพวกพากเพียรไปตลอด.  พวกพากเพียรไปไมตลอดนั้น 
มีมากกวามาก  พวกพากเพียรไปตลอดมีนอย  สมเด็จพระโลกนาถเจาจึง 
ตรัสเตือนวา  บุรุษพึงพากเพียรไปจนกวาประโยชนจะสําเร็จ  เพราะ 
ประโยชนสาํเร็จแลว  ก็ยอมประสบลาภยศสรรเสริญความสุขย่ิง 
หยอนตามควรแกจิต  หรอืขอปฏิบัติที่พากเพียรนั้น ๆ แล.  
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                           ๒๔.  เวรวรรค  คือ  หมวดเวร  
          ๒๐๕.  น  หิ  เวเรน  เวรานิ  สมมฺนฺตีธ  กุทาจน.  [ ๔๒๖ ] 
              ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนี้ยอมระงับดวยเวรไมไดเลย. 
        เวร  แปลวา  ความข้ึงเคียด  หรือความปองราย.  ถาเปนชื่อ 
ของคน  เชน  เวรี  คนมีเวร  ก็แปลวา  ศัตรู.  ต้ังแตไหนแตไรมา 
เวรตอเวร  ยอมไมระงับไดเลย   เปรียบเหมือนสถานท่ีอันไมสะอาด 
เอานํ้าท่ีไมสะอาดลาง  สถานที่นั้นจะสะอาดหมดจดไดที่ไหน  กลับจะ 
ทวีความไมสะอาดหนักข้ึนอีก.  งูกับพังพอนก็เปนศัตรูกันอยูร่ําไป. 
ทั้ง ๒ ฝาย ตางเห็นโทษหรือแมฝายหน่ึงเห็นโทษ  สงบระงับเสีย  เวรก ็
ระงับ.  อันจะลางเวรตองลางดวยนํ้า  กลาวคือขันติและเมตตา. 
                       ๒๕.  สัจจวรรค  คือ  หมวดความสัตย 
                    ๒๐๖.  สจฺจ  หเว  สาธุตร  รสาน.  [ ๔๒๗ ] 
                         ความสัตยนั่นแล  ดีกวารสทั้งหลาย. 
        ความสัตยไดแกพูดจริงอยางหน่ึง  ทําตามหนาท่ีจริงอยางหน่ึง 
เปนจริงอยางใดพูดตามอยางนั้น  พูดอยางใดเปนจริงอยางนั้น  ชื่อ 
วาพูดจริง  เปนอยางพอคาขายของตามเปนจริง  ของปนก็ไมลวงขาย 
วาของไมปน  ของไมแทก็ไมลวงขายวาของแท  เปนตน  มีหนาที่ลง 
เลขยันตพิสมรกระบองเพชรต้ังรอยต้ังพัน  ก็ต้ังใจลงเหล็กจารและเสก 
อาคมท่ัวไปไมละเวน  ถงึไมมีใครตรวจตรา  เปนตน  ชื่อวาทําตาม  
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หนาที่จริง ๆ  ความสัตยดังกลาวมาเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวา  
รสท้ังหลาย  มีรสเปรี้ยวเค็มหวานเปนตน.  รสเปรี้ยวเค็มหวานเปนตน 
นั้นยังประโยชนใหสําเร็จเพียงสําเร็จอาหารกิจบํารุงชีวิตเทาน้ัน  สูรสคือ 
ความสัตยหาไดไม  ยังประโยชนใหสําเร็จคือไดความสุขเย็นใจท้ังในโลก 
นี้โลกหนา  และจะเปนปจจัยใหบําเพ็ญสัตยาธิษฐานย่ิงกวาน้ี  จนถึง 
อมตธรรมเปนที่สุด. 
        อน่ึง  สจัจะ ๖ ประการ  คือวาจาสัจจ  จริงทางวาจา ๑  สมมติ- 
สัจจ  จริงโดยสมมติ ๑  สภาวสัจจ  จริงโดยเปนเอง ๑  ปรมัตถสจัจ 
จริงโดยความเปนอยางยิ่ง ๑  อริยสัจจ จริงของพระอริยเจา  หรือจริง 
อยางประเสริฐ ๑  นิพพานสัจจ  จริงคือนิพพาน ๑.  อธิบายสัจจะ ๖ 
ตอไป  พูดตามเปนจริง ๆ เหมือนพูด  วาจาเชนนี้  ชื่อวาวาจาสัจจ 
เบญจขันธมีมากยากท่ีจะสังเกตใหตางกัน  จึงสมมติวา  เราเ  เขา  สัตว 
บุคคล  ชื่อน้ัน  ชื่อน้ี  สกลุนั้น  สกุลนี ้ ยศอยางนั้น  บรรดาศักดิ ์
อยางนี้.   บางทีเบญจขันธ ๑  สมมติเปนอะไรตออะไรหลายประการ 
ไมใสใจก็มายึดมั่นคําวา  เรา  เขา  เปนตนอันสมมติไวเอาเปนจริงเปนจัง 
ผูไดรับสมมติหลายอยาง  จึงยากที่จะถอนออกจากสมมติ  หรอืใหเห็น 
วาไมใชของจริงเปนแตสมมติ.  สมมติดังกลาวมาชื่อวา  สมมติสัจจ. 
ความเปนไปเองของเบญจขันธ  ก็มีแตความไมเที่ยงไมคงทนไมใชตน  สภาว- 
ธรรมดังกลาว  ชื่อวาสภาวสัจจ.  เม่ือไมพูดตามสมมติแลว  กลาวโดย 
ความอยางยิ่งก็ไมมีอะไรนอกจากเบญจขันธ  หาใชตัวตนไม  ปรมัตถ 
คืออรรถอยางยิ่ง  ดังกลาวมานี้  ชื่อวา  ปรมัตถสัจจ.  ของจริงของพระ 
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อริยเจา  หรือของจริงอยางประเสริฐมี  ๔  ประการ คือ  ทุกข  สมุทัย  
นิโรธ  มรรค  นีช้ื่อวา  อรยิสัจจ.  ความดับทุกขสิ้นเชิง  ชื่อวานิพพาน 
เปนธรรมชาติแทจริง  จึงชื่อวานิพพานสัจจ   สัจจะ ๖ ประการ  ทาน 
กลาวไวเปนปฏิปทาบํารุงปญญาเห็นชอบ  จัดวาเปนความจริงแตละอยาง. 
เห็นจริงอยางนี้  ก็เปนความสัตยแตละอยาง. 
        อน่ึง  ศลี  กับ  สัตย  ตางกัน.  เวนมุสาวาทคือเปนจริงอยางใดพูด 
ตามอยางนั้น  เชนไมรูก็พูดวาไมรู  ชื่อวามีศีล  เปนอันมีสัตยดวย. 
ถาพูดอยางใดเปนไดจริงอยางน้ัน  เชนพูดวา  จะใหของส่ิงหนึ่งแก 
ผูหน่ึงก็ไดใหจริงตามพูด  ศลีและสตัยบริบูรณ.  ถาเปลงวาจาวา 
จะใหของสิ่งหน่ึงแกผูหน่ึง  พรอมดวยต้ังใจจริง   ครั้นเห็นของท่ีวาจะ 
ใหนั้นยังไมไดให  ก็แสดงความเสียใจบอกใหผูนั้นรู  ศลีไมขาดแตเสีย 
สัตย.  เมื่อของที่วาจะใหไมมี  ก็แสวงมาแตอ่ืนใหไดแลวแกผูนั้น 
ดังน้ีไมเสียสัตย  เพราะฉะนั้น  ผูถือสัตย  ถาจะถือท่ัวไปไมเลือกก็เห็น 
ทางใหโทษมากมีอยู  เชนนัดกันวาจะไปทํารายเขา  ภายหลังเห็นโทษ 
จะบอกคืนก็เสียสัตย  แตไปทํารายเขามีโทษมากกวา  ดังนี้เปนตัวอยาง. 
ผูมีปญญาควรเลือกถือสัตยแตในทางดี  ทางชั่วไมควรถือ  แมสมเด็จพระ 
บรมโลกนาถก็ไดตรัสไววา  สจฺเจ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  อหุ  สนโฺต 
ปติฏฐิตา   สตับุรุษไดต้ังมั่นในความสัตยที่เปนอรรถและเปนธรรม 
ดังน้ีแล.  
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                    ๒๐๗.  สจฺจ  เว  อมตา  วาจา.  [ ๔๒๘ ]  
                               คําสัตยแล  เปนวาจาไมตาย. 
                                      (ของพระวังคีสเถระ) 
        คําวาเปนวาจาไมตาย  แสดงความดีของคําสัตย.   จึงเอาความวา 
คําสัตยเปนวาจาดี.  เมื่อเชนนี้  คําเท็จก็เปนวาจาตาย  แสดงความชั่ว 
ของเท็จ.  จึงเอาความวา  คําเท็จเปนวาจาชั่ว  จริงอยู  คําสัตยเปน 
วาจาไมตาย  เพราะเปนวาจาดี  ถึงผูกลาวจะตายแลว  วาจาของเขาก็ 
ไมรูตาย  ยอมีผูยกยองซองสาธุการเสมอไป  และนิยมจําอยางไว 
ประพฤติเอง  และแนะนําคนอ่ืนใหประพฤติตอไป  พึงเห็นตัวอยาง 
เชนพระพุทธภาษิต  มิรูจักตายเลย  เพราะเปนพุทธพจนดีมีประโยชน 
เหลือหลาย. 
        คําเท็จเปนวาจาตาย  เพราะเปนวาจาชั่ว  ถึงผูกลาวจะยังไมตาย 
วาจาของเขาก็เหมือนตายแลว  ไมมีใครนิยมชมชื่นใสใจไวทําตาม 
พึงเห็นตัวอยาง  เชนคําสอนของพระเทวทัตต  ไมมีใครจําไวปฏิบัติตาม. 
        ผูมีปญญาทราบเชนนี้  ก็คงไมยอมท่ีจะไมเปลงวาจาสัตยเสมอ. 
ไปเลย.  
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                         ๒๐๘.  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ.  [ ๔๒๙ ]  
                         คนไดเกียรติ (ชื่อเสียง) เพราะความสัตย. 
        คนมีความสัตย  ยอมไดเกียรติคือชื่อเสียง.  คนไมมีความสัตย 
คดโกง  ก็หาไดเกียรติไม. 
 ๒๐๙.  สจฺเจน  อตฺเถน  จ  ธมฺเม  จ    อหุ  สนฺโต  ปติฏฐิตา.  [ ๔๓๐ ] 
           สัตบุรุษไดต้ังม่ันในความสัตยที่เปนอรรถและเปนธรรม. 
                                      (ของพระวังคีสเถระ) 
        ถือความสัตยนั้น  ตองใหเปนความสัตย  ประกอบดวยประโยชน 
ประกอบดวยธรรม  จึงควรถือ  ถาไมอยางนั้น  หาควรถือไม.  ผูใด 
ไมถือตามท่ีวา  ผูนั้นก็หาใชนักปราชญไม.  ผูใดถอืตามที่วา  ผูนั้น 
ชื่อวานักปราชญ.  ตองตามพระพุทธโอวาทวา  สัตบุรุษไดต้ังม่ันใน 
ความสัตยที่เปนอรรถและเปนธรรมดังน้ีแล. 
                          ๒๑๐.  สจฺจมนุรกฺขเขยฺย.  [ ๔๓๑ ] 
                                   พึงตามรักษาความสัตย. 
        สัตยมีอยูแลวตามรักษาไว  อยาละทิ้งเสีย  จะไดเปนทุน  แลวต้ัง 
อยูในสัตยที่ยิ่ง ๆ ข้ึนไป. 
        หมวดสัตยนี้  กระทูใดกลาวยอ  พึงเก็บความกระทู ๒๐๖ มา 
ประกอบ.  
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                             ๒๖.  สติวรรค  คือ  หมวดสติ  
                        ๒๑๑.  สติ  โลกสฺม ิ ชาคโร.  [ ๔๓๒ ] 
                            สติเปนธรรมเครื่องต่ืนอยูในโลก. 
        สติ  มีอันระลึกไดเปนลักษณะ  คือแปลวา  ความระลึกไดนั่น 
เอง  ขยายความตามน้ี  ก็คือกิจการท่ีทํา  ถอยคําท่ีพูดไวนาน ๆ ก็ระลึก 
ไดไมลืม  ก็จัดชื่อวาสติ  ดังในพระพุทธภาษิตแสดงนิเทศแหงสติพละฉะนั้น 
ผูมีกิจการมากจนเหลือบากวาแรงและตองพูดจาโตตอบหรือแนะนําพร่ํา 
สอนมากหลาย  ตองทําตองพูดมานมนาน  เมื่อระลึกข้ึนเมื่อไรก็ระลึกได 
ทั้งน้ัน  จะมีไดก็แตผูที่ครองสติไวมั่นคง  โดยมากเห็นไมไหวคงไมวาย 
ลืมไปบาง  ยิ่งอายุมากข้ึนยิ่งจะลืมหนักข้ึน  เพราะสัญญาของคนชราซ่ึงมี 
หนาที่จําเปนพ้ืนเดิมก็ชราไปตามวัย  และกิจท่ีทําถอยคําท่ีพูดนั้นมากมาย 
นัก  ดูเหมือนชักพาใหลมืโนนเผลอนี่มากข้ึนตามกันเสียอีก  ทําใหสติลอย 
เลยฟุงไปก็ได.  งานที่ทํางานท่ีพูดซึ่งวานานแลวก็ระลึกได  คงไมมากเกิน 
กวากําลังคือสติจะระลึกได. 
        สติเปนโสภณเจตสิก  เพราะฉะน้ัน  เมื่อวาโดยเปนธรรมปฏิบัติ 
ก็เปนกุศลธรรม  ตองใหเปนไปในอารมณที่ควรระลึก  จึงจะชื่อวาสติ 
ถาระลึกในอารมณที่ไมควรระลึก  หาชื่อวาสติไม.  ระลึกถึงอารมณที่ยั่ว 
ยวนใจใหรักใคร  ที่กอใหขัดเคือง  ที่ลอใหลุมหลงเชนนี้ไมควรระลึก 
ถึง.  ระลึกถึงอารมณที่ไมใหเกิดความรักความขุนเคือง  ความลุมหลง 
โดยตรงกันขาม  ถึงจะควรระลึก.  เพราะฉะนั้น  ในพุทโธวาทานุศาสนี 
ในทางเปลื้องจากทุกข  จึงใหเจริญสติปฏฐาน ๔  คือพิจารณาเนือง ๆ  
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ถึงกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ที่เปนกุศลอกุศลใหเห็นประจักษวา  เปน  
แตสักวากาย  เวทนา  จิต  ธรรม  หาใชตัวตนไม  ฉะน้ีก็มี.  ใหเจริญ 
อนุสสติ  อารมณที่ควรระลึก ๑๐ คือระลึกถึงคุณพระพุทธเจา  คุณพระ 
ธรรม  คุณพระสงฆ  ศีล  จาคะ  ความดีที่ทําใหเปนเทวดา  ความตาย 
กาย  ลมหายใจเขาออก  และคุณแหงนิพพาน  ใหไดความเลื่อมใส 
ความสังเวชความเชื่อ. 
        แทจริง  สติก็เปนสมาธิอยางหน่ึงมาในองคมรรค  จึงควรใหเปน 
ไปแตในอารมณอันเดียวใหแนวแนเปนสมาธิ  จึงชื่อวาสติ. 
        บุคคลมีสติดังกลาวมา  ชื่อวาต่ืนอยูดวยสติ.  สติจึงเปนธรรม 
เครื่องต่ืนอยูในโลก. 
                        ๒๑๒.  สติ  สพฺพตฺถ  ปตฺถิยา.  [ ๔๓๓ ] 
                                  สติจําปรารถนาในท่ีทั้งปวง. 
                           (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.) 
        บุคคลจําปรารถนาเปนผูมีสติในที่ทั้งปวง  เพราะสติเปนเครื่อง 
ต่ืนอยูในโลก  บุคคลผูหาสติมิได  ก็เปนเหมือนหลับอยูในโลก. 
        คําวา  ในที่ทั้งปวง  หมายเฉพาะในคดีโลกแผนก ๑  หมายเฉพาะ 
ในคดีธรรมแผนก ๑  หมายทั้งในคดีโลกทั้งในคดีธรรมอีกแผนก ๑. 
บุคคลมุงแตทางโลกก็จําปรารถนาสติในที่ทั้งปวงในทางโลก  บุคคลมุง 
แตทางธรรมก็จําปรารถนาสติในที่ทั้งปวงในทางธรรม  บุคคลผูมุง 
กระทํากิจใหไดทั้งทางโลกธรรม  ก็จําปรารถนาสติในที่ทั้งปวง  ทั้ง  
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ทางโลกทางธรรม  แตคงกวางมากไป  นาจะครองสติไมพอ.  อันจะใหดีทั้ง  
ทางโลกทางธรรมจะดีไดอยางไร  จะเปนแตพยุงไปเทานั้น  ดีทางธรรม 
คงเสียทางโลก  ดีทางโลกคงเสียทางธรรม  เมื่อเชนนี้จะครองสติให 
เปนไปดวยดีทั้งโลกทั้งธรรมอยางไรได.   ถามีภาษิตวาโลกตองอาศัย 
ธรรม ๆ ตองอาศัยโลก  โลกจะอาศัยธรรมแตที่โลกทําได  และเหมาะ 
แกโลกไมทัง้หมด   สวนธรรมอาศัยโลกนั้น  อาศัยบางอยางกอนจริง 
พอยึดธรรมไดมั่นแลวก็ปลอยโลก  และโลกก็หลุดไปเอง. 
        ตามท่ีบรรยายมานี้  แสดงใหเห็นวาบุคคลจะประพฤติใหดีทาง 
โลก  จําปรารถนาสติในที่ทั้งปวงทางโลก  ถึงจะดีทางโลก.  บคุคลจะ 
ประพฤติใหดีทางธรรม  จําปรารถนาสติในที่ทั้งปวงทางธรรม  ถึงจะ 
ดีทางธรรม   บุคคลจะประพฤติใหดีทั้งทางโลกท้ังทางธรรม  แมจํา 
ปรารถนาสติในที่ทั้งปวงท้ังทางโลกท้ังทางธรรม  ก็ดีทั้งทางโลกท้ังทาง 
ธรรมไมได  คงดีทางหน่ึงเสียทางหนึ่งเรื่อยไปตลอดชาติหน่ึง. 
                          ๒๑๓.  รกฺขมาโน  สโต  รกฺเข.  [ ๔๓๗ ] 
                                     ผูรักษาควรมีสติรักษา. 
                              (ของสมเด็จพระสังฆราช [ สา ]) 
        รกัษาในกิจหนาท่ี  เชนรักษาคลังเงิน  ก็ตองมีสติรักษา  มิฉะน้ัน 
เงินก็หมดดวยเหตุอันใดอันหน่ึง  รักษาธรรม  เชนรักษาอินทรียทั้ง ๖ 
ก็ตองมีสติรักษา   มิฉะน้ันบาปอกุศลก็เกิดเนือง ๆ  การรักษาตองมีสติ 
รักษา  ขาดสติเสียไมไดเปนอันขาด.  สตินั่นเองเปนตัวรักษา.  ถึงคราว  
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โศกเศรา  กโ็ศกเศราเหลือเกิน  ไมเปนอันกินอันนอน  ตรอมใจหนัก  
เลยเจ็บ  ถึงคราวดีใจ  ก็ดใีจเหลือเกิน  จนลืมกินลมืนอน  เลยเฟองไป 
ทั้งน้ีเพราะหาสมฤดีมิได  ใจปราศจากการรักษา.  เพราะฉะน้ัน  บุคคล 
ผูจะรักษากายวาจาใจใหดําเนินไปในทางที่ชอบ  ใหมีสติรักษา. 
                       ๒๗.  สัทธาวรรค  คือ  หมวดศรัทธา 
                  ๒๑๔.  สทฺธา  พนฺธติ  ปาเถยฺย.  [ ๔๓๘ ] 
                      ศรัทธารวบรวมไวซึ่งเสบียง  (คือกุศล). 
        ศรัทธาเกิดแลวก็บําเพ็ญทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนา  อันเปน 
กุศลแตละประการ.  ก็ไดเสวยผลท่ีปรารถนาในมนุษยในสวรรคหรือ 
ผลอยางเลิศคือนิพพาน.  ศรัทธาไมเกิดข้ึน  บุญกุศลอ่ืน ๆ ก็หาเกิด 
ข้ึนไม  บุคคลผูต้ังใจเดินทางไกลกันดาร  จึงจะตองตระเตรียมเสบียง 
สําหรับกินตามทางจนกวาจะถึงถิ่นที่มุงจะไป  ฉันใด  บุคคลผูมีศรัทธา 
เชื่อกรรมเชือ่ผลของกรรมวา  ทําลงแลวไมวาดีหรือชั่วเปนตองไดรับ 
ผลไมสูญเปลา  ก็บําเพ็ญสวนกุศลกรรม  เชนใหทานรักษาศีลเจริญ 
ภาวนา  ซึ่งจะไดรับผลท่ีปรารถนาทุกประการ  ฉันนั้น.  ศรัทธาเปน 
ธรรมอันสําคัญ  เมื่อเกิดข้ึนแลวก็พาใหปฏิปทาอ่ืน ๆ เกิดข้ึนและเจริญ 
ยิ่ง ๆ จนถึงท่ีสุด  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สทฺธา  พนฺธติ 
ปาเถยฺย  ดังนี้แล.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแกกระทูธรรม (เลม ๑) - หนาท่ี 149 

                       ๒๑๕.  สทธฺา  สาธุ  ปติฏ ิตา.  [ ๔๓๙ ]  
                       ศรัทธาต้ังมั่น  แลวยังประโยชนใหสําเร็จ. 
        ศรัทธา  มีความเชื่อตอของที่ควรเชื่อเปนลักษณะ  เมื่อเชื่อแตไม 
ทําตามเชื่อ  เปนแตสักวาเชื่อ  เรียกวาไมเชื่อทีเดียวจะถูกกวา.  เพราะ 
ฉะน้ัน  ศรัทธาซ่ึงแปลวาเชื่อตอของท่ีควรเชื่อ  ไมสักแตวาเชื่อ  ตอง 
ประพฤติใหสมกับที่เชื่อ  จึงจะจัดวาเปนศรัทธาได.   เชนเชื่อวากรรม 
ที่ทําลงเปนกุศลหรืออกุศล  จะตองไดรับผลของกรรมนั้น   เมือ่เชื่อ 
ดังน้ีแลว  กม็ุงแตทํากรรมท่ีเปนกุศลไมทํากรรมท่ีเปนอกุศล  ก็ไดรับ 
ผลอันดีของกรรมนั้น.   เม่ือเชื่อในพระปญญาของสมเด็จพระศาสดา 
วาดีอยางนั้น ๆ ก็ปฏิบัติตาม  ก็ไดประสบผลตามควรแกอุปนิสัยสามารถ 
ของตน.  ศรทัธามีลักษณะดังแสดงมา  ชื่อวาศรัทธาแทจริง.  ศรทัธา 
อยางนี้แหละต้ังม่ัน.  ถาจะวาตามหลักที่มา  ศรัทธามี ๒ คือ  โลกิย- 
สัทธา ๑  โลกุตตรสัทธา ๑   โลกยิสัทธา  (อธิบายโลกิยะ)  นั้น  โดย 
จะเปนศรัทธาตั้งมั่นไดชั่วคราวหนึ่ง ๆ  โลกุตตรสัทธา  (อธิบาย 
โลกุตตระ)  นั้น  เปนศรทัธาต้ังมั่นแทจริง.  ศรัทธาท่ีต้ังมั่นชั่วคราว 
หน่ึงก็ดี  ต้ังมั่นแทจริงก็ดี  ยอมยังประโยชนใหสําเร็จไดชั่วคราว 
หรือเสมอไป.  
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                        ๒๑๖.  สุขา  สทฺธา  ปติฏ ิตา.  [ ๔๔๐ ]  
                              ศรัทธาต้ังมั่นแลว  นําสุขมาให. 
        กระทูนี้อธิบายเทียบกับกระทู ๒๑๕  ตางกันแตแสดงผล  กระทู 
นี้วา  ใหเกิดสุข  กระทู ๒๑๕ วายังประโยชนใหสําเร็จได. 
                    ๒๑๗.  สทฺธธี  วิตฺต  ปรุสิสฺส  เสฏ.  [ ๔๔๑ ] 
                       ศรัทธาเปนทรัพยประเสริฐของคนในโลกนี.้ 
        ศรัทธามีแลวอาจใหทรัพยสามัญมีแกวแหวนเงินทองและคนใช 
ชายหญิง  สตัวเปนพาหนะ  ปศุสัตวของเลี้ยงเปนตนเกิดข้ึนได  ทรัพย 
สามัญยากที่จะใหทรัพยคือศรัทธาเกิดข้ึนได   ศรทัธาจึงเปนทรัพย 
ประเสริฐ  ทรัพยสามัญสูไมได.   ศรัทธาเปนอุปการะทั้งฝายโลกฝาย 
ธรรม  ฝายโลกเชนเชื่อทําตามคําส่ังสอนของผูบังคับบัญชาและกฎหมาย 
ก็เปนทรัพยอันประเสริฐ  คือกอใหเกิดลาภยศสรรเสริญสุขเห็นประจักษ. 
ฝายธรรมก็นําใหบําเพ็ญธรรมอ่ืน ๆ จรงิ ๆ  ก็จะไดความสุขตามควร. 
ศรัทธาจึงชื่อวาเปนทรัพยประเสริฐของคนในโลกนี้. 
                    ๒๑๘.  สทฺธา  ทุติยา  ปุรสิสฺส  โหติ.  [ ๔๔๒ ] 
                               ศรัทธาเปนเพ่ือนสองของคน. 
        ศรัทธา  แปลวาความเชื่อ  คือเชื่อตอของท่ีควรเชื่อ.  เปนโสภณ- 
เจตสิก  เพราะฉะนั้น  ความเชื่อตอของท่ีไมควรเชื่อ  หาชื่อวาศรัทธา 
ไม.  คําเท็จท่ีรูแกใจแลว  เปนของไมควรเชื่อวาจริง  หรือของสิ่งหนึ่ง  
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สิ่งใดท่ีเปนของไมจริง  ก็เปนของไมควรเชื่อวาจริง.  เชื่อตอของท่ีไม  
ควรเชื่อเชนนี้เปนตัวอยาง  หาชื่อวาศรัทธาไม.  เชือ่ตอของท่ีไมควร 
เชื่อวาเปนของไมควรเชื่อก็ดี  เชื่อวาสวนท่ีใชศรทัธาวาเปนของไม 
ใชศรัทธาก็ด ี ชื่อวาศรัทธา  ความเชื่อตอของท่ีควรเชื่อ. 
        อน่ึง  ศรัทธา  ทานจําแนกเปน ๒ ประการ  คือกัมมัสสกตา- 
สัทธา ๑  ตถาคตโพธิสัทธา ๑,   กัมมัสสกตาสัทธา  คือเชื่อความท่ี 
สัตวมีกรรม  คือบุญหรือบาป  ดีหรือชั่วเปนของ ๆ ตน.   กัมมสัสกตา- 
สัทธา  แยกออกเปน ๒ คือ  กรรม ๑  วิบาก ๑  กรรม คือบุญหรือ 
บาปท่ีไดกระทําไว  วิบาก  คือผลของกรรมที่ไดเสวย.  รวมความวา 
ความเชื่อวาความท่ีสัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน  คือมีกรรมท่ีเปนบุญ 
หรือบาปที่ไดกระทําไว  ก็จะไดเสวยผลของกรรมน้ัน.  ตถาคตโพธิ- 
สัทธา  คือความเชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตเจาตามนัยแหงพระ 
นามท้ัง ๙  มี อิติป  โส  ภควา  เปนตน. 
        ศรัทธามีความดังอธิบายมานี้  จัดวาศรัทธาเปนของสําคัญ  เกิดมี 
ในสันดานแหงผูใด  ก็ชื่อวาเปนสหายของผูนั้น.  วาโดยตรง  บคุคลมี 
ศรัทธา  กช็ื่อวามีตนเปนเพ่ือนตนน่ันเอง.  ก็เม่ือใดบุคคลมีศรัทธา 
ต้ังม่ันแลว  ชื่อวามีศรัทธาเปนเพ่ือนสองของตน.  แทจริง  ศรทัธาเห็น 
ปานน้ัน  รวบรวมบุญกุศลท้ังปวงไวไมใหเสื่อม  ศรัทธาจึงเปนเหมือน 
ทรัพยตนทุนของบุคคล  สําหรับที่ไดรวบรวมเสบียงไว  ฉะนั้น 
เมื่อน้ัน  ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ  ยังความสุขใหเกิด.  
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                        ๒๘.  สนัตุฏฐิวรรค  คือ  หมวดสันโดษ  
                          ๒๑๙.  สนฺตุฏ ี  ปรม  ธน.  [ ๔๔๓ ] 
                             ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง. 
        บุคคลทํากิจการอันใดอันหน่ึง  หรือปฏิบัติธรรม  ก็มุงอยูแต 
ในกิจการท่ีทํา  ทําไปตามกิจการท่ีมี  มิใหเสื่อมเสีย  หรือปฏิบติั 
ธรรมก็ปฏิบติัตามธรรมานุธรรมปฏิบติั  ต้ังหนาปฏิบัติจริง ๆ  ไมยอ 
หยอน  หาไดมุงตอลาภยศสรรเสริญหรือสุขไม.  เมื่อลาภยศเปนตน 
เกิดข้ึนมากหรือนอย  ก็พอใจเทาท่ีเกิดข้ึน  แมไมเกิด  ใจก็เฉย  เพราะ 
การทํา  การปฏิบัติ  หาไดมุงตอลาภยศเปนตนไม.  อนึ่ง  เมื่อต้ังใจ 
แสวงหาทรัพยเลี้ยงชีพ  ไดเทาใด  ก็พอใจเทาน้ัน  เพราะไมคอยจะมี 
ความละโมบนัก  ความสันโดษดวยลาภยศเปนตนที่เกิดข้ึนดวยอํานาจ 
ทํากิจการหรือปฏิบัติธรรมน้ัน  ชื่อวาเปนทรัพยอยางยอด  เพราะไม 
ตองเดือดรอนในกาลท้ังปวง  คือโดยต้ังใจจะใหได  ไมไดก็ไมเดือดรอน 
ไดมากหรือนอยก็ไมเดือดรอน  ที่มีอยูจะวิบัติอันตรธานไปสักเทาไรก็ 
ไมเดือดรอน.  
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                    ๒๒๐.  ตุฏ ี  สุขา  ยา  อิตรีตเรน.  [ ๔๔๔ ]  
                ความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได  นําสุขมาให. 
        ความสันโดษเปนเหตุใหเกิดสุข  บุคคลผูปรารถนาความสุข  ก ็
ควรยังความสันโดษใหมีบริบูรณ.   อาศัยมาเห็นโทษแหงความโลภวา 
ความโลภเพียงเกิดในจิตก็ครอบงําทําจิตใหเศราหมอง  เมื่อโลภอยาก 
ไดสิ่งใดไมไดสิ่งน้ันมาสมปรารถนาก็เดือดรอน  เวลาทํากิจการมุงแต 
จะไดสิ่งท่ีปรารถนาแลว  มิไดเห็นแกเหน็ดเหน่ือยเปนตายสูทนทําไป 
เหลาน้ีก็เดือดรอนพอใช  ไดของท่ีโลภอยากไดมาสมปรารถนาแลว 
ก็ยังเปนหวงที่จะพิทักษรักษามิใหเปนอันตราย  ตอนน้ีก็เดือดรอนอีก 
เมื่อของน้ันมาฉิบหายไปดวยอัคคีภัยเปนตน  ก็เดือดรอนอีก  ความ 
โลภมีแตทําใหเดือดรอนตลอดไป   เม่ือมาเห็นโทษแหงความโลภฉะน้ี 
แลว  ก็คิดหันหาทางท่ีไมเดือดรอน  คือ  ยังความสันโดษใหบริบูรณ 
เมื่อประพฤติอยูเนือง ๆ อัธยาศัยก็เปนสันโดษอยูเปนปกติ. 
        ขอวา  ความสันโดษตามมีตามไดนั้น  คือมีมากนอยดีทราม 
เพียงใด  ไดมามากนอยดีทรามเพียงใด  ก็สันโดษคือพอใจเพียงนั้น. 
ขอวาใหเกิดสุขนั้น  คือใหเกิดความเย็นใจไมเดือดรอนในกาลทั้งปวง. 
ตามท่ีพรรณนามาน้ี  ก็สมกับพุทธภาษิตวา  ตุฏ ี  สุขา  ยา  อิตรีตเรน 
ความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได  นําสุขมาให  ฉะน้ีแล.  
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      ๒๒๑.  สุโข  วิเวโก  ตุฏสฺส    สตุธมฺมสฺส  ปสฺสโต.  [ ๔๔๕ ]  
        ความสงัดของผูสันโดษมีธรรมปรากฏเห็นอยู  นําสุขมาให. 
        อธิบาย  วิเวกความสงัดกอน.  วิเวก ๓ ประการ  คือ 
กายวิเวก  ความสงัดกาย  ไดแกความอยูผูเดียวประการหนึ่ง  จิตตวิเวก 
ความสงัดจิต  ไดแกสมาบัติ ๘ ประการหนึ่ง  อุปธิวิเวก  ความสงัด 
จากอุปธิ  คือกิเลส  ไดแกพระนิพพานประการหนึ่ง.  ทานผูสันโดษ 
มาไดวิเวกทั้ง ๓  หรือแตประการใดประการหน่ึง  วิเวกของทานยอม 
ใหเกิดสุข  คือสุขที่เปนไปในกายท่ีเปนไปในจิต. 
        พระพุทธภาษิตน้ี  เปนพุทธอุทาน  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงเปลงเมื่อแรกตรัสรูคราวประทับเสวยวิมุตติสุขอยูใตรมไมมุจลินท 
เวลาน้ันฝนตกในอันมิใชฤดูกาล   พระยามุจลินทนาคราชมาวงพระ 
กายดวยขนดแผพังพานเบื้องบน  เพ่ือปองกันมิใหพระองคทรงสัมผัส 
วัสโสทกและความเย็นหนาวและอ่ืน ๆ. 
        นี้แสดงใหเห็นตัวอยางพระพุทธจริยา  ในสันโดษดวยสามารถเสด็จ 
นั่งอยู ณ ที่นั้นตามปกติ  ไมหลีกเลี่ยงไปหาที่กําบังฝนและเย็นหนาว 
เพราะพระหฤทัยบริบูรณดวยสันโดษธรรม  และสมัปยุตดวยวิเวก 
ทั้ง ๓. 
                            ๒๒๒.  ย  ลทฺธ  เตน  ตุฏพฺพ.  [ ๔๕๖ ] 
                                    ไดสิ่งใด  พึงพอใจดวยส่ิงนั้น. 
                                           (ไมใชพุทธภาษิต)  
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        ไดสิ่งใดมาใหมหรือส่ิงใดท่ีไดมาแลวมีอยูเกา  พึงพอใจดวย  
สิ่งน้ัน.  พึงทําใจใหไดดังนี้  ก็จะมีแตความสุขความเย็นใจทุกทิวา 
ราตรีกาล  เปนไมตองกังวลในเรื่องอยางนี้  จะไดเพียรละเวนกิเลส 
เหลาอ่ืนอีกตอไป. 
                       ๒๒๓.  สลาภ  นาติมฺเญยฺย.  [ ๔๔๗ ] 
                                 ไมควรดูหม่ินลาภของตน. 
        สรรพสิง่ท่ีมีวิญญาณหรือหาวิญญาณมิไดที่ไดมา   ชื่อวาลาภ. 
บรรพชิตไมมีกิจท่ีจะตองสะสมหาทรัพยสมบัติไวทําอะไร  มีแตจะตอง 
แสวงหาปจจัย ๔  คือ  ผานุงผาหมเปนตน ๑   อาหาร ๑   ที่อยู 
และเครื่องเปนอุปการะแกที่อยู ๑   ยาแกโรค ๑.    ปจจัยทั้ง ๔ นั้น 
ตองแสวงหาผิดกัน  คืออาหารตองแสวงหาทุกวัน  คือตองเที่ยว 
บิณฑบาต  สวนจีวรตองแสวงหาเวลาจะตองเปลี่ยน  ยาแกโรคตอง 
แสวงหาคราวเจ็บไข  ที่อยูดูเหมือนไมตองแสวงหา  เพราะอยูใน 
เสนาสนะของสงฆอันมีอยูแลว.   ทีก่ลาววาตองแสวงหาน้ัน  ก็คือ 
ไมมีใครให  ถามีผูใหก็ไมตองแสวงหา.  บรรพชติเที่ยวบิณฑบาต 
เลี้ยงชีพทุก ๆ วัน  เพียงพอแลว  ก็ไมทําอัธยาศัยผันแปรไปแสวงหา 
อาหารอยางอ่ืน  เชนใหไดมีผูสงอาหารเชาเพล.  ชือ่วาไมดูแคลน 
ลาภของตน.   ถามีจิตละโมบเที่ยวแสหาอาหารใหมีทายกสงเชาเพล 
เลิกภิกขาจารวัตรอันเปนสัลเลขปฏิบติัเพียงพอเลี้ยงชีพสมเปนสมณสารูป 
นั้นเสีย  ชื่อวาดูแคลนลาภของตน. 
        คฤหัสถจะตองใหมีโภคทรัพยเพียงพอเลี้ยงตัว  และตลอดถึง  
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ผูอ่ืน ๆ ที่จะตองเลี้ยง  และยังจะตองมีเตรียมไวสําหรับเหตุการณอ่ืน  
อีกเปนอเนก  ในชั้นตน  ตางวายังขัดสนมีทุนนอย  ทําการคาขายก็ 
จะไดกําไรแตนอยกอน  เมื่อคอยทําคอยไป  ไดกําไรทีละเล็กละนอย 
ผสมกันนานเขาก็พอมีทุนมากข้ึน ๆ  ก็คอยขยับทําการคาขายมากข้ึน 
ไดกําไรก็ยิ่งมากข้ึนโดยลําดับ  เชนนีช้ื่อวาไมดูแคลนลาภของตน.  คน 
ใจเร็วคาขายเล็กนอยไดกาํไรเล็กนอย  ไมทันใจเลิกเสีย  มัวแตคิดคา 
ใหใหญ  ทุนก็มีไมพอ  ชือ่วาดูแคลนลาภของตน.   เพราะฉะนั้น  ลาภ 
ที่เกิดข้ึนอยาดูแคลนวาเล็กนอย  จัดการใหถูกเถิด  กลับจะเกิดทวี 
เปนลาภท่ีเพียงพอตองการ. 
                          ๒๙.  สมณวรรค  คือ  หมวดสมณะ 
                        ๒๒๔.  สมณีธ  อรณา  โลเก.  [ ๔๔๘ ] 
                        สมณะในศาสนาน้ี  ไมเปนขาศึกในโลก. 
        ทานผูมีอัธยาศัยเสง่ียม  ไมประทษุรายตนและคนอ่ืน  ไมเบียด 
เบียนตนและคนอ่ืน  มีจิตใจเต็มไปดวยเมตตากรุณาในตนและคนอ่ืน 
ชื่อวาสมณะ.   เมื่อกลาวโดยอุกฤษฏ  ไดแกทานผูมีสันดานสงบ 
ระงับแลวจากสรรพบาป  ชื่อวาสมณะ.  ขอวา  ไมเปนขาศึกในโลก 
คือไมมีใครระแวงระวังวาจะมีภัยแตทาน  ไมตองหวาดเสียววาทาน 
จักปองทํารายแตอยางหน่ึงอยางใด  ตัวทานเองก็ไมตองระวังวาจะ 
ถูกทํารายแตผูนั้นผูนี้  เพราะไมมีสาเหตุอะไรตอกัน  และทานไมตอง 
มีเครื่องศัสตราวุธกันตัว.   ถึงโดยทานถูกทํารายอยางหน่ึงอยางใด  
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ทานรูชัดวาน่ันเปนบุรพกรรมชั่วชา  อันตนไดทําไวแตปางหลังมาถึง  
คราวอํานวยผลจะทํากระไรได  เชนพระมหาโมคคัลลานะถูกโจรทุบตี 
จนนิพพานฉะนั้น  ผูรายปลอมเพศเปนสมณะ  แสดงตนวาเปน 
ผูถือธุดงค  กางกลดอยูหลังบานปาแหงหน่ึง  ตอนดึกก็ขโมยชาง 
ของชาวบานนั้นไป  เชนนี้ไมใชสมณะในท่ีนี้  เปนตัวขโมยตรง ๆ 
ทําใหเสียเกียรติฝายพระศาสนา  และพลอยใหเปนที่รังเกียจในสมณะ 
ที่แท   ครั้นวันอ่ืนตอมามีสมณะจริง  สมาทานธุดงคสัญจรมาพักอยูที่ 
นั้นอีก  เจาของบานนั้นเคยถูกสมณะปลอมมาครั้งหน่ึงแลวน้ัน   ครั้น 
เวลาคํ่าจึงยิงสมณะนั้น  พยายามยิงเทาไรก็ยิงไมออก  จึงรูวาเปนสมณะ 
แท  สวนสมณะนั้นหารูตัวไม  ทําแตกิจวัตรของตนอยูในกลด  รุงเชา 
ชาวบานจัดหาอาหารมาถวายและขอขมาโทษ  เลาความหลังใหฟง. 
นี้อุทาหรณเรื่องสมณะไมเปนขาศึกในโลก. 
                          ๒๒๕.  น  หิ  ปพฺพชโิต  ปรูปฆาตี 
                       สมโณ  โหติ  ปร  วิเหฐยนฺโต.  [ ๔๔๙ ] 
            บรรพชิตฆาผูอ่ืนเบียดเบียนผูอ่ืน  ไมเปนสมณะเลย. 
        คําวา  บรรพชิต  ในสมัยนี้  คือภิกษุสามเณร.  ภิกษุสามเณรยังเปนคน 
ดุรายอยู  ปราศจากขันติคุณเมตตากรุณาพรหมวิหาร.  ผูเปนสมณะ 
จะตองงดเวนกายทุจริตวจีทุจริตตลอดจนมโนทุจริต  ประกอบไป 
ดวยขันติโสรัจจะเมตตากรุณาเปนเคร่ืองประดับ.  สมณะจะตองเปน  
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สมณะที่ดี  ไมเปนขาศึกในโลก  ถึงจะชอบสมควรแกเพศ  ถามิฉะน้ัน  
อยาเปนเสียดีกวา  แสดงแตเพศภายนอกใหผูอ่ืนเขาใจผิดทําไม. 
                    ๒๒.  สมโณ  อสฺส  สุสฺสมโณ.  [ ๔๕๔ ] 
                             สมณะ  พึงเปนสมณะที่ดี. 
                               (ของเหลาสาวกอาชีวก) 
        ประพฤติฉันใดจะเปนสมณะที่ดี  พึงชักขอความในกระทู ๒๒๔ 
และ ๒๒๕ มาพรรณนา. 
                       ๓๐.  สามคัคีวรรค  คือ  หมวดสามัคคี 
                      ๒๒๗.  สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี.  [ ๔๕๖ ] 
                         ความพรอมเพรียงของหมู  ใหเกิดสุข. 
        พระพุทธภาษิตน้ี  มีขอความท่ีจะอธิบาย ๒ ขอ  ความพรอม 
เพรียงของหมูขอ ๑  ใหเกิดสุขขอ ๑   ความพรอมเพรียงดูเหมือน 
ยอมมีในสิ่งท่ัวไป.  นาฬกิายอมมีจักรและเครื่องอ่ืน ๆ  สําหรับกัน 
นาฬิกาท่ีเดินได  คือส่ิงเหลาน้ันพรอมเพรียงกันเปนไปตามสวนตาม 
หนาที่ของมัน  ถาไมไดสวนหรือชํารุดเสียบางอยาง  ขาดไปบางอยาง 
ก็เดินไมได.  ธาตุทั้ง ๔  ของคนพรอมเพรียงกันทํากิจตามหนาที่ 
ของตนเปนไปเสมอไมหยอนไมกําเริบ  คนก็มีความสบาย  ถากําเริบ 
หรือหยอนไป  คนก็ไมสบาย.  หมูใดมีกิจท่ีตองทําอยางใด  ตาง 
ก็ชวยกันทําไมแกงแยงกันเอาเปรียบกัน  ความพรอมเพรียงของหมูนั้นที่  
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มีกิจตองทําอยางน้ันก็ยอมมีบริบูรณ.   ความพรอมเพรียงของหมูมีแลว  
ก็ใหเกิดสุข  คือตางคนตางอยูสําราญดวยกัน  ไมบาดหมางกัน  ควบคุม 
หมูนั้นใหเปนไปม่ันคง  เปนที่ครั่นครามของเหลาชนจะมาดูหมิ่นขมเหง 
ยังโภคทรัพยศฤงคารบริวารใหเจริญทวี. 
        ตอน้ี  จะอธิบายเหตุใหมีสามัคคี  เหตุใหมีสามัคคีมีเปนอเนก- 
ประการ  คือตางคนตางมีอัธยาศัยตอกัน  ผอนหนักผอนเบาตอกัน 
ไมถือกัน  ไมลวงเกินกันใหเหลือเกิน  ชวยตักเตือนกัน  เห็นแกกัน 
มากกวาเอาเปรียบแตประโยชนตน  หวังดีตอกัน.   มีเมตตากาย- 
กรรม  เมตตาวจีกรรม  เมตตามโนกรรมตอกัน.   ตามท่ีบรรยาย 
มาพอเปนตัวอยางนี้  เปนเหตุใหมีสามัคคี. 
        อน่ึง  ความพรอมเพรียงของหมูธรรม  ก็เปนขอปฏิบัติอันสําคัญ 
คือธรรมบางหมวดไมปฏิบัติใหครบทั้งน้ันก็ไมได  ไมสําเร็จกิจ  เชน 
จักร ๕ คือ  ความอยูในปฏิรูปเทส  คบกับสัตบุรุษ  ต้ังตนไวชอบ  ความ 
เปนผูมีความดีทําไวในกาลกอน.  และอัฏฐังคิกมรรค ๘  คือ สัมมา- 
ทิฏฐิ  ฯ ล ฯ   ความพรอมเพรียงของหมูธรรมเหลาน้ี  ดวยอํานาจ 
ปฏิบัติครบทุกขอ  ใหเกิดสุขตามสมควรแกเหตุ  มอัีนใหถึงปรมัตสุข 
เปนที่สุด. 
                    ๒๒๘.  สมคฺตาน  ตโป  สุโข.  [ ๔๕๗ ]  
                 ความเพียรของผูพรอมเพรียงกัน  ใหเกดิสุข. 
        หมูชนที่พากันพากเพียรในกิจท่ีชอบ  ความเพียรของเขาใหเกิด  
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สุข.  จริงอยู  หมูชนพรักพรอมกันทําการดวยความอุตสาหะ  ไมเห็น  
แกเหน็ดเหน่ือย  หรือติดขัดอันมีในระหวาง ๆ  พรอมใจกันทําเปน 
น้ําหนึ่งใจเดียวกันทีเดียว   ความเพียรของเขาใหเกิดสุขกายใจสมกับที่ 
เขาพรักพรอมใจกันเพียร. 
        เมื่อกลาวดวยภูมิธรรม  ตปธรรม  ความเพียรเผากิเลสของหมู 
ทานผูสามัคคี  คือมีจิตเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  ใหเกิดสุขแกหมูทาน 
ตามสมควรแกเหตุ  คือเพียรละกิเลสโดยเอกเทศหรือโดยสมจุเฉท  ตป- 
ธรรมของทานผูมีจิตเปนอันเดียวกันใหเกิดสุขเห็นปานดังน้ี   สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ภิกษุจักเปนผูพรอมเพรียงกันประชุม 
พรอมเพรียงกันเลิก  พรอมเพรียงกันทํากิจแหงสงฆ  พึงหวังความ 
เจริญสวนเดียว  ไมมีเสื่อมเลยดังน้ี. 
        ความเพียรของผูพรอมเพรียงกันใหเกิดสุข  มีอรรถาธิบายดัง 
กลาวมา. 
        ๒๒๙.  สพฺเพส  สงฺฆภูตาน    สามคฺคี  วุฑฺฒิสาธิกา.  [ ๔๕๘ ] 
        ความพรอมเพรียงของปวงชนผูเปนหมู  ยังความเจริญใหสําเร็จ. 
                           (ของสมเด็จพระสังฆราช  [ สา ]) 
        กระทูนี้ควรอธิบายเทียบอยางกระทู ๒๒๗  แปลกกันแตกลาวถึง 
ผล  กระทูนี้วา  ยังความเจริญใหสําเร็จ  กระทู ๒๒๗ วา  ให 
เกิดสุข  
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                                 ๓๑.  สีลวรรค  คือ  หมวดศีล  
                            ๒๓๐.  สีล  ยาว  ชรา  สาธุ.  [ ๔๕๙ ] 
                             ศีลยังประโยชนใหสําเร็จตราบเทาชรา. 
        ศลี ๕ ศลี ๘ ของคฤหัสถ  ศลี ๑๐ ของสามเณร  ศลี ๔ ของ 
ภิกษุ.   แกวแหวนเงินทองเครื่องประดับอวัยวะซ่ึงใชสําหรับประดับ 
กายเด็ก  ประดับกายคนชราก็ใชไมได  คนแกเอามาประดับกต็อง 
ปรับวาหยอนบาท  อยาวาแตไมควรประดับกายคนแกเลย  ถึงคนผู 
ใหญก็ใชไมได.   สวนศีลนั้น  ไมวาเด็กผูใหญคนชราผูหญิงผูชายถือ 
ไดทั้งน้ัน.  เมื่อใครถือศีลแลวก็เปนคนเรียบรอยงดงาม.  บุคคลท่ีตก 
แตงอวัยวะดวยเครื่องประดับ  โลกกน็ิยมวางามเปนสงาผาเผย.  คน 
มีศีลถึงไมไดตกแตงเครื่องประดับ  ทางธรรมก็นิยมวางาม  บุคคล 
มีเครื่องประดับทั้งภายในภายนอก  คือท้ังมีศีลทั้งมีเครื่องประดับกาย 
เหมาะแกวัย  ยอมงามนักงามหนาทีเดียว.  ศลีจึงเปนเหมือนอลังการ 
ภูสิตอันหาคามิได  อันบุคคลไมวามีวัยชั้นไหนประดับคือถือไดทั้งน้ัน 
ใหสําเร็จประโยชนทั่วหนา  สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสวา  สีล  ยาว 
ชรา  สาธุ  ศลียังประโยชนใหสําเร็จตราบเทาชรา  ดังนี้แล. 
                       ๒๓๑.  สุข  ยาว  ชรา  สีล.  [ ๔๖๐ ] 
                              ศลีนําสุขมาให  ตราบเทาชรา. 
        กระทูนี้อธิบายเหมือนกระทู  ๒๓๐  ตางกันแตกระทูนี้นําสุขมา 
เปนผล  กระทู ๒๓๐  ยังประโยชนใหสําเร็จได  เปนผล.  
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                   ๒๓๒.  สวาเสน  สลี  เวทิตพฺพ.  [ ๔๖๓ ]  
                           ศีลพึงทราบไดเพราะอยูรวมกัน. 
        ตอผูที่อยูดวยกัน  จึงจะสังเกตเห็นปกติของกันได.  อยูหาง 
ไกลกัน  หรอืแมพบปะกันครูหน่ึงบางครั้งบางคราวจะรุปกติของกัน 
แนนอนไมได.  อยูใกลชดิกันยิ่งนาน  ยิ่งสังเกตรูไดละเอียด.  เพราะ 
ฉะน้ัน  บุคคลสองเสพกับผูใด  จําตองสังเกตปกติของผูนั้นให 
ละเอียดเสียกอน  เห็นวาเปนผูมีศีลจึงสองเสพ  อยาดวนไดใจเร็ว 
จะเสียที.  จะหาคนทํากิจการอยางใดอยางหน่ึงเหมือนกัน  จําตองหา 
คนที่มีศีล  ในสังฆมณฑลก็ลวนตรวจตรากันใหมีแตผูมีศีล  คอยกําจัด 
ผูไมมีศีลออกจากสังฆมณฑล  การจะสังเกตรูไดวามีศีลหรือไมมีศีล 
ก็ดวยอุบายดังกลาวมาแลว  สุภาษิตวา  สวาเสน  สีล  เวทิตพฺพ 
ศีลพึงทราบไดเพราะอยูรวมกัน  ยอมมีประโยชนดังอธิบายมา. 
                      ๒๓๓.  สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร.  [ ๔๖๔ ] 
                           ความสํารวมในท่ีทั้งปวง  เปนดี. 
        สังวร  ความสํารวม  เปนชื่อของศีล.   แตในที่นี้วา  สพฺพตฺถ 
สวโร  ความสํารวมในที่ทั้งปวง  กินความกวางขวางทั่วไป  ยิง่กวา 
ศีล  เพราะศีลมีกําหนด  เชน ศลี ๕  ศลี ๘  ศลี ๑๐  ศีล ๔.  สัทธา 
ขันติ  วิริยะ  สติ  ญาณ  ทัง้ ๕ นี้ก็มี  สงัวรก็มี.  อสัทธา  อักขันติ 
โกสัชชะ  มฏุฐสัจจะ  (ความไมมีสติ)  อญาณ  ทั้ง ๕ นี้มี  อสังวร 
ก็มี  สรรพสงัวร  ความสํารวมในที่ทั้งปวง  คือในกิจการ  ในหนาท่ี  
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ในความประพฤติ  ในธรรมจริยา  เปนตน  มิใหพลาด  มิใหผิด  มิให  
เสีย  มิใหเปนบาป  มิใหเปนอกุศล.  ความสํารวมในท่ีทั้งปวงไดดัง 
อธิบายมา  เปนดี  คือมีแตวุฒิสิริสวัสด์ิ  ไมมีความเสื่อมแตอยาง 
หน่ึงอยางใดเลย.  (กระทูนี้ระวังอยาอธิบายขอวาในท่ีทั้งปวง  วา 
ไดแกปาริสุทธิศีล ๔  หรืออินทรีย ๖  ไมถกู.  เพราะทานพรรณนา 
วา  สังวรทวาร ๘  อสังวรทวาร ๘.  ทวารแหงความสํารวมทาง 
จักษุ ๑  โสตะ ๑  ฆานะ ๑  ชิวหา ๑  กาย ๑  วาจา ๑  มนะ ๑ กบัทั้ง 
ทวารแหงสรพสังวร  คือสํารวมในที่ทั้งปวง  นี้เปนสังวรทวาร ๘. 
ทวารแหงความไมสํารวมทางจักษุ ๑  โสตะ ๑  ฆานะ ๑  ชวิหา ๑ 
กาย ๑  วาจา ๑  มนะ ๑  กบัทั้งทวารแหงสรรพอสังวร  คือความ 
ไมสํารวมในที่ทั้งปวง  นี้เปนอสังวร ๘.  สรรพสังวรตรงกับ 
กระทูนี้). 
                    ๒๓๔.  สฺญมโต  เวร  น  จียติ.  [ ๔๖๕ ] 
                         เมื่อคอยระวังอยู  เวรยอมไมกอข้ึน. 
        สัญญมะ  เปนชื่อแหงศีล.  บุคคลมาคอยระวังทางกาย  ทางวาจา 
ตลอดจนทางใจ  (แจกทุจริต)  ยอมไมกอเวรข้ึน. 
        สังวร  ควรอธิบายแตสํารวมบาปความชั่วอยาใหเกิด  ไมควร 
อธิบายวา  สํารวมบุญความดีใหเกิด  ใชไมได.  มีศพัทสําหรับคือ 
ภาวนา  อนุรักขา  ประกอบกับบุญความดี  ยังบุญความดีใหเกิด  
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เจริญ  ตามรกัษาบุญความดีได  ดังนี้.  แมสัญญมะก็เขาใจวาจะเปน  
ดุจสังวรแล. 
                             ๓๒.  สุขวรรค  คือ  หมวดสุข 
                ๒๓๕.  สพฺพตฺถ  ทุกฺขสฺส  สุข  ปหาน.  [ ๔๖๗ ] 
                           ละเหตุทุกขได  เปนสุขในท่ีทั้งปวง. 
        ตัณหา  เปนเหตุแหงทุกข  ละตัณหาไดขาด  ดวยยังอริยมรรค 
มีองค ๘  มีสมัมาทิฏฐิเปนตนใหมีใหเปนข้ึน  อันเปนทางแหงนิโรธ 
ดับตัณหาและทุกขทั้งปวง.   เมื่อละตัณหาอันเปนเหตุแหงทุกขทั้งปวง 
ขาดแลว  ก็ใหเกิดสุขอยางยิ่ง  ไมมีสุขอ่ืนจะเทียม.  ผูหวังความ 
สุขอยางยิ่ง  พึงพยายามละตัณหา  คือปฏิบัติดําเนินตามอริยาษฎางคิก- 
มรรค  ดังกลาวมาแลวน้ันเถิด. 
        ใจความในพระพุทธภาษิตน้ี  ก็สอนใหเห็นอริยสัจท้ัง ๔ ดวย 
ปญญาชอบนั้นเอง. 
                         ๒๓๖.  อพฺยาปชฺฌ  สขุ  โลเก.  [ ๔๖๘ ] 
                             ความไมเบียดเบียน  เปนสุขในโลก.  
        อันจะไมเบียดเบียนกัน  ตองเห็นโทษแหงความเบียดเบียน 
คือจะมีแตบาดหมางกัน  รางกายเจ็บ  บางทีอวัยวะพิการ  ทรัพย 
สมบัติเสียหาย  เปนศัตรูกันอยูเสมอ  ไมเปนอันประกอบการหาเลี้ยง 
ชีพ  และตองเห็นคุณแหงความไมเบียดเบียนกัน  คือจะมีแตชอบ  
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พอรักใครกนั  มีกิจการอาศัยไหววานชวยเหลือกัน ไดอยูเปนผาสุก  
กายใจ ไมตองระวังภัยอันจะมีแกทรัพยสมบัติ ไดต้ังหนาทํามาหากิน 
ตามกําลังเมื่อมาเห็นโทษแหงความเบียดเบียนกัน  เห็นคุณ 
แหงความไมเบียดเบียนกันดังนี้  ก็จะไมเบียดเบียนกัน นัยหน่ึง 
เอาความปรารถนาของตนและของคนอ่ืนเทียบกันก็ได คือ  เราไม 
ปรารถนาความทุกขความลําบากดวยประการทั้งปวง  ปรารถนาแต 
ความสุขสําราญ ความทุกขลําบากน้ัน  แมยังไมมาถึง เพียง 
แตไดทราบวา  เมื่อน่ันเมื่อน่ีจักตองทําส่ิงน้ันสิ่งน้ี จักทุกข จักลําบาก 
ก็ไมปรารถนาเสียแลว  เพียงแตไดสดับวา  จะทุกขลําบากอยางนั้น 
อยางนี้  ก็ไมปรารถนาจะฟง ใจเราเปนเชนนี้ฉันใด  ใจคนอ่ืนก็เปน 
เชนนี้ฉันนั้น  เมื่อมาเปรียบเทียบความปรารถนาของตนกับของคนอ่ืน 
อยางนี้  ก็เปนอุบายไมใหเบียดเบียนกัน ขอวา ความไมเบียดเบียน 
เปนสุขในโลก  คือถาไมเบียดเบียนกันแลวก็เปนสุขในโลก  คือจะได 
ประสบคุณานิสงสดังกลาวมาแลว  สุภาษิตนี้สอใหเห็นความตรงกันขาม 
คือถาเบียดเบียนกันแลว  ก็เปนทุกขในโลก  คือจะไดประสบอาทีนพ- 
โทษดังกลาวมาแลว.           
                        ๒๓๗.  นตฺถิ  สนฺติปร  สุข.  [ ๔๗๐ ] 
                      ความสุข  ( อ่ืน )  ยิ่งกวาความสงบ  ไมมี. 
            กระทูนี้ควรยกไปเปนที่อางในทอนปลายกระทู  ๗๐  ซึ่งวาสุข 
ก็ตัวทุกขนั่นเองน้ัน ก็ไดความสงบจากราคะโทสะโมหะ  หรือคือ  
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นิพพานน้ันเอง  ความสงบน้ีเปนสุขแท ผูหวังจะใหบรรลุสันติความ  
สงบ ก็ตองตรัสรูจตุราริยสัจ. 
                         ๒๓๘.  นพฺิพาน  ปรม  สุข.  [ ๔๗๑ ] 
                                   นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง. 
            สามัญชนเพียงแตรูตามท่ีทานกลาวไววา  นิพพานเปนสุขอยาง 
ยิ่ง ก็พลอยรูไปดวยอยางนั้น แตจะรูเหมือนทานผูไดผูถึงท่ีไหน หาง 
ไกลกันมากนัก  คนเคยไปประเทศหน่ึงเลาใหอีกคนหน่ึงผูยังไมเคยไป 
ใหทราบวาดีอยางนั้น ๆ  ผูที่ยังไมเคยไปก็พลอยรูดวยวาดีอยางนั้น ๆ 
แตความรูของคนทั้ง ๒ คงผิดกันไกลมาก  ถามวา  นิพพาน นั้น 
พรรณนาวา  ไมเกิดไมแกไมตายอีก ก็แปลวาไมมีตัวตนอะไรอีก 
แลว จะเอาอะไรมาเปนสุข ตอบวา ความที่หาตัวตนมิไดนั้นแล 
เปนสุข. 
                        ๒๓๙.  สโุข  พุทฺธาน  อุปฺปาโท.  [ ๔๗๓ ] 
                      ความเกิดข้ึนแหงทานผูรูทั้งหลาย  นาํสุขมาให. 
            คือทานใหโอวาทส่ังสอนใหคนท้ังหลายรูจักเหตุแหงสุขและทุกข 
ใหละเหตุแหงทุกข  บําเพ็ญเหตุแหงสุข  จึงชื่อวาใหเกิดสุข ทาน 
ผูรูนั้น  พึงบรรยายตามกระทู ๑๐๒ ซึง่อธิบายมาแลวน้ันเถิด.  
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                 ๒๔๐.  สุขา  สทฺธมฺมเทสนา.  [ ๔๗๓ ]  
                      การแสดงสัทธรรม  นําสุขมาให. 
            การแสดงสัทธรรม  ถือพระธรรมของสัตบุรุษ  ผูแสดงน้ัน 
จะเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถก็ตาม ไมนิยม  แตทานผูแสดงน้ันเปน 
ผูรูศึกษาพระธรรมชํานาญคลองแคลว  หรือทานผูแสดงน้ันเปน 
สัตบุรุษน่ันเอง ความแสดงพระสัทธรรมของผูรูพระสัทธรรมหรือ 
ของสัตบุรุษนั้นใหเกิดสุข 
         ๒๔๑.  อทสฺสเนน  พาลาน  นิจฺจเมว  สุขี  สิยา.  [ ๔๗๔ ] 
              จะพึงมีความสุขเท่ียวแท  ก็เพราะไมพบเห็นคนพาล. 
            อทสฺสเนน  เพราะไมพบเห็นน้ัน  ประสงคไมพบเห็นจนไดพูด 
กัน  ซึ่งจะชักใหคุนเคยเลยคบกัน  พาลาน  ชนพาล  ไดแกคนตัดเสีย 
ซึ่งประโยชนชาตินี้ประโยชนชาติหนา  มีชีวิตเปนอยูสักแตวาหายใจเขา 
ออก  ประพฤติแตเบียดเบียนตนและคนอ่ืน  หาทุกขใสตนใสทาน 
อยูเสมอ. นิจฺจเมว สุขี สิยา  บุคคลพึงเปนผูมีความสุขเท่ียงแท  คือ 
ไดความสําราญสบายกายสบายใจทุกอิริยาบถแทจริง.    
            เมื่อเก็บความในกระทูนี้อธิบายเปนสวน ๆ  แลวรอยความเขา 
ทั้งหมดวา  บุคคลไมคบคนพาลแลว  ยอมมีความสุขทุกวันไป  ดังนี ้
ก็เปนอันไดความสมตามกระทูที่ต้ังไวนี้แล.  
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                              ๓๓.  เสนาวรรค  คือ  หมวดคบหา  
                           ๒๔๒.  ย  เว  เสวติ  ตาทิโส.  [ ๔๗๙ ] 
                                   คบคนใด  ก็เปนเชนคนน้ันแล.  
                               (ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.  ว.) 
        คบคนใดก็เปนเชนนั้น  เพราะความตางแหงผูคบ ๒ ประการ 
คือ  เพราะผูคบเปนเหมือนคนนั้นอยูแลวประการหน่ึง  เพราะผูคบยัง 
ไมเปนเหมือนคนนั้น  แตชอบเปนเหมือนคนน้ัน  และคนน้ันชักนํา 
ใหเปนเหมือนตนประการหนึ่ง. 
        จะชักอุทาหรณสําหรับความตางแหงผูคบ ๒ ประการนี้.  คน 
สัตยซื่อไมคบคนโกง ๆ ก็ไมคบคนสัตยซื่อ  คนชราก็ไมคบคนหนุม ๆ 
ก็ไมคบคนชรา.  บัณฑิตก็ไมคบคนพาล ๆ ก็ไมคบบัณฑิต  ตามอุทาหรณ 
นี้  เพราะคนน้ัน ๆ มีอัธยาศัย  มีความประพฤติ  มวัียตางกัน. 
        บุคคลมีจิตยังไมต้ังอยูแนนอน  บางคราวเปนคนสัตยซึ่ง  บาง 
คราวเปนคนโกง  บางคราวเปนนักปราชญ  บางคราวเปนนักพาล 
เปรียบเหมือนผลฟกเขียวต้ังอยูบนหลังสัตวมีมาเปนตน  จะต้ังอยูได 
ที่ไหน  ตองกลิ้งตก.  เชนบุคคลคราวเปนนักพาลจะแลเห็นไปวา 
นักปราชญคบกับนักพาลอยางไรได   เพราะเวลาจะไปคบนักพาลนิสัย 
เปนนักปราชญคอยกลายไป ๆ  จนนิสัยกลายเปนนักพาลไปเต็มที่แลว 
จึงไดคบนักพาลได  เพราะฉะนั้น  นักปราชญกลายเปนนักพาลแลว 
นี่แหละ  คบนักพาลคนใดก็เปนเชนนักพาลคนน้ัน. 
        บุคคลผูมิคอยนิยมในการฝกหัดดัดสันดานตนในทางดี  ชอบ  
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อยางใด  ก็ประพฤติอยางนั้น  บุคคลเชนนี้  คบคนพาล ๆ ก็ปนให  
ประพฤติอยางพาลเหมือนตน  คนเชนนี้จึงมีนิสัยใจคอเชนคนพาล. 
        บุคคลเชนนี้คบบัณฑิต ๆ กโ็นมนาวกลาสอนใหประพฤติอยาง 
บัณฑิตเหมือนตน  คนเชนนี้จึงมีนิสัยใจคอเชนบัณฑิต  เพราะฉะนั้น 
ควรใสใจไววา  คบพาล  พาลพาไปหาผิด  คบบัณฑิต  บัณฑิต 
พาไปหาชอบ  และวา  คบคนดีมีศรีแกตัว  คบคนชั่วถึงความพินาศ 
ดังน้ี.   สมเด็จพระผูมีพระภาคก็ทรงแสดงการไมคบคนพาล  การ 
ไมคบคนพาลก็จะไมเปนเชนคนพาล  การคบบัณฑิตก็จะเปนเชน 
บัณฑิต  เปนเหตุนํามาซึ่งสิริสวัสดิ์พิพัฒนมนุญผล  ในทิฏฐธรรม 
และสัมปรายภพ. 
        คนพาลน้ันประพฤติทุจริตครบไตรทวาร  และพาผูอ่ืนผูมาคบ 
ตนใหประพฤติทุจริตฉะน้ันดวย   บณัฑิตนั้นประพฤติสุจริตพรอม 
ไตรทวาร  และพาผูอ่ืนผูมาสมาคมกับตนใหเปนคนประพฤติสุจริต 
ฉะน้ันดวย.   อน่ึง  คนพาลก็คือคนลามกประพฤติทุจริตอยูฉะนั้น 
บาปทุจริตยังไมใหผล  ก็ยงัเห็นเปนความเจริญ  ครั้นบาปทุจริตให 
ผล  จึงจะแลเห็นเปนความเสียหาย  ครั้นแลเห็นความเสียหาย  เกิด 
ทุกขโทมนัส  หากกลับใจไดก็เปนการดี  จัดวามืดมาสวางไป  เอา 
ตัวรอดได  หากกลับใจไมไดก็เปนคนชั่วอยูตอไป  จัดวามืดมาก็มืด 
ไปอยูนั่นเอง  เอาตัวรอดไมได.   ฝายบัณฑิตคือคนมีความเจริญ 
ประพฤติสุจริตอยูฉะน้ัน  กุศลสุจริตยังไมอํานวยผล  ก็ยังเห็นเปนไม 
ดีอยูบาง  ครั้นกุศลสุจริตใหผล  จึงแลเห็นชัดซึ่งความเจริญ.  ครัน้  
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แลเห็นความเจริญแนฉะนั้นแลวก็เกิดสุขโสมนัส   หากใจคงที่อยูใน  
สุจริตธรรม  จัดวาสวางมาสวางไป  เอาตัวรอดได  หากใจเขวไป 
ประพฤติทุจริตซ่ึงเปนกิจของคนพาล  ก็กลับเปนคนพาลไป  จัดวา 
สวางมากลับมืดไป  เอาตัวรอดไมได. 
        คนในโลกถาพรรณนาไปก็ไมรูวาจะมีสักกี่จําพวก  แตเมื่อ 
กลาวพอจับเคาไดก็มี ๒ จําพวก  คือดีจําพวกหน่ึง  ชั่วจําพวกหน่ึง 
จําพวกดีไดแกบัณฑิต  จําพวกชั่วก็ไดแกคนพาล.   เพราะฉะนั้น 
พรรณนามาแตตนก็ยกคน ๒ จําพวกนี้ข้ึนกลาวพอเปนเคา  และเพ่ือ 
มิใหเฝอ. 
        พระมหาสมณภาษิตท่ีต้ังข้ึนไวเปนกระทูวา  ย  เว  เสวติ  ตาทิโส 
คบคนใด  ก็เปนเชนคนน้ันแล  นั้นก็มอีรรถาธิบายดังพรรณนามา 
มีใจความท่ีควรจําโดยสังเขป  ก็คือประสงควา  จะคบคนใหพิจารณา 
ใหรอบคอบ  รูวาเปนคนพาลแลวอยาคบ  ขืนคบจะเปนเชนคนพาล 
รูวาเปนบัณฑิตแลวรีบคบ  คบแลวจะเปนเชนบัณฑิต  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
     ๒๔๓.  ทกฺุโข  พาเลหิ  สวาโส    อมิตฺเตเนว  สพฺพทา.  [ ๔๘๑ ] 
     อยูรวมกบัพวกพาลนําทุกขมาใหเสมอไป  เหมือนอยูรวมกับศัตรู. 
        คนอยูคลุกคลีรวมกนิรวมนอนไปไหนไปดวยกัน  จะทําอะไรเปน 
น้ําหนึ่งใจเดียวกับศัตรู   อยาหวังความสบายเลย  มีแตใหเกิดยาก 
ลําบากระทมกายไมสบายจิตอยูเสมอ  ไมอยางนั้นก็อยางนี้  เปนมีแต  
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เรื่องทุกขนั่นแหละ  ฉันใด  บุคคลอยูระคนปนดวยคนพาลสันดานหยาบ  
ก็จะไดแตทุกขเดือดรอนเสมอไป  ฉันนั้น. 
        พระพุทธภาษิตน้ี  เปนเครื่องเตือนใจใหรูตัววาคนพาลก็เปน 
เหมือนศัตรู  ธรรมดาศัตรูใครจะอยากคบ  ฉะนี้แลว  จึงไดหลีกเลี่ยง 
ไมพอใจคบคนพาล. 
         ๒๔๔.  ธีโร  จ  สุขสวาโส    าตีนว  สมาคโม.  [ ๔๘๒ ] 
           อยูรวมกับปราชญนําสุขมาให  เหมือนสมาคมกับญาติ. 
        บุคคลสามคมดวยญาติ  โดยธรรมดาก็ยอมเปนที่วางใจไดวา 
คงไมมีเหตุใหเกิดทุกข  มีแตจะนําสุขมาเนือง ๆ  ฉันใด   บุคคลอยู 
รวมดวยปราชญมีแตใหเกิดสุขเย็นใจเปนนิตย  ฉันนั้น. 
        ปราชญนั้น  คือบุคคลมีปญญา  ยดึไวซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ 
ประโยชนในชาตินี้  ประโยชนในชาติหนา. 
        ตัวอยาง  อยูรวมกับนักปราชญมแีตใหความสุข  เชนพระ 
อานนทพุทธอุปฏฐาก  จัดวาเปนผูอยูรวมกับสมเด็จพระศาสดาดวย 
สามารถบํารุงปฏิบัติพระองค  ทานบริบูรณดวยอนุตริยธรรมท้ัง ๖ คือ 
เห็นพระองค  ฟงธรรมของพระองค  ไดศรัทธาในพระองค  ศึกษา 
ไตรสิกขาในพระธรรมวินัยของพระองค  บํารุงพระองค  ระลึกถึงพระ- 
องค.  อนุตริยธรรมทั้ง ๖ ลวนแตใหเกิดสุขทุกประการ. 
        ผูดําเนินดวยปรีชาพึงคบปราชญเสมอไป  ก็จะไดความสุขสําราญ 
ทั้งภพนี้ภพหนา.  
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                  ๒๔๕.  ทุกโฺข  พาเลหิ  สงฺคโม.  [ ๔๘๕ ]  
                       สมาคมกับคนพาล  นําทุกขมาให. 
                               (ของโพธิสัตวดาบส) 
        กระทูนี้อธิบายตามอยางกระทู  ๒๔๖  ตางกันแตผล. 
          ๒๔๖.  พาลสงฺคตจารี  หิ  ทีฑมทฺธาน  โสจติ.  [ ๔๘๘ ] 
             ผูเที่ยวสมาคมกับคนพาล  ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน. 
        ตามกระทูนี้  ก็มีตัวอยางเชนพระเจาอชาตศัตรูคบพระเทวทัตต 
ถูกยุใหปลงพระชนมพระชนก  ภายหลังรูสึกพระองค  ก็ทรงเดือด 
รอนพระทัย  เสด็จไปเฝาสมเด็จพระบรมโลกนาถ ไดสดับธรรมใน 
ครั้งน้ัน  หากไมไดทําปตุฆาตก็จะไดบรรลุอริยผล  เลยเปนอภัพไป 
ชาติหน่ึง  ถึงกระน้ันยังไดเพียงถึงไตรสรณคมน  เปนทางใหพอมีที่พ่ึง 
พํานักบาง.   นี่แหละการคบพาลเชนพระเจาอชาตศัตรูคบพระเทวทัตต 
ยอมเศราโศกตลอดกาลยืดยาวนาน  ดังนี้แล. 


