
                                      คําชี้แจง 
        วิชาเรียงความแกกระทูธรรม    เปนหลักสูตรแหงการสอบ 
นักธรรมและธรรมศึกษาวิชาหน่ึง   นกัเรียนจะละเลยไมเอาใจใสหาควร 
ไม  เพราะถานักเรียนออนวิชาเรียงความ  แตงไมไดกฎเกณฑของกระทู 
และไมไดลักษณะท่ีสนามหลวงต้ังไว  แมมีความรูดีในวิชาอ่ืน ๆ สอบ 
ไลไดคะแนนเต็มทุกวิชาแลว   แตถาตกวิชาเรียงความเพียงวิชาเดียว 
ก็ตองเปนอันสอบตก.   ดวยเหตุนี้   วิชาเรียงความจึงนับวาเปนวิชา 
ที่สําคัญวิชาหนึ่ง   ซึ่งนักเรียนควรใฝใจหม่ันอบรมใหมาก  เชนเดียว 
มีแบบแผนหรือตัวอยางที่ดีไวดูเปนคูมือ   ถาขาดคูมือก็ไมไดรับความ 
สะดวงในการศึกษาอบรม. 
        กองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย  ประสงคจะสนับสนุนใหนักเรียน 
ไดรับความสะดวกในการเรียนวิชาประเภทน้ี   จึงไดคิดจัดการพิมพ 
ตัวอยางเรียงความแกกระทูธรรมชั้นเอก  นี้ข้ึน 
        กระทูธรรมที่ยกเปนบทนิกเขปไวนั้น  ลวนเปนกระทูธรรมท่ีออก 
สอบในสนามหลวงมาแลว   ต้ังแต  พ.ศ.  ๒๔๗๓  ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๑ 
รวมเปน ๙  ศก   แตสํานวนเรียงความนั้น  ต้ังแตตัวอยางที่ ๑ ถึงท่ี ๕ 
เปนสํานวนเรียงความของนักเรียนที่กรรมการสนามหลวงตรวจให ๓ ให 
ทุก ๆ สํานวน.   ทานเจาคุณพระศาสนโศภน    (แจม  จตฺตสลฺโล) 
วัดมกุฏกษัตริยาราม   แมกองธรรม   ไดคัดเลือกพิมพแจกในคราวทํา 
บุญอายุครบ  ๖๐ ปของทาน   เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๘  ครั้งหนึ่งแลว. 
        เมื่อ พ.ศ.  นี้  พระมหาอู   นิสฺสโภ   ป. ๗  วัดบวรนิเวศวิหาร 
ประธานคณะกรรมการกองตํารามหามกุฏ ฯ   ไดกราบเรียนขออนุญาต 
พิมพพรอมกับเรียงความแกกระทูธรรม   ที่กรรมการเรียงเปนตัวอยาง 
แหงการตรวจในสนามหลวงอีก ๔ พ.ศ.  ต้ังแตตัวอยางที ๖  ถงึท่ี ๙ 
เมื่อไดรับอนุญาตแลว   จึงลงมือรวบรวมตรวจชําระใหไดระเบียบ 
เรียบรอยและถอยคําสํานวนดียิ่งข้ึน. 



        กองตํารา ฯ  ของแสดงความขอบใจในทานเจาคุณแมกองธรรม 
ผูอนุญาตใหพิมพได   และในพระมหาอูผูรวบรวมตรวจชําระจนสําเร็จ 
เรียบรอย. 
        หวังวา  หนังสือเลมนี้  คงจะเปนเครื่องอุดหนุนการศึกษานักธรรม 
และธรรมศึกษาชั้นเอกไดดีเลมหน่ึง. 
                                                                                กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ 
๑๐  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๔๘๒  
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                                          ตัวอยางที่ ๑  
 
                        เรียงความแกกระทูธรรม น.ธ.   เอก๑ 

                                   สอบในสนามหลวง 
                        วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๔๗๓๒ 

 
                                ๑.  สทฺธา  ทุติยา   ปุริสสฺส   โหติ 
                                    ศรทัธาเปนเพ่ือนสองของคน ฯ 
                                ๒.  ป ฺา   เจน   ปสาสติ 
                                    ปญญายอมปกครองเขา ฯ 
        ๓.  นิพฺพานาภิรโต   มจฺโจ   สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ 
             ผูยินดีตอพระนิพพาน   ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ฯ 
        พรรณนาเนื้อความแหงกระทูพุทธภาษิตท้ัง ๓ นี้วา   คนเราที่ 
เอากําเนิดเกิดมาในมนุษยโลกน้ี     ตางยอมหวังความสุขความเจริญ 
แกตนส้ิน   แตความสุขความเจริญเหลาน้ันตางมีเหตุประจํา   ผูหวัง 
ความสุขความเจริญ   ตองผจญตอเหตุของส่ิงเหลาน้ันกอน     ผลคือ 
ความสุขและความเจริญจึงจะเกิดมีได   ฉะน้ัน  ในทางพระพุทธศาสนา 
จึงไดสอนใหคนมีความเพียรมั่น      ดังมีแจงในพระบรมพุทโธวาท 
 
๑.  ถาเปนธรรมศึกษาช้ันเอก  ก็ใชวา  ธ.ศ.  เอก  น.ธ.  เอก ฯ 
๒.  พึงถือแบบฟอรมนี้เปนหลัก  ตัวอยางตอไปจักไมแสดงแบบฟอรมไว ฯ  
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หลายแหง    ถึงอยางนั้น   ก็ตองอาศัยคนอื่นเปนแมแรงชวยสนับสนุน 
เพราะเหตุการณเหลาน้ันทั้งหมด   เวนพระสมัยภูสัมมาสัมพุทธเจาแลว 
ไมมีผูใดจะรูทั่วถึงทุกอยางได      ถึงจะมีบางก็เปนแตเพียงรูผิว ๆ 
ไมถึงแกน   แมพระสารีบุตรเถระปรากฏวา   ทานเปนผูเฉียบแหลมใน 
ทางปญญา  ถึงอยางนั้น  ก็รูเองเห็นเองไมได   ตองอาศัยพระอัสสช ิ
เปนบุรพภาคและพระศาสดาเปนปริโยสาน  เหตุนั้น   พระศาสดาจึงได 
ทรงแสดงธรรมเพ่ือปลูกศรัทธาไวเปนอเนกประการ   ทั้งน้ีก็เพราะ 
ศรัทธาเปนคุณสมบัติ   เปนหลักของใจท่ีจะใหบุคคลประกอบการงานไม 
ทอถอย  เพราะเมื่อมีศรัทธาเปนหลักของใจแลว   ยอมทําใจของบุคคล 
เหลาน้ันไมใหวาเหวในเวลาประกอบกิจ   ไมผิดกบับุคคลผูมีเพ่ือนเปน 
 ึคูสอง   แมจะเปนเพ่ือนรวมการงานในเวลาประกอบกิจก็ตาม  เปนเพ่ือน 
รวมทางในเวลาเดินทางก็ตาม   ยอมเปนเหตุใหบุคคลผูนั้นมั่นใจใน 
การงาน   ไมหวาดเสียวในหนทางที่เปลี่ยวประกอบดวยภัยอันตรายตาง ๆ 
ฉะน้ัน  ทานจึงแสดงอานิสงสศรัทธาวา   เปนเพ่ือนสองของคน   ดัง 
พระพุทธนิพนภาษิตประการตนวา 
                                สทฺธา   ทุติยา   ปุริสสฺส   โหติ 
                แปลวา  ศรัทธาเปนเพ่ือนสองของคน  ดังนี้ ฯ 
        จริงอยางนั้น  เพราะคําวาศรัทธาในท่ีนี้  โดยอรรถ  ไดแก 
ความเชื่อ   มีวิภาคเปน ๒ คือ   ความเชื่อท่ีประกอบดวยญาณ   เรียก 
วา   ญาณสัมปยุต   ประการหน่ึง ฯ  ความเชื่อท่ีประกอบดวยญาณ   
เรียกวา   ญาณวิปปยุต   ประการหนึ่ง ฯ   ศรัทธาทั้ง ๒  โดยสงัเขปนี้  
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ศรัทธาที่เปนญาณวิปปยุต   ยอมไมใหสําเร็จประโยชนแกผูบําเพ็ญโดย 
สวนเดียว   อาจใหโทษแกผูบําเพ็ญซ่ึงเชื่อในทางผิด ๆ  ก็ได  ฉะนั้น 
ศรัทธานั้น   ทานจึงไมประสงคในกระทูนี้ ฯ   ศรทัธาที่เปนญาณ- 
สัมปยุต   ทานประสงคเอาในกระทูนี้   ซึ่งมีวิภาคออกไปเปน ๔  ประการ 
คือ :- 
        กัมมสทัธา   เชื่อกรรมอยางหน่ึง ฯ 
        วิปากสัทธา   เชื่อผลของกรรมอยางหน่ึง ฯ 
        กัมมัสสกตาสัทธา   เชื่อความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตัวอยางหน่ึง ฯ 
        ตถาคตโพธิสัทธา   เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตเจา 
        อยางหน่ึง ฯ 
        ศรัทธาทั้ง ๔ ประการน้ี  กัมมสทัธาเปนเหตุใหบุคคลหมั่นประกอบ 
การงานไมนั่งน่ิง   วิปากสัทธาเปนเหตุใหประกอบแตกรรมท่ีเปนสุจริต 
กัมมัสสกตาสัทธา  เปนเหตุใหบุคคลเลิกละกรรมท่ีเปนทุจริต   ประกอบ 
แตกรรมท่ีเปนสุจริต   ตถาคตโพธิสัทธาเปนเหตุใหบุคคลเสวนะธีรชน 
งดเวนไมสมาคมอสัปบุรุษ  สรูปความวา   ศรัทธาที่เปนญาณสัมปยุต 
อันบุคคลใดใหต้ังม่ันแลว  ในกรรม   วิบาก  กัมมสัสกตา   ตถาคตโพธิ 
ยอมใหสําเร็จประโยชนคุณทุกส่ิงทุกประการ     สมดวยพระพุทธภาษิต 
บรรหารรับสมอางขอน้ีวา 
                                สทฺธา   สาธ ุ  ปติฏ ิตา 
        แปลวา  ศรัทธาต้ังมั่นแลว  ยังประโยชนใหสําเร็จ ฯ 
        ฉะน้ัน  ศรัทธาทานจึงเปรียบเหมือนทรัพยเครื่องปลื้มใจของบุรุษ  
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สามารถยังสรรพวัตถุ   ทีป่ระสงคใหสําเร็จ   แกบรุุษผูมีความประสงคสิ่ง 
นั้นได   อธิบายวา   ทรัพยยอมสามารถอํานวยวัตถุที่ตองการใหสําเร็จได 
ฉันใด   ศรัทธาก็สามารถอํานวยคุณธรรมท่ีตนหวังใหสําเร็จไดฉันนั้น 
โดยอธิบายน้ี   ไดความวา   ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจของบุรุษใน 
โลกนี ้  ไดกบัพระบาลีพุทธภาษิตวา 
                                สทฺธธี   วตฺต   ปุรสิสฺส   เสฏ 
        แปลวา  ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจของบุรุษในโลกนี้ ฯ 
        ธรรมดาทรัพย   ยอมใหสําเร็จประโยชนแกคมิกบุรุษผูเตรียมจะ 
ไปสูทางไกล    ดวยอาศัยจับจายซื้อเสบียงเครื่องเดินทางตาง ๆ  ฉันใด 
ศรัทธาก็สามารถรวมไวไดซึ่งเสบียงคือกุศล    แกนรชนผูจะไปสู 
ปรโลกฉันนั้นเหมือนกัน   สมดวยวจนประพันธพุทธภาษิตวา 
                                สทฺธา   พนฺธติ  ปาเถยฺย 
        แปลวา  ศรัทธายอมรวบรวมไวไดซึ่งเสบียงคือกุศล   ดังน้ี ฯ 
        ใชแตเทาน้ัน   ผูหวังจะขามโอฆสงสาร   เพราะเบื่อหนายใน 
ความเวียนเกิดเวียนตาย    ก็จําตองอาศัยศรัทธาเปนพาหนะขับข่ีขาม 
เหมือนผูจะขามหวงมหาสมุทรสาคร  อันกวางและลึก   ประกอบดวยภัย 
ก็ตองอาศัยนาวาขับข่ีพาไป   มิฉะน้ัน   จะขามไมไดเลยเปนอันขาด  พระ 
บรมศาสดาจึงไดตรัสวา 
                                สทฺธาย    ตรติ   โอฆ 
        แปลวา  นรชนยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา  ดังน้ี ฯ 
        โดยอธิบายน้ี   จึงเปนไดวา  ศรัทธายอมอํานวยประโยชน 
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ใหแกบุรุษ   ทั้งอยางตํ่า   อยางกลาง  อยางสูง   ประหน่ึงวาเพ่ือน 
คอยตักเตือนชี้ทางใหฉะนั้น   อันธรรมดาวาเพ่ือนที่ไวใจ   ยอมเปน 
ประหน่ึงวาบิดามารดาที่คอยประคองบุตรธิดาที่เกิดกับอก   เพราะอาศัย 
เมตตากรุณาในบุตรธิดานั้น ฯ   บุรุษผูเดินทางอันเปลี่ยนมีภัยเฉพาะ 
หนาก็ดี   ผูประกอบกิจท่ีเกิดข้ึนก็ดี    เม่ือมีเพ่ือนรวมทางหรือรวม 
การงาน   ยอมทําใหผูนั้นไมหวาดเสียวในทางและเชื่อม่ันในความสําเร็จ 
ผูมีศรัทธา   จะประกอบการงานก็ดี   จะบําเพ็ญกุศลก็ดี  จะปฏิบัติ 
เพ่ือบรรลุโลกุตรคุณก็ดี   ยอมสําเร็จลุถึงส่ิงท่ีตองประสงคไดทุกประการ 
ฉะน้ัน ฯ  ถึงอยางนั้น   ศรัทธาก็ตองอาศัยปญญาชวยสนับสนุน   ทาน 
จึงจัดศรัทธาประเภทนี้วา    สัทธาญาณสัมปยุต   คือศรัทธากับปญญา 
ตองเปนคูกัน   ผูมีศรัทธาแตหาปญญามิได    ก็เทากับบุรุษผูเสียจักษุ 
ถึงอวัยวะอยางอ่ืนจะมีบริบูรณ   ก็ใหสําเร็จประโยชนที่หวังไมไดเต็มที่ 
บางทีอาจกลับใหโทษตรงกันขามก็มี     โดยนัยนี้     ผูมีศรัทธาตอง 
ขวนขวายอบรมปญญาใหแกกลา   เพราะปญญา   เมื่อมีในบุคคลใด 
บุคคลน้ันก็เทากับมีจักษุดี      สามารถแลเห็นสรรพสิ่งตาง ๆ  ไดฉะน้ัน 
ผูมีจักษุยอมระวังภัยไดรอบขางฉันใด   ผูมีปญญาก็สามารถรักษาตนให 
พนภัยพิบัติไดฉันนั้นเหมือนกัน   ทานจึงวา   ปญญายอมปกครองเขา 
ดังน้ี   สมดวยพระบาลีกระทูที่ ๒ วา 
                                ปฺา   เจน   ปสาสติ 
                แปลวา   ปญญายอมปกครองเขา  ดังนี้ ฯ 
        อธิบายวา   ปญญาไดแกความรอบรู   วิภาคเปน ๒ คือ  โลกิย-  



แบบประกอบนักธรรมเอก - เรียงความแกกระทูธรรม  ช้ันเอก - หนาท่ี 6 

ปญญา   ไดแกปยยาของคนสามัญประการหน่ึง  โลกุตรปญญา  ไดแก 
ปญญาของพระอริยเจาประการหน่ึง ฯ  ประการตน  ไดแก  ปญญา 
รูศิลปวิทยาตาง  ๆ  ที่เปนไปตามวิสัยของโลก  มีความรูที่เกี่ยวแกการ 
อาชีพเปนตน ฯ  ประการที่ ๒  ไดแก   ปญญาท่ีสมัปยุตดวย  มรรค 
ผล  นิพพาน ฯ   อันปญญาทั้ง ๒  ประการนี้  ยอมใหสําเร็จประโยชน 
ตามฐานะ  เพราะปญญาเปนสิ่งควรเปรียบดวยแกวสารพัดนึก  ผูมีแกว 
ชนิดนั้นอยู   เมื่อความตองการดวยส่ิงตาง ๆ เกิดข้ึนนึกนอมเอาสิ่งน้ัน 
ก็ยอมไดสมหวังทุกเม่ือ  อันปญญานี้  ก็ใหสําเร็จส่ิงท่ีประสงคไดทุกเม่ือ 
ฉันนั้นเหมือนกัน    พระบรมศาสดาจารยไดตรัสสรรเสริญวาเปนรัตนะ 
ของนรชน   ดังพระพุทธนิพนธวา 
                                    ปฺา   นราน  รตน 
                แปลวา  ปญญาเปนรัตนะของนรชน  ดงัน้ี ฯ 
        อันคุณคือปญญาน้ี    ยอมสามารถสอดสองเหตุการณ  หรือ 
สรรพสิ่งตาง ๆ  ทั้งในท่ีลบัและที่เปดเผยไดยิ่งกวาอะไรท้ังหมด   พระ 
อาทิตยพระจันทรทั้ง ๒ นี ้ อันชาวโลกตางยกยองวามีคุณมหึมา  สามารถ 
กําจัดมืดใหสวางไดทั่วโลก  ถึงอยางนั้น  ก็กําจัดไดเฉพาะในสถานที่ 
เปดเผย  ไมมีวัตถุอะไรกําบัง   ไมสามารถกําจัดมืดในที่มีวัตถุปดบัง 
ไดแมแตนอย   สวนคุณคือปญญาน้ี  ยอมสามารถแผรัศมีกําจัดมืดได 
ทั้งในท่ีลับและที่แจง  และสามารถรูทั่วถึงท้ังของหยาบและละเอียดได 
ทุกประการ  พระบรมศาสดาจารย  จึงทรงสรรเสริญวาเปนแสงสวาง 
ในโลกยิ่งกวาอะไรท้ังหมด   ดังพระสุคตภาษิตวา  
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                                        ปฺา    โลกสฺมิ   ปชฺโชโต 
                แปลวา   ปญญาเปนแสงสวางในโลก  ดังนี ้
        ผูมุงความบริสุทธิ์    ตองขวนขวายในปญญาใหมากกวาทุกอยาง 
ผูบําเพ็ญศีลสมาธิ   ก็ดวยหวังข้ึนสูปญญา   ปญญาเปนคุณสูงสุดใหถึง 
วิสุทธิได   ดงัเทศนานัยพุทธภาษิตวา 
                                        ปฺาย   ปริสุชฺฌติ 
                แปลวา   คนยอมบริสุทธิ์ไดดวยปญญา   ดังน้ี ฯ 
        ดวยเหตุนี้    ธีรชนผูฉลาดท้ังหลาย   จึงกลาวยกยองปญญาวา 
ประเสริฐสุด   ดังสุภาษิตวา 
                                ปฺา   หิ  เสฏา   กุสลา  วทนฺติ 
        แปลวา  คนฉลาดท้ังหลายยอมกลาวสรรเสรญิปญญาวาประเสริฐ 
สุด  ดังนี้ ฯ 
        อันคุณคือปญญาน้ี   ยอมเปนเหมือนจักษุของใจ   สามารถสอด 
สองเห็นคุณธรรมท่ีลกึซึง้คัมภีรภาพได   ถามีในบคุคลใด   บุคคลนั้น 
ยอมปฏิบัติใกลพระนิพพาน   เปนคูกับฌานคือความเพงพินิจ   ดังพระ 
พุทธภาษิตวา 
                ยมฺหิ  ฌานฺจ   ป ฺา  จ   สเว   นิพฺพานสนฺติเก 
        แปลวา   ฌานและปญญามีในคนใด   คนนั้นยอมปฏิบัติใกล 
พระนิพพาน  ดังนี้ ฯ 
        พระพุทธภาษิตน้ีใหสําเร็จความสันนิษฐานวา   ปญญาเปนเหตุ 
ใหบุคคลมีฉันทะยินดีตอนพระนิพพาน   เพราะอาศัยความยินดีเปนบุรพ-  
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ภาคเบ้ืองบน    บุคคลน้ันจึงมีความพยายามสืบตอในสมถกัมมัฏฐาน 
และวิปสสนากัมมัฏฐาน    ละสิ่งท่ีควรละ   เจริญส่ิงท่ีควรเจริญ  ยอม 
พนจากทุกขไดโดยชอบ  สรูปความวา   ผูใดยินดีตอพระนิพพาน  ผูนั้น 
ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได  ดังนัยเทศนาพุทธภาษิตขอสุดทายวา 
                นพฺิพานาภิรโต   มจฺโจ   สพฺพทุกฺขา   ปมุจฺจติ 
        แปลวา  ผูยินดีตอพระนิพพาน  ยอมพนจากทุกขทั้งปวง  ดังนี้ฯ 
        อธิบายวา  คําวาทุกขในพระพุทธภาษิตน้ี  หมายเอาหลายอยาง 
ที่เปนของประจําสังขาร   ไดแก  ชาติ  ชรา  มรณะ ฯ  ที่เปนของมีข้ึน 
บางครั้งบางสมัย  ไดแก  โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข  โทมนัส   อุปายาส ฯ 
ที่เปนเจาเรือน  ไดแก  หนาว   รอน   ระหาย  ปวดอุจจาระ   ปวด 
ปสสาวะ ฯ  ที่เกิดข้ึนเพราะอวัยวะอันเปนเจาการไมทําหนาท่ีโดยปกติ 
ไดแก   ทกุขเวทยาทีเกิดเพราะพยาธิ ฯ  บางอยางเกิดมีเพราะกิเลสมา 
เผาใหรอน   บางอยางเกิดมีเพราะผลแหงกรรมชั่วในอดีตบาง  ปจจุบัน 
บาง    บางอยางเกิดมีเพราะวิวาททุมเถียงกันเปนมูลบาง   บางอยางมี 
เพราะแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพบาง  บางอยางมีเพราะเปนสภาพประจํา 
เบญจขันธบาง  โดยความ   ก็ไดแกสภาวะท่ีทนลําบากหรือทนอยูไมได 
นั่นเอง  อันทุกขเหลาน้ีทั้งหมด   ยอมไมมีใครปรารถนาอยากประสบ 
เลยสักคนเดียว   ถึงอยางนั้นก็นอยคนจะพนได  ตองจําใจจําเสวยไป 
ดวยฝนไมได    แตบางคนกลับสําคัญทุกขเหลาน้ีทั้งหมด   หรอืบาง 
อยางวาเปนสุขไปก็มี   ทัง้น้ีเนื่องจากไมเห็นโทษของทุกขโดยจริงจัง 
จึงยังมีความยินดีในทุกขเหลาน้ันอยู   ผูนั้นจึงไมพนไปจากทุกขเหลา  



แบบประกอบนักธรรมเอก - เรียงความแกกระทูธรรม  ช้ันเอก - หนาท่ี 9 

นั้นได  แตถาบุคคลใดมาเห็นโทษของทุกขเหลาน้ันโดยประจักษแจง 
ยอมเกิดความเบ่ือหนายในทุกขเหลานั้น   และพยายามเพ่ือพนจากทุกข 
เหลาน้ัน   เพราะนอมใจยินดีตอพระนิพพาน  คือธรรมเปนที่สิ้นไปแหง 
ทุกขทั้งปวง   ผูนั้นจึงจะหลุดพนจากทุกขเหลาน้ันได   เพราะวาพระ 
นิพพานเปนท่ีสุดแหงทุกข  ไดในพระพุทธภาษิตวา 
                        อนฺโต   ทกฺุขสฺส   นิพฺพาน 
                แปลวา  พระนิพพานเปนท่ีสุดแหงทุกข  ดังนี้ ฯ 
        จริงอยางนั้น   เพราะพระนิพพานเปนธรรมหากิเลสเครื่องเสียด 
แทงและรอยรัดมิได   เปนธรรมวางจากกิเลสอาสวะท้ังปวง   ไดใน 
พระพุทธภาษิตวา 
                                นิพฺพาน  ปรม  สุ ฺ 
                แปลวา  พระนิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่ง   ดังน้ี ฯ 
        เพราะอยางนี้แล    พระนิพพานจึงชื่อวาเปนสุขอยางยิ่ง  ไมมีสุข 
อ่ืนจะเทียมถึง  เพราะสุขอยางอ่ืนเปนวิปริณาธรรมไมยั่งยืนแกผูประสบ 
และเปนสุขมีทุกขเจือปน     สวนสุขของพระนิพพานเปนสุขเยือกเย็น 
เปนสุขสดใส   เปนสุขถาวรไมแปรผัน   ดังพจนประพันธพุทธภาษิตวา 
                                        นิพฺพาน  ปรม  สุข 
                แปลวา   พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง  ดังนี้ ฯ 
        เพราะฉะนั้น   พระพทุธเจาท้ังหลายจึงไดกลาวยกยองพระนิพพาน 
วาเปนธรรมอยางยิ่ง   ประเสริฐกวาธรรมอ่ืน  ไดในพระพุทธภาษิตวา  
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                                นิพฺพาน   ปรม  วทนฺติ   พุทธฺา 
        แปลวา     พระพุทธทั้งหลายยอมกลาวยกยองพระนิพพานวาเปน 
ธรรมอยางยิ่ง  ดังนี้ ฯ   จึงเห็นไดวาผูยินดีตอพระนิพพานอันเปนธรรม 
เปนที่สิ้นไปแหงทุกข   และพยายามละกิเลสตัณหาใหสิ้นเชิง    ยังมรรค 
มีองค  ๘  ใหเจริญเปนธรรมสามัคคี  ยอมจะพนจากทุกขได  ไมเหมือน 
ยินดีตอสิ่งเหลาอื่น   เพราะถายินดีตอสิ่งเหลาอ่ืน   ยอมมีแตจะไหล 
ไปหาทุกข   เพราะสิ่งเหลาน้ันทั้งหมดลวนมีทุกขประจํา  ผูยินดีตอพระ 
นิพพานยอมพนจากทุกขไดอยางไร   ขอน้ีพึงเห็นไดในพระอริยเจาผูมี 
ในยินดีนอมไปแลวในพระนิพพานเปนนิทัสสนะอุทาหรณ ฯ 
        สรูปความวา    ศรัทธายอมเปนเพ่ือนสองของบุคคล   ถามีใน 
บุคคลใด   ยอมใหสําเร็จประโยชนสขุแกผูนั้น   แตศรัทธานั้นตองอาศัย 
ปญญาเปนคู   จึงจะใหสําเร็จประโยชนในทางที่ดีผายเดียว  ผูมีศรัทธา 
อาศัยปญญากํากับ   ยินดตีอพระนิพพาน  ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได 
ดังน้ีแล ฯ  
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                                        ตัวอยางที่  ๒ 
 
                                ๑.   ชคิจฺฉา   ปรมา   โรคา 
                                   ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง ฯ 
                                ๒.  สงฺขารา  ปรมา   ทุกฺขาล 
                                สังขารทั้งหลายเปนทุกขอยางยิ่ง ฯ 
        ๓.  เอต  ตฺวา    ยถาภูต   นิพฺพาน  ปรม  สุข 
        ความรูขอน้ันตามเปนจริงแลว   ดับเสียได  เปนสุขอยางยิ่ง๑ ฯ 
        จักไดบรรยายความตามกระทูพุทธภาษิต   ซึ่งไดยกไวเปนนิกเขป 
บทเบ้ืองตนนั้นไปโดยลาํดับ. 
        ขอ ๑ วา  ความหิวเปนโรคอยางยิ่งนั้น  ความวา   บุคคลเรา 
ที่เกิดมาในโลกน้ี   ลวนตองมีโรคเบียดเบียนดวยกันทั้งน้ัน  ไมเลือกวา 
จะเปนคนมีสกุลสูงหรือตํ่า   มีทรัพย   มียศศักด์ิ   หรือยากจนไรยศ 
จะตางกันก็แตวามากหรือนอยพอเยียวยาได   หรือรักษาไมไหวเทานั้น 
โรคนั้นเลา    ก็มีหลายอยางหลายชนิด   เหลือท่ีจะพรรณนาใหครบ 
ถวน   บางคนก็มีโรคมาก  บางคนก็มีโรคนอยตาง ๆ กัน  อันผูที่ 
จะไมมีโรคนั้นแทบจะหาไมไดเลย   ที่กลาวกันวา  คนนี้คนนั้นเขาเปน 
สุขสบายไมมีโรคภัยไขเจ็บ   ดังน้ี   ใชวาผูนั้นจะเปนคนปราศจากโรค 
เสียทีเดียวก็หาไม    เปนแตมีโรคนอย   หรือเกิดข้ึนเปนครั้งเปนคราว 
ก็หายไป   เพราะวา    ชวิีตรางกายนี้     ทานกลาววาเปนดุจเรือน 
 
๑.  สอบในสนามหลวง  วนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๗๔.  
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ของโรค  เปนที่อาศัยของโรค   สมดงัพุทธภาษิตในธรรมบท   ขุททก. 
นิกายวา 
                                        โรคนิทฺธ    ปภงฺคุณ 
        แปลวา   สรรีะเปนรังของโรค   เปนของเปอยพัง  ฯ   แตถงึดังน้ัน 
บรรดาโรคตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน  บุคคลยอมอาจหาแพทยผูสามารถมีความ 
รูดี   มารักษาใหหายไดโดยมาก    ยิ่งสมัยนี้  การแพทยเจริญ    คน 
พบสมุฏฐานของโรค   สามารถประกอบโอสถ   พยาบาลใหหายได 
มีอยูเปนเอนก   อน่ึง  โรคบางอยางเกิดข้ึนแลว   อาจรักษาใหหายได 
หรือรักษางายก็มีมาก   บางคนมีรางกายบริบูรณ   มีโรคนอยไมถึง 
ตองหาหมอมารักษา   เพียงแตบริหารรางกายใหดีก็หายได   คนชนิดนี ้
นับเปนลาภอยางเอกหาไดยาก   ดังมีพุทธภาษิตท่ีตรัสสรรเสรญิไววา 
                                        อาโรคฺยา   ปรมา   ลาภา 
                แปลวา  ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง ฯ 
        รวมความวา   โรคทัง้หลายดังพรรณนามานี้   ถึงจะมากหรือ 
นอย    ก็อาจรักษาใหเบาบางหรือหายไดโดยมาก   สวนโรคคือความ 
หิวน้ัน   เปนโรคท่ีรักษาใหหายเด็ดขาดไมได   เปนโรคมีประจําตัวสัตว 
ทุกชนิ   จําเดิมต้ังแตเกิดมาทีเดียว   เพราะชีวิตรางกายน้ี   จําเปน 
ตองอาศัยอาหารเลี้ยงบํารุงจึงจะทรงชีวิตอยูได    เมื่อไดรับประทาน 
เขาไปแลว   ไฟธาตุก็ยอยอาหารน้ันบํารุงสวนตาง ๆ  ในรางกายนี้ 
ครั้นลางเวลาแลว  หรืออาหารเกาหมดอายุแลว   กห็ิวอีก    จําเปน 
ตองรับประทานกันเรื่อยไปทุกวันทุกเวลา     ถาขาดอาหารเสียแลว  
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บุคคลก็ไมสามารถจะทรงชีวิตอยูได   การท่ีบุคคลทําการอาชีพกันอยู 
ทุกวันนี้   ก็เพ่ือจะไดทรัพยมาเปนเครื่องจายโอสถคืออาหาร   สําหรับ 
รักษาโรคคือความหิวน้ีเองเปนขอใหญ    ตองหากันไปทุกวันไมมีที่ 
สิ้นสุด    เพราะโรคคือความหิวน้ี   เปนโรคมีประจําสัตวดังกลาวแลว 
ตองรักษาเยียวยากันไปจนกวาชีวิตจะดับ   จึงจะหมดธุระรักษากัน 
คราวหน่ึง   ที่สุดของโรคคือความหิวน้ี   ไปจบลงท่ีตายในชาติหนึ่ง 
หมดกันไปตอนหน่ึง   เพราะอยางนี้   พระศาสนาจึงตรัสวา   " ความหิว 
เปนโรคอยางยิ่ง " ฯ    ดวยเหตุที่ตองรักษากันเสมอเรื่อยไป   ไมมี 
วางเวนดังกลาวแลว    ทีเ่ปนเชนนี้   ก็เพราะชีวิตรางกายนั้น    เปน 
สังขารอันปจจัยปรุงแตงใหเกิดข้ึน     เมื่อเกิดข้ึนแลวจะเจริญตอไป 
ได   ก็ตองอาศัยปจจัยคืออาหารเปนเครื่องสนับสนุนตอไปอีก   เพราะ 
สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน   ยอมตองเปนไปตามปจจัย   สมดังพระราช- 
ภาษิตวา 
                                        ยถาปจฺจย   ปวตฺตนฺติ 
        สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน   ยอมเปนไปตามปจจัย  ดังนี้ ฯ   สิ่งท่ี 
ปจจัยปรุงแตงกลาวคือสังขารนั้น   จําเปนตองปรนปรือหาเครื่องสนับ 
สนุนทะนุบํารุงเรื่อยไป   จึงตองเปนทุกข   สมดังกระทูพุทธภาษิต 
บาทท่ี ๒ วา 
                                        สงฺขารา   ปรมา   ทุกฺขา 
        แปลวา   สังขารทั้งหลายเปนทุกขอยางยิ่ง ฯ  อันสังขารท้ังหลาย 
นั้นแยกโดยประเภทเปน ๒ คือ   อุปาทินนกสังขาร   สังขารที่มีใจ  
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ครอง ๑  อนุปาทินนกสังขาร   สังขารที่ไมมีใจครอง ๑   สังขารที่มี 
ใจครอง    ไดแก  มนุษยและสัตวทุกชนิด    สังขารท่ีไมมีใจครอง 
ไดแก   รถ  เรือน   ตนไม  ภูเขา  เหลาน้ีเปนตน  ขอท่ีวาเปนทุกข 
นั้น   เพราะสังขารทั้ง ๒ ชนิดนั้น   ลวนเปนของไมคงทนถาวร   ยอม 
เปนของไมเที่ยง   จําตองวิบัติแปรผันไมเปนธรรมดา    สมดังธรรม- 
ภาษิตวา 
                ยงฺกิฺจิ    สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต    นิโรธธมฺม 
        สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา   สิง่น้ันทั้งหมดลวนมี 
ความดับไปเปนธรรมดา ฯ   เมื่อไมเที่ยงเชนนี้  จึงจัดวาเปนทุกข 
เพราะไมเปนไปตามปรารถนาเปนตน   สวนท่ีไมมีใจครอง  ก็ตองแตก 
หักทรุดโทรมไปเหมือนกัน ฯ คําวาเปนทุกขอยางยิ่งนั้น   นาจะหมาย 
เอาแตทุกขที่ปรากฏแกสงัขารที่มีใจครอง   เนื่องดวยทุกขเปนเจตสิก- 
ธรรมเปนขอใหญ ฯ   ถึงอยางนั้น   ทานวาสังขารทุกชนิด    ยอมมี 
ลักษณะ ๓ เสมอกัน  คือ  ไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา    ดังนี้ 
ก็ยอมอาจไดในสังขารประเภทหลังดวย ฯ  อุทาหรณในสวนอุปาทินนก- 
สังขาร  เชนบุคคลเกิดมาแลว   ตองเปนทุกขในการหากิน  ตองเปน 
ทุกขในการบํารุงรักษารางกาย  ตองเปนทุกขในการรักษาทรัพยสมบัติ 
ไหนจะตองเลี้ยงดูครอบครัว  ไหนจะตองระวังตัวไมใหถูกเขาเบียดเบียน 
บีบค้ัน   อยางน้ีลวนเปนทุกขทั้งน้ัน   ดังจะกลาววา   เกิดมาไมไดเกิดมา 
แตตัว   พาเอาทุกขมาดวย  หรือสรางทุกขอยางเดียวเทาน้ันใหเกิดข้ึน 
สมดวยธรรมภาษิตท่ีวชิราภิกษุณีกลาววา  
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                ทกฺุขเมว   หิ   สมฺโภติ             ทุกฺข   ติฏติ    เวติ    จ 
                นาฺตฺร   ทุกขฺา   สมฺโภติ     นาฺตฺร   ทุกฺขา   นิรชฺุธติ 
        ทุกขนัน้แล    ยอมเกิดข้ึนดวย   ทุกข   ยอมต้ังอยูดวย   ยอมแปร 
ไปดวย   นอกจากทุกข   หาอะไรเกิดมิได   นอกจากทุกข   หาอะไรดับ 
มิได  ดังนี้  ฯ 
        สัตวทุกประเภทเกิดมาแลว   ยอมตองแก   เจ็บ   ตาย    ไปเปน 
ธรรมดา   ตองเปนทุกข   ขอเหลาน้ี    เปนทุกขประจําสังขาร   สมดัง 
บาลีวา 
                                        ชาติป    ทุกขฺา 
                                แมความเกิด    เปนทุกข 
                                        ชราป    ทุกขฺา 
                                แมความแก      เปนทุกข 
                                        มรณมฺป    ทกฺุขา 
                                แมความตาย    เปนทุกข 
        สรรพสตัวทุกชนิด   ผูยังมีกิเลสอาสวะ   จึงตองประสพทุกข 
เหลาน้ีเรื่อยไป    เมื่อยังเกิดมีสังขารอยูตราบใด   กต็องประสพทุกข 
อยูตราบน้ัน    ตอเมื่อใดมาปฏิบัติตนใหเปนผูบริบูรณดวยคุณธรรมที ่
ประณีตยิ่งข้ึนไปถึงท่ีสุด   กลาวคือ   ทําศีล  สมาธิ   ปญญา  ของตน 
ใหไพบูลในสันดาน   คนพบสมุฏฐานของทุกข    เมื่อทราบตามเปนจริง 
วา   สังขารเปนที่ต้ังแหงทุกขดังน้ีแลว   ใชปญญาพิจารณาหาอุบายปลด 
ความยึดมั่นถือม่ันในสังขาร    ปลอยวางความยึดถือในสังขารเสียแลว  
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ก็เปนหมดทุกข  ขอน้ีสมจริงดวย  ๒  บาทคาถาวา 
                        เอต  ตฺวา   ยถาภูต       นิพฺพาน   ปรม   สุข 
        ความรูขอน่ันตามเปนจริงแลวดับเสียได   เปนสุขอยางยิ่ง  ดังนี้ ฯ 
อธิบายวา   ความยึดมั่นในสังขารวา   นั่นของเรา   นั่นเปนเรา   นั่นตัว 
ตนของเรา  ดังนี้   ชื่อวาเปนผูประกอบไปดวยตัณหา  มานะ  ทฏิฐิ  เปน 
ปปญจธรรมเครื่องเน่ินชา    เปนประดจุเชือกหรือขายคลองตัวไว   ไม 
ใหหลุดไปจากชาติภพได  จึงจําเปนตองประสบทุกข   เมื่อผูมีปญญา 
มาพิจารณาเห็นโดยถองแทวา   สังขารท้ังหลายไมเที่ยงเปนทุกข  ธรรม 
ทั้งปวงเปนอนัตตา   ดังน้ี   ชื่อวาดําเนินเขาไปสูความบริสุทธิ์   อันทํา 
ใหทุกขหมดไป   สมดวยพระคาถาวา 
                สพฺเพ    สงฺขารา   อนิจฺจาติ---- ---- ---- 
                สพฺเพ   สงฺขารา    ทุกขฺาติ  ---- ---- ---- 
                สพฺเพ   ธมฺมา   อนตฺตาติ       ยทา   ปฺาย   ปสฺสติ 
                อถ   นิพพินฺทติ   ทุกฺเข          เอส   มคฺโค    วิสุทฺธิยา 
        ความวา   เมื่อใด   บุคคลมาพิจารณาเห็นอยูดวยปญญาวา  สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง    สังขารทั้งปวงเปนทุกข    ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 
ดังน้ี   เมื่อน้ัน   ยอมเบื่อหนายในทุกข  ขอน้ีเปนทางแหงความหมดจด 
ฉะน้ี ฯ      เมื่อบุคคลมีปญญาพิจารณาเห็นเชนนั้นแลวปฏิบัติดําเนินไป 
ตามปฏิปทานั้น   ชื่อวาปลดเปลื้องความยึดถือม่ัน   ดวยตัณหามานะ 
ทิฏฐิเสียได  ดังพระปญจวัคคียทูลสนองพระศาสดาวา    " เนต    มม " 
นั่นไมใชของเรา   " เนโสหมสฺมิ "   นั่นไมเปนเรา  " น   เมโส   อตฺตา "  
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ฉันไมใชตัวตนของเรา   ดังน้ี   ผูมีความเห็นเชนนี้   ชื่อวาดับสังขาร 
ทั้งหลายเสียได  ไมมีความยึดมั่นถือม่ันดวยอุปาทาน   เปนผูถอืท่ีสุดแหง 
ทุกข   กลาวคือเปนผูไมมีทุกข   แมสงัขารเหลาน้ันจะวิบัติแปรผันไป 
จิตของทานผูนั้น   ยอมไมหว่ันไหว   ไมเปนทุกขเดือดรอนไปตาม 
เพราะทานเปนผูมีจิตบริสุทธิ์   ถึงซ่ึงความสุขอยางยอดยิ่ง   ดวยความ 
สงบจากกิเลสท้ังปวง   แลวประสบสุขที่ไมมีสุขอ่ืนจะเปรียบได  ขอน้ี 
สมดวยพุทธภาษิตตรัสสรรเสริญไววา 
                                นตฺถิ    สนฺติปร   สุข 
        สุขอ่ืนยิง่กวาความสงบ   ยอมไมมี    ดังน้ี ฯ   แมสังขารของ 
ทานผูนั้นจะตองแตกดับไป   ทานก็หาอาลัยเปนทุกขไม   ทั้งไมตอง 
กลับมาเกิดประสบทุกขตอไป   จึงชื่อวาดับเปนสุขไดอีกประการหนึ่ง 
ดังบาลีวา 
                        เตส   วูปสโม   สุโข 
        ความเขาไปดับแหงสังขารเหลานั้น   เปนสุข  ดังนี้ ฯ   เรยีกโดย 
ศาสนโวหารวานิพพาน    นับเปนสุขอยางยอดยิ่ง   สมจริงดังบาทพระ 
คาถาวา 
                                นิพฺพาน   ปรม   สุข 
                        พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง  ดังนี้  ฯ 
        รวมความแหงกระทูธรรมภาษิตท้ัง ๓  นี ้ ไดความวา   ธรรม 
อยางยิ่ง  ๓  ประการ  คือ   ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง  เปนโรคประจํา 
สังขารของบุคคล    เมื่อสังขารยังมีตราบใด     โรคนี้ก็คงมีอยูตราบน้ัน  
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ไมมีใครสามารถจะบําบัดใหหายไดเด็ดขาดเหมือนโรคคือพยาธิอยางอ่ืน 
ได   ตอเมื่อสังขารดับแลวก็หมดกันไปตอนหน่ึง  อนึ่ง  สังขารซ่ึงมีโรค 
ตาง ๆ ประจํา    กับทั้งมีโรคอยางยิ่งคือความหิวประกอบอยูดวย  จึง 
ชื่อวาเปนทุกขอยางยอด   ซ้ําผูมีปญญาทรามมามีความยึดมั่นถือม่ันเขา 
จับกํากับอยูดวย   จึงเปนทุกขใหญหลวงทีเดียว   สวนผูรูมีปญญาใชญาณ 
ปรีชาพิจารณาเห็นตามเปนจริงแลว   บําเพ็ญไตรสิกขาใหไพบูลในตน 
ละความยึดมั่นถือมั่นเสียได   จึงไดประสบสุขอยางเอก   ไมมคีวามสุข 
อยางอ่ืนจะเปรียบปาน  ดังบรรยายมาดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                                            ตัวอยางที่  ๓  
 
                                ๑.  ทรุาวาสา   ฆรา   ทุกขฺา 
                เรอืนท่ีอยูครอบครองไมดี   ยอมใหเกิดทุกข  ฯ 
                                ๒.  สาม ฺเ   สมโณ   ติฏเ 
                ผูเปนสมณะ   พึงต้ังอยูในธรรมของสมณะ ฯ 
                                ๓.  นตฺถิ   สนฺติปร   สุข 
                                สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี๑  ฯ 
        บัดนี ้  จะไดอธิบายความในธรรมภาษิตท้ัง ๓ ขอ  ที่ไดยกข้ึนไว 
ณ  เบื้องตนเปนลําดับไป ฯ 
        ดําเนินความวา   บรรดาสรรพสตัวที่อุบัติข้ึนมาในโลกน้ี  ซึ่งได 
นามสมมติวาสัตตนิกาย     ตางมีความคิดความเห็นของสติปญญาแตก 
ตางกัน   ตามอุปนิสัยและความเคยชินของสัตวจําพวกน้ัน ๆ   แตที่มี 
อุปนิสัย   เขมแข็ง  บึกบึน   อาจหาญ   และมีใจสูงตามสภาพ  หรือได 
รับความเจริญตามหลักธรรมชาติหรือวิทยาศาสตรนั้น    ไดแกมนุษย 
มนุษยเปนสัตวที่มีใจสูงสุด   และมีอํานาจใหญกวาสัตวทั้งปวง  สัตว 
จําพวกนี้รูจักแสวงหาอาหาร  เครื่องนุงหม  หยูกยา   และที่อยูอาศัย  ผิด 
แผกจากสัตวอ่ืน ๆ   เพราะความเปนผูรูจักตกแตงและประคับประคอง 
ความเปนอยู       จึงเปนเหตุใหรูจักสรางบานสรางเรือนและแสวงหา 
อุปกรณวัตถุทุกอยางเพ่ือใหเกิดใหมีข้ึน       แลวครอบครองรักษาที่อยู 
 
๑.  สอบในสนามหลวง  วนัท่ี ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๔๗๕.  
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อาศัยและสมบัติทุกอยางของตนไว       เพ่ือสงวนกรรมสิทธิ์มใิหผูอ่ืน 
ลวงละเมิด   ถาครอบครองไมดี   ยอมใหเกิดทุกข  กลาวคือไมยัง 
ความสุขใหเกิดมี  สมดวยบาลีกระทูที่ ๑ วา 
                                ทุราวาสา   ฆรา   ทุกฺขา 
                เรอืนท่ีอยูครอบครองไมดี   ยอมใหเกิดทุกข  ฯ 
        อธิบายวา   ฆราวาสคือผูครอบครองเรือน   ตองเอาใจใสปฏิบัติ 
รักษาเรือนของตน   มีหม่ันปดกวาดเช็ดถู   และดูแลตรวจตราซอมแซม 
เปนตน   เมื่อไมหม่ัน  ปลอยใหปรักหักพังรกรุงรัง   ยอมเปนมลทิน 
กลาวคือนําความมัวหมองหรือทรุดโทรมมาสูเรือนน้ัน    สมดวยกระทู 
พุทธภาษิตอันมาในธรรมบท   ขุททกนิกายวา 
                                อนุฏานมลา   ฆรา 
                เรอืนมีความไมหม่ัน   เปนมลทิน ฯ 
        อันผูจะรักษาเรือนหรือครอบครองเรือน  ไมควรประมาท  สม- 
เด็จพระบรมโลกนาถตรสัไวในธรรมบทวา 
                                ปมาโท   รกฺขโต   มล 
                ความประมาท   เปนมลทินของผูรักษา ฯ 
        เรือนท่ีจะต้ังอยูยั่งยืนมั่นคงแข็งแรง   และไมรกรุงรัง   กเ็พราะ 
เจาของผูครอบรักษา  หมั่นคอยเอาใจใสดูแล   และไมประมาท  ฯ 
ฆราวาสคือผูอยูครอบครองเรือน   มีกจิท่ีจะตองทํามาก   เมื่อประพฤติ 
ปฏิบัติไมดีคือทําไมสมควร   ยอมใหเกิดทุกข   เกิดความไมดีไมงาม 
กลาวคือฆราวาสตองมีกตัญูกตเวทีตอมารดาบิดา   อุปชฌายะอาจารย  
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และพระราชามหากษัตริยของตน   และตองบําเพ็ญตนใหเปนบุพพการี 
ของบุตรธิดา       ดํารงความเปนคฤหบดี  คือ เอาใจใสตอกันโดยฐาน 
เปนสามีภรรยา      และสงเคราะหญาติมิตร   พระภิกษุสงฆสามเณร 
ตลอดจนคนยากจนอนาถา   กรณียกิจเหลาน้ี   ยากท่ีฆราวาสจะบําเพ็ญ 
ใหบริบูรณได   เมื่อบําเพ็ญใหบริบูรณได   ยอมเปนที่สรรเสริญและรักใคร 
นับถือของคนท่ัวไป   หากไมบําเพ็ญหรือบําเพ็ญบกพรอง   ยอมไดรับ 
ทุกขเดือดรอน   คือไมมีใครนิยมนับถอื   และถูกครหาของชนท่ัวไป 
ถึงอันโตชนผูอาศัยอยูภายในครอบครัวเดียวกัน   ก็ไมสามารถที่จะสามัคคี 
กันได   ที่กลาวมาน้ี   เปนแตเรือนภายนอกอันเปนท่ีอยูอาศัยของบุคคล 
สวนเรือนภายใน   คืออัตภาพรางกายนี้     อันเปนที่อยูของจิต    จิต 
เปนผูครอง   ถาผูครองไมดี   ปลอยใหกายทําชั่วทุจริต   ก็นําโทษภัย 
และทุกขมาใหโดยนานัปการ   ฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา   เรือนท่ีอยู 
ครอบครอบไมดียอมใหเกิดทุกข ฯ 
        เมื่อฆราวาสผูเห็นทุกขในการครอบครองเรือน    และรูเทาตาม 
ความเปนจริงแลววา   การอยูครอบครองเรือน   หากทําไมดี   คือ 
ประพฤติปฏบิัติไมดี   ยอมใหทุกขแนนอน  จึงคิดหาอุบายเครื่องพนทุกข 
อันประการที่จะพนจากทุกขนั้นได  ตองดําเนินตามทางที่พระอริยเจาท้ังหลาย 
ดําเนินกันมาแลว  คือการออกบวช   ซึง่เรียกวาบรรพชา    การถอืบวช 
เปนอุบายงดเวนการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน   เปนทางที่ดี   ตองตาม 
พระบาลีวา 
                                        สาธุ     โข      ปพฺพชา 
                                               การบวชดีนักแล  ฯ  
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        บรรพชติคือนักบวชผูละเคหสถานบําเพ็ญอนาคาริยวินัย  ถึงความ 
สงบรํางับจากบาปกรรม   นี่แลคือสมณะ ฯ  ผูเปนสมณะพึงดํารงอยูใน 
ธรรมของสมณะ   ธรรมของสมณะนั้นก็คือความเปนผูสงบรํางับกาย 
วาจาใจ   ตองตามเทศนานัยกระทูที่ ๒ วา 
                                สาม ฺเ   สมโณ   ติฏเ 
                ผูเปนสมณะพึงต้ังอยูในธรรมของสมณะ  ดังนี้ ฯ 
        อธิบายวา    ผูเปนสมณะไมพึงทําบาปกรรม  ควรบําเพ็ญแต 
บุญกุศล    ซึง่เปนสวนสัมมาปฏิบัติ      เพ่ือชําระจิตของตนใหหมดจด 
บริสุทธิ์ดวยดี   ตองตามโอวาทานุศาสนี   ซึ่งนําในโอวาทปาฏิโมกขาปาฐะ 
และธรรมบท   ขุททกนิกายน้ันวา 
                สพฺพปาปสฺส        อกรณ       กุสลสฺสูปสมฺปทา 
                สจิตฺตปริโยทปน                   เอต   พุทธฺานสาสน 
        ความวา  การไมทําบาปทั้งปวง   การยังกุศลใหถึงพรอม  การ 
ชําระจิตของตนใหผองแผว   ธรรม ๓  ขอน้ี  เปนคําสอนของพระพุทธ- 
เจาท้ังหลาย ฯ 
        โดยยนยอ   ผูที่ต้ังอยูในธรรม ๓  ขอน้ีก็ดี   ผูที่ต้ังอยูในปาริ- 
สุทธิศีล ๔  มีปาฏิโมกขสังวรศีลเปนตนก็ดี  เรียกวาสมณะ ฯ   ผูเปน 
สมณะตองเปนสมณะที่ดี  ไดในบาลวีา 
                                สมโณ    อสฺส   สสฺุสมโณ 
                        ผูเปนสมณะ     พึงเปนสมณะที่ดี ฯ  
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        สมณะที่ดีจะตองเวนจากบาป    มีการฆาสัตวอ่ืนและเบียดเบียน 
สัตวอ่ืนเปนตน  เพราะผูฆาสัตวอ่ืน   และเบียดเบียนสัตวอ่ืน  ไมชื่อ 
วาสมณะ  ขอน้ีตองตามพระบาทีอันมาในธรรมบทขุททกนิกายวา 
                        น    ห ิ   ปพฺพชิโต     ปรูปฆาตี 
                        สมโณ   โหติ   ปร      วิเหยนฺโต 
        ผูเขาไปฆาสัตวอ่ืน  และเบียดเบียนสัตวอ่ืน  ไมชื่อวาสมณะเลย ฯ 
        และคําวาสมณะคือผูสงบรํางับ   จะมีก็เฉพาะศาสนานี้เทานั้น 
อ่ืนจากศาสนานี้ไมมี   ตองตามบาลีอันมาในธรรมบท   ขุททกนิกายวา 
                                สมโณ   นตฺถิ   พาหิโร 
                            สมณะภายนอกศาสนาไมมี ฯ 
        แมถึงจะมีก็ไมรับรองวาสมณะ   และคําวาสมณะตองต้ังอยูใน 
ธรรมสงบ   ไมเปนขาศึกหรือปฏิปกษในโลก   มุงแตจะบําเพ็ญคุณงาม 
ความดีใหเกิดมี  ดังพระบาลีมาในสคาถวรรค   สังยุตตนิกายวา 
                                สมณธี   อรณา   โลเก 
                        สมณะไมเปนขาศึกในโลก   ดังน้ี  ฯ 
        อันสมณะผูหวังความสุข   พึงต้ังอยูในสันติธรรม  เพราะสันติ- 
ธรรมเปนเหตุนําความสุขอันยิ่งใหเกิดเปนอันดี   ดังพระบาลีกระทูที่ ๓ 
รับรองความขอน้ีวา 
                                นตฺถิ   สนฺติปร   สุข 
                         สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี ฯ 
        อธิบายวา   ความสงบกายวาจาใจจากอาสวกิเลสทั้งปวง  มี  โลภะ  
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โทสะ   โมหะ   เปนตน   อันชักนําใหเปนไปในทางที่ชั่วมีประการ 
ตาง ๆ  มีฆาสัตว  ลักทรพัยเปนตน  เรียกวา   สันติ   คือความสงบ  ฯ 
ความสงบอันบุคคลจะพึงไดนั้น   เบื้องตนตองบําเพ็ญศีลเครื่องฝกหัด 
กายวาจาใหสงบ     ตามควรแกภาวะของตน   เพ่ือกําจัดกิเลสอยาง 
หยาบใหพินาศ   แลวบําเพ็ญสมาธิ   ทําใจใหสงบจากกิเลสอยางกลาง 
มีนิวรณ  ๕  เปนตนใหหมดไป   แตนัน้จึงบําเพ็ญปญญาความรูรอบ 
คอบซ่ึงสภาวธรรมตามความเปนจริงแลว   กําจัดราคะ   ปฏิฆะ   อวิชชา 
อันเปนกิเลสอยางละเอียด  ซึ่งเรียกวา  อนุสัย   อันนอนเนื่องอยูในจิต 
ใหหมดสิ้นไป   เมื่อเปนเชนนี้  จิตก็ถึงความสงบ   อันเปนเหตุให 
เกิดสุข   ซึ่งไมมีสุขใด  ๆ  จะเทียบเทา ฯ    ความสงบกายสงบวาจาเปน 
สงบภายนอก   สงบใจเปนสงบภายใน   ความสงบภายในน้ีแลทานวา 
พระนิพพาน   เพราะผูปฏิบัติ    ระวังรักษาความสงบและสุขใหเจริญ 
มีกําลังมากข้ึน  จนถึงไดอุปธิวิเวก   ปราศจากกิเลสเครื่องกอทุกขแลว 
ยอมไดสุขอยางยิ่ง   สมจริงดังพระบาลีมาในมหาปรินิพพานสูตรวา 
                                นาฺ       นิพฺพานโต   สนฺติ 
        ความสงบอ่ืนจากความดับแหงกิเลส  (คือพระนิพพาน)  ไมมี ฯ 
พระนิพพานน้ันทานจัดเปน ๒ ประการ    ดังบาลีบรรหารมาในมหา- 
ปรินิพพานสูตรวา 
                                เทฺวมา   ภกิฺขเว   นิพฺพานธาตุโย 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิพพานธาตุ  มี ๒  อยาง  คือ   สอุปาทิเสส. 
นิพพานธาตุอยางหน่ึง   อนุปาทิเสสนิพพานธาตุอยางหน่ึง ฯ  
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        กิเลสทัง้หลายสงบระงับโดยสิ้นเชิง    เหลือแตเบญจขันธที่เปน 
สวนบริสุทธิ์   เรียกวา   สอุปาทิเสสนิพพาน ฯ   กองทุกขดับสิ้นเชิง คือ 
ขันธที่เปนสวนบริสุทธิ์นั้นดับ   เรียกวา   อนุปาทิเสสนิพพาน ฯ   พระ 
นิพพาน   ปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตนกลาววา    ราคกฺขโย 
เปนที่สิ้นไปแหงราคะ  โทสกฺขโย   เปนที่สิ้นไปแหงโทสะ   โมหกฺขโย 
เปนที่สิ้นไปแหงโมหะ   ดังน้ีบาง  วาเปนสภาพ   ไมเกิด  ไมแก   ไมเจ็บ 
ไมตาย  ดังนี้บาง   วา   มทนิมฺมทโน   บรรเทาเสียซึ่งความเมา   ปปาส- 
วินโย   นําออกเสียซึ่งความระหาย   อาลยสมุคฺฆาโต    ถอนเสียซึ่ง 
อาลัย   วุฏฏปจฺเฉโท    ตัดเสียซึ่งวัฏฏะ   ตณฺหกฺขโย   เปนที่สิ้นตัณหา 
วิราโค   เปนธรรมอันสํารอกกิเลส   นโิรโธ   เปนธรรมอันดับ   ดังน้ี 
บาง   วาเปน  อสังขตะ   ไมมีปจจัยปรุงแตง   คือความเกิดข้ึนไมปรากฏ 
ความดับไมปรากฏ   เมื่อต้ังอยู   ความแปรก็ไมปรากฏ  ดังน้ีบาง ฯ 
อันที่จริง   พระนิพพานเปนสภาพสูญ   คือวางจากความเปนสัตวบุคคล 
ตองตามพระนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาวา 
                                นิพฺพาน   ปรม   สฺุ 
        พระนิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่ง   เปนเอกันตสุจ   คือเปนสถข 
โดยสวนเดียว   และเปนนิรามิสสุข   สุขไมเจือดวยอามิส   ไดในภาษิต 
อันมาในท่ีแหงเดียวกันวา 
                                นิพฺพาน  ปรม  สุข 
                        พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ฯ 
        อธิบายวา   สุขตาง ๆ  ที่สัตวไดเสวยอยูในโลก   เปนสุขเวทนา  
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คือเจือดวยทุกข   ไมเปนสุขโดยสวนเดียว   สวนสุขซึ่งเกิดจากสันติคือ 
พระนิพพาน   เปนเอกันตบรมสุข    เพราะใจสงบจากกามวิตกเปนตน 
ยังสุจริตใหเกิดในไตรทวาร   ดําเนินข้ึนไปตามลําดับจนบรรลุอริยมรรค 
ไดอริยผล   ถึงความเปนอริยบุคคล   นัยนี้เรียกวาสุขเกิดแตสันติคือพระ 
นิพพาน  ซึ่งเปนสุขอยางยิ่ง   ดวยประการฉะน้ี ฯ 
        สรุปความวา   ฆราวาสคือผูอยูครอบครองเรือน  ตองครอบครอง 
ดวยความหม่ัน   ความขยันเปนอันดี   จึงจะไมเกิดทุกข   แมระวัง 
รักษาและครอบครองดีอยูเชนนั้น    ทกุขก็ยังเกิดได   ควรพิจารณาหา 
ทางหลีกเลี่ยงจากทุกข   ดวยการออกบวช   ประพฤติตนเปนบรรพชิต 
ซึ่งเรียกวาสมณะ   แลวบําเพ็ญสมณธรรมใหบริบรูณ   คือดํารงอยูใน 
ธรรมของสรณะนั่นแล    แตนั้นกายวาจาใจ   ก็จะสงบจากกิเลสสวะ 
ซึ่งเปนบาปธรรมใหไดสนัติสุข   ซึ่งเปนสุขอยางยิ่ง  คือ พระนิพพาน 
ธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ :- 
                                ทุราวาสา   ฆรา  ทุกฺขา 
                เรอืนท่ีอยูครอบครองไมดี  ยอมใหเกิดทุกข ๑ 
                                สามฺเ   สมโณ   ติฏเ 
                ผูเปนสมณะ  พึงต้ังอยูในธรรมของสมณะ ๑ 
                                นตฺถิ  สนฺติปร   สขุ 
                        สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี ๑ 
        มีเนื้อความพรอมท้ังอรรถอธิบาย  ดังบรรยายมาดวยประการฉะน้ัน 
แล  ฯ  
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                                            ตัวอยางที่  ๔ 
 
                        ๑.  กาโล   ฆสติ   ภูตานิ   สพฺพาเนว    สหตฺตนา 
                                กาลยอมกินสรรพสัตวกับทั้งตัวมันเอง ฯ 
                                        ๒.  วิริเยน   ทุกฺขมจฺเจติ 
                                คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร ฯ๑ 

        ๓.   วิสทฺุธิ    สพฺพเกฺลเสหิ    โหติ   ทุกฺเขหิ    นิพฺพุติ 
        ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวงเปนความดับจากทุกขทั้งปวง๑  ฯ 
        วาระนี้  จักใหพรรณนาความแหงกระทูสุภาษิต  ซึ่งลิขิตไว  ณ เบื้อง 
ตนนั้น   เปนอนุสนธิกถากลาวประพันธกันไปโดยลําดับ  ฯ 
        อธิบายวา   ความเปนอยูของมนุษยชน   ยอมตองอาศัยสิ่งอัน 
เปนปจจัยทั้งภายในและภายนอก   เปนอุปกรณวัตถุสนับสนุนความเปน 
อยูนั้นใหดํารงคงชีพอยูได   เหตุดวยความจําเปนแหงชีวิตบังคับที่จะตอง 
แสวงหาปจจัยเครื่องอาศัยอันสมควรแกอัตภาพรางกาย   อาทิวา  อาหาร 
เครื่องนุงหม   ทั้งวัตถุเครื่องบริโภค   และวัตถุเครื่องอุปโภค  สําหรับ 
จะไดมาปรนปรือชีวิตของตนใหดํารงอยูในโลก  และเพ่ือใหไดรับความ 
ผาสุก   ความเจริญแหงอัตภาพของมนุษย   ทวีข้ึนเพียงใด  ความตอง 
การแหงปจจัยวัตถุก็ยอมมีมากข้ึนเปนเงาตามตัวเพียงนั้น  ชีวิต  อัตภาพ 
สุข  ทุกข   กม็ีการรับและการตอตานอารมณมากข้ึน   ความเส่ือมและ 
ความเจริญแหงวัยก็ยอมเปนไปตามกาลเทศะ   ผูหวังผลคือความผาสุก 
 
๑.  สอบในสนามหลวง  วนัท่ี  ๑๒  มกราคม   พ.ศ.  ๒๔๗๖.  
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แกชีวิตของตน   จึงพยายามท่ีจะถนอมตนใหพนจากแหลงแหงความทุกข 
ยาก   ดวยการบําเพ็ญกรณียกิจอันเปนประโยชนแกตนและผูอ่ืนใหเปน 
ไปดวยดี   จนสามารถที่จะปดเปาบรรดาสรรพกิเลส   เหตุกอใหเกิดทุกข 
ใหหมดสิ้นไปได  ตอแตนั้น   บรมสขุก็จักเกิดมี  สมดวยพระโอวาทา- 
นุศาสนี  ที่ยกไว  ณ  เบื้องตนวา 
                กาโล   ฆสติ   ภตูานิ   สพฺพาเนว   สหตฺตนา 
                                        วิริเยน   ทุกขฺมจฺเจติ 
                วสิุทฺธิ   สพฺพเกฺลเสหิ     โหติ   ทุกฺเขหิ   นิพฺพุติ 
        กาลยอมกินสรรพสตัวกับทั้งตัวมันเอง   คนลวงทุกขไดเพราะ 
ความเพียร   ความหมอจดจากกิเลสทั้งปวง   เปนความดับจากทุกข 
ทั้งปวง ฯ 
        จักไดขยายความแหงธรรมภาษิตน้ีตอไป   ความแหงบาลีกระทู 
ตน   กลาวถงึกาลเวลาที่รูจักกันทั่ว ๆ ไป   ก็ไดแก  วัน   เดือน   ป 
ขางข้ึน   และขางแรม   ที่กําหนดกาล  อดีต   อนาคต   และปจจุบัน 
นี่เอง   คําวา  " สรรพสัตว "  ในกระทูนี้   ก็ไดแกบรรดาสัตวทั้งปวง 
ในโลกน้ี   แตในที่นี้หมายเอาเฉพาะมนุษย   เพราะมนุษยเปนภัพพสัตว 
ควรไดบรรลภูุมิธรรมอันดีได   ทีก่ลาววา   " กาลยอมกินสรรพสัตวกับ 
ทั้งตัวมันเอง "  นั้น  ก็เพระวา   บรรดาสรรพสัตวทั้งปวงในโลกน้ี 
อันใคร ๆ   จักทราบความเจริญหรือความเส่ือมแหงสังขารรางกายได 
ยอมมีทางกําหนดรูไดดวยชั้นแหงวัย   ซึ่งทานแยกไวเปน ๓  คือ 
ปูนตน    สังขารรางกายแปรมาในฝายเจริญ  จิตเจตสิกแลนเร็ว  เต็มไป  
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ดวยความสนุกสนาน  แตความยั้งคิดทางไตรทวารมีนอย   ข้ันนี้กําหนด 
เปนปฐมวัย.   ปูนกลาง  อัตภาพเจริญเต็มที่  รูจักยั้งคิดในการทําและ 
พูด   รูจักผิดชอบ   จิตเจตสิกหนักแนน   ข้ันนี้กําหนดเปนมัชฌิมวัย 
ปูนสุดทาย   สังขารแปรลงในขางทรุดโทรม   จิตเจตสิกซึมเซ่ืองเง่ือง 
หงอย   ข้ันนี้กําหนดเปนปจฉิมวัย.   ความเปลี่ยนแปลงแหงกาลเวลา 
วันคืนหมุนเวียนไปเทาใด   วัยแหงสรรพสัตว  กย็อมตองคลอยตาม 
ไปเทาน้ัน   หรือจะกลาววา   ความเสื่อมและความเจริญ  แหงสรรพ- 
สัตวมีเทาใด   กาลเวลายอมมีเทาน้ัน   ทุก ๆ  ระยะแหงความกาวหนา 
หรือถอยหลงักลับแหงบรรดาสรรพสตัวที่เคลื่อนไหวอยางไร  กาลเวลา 
ก็ยอมรุกรันไป  ติดตามไปเสมอ   ใชแตเทาน้ันก็หามิได   แมถึงกาล 
จะรุกรันสรรพสัตวดังอธิบายมาแลวน้ันก็จริง      แตกาลเวลาเองก็ยอม 
หมดสิ้นไปเหมือนกัน   เชน  วันที่  ๑  สิ้นไป  วันที่ ๒  เกิดแทน 
วันที่ ๒  สิ้นไป   วันที ่๓ มีแทน   ดังนี ้  จะเห็นไดวา  วันที่ ๑ ที ่๒ 
นั่นเปนกาลเวลา  ก็ยอมหมดส้ินไปดวย   ฉะน้ัน  บรรดาสรรพสตัว 
ในโลกน้ี   จึงถูกความหมุนเวียนแหงกาลเวลารุกรน    และกาลเวลา 
ก็หมดสิ้นไปดวย   สังขารของมนุษยก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  จึง 
สมดวยคาถาประพันธอันมาในสคาถวรรค   สังยุตตนิกายวา 
                        อจฺจยนฺติ    อโห   รตฺตา    ชีวิต   อุปรุชฺฌติ 
                        อายุ   ขียติ   มจฺจาน           กุนฺนทีนมิโวทก 
        อนาถหนอ !    วันคืนยอมลวงไป    ชีวิตยอมรุกรนเขามา   อายุ 
ของสรรพสัตวยอมส้ิน  ไป   เปรียบเหมือนนํ้าแหงแมน้ํานอยฉะนั้น  ฯ  
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ความในพระคาถานี้    ทานแสดงถึงชีวิตความเปนอยูวา   เปนธรรมชาติ 
ที่จะตองถูกวันคืนรุกรนเขามาหา   แสดงถึงอายุวา   เปนสภาพที่ตอง 
หมดไปส้ินไป   ตามความลวงไปแหงวันคืน   ดุจนํ้าอันมีอยูในแมน้ํา 
นอย   ถูกความรอนแหงพระอาทิตยแผดเผาก็จะหมดส้ินไป   ทั้งท่ีมีอยู 
ในแมน้ํา    ทั้งท่ีซึมซาบอยูในพ้ืนแหงภูมิภาคฉะน้ัน   หากผูรักษาตน 
สงวนตน   หวังความผาสุกแกตน   พึงรักษาตนไวใหดีทั้ง ๓  กาล 
เพราะถาเรามีชีวิตอยูโดยปราศจากการทําประโยชนใหแกตนหรือใหแก 
โลก   ก็จะไดนามวาเปนคนรกโลก    ติณชาติบางชนิดจะมีประโยชน 
มากเสียกวา    บัณฑิตผูรูจักคุณคาแหงชีวิตและรูจักราคาแหงกาลเวลา 
ยอมรับขวนขวายบําเพ็ญกรณียกิจแกตนและผูอ่ืนเสมอ   ไมยอมปลอย 
ใหกาลเวลารุกรนชีวิตของตนโดยไมมีสารประโยชน  และทั้งไมปลอย 
ใหกาลเวลาลวงไป   โดยพาเอาอายุของตนใหหมดสิ้นไปเปลา ๆ  ดวย 
เพราะบัณฑิตยอมถือวา  กาลเวลาที่ลวงไปแลว   ที่ดึงดูดเอาชีวิตของตน 
ไปแลว   ยอมเรียกรองกลับคืนมิได   จึงมีความขวนขวายประกอบตน 
ใหตรงตอผลที่มุงหมายท้ังคดีโลกและคดีธรรม   ดวยความเพียรบากบ่ัน 
ไมทอถอยตอธุระหนาที่ ๆ  ตนกระทํา   ประกอบธุระสมควรแกกาล- 
เทศะดวยความอุตสาหะอยางแรงกลา   ไมพรั่นพรึงตอสิ่งอันเปนอุปสรรค 
แกความสําเร็จ   เพราะมุงท่ีจะปลดแอกแหงความทุกขนั้นใหสิ้นไป 
ไดในกระทูธรรมภาษิต   อันเปนบาทคาถาที่ ๒ รองรับวา  
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                                  วิริเยน   ทุกฺขมจฺเจติ 
                        คนลวงทุกขได   เพราะความเพียร ฯ 
        ความเพียรในกระทูนี้ทานหมายเอาความเพียรชอบ   ซึ่งเรยีกกันวา 
สัมมาวายามะ   ความเพียรนี้แหละ  เปนบันไดแหงความผาสุกของมนุษย 
เพราะการกระทําอะไรทุกอยาง   หากไรวิริยธรรมเสียแลว  จักหวังผลอัน 
ไพบูลมิไดเลย  จึงเปนการจําเปนที่ผูหวังผลคือความผาสุก  จัดตองใชความ 
เพียรเปนฐานะที่ต้ังแหงการประกอบกิจทุกประเภท   แมในการประกอบ 
กิจเครื่องเลี้ยงชีวิต   ก็ตองใชความเพียร   เปนกําลงัสําคัญ   ความเพียรใน 
อันประกอบกิจธุระนั้นมีมาก   ยากท่ีจะกลาวใหสิ้นสุดได   แลวแตคนเรา 
จะมีหนาที่ ๆ  ตนจะประกอบชนิดใด   ก็พึงใชความเพียรในหนาที่ ๆ ตน 
ประกอบชนิดนั้น  แตเมื่อเราจะรวมกลาวแลวก็มีอยู ๒ ประการ  คือเพียร 
เพ่ือละความช่ัวประพฤติความดีอยาง ๑  เพียรเพื่อรักษาความดีนั้นไวให 
เจริญโดยลําดับและกีดกันความชั่วมิใหเกิดข้ึนอยาง  ๑  ฉะนั้น  ธรรม 
กลาวคือความเพียรนี้จึงเปนคุณเกื้อกูลแกชีวิตของเรายิ่งนัก   มนุษยเราจะ 
ประสบความสุขความเจริญได   ก็เพราะอาศัยความเพียรเปนท่ีต้ัง  ถาขาด 
ความเพียรเสียแลว  ยอมมีไดรับผลดังน้ัน   และมิใชวาความเพียรนี้  จะ 
ทําใหมนุษยตัวเรากาวหนาข้ึนสูบันไดแหงความสุขเฉพาะผูเดียวก็หามิได 
ยังทําโลกหรอืประเทศชาติของตนใหเจริญอีกดวย  พึงเห็นวาทานพระโมค- 
คัลลานะเปนตัวอยาง   แมทานจะไดรับความงวงโงกออนเพลียอันเกิดจาก 
บําเพ็ญขอปฏิบัติอยางแรงกลาก็จริง   แตถึงกระน้ัน   ทานก็ยังดําเนินวิริยะ 
ตอไปโดยมิทอถอยจนไดบรรลุเปนพระอรหันต.   ทั้งน้ีก็เพราะความเพียร  
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เปนสําคัญ   และการที่ทานสําเร็จผลเชนนั้น  จะเปนความสุขสบายเฉพาะ 
ตัวทานเองก็หามิได  ยังไดเปนกําลังในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ทําให 
พระพุทธศาสนาเจริญอีกสวนหนึ่งดวย  ฉะนั้น   ความเพียรนี้จึงเปนปจจัย 
อันสําคัญในการทําธุระหนาที่นั้น ๆ  ก็แตวาความเพียรนี้  จะยั่งยืนถาวร 
ได   ก็ตองอาศัยขันติธรรมความอดกล้ันตออุปสรรคตาง ๆ  เปนธรรมชวย 
คํ้าจุน   มิฉะน้ันความเพียรก็จะออนแอลงไดโดยงาย  เพราะไมมีหลักธรรม 
ยึดถือเปนเคร่ืองสนับสนุนและปองกันอุปสรรค  เพราะฉะน้ันขันติจึงเปน 
ธรรมจําปรารถนาของผูต้ังอยูในความเพียร  เพราะขันตินี้ยอมอดกลั้นไว 
ซึ่งทุกขเวทนา   อันเกิดจากความเพียรบาง   อดกลั้นไวไดซึ่งผรุสวาท 
อันเกิดจากโทสะ   และโมหะของตนและของผูอ่ืนบาง  เหลาน้ีตองอาศัยขันติ- 
ธรรมทั้งน้ัน  ความเพียรเม่ือมีขันติเขาอุปถัมภ   ก็มกีําลังแรงยั่งยืนตอไป 
ได  ฉะนั้น  ธรรมกลาวคือขันตินี้    ทานจึงสรรเสริญไวในที่ตาง ๆ 
เชนในสคาถวรรค  สังยุตตนิกายวา 
                                ขนฺติ   สาหสวารณา 
        ความอดทน   ยอมหามไวไดซึ่งความผลุนผลัน ฯ  ในธรรมบทวา 
                                ขนฺติ   ตโป   ตปสสฺิโน 
                        ขันติเปนตบะของผูบําเพ็ยตบะ ฯ 
                                ขนฺติ   พลว    ยตีน 
                        ขันติเปนพลังของผูบําเพ็ญพรต ฯ 
        คุณธรรมกลาวคือขันติ  จึงเปนอุปการธรรมอันสําคัญของผูบําเพ็ญ  



แบบประกอบนักธรรมเอก - เรียงความแกกระทูธรรม  ช้ันเอก - หนาท่ี 33 

ความเพียร   ผูบําเพ็ญความเพียรประกอบดวยขันติเปนหลักยึดอยูแลว 
การบําเพ็ญเพียรของผูนั้น   ยอมเปนอันหวังผลคือความผาสุกนิราศทุกข 
ไดเปนอยางแนนอน  และหากประกอบดวยองคคุณ   คือ  วิจารณปญญา 
อีกดวยแลว  ก็จักตองไดรับผลอยางสดใสยิ่งข้ึนเปนเที่ยงแท   เพราะ 
องคคุณกลาวคือ   ปญญาน้ี  เปนทางท่ีจะใหบุคคลถึงความหมดจดบริสุทธิ์ 
ไดดีดวย   ดงับาลีในยักขสังยุตวา 
                                        ปฺาย   ปริสุชฺฌติ 
                                คนยอมบริสุทธิ์ไดเพราะปญญา. 
        จริงอยู    ความบริสุทธิ์จะเกิดมีทางกายวาจาและใจได   ก็เพราะ 
อาศัยปญญา   รูเหตุผลที่ดแีละไมดี   ถาเปนสวนดีก็นํามาขัดสีไตรทวาร 
ใหบริสุทธิ์   ถาเปนสวนชั่ว   ก็เลิกละ  ฉะนั้น   ปญญาจึงเปนองคคุณ 
อันสําคัญ    เปนเครื่องฟอกจิตบุคคลใหบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสท้ังปวง 
เพราะอริยสาวกท้ังหลายจะถึงความบริสุทธิ์ไดก็เพราะปญญา      เมื่อมี 
ปญญาความบริสุทธิ์ก็เกิด   เมื่อความบริสุทธิ์เกิดข้ึน  ความทุกขก็ดับหมด 
เพราะความบริสุทธิ์กับความดับทุกข   มีอรรถอยางเดียวกัน         เพราะ 
สรรพทุกขดับไป   สมดวยวจนประพันธใน  ๒  บาทคาถาวา 
                        วิสุทฺธ ิ  สพฺพเกฺลเสหิ   โหติ  ทุกฺเขหิ  นิพฺพุติ 
        ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง  เปนความดับจากทุกขทั้งปวง 
กลาวถึงกิเลสเปนเหตุกอใหเกิดทุกขหรือจะพูดวาทุกขเปนผลเกิดมาจาก 
กิเลสก็ได  ความหมายจดซึ่งเรียกวาวิสุทธิจะเกิดมีข้ึนไดก็ดวยปญญา   แต 
ปญญาในทีน่ี้ไดแกปญญาท่ีประกอบดวยศีลสมาธิ   เพราะศีลทําใหมีปกติ  
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กายวาจาสุภาพเรียบรอย   กําจัดกิเลสอยางหยาบเสียได  สมาธิทําใจใหมั่น 
ในการรักษาศีลและในการท่ีจะบําเพ็ญคุณธรรมใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป   กําจัด 
กิเลสอยางกลางเสีย    แตนั้นปญญาความรอบรูหยั่งถึงเหตุแหงความแปร 
ปรวนของสังขารก็เกิดข้ึน   กําจัดกิเลสอยางละเอียดใหหมดสิ้นไปได 
กายวาจาก็เปนวิสุทธิใจก็เปนวิสุทธิ   ความเห็นก็เปนวิสุทธิ  ความสงสัยใน 
กาลท้ัง ๓  กส็ิ้นไปเห็นวิสุทธิ   ปฏิปทาทางดําเนินเพ่ือผลอันยิ่งโดยลําดับ 
ก็เปนวิสุทธิ   ญาณความรู  ความเห็นในอริยผลก็เปนตัววิสุทธิ  เพราะ 
ฉะน้ัน   ผูหมดจดความกิเลส   บําเพ็ญไตรสิกขาบริบูรณแลว  ยอมพิจารณา 
เห็นแจงซ่ึงสังขารโดยไตรลักษณ  คือ  อนิจจตา  ทุขตา  และอนัตตา 
เพิกอุปาทาน  ความยึดมั่นถือม่ัน  วาเรา   วาเขา  เสียได  เพราะตราบ 
ใด  ที่อุปทาน  ความสําคัญวา   เปนเรา  เปนเขา   ก็มีอยูตราบน้ัน 
เมื่อความสําคัญเชนนั้นมีอยู  ทุกขโทษก็เกิดมี  ขอน้ีสมดวยพระราช. 
สุภาษิตของสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา 
                นตฺเถต   โลกสฺมึ    ย  อุปาทิยมาน   อนวชฺช   อสฺส 
        สิ่งใดท่ีเขาไปยึดถืออยู  (โดยความเปนเจาของ)   สิ่งน้ันจะพึง 
เปนของหาโทษมิได   ไมมีในโลกซ 
        ฉะน้ัน ตัวอุปทานยังมีอยู  วิสุทธิก็มีไมได  อุปาทานน้ีจะหมดส้ินไป 
ไดก็เพราะบําเพ็ญคุณธรรมดังกลาวมา   ทุกขทั้งปวงก็จะส้ินไปหมดไปได 
        พุทธศาสนิกบริษัท   ทราบอรรถแหงภาษิตดังบรรยายมา   พึง 
บําเพ็ญชีวิตของตนใหเปนประโยชนทั้งฝายโลกท้ังฝายธรรม  ดวยอาศัย 
ความเพียรความอดทนและความวิจารณเปนที่ต้ัง  ประพฤติเปนธัมมนุ-  
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ธัมมปฏิบัติ  ก็จะขจัดเสียซึ่งกองทุกขมีประการตาง ๆ ได  แตนั้นตนก็จะ 
มีความสุขความสําราญเปนอานิสงส   ธรรมภาษิต ๓  ขอ  คือ :- 
                        กาโล   ฆสติ   ภูตานิ   สพฺพาเนว   สหตฺตนา 
                                             วิริเยน   ทุกฺขมจฺเจติ 
                        วิสุทธ ิ   สพฺพเกฺลเสหิ   โหติ   ทุกฺเขหิ   นิพฺพุต 
 ิมีเนื้อความดังพรรณนามาฉะน้ี.  
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                                        ตัวอยางที่  ๕   
 
                                ๑.  สขุสฺสานนฺตร   ทุกขฺ 
                                ทุกขเกิดในลําดับแหงสุข.  
                                ๒. อชฺเชว   กิจฺจมาตปฺป 
                                ควรรีบทําความเพียรเสียในวันนี้. 
                                ๓.  สติ  สพฺพตฺถ   ปตฺถิยา 
                                สติจําปรารถนาในสิ่งทั้งปวง๑. 
        ธรรมภาษิต  ๓  ขอนี้    มีเนื้อความดังจะบรรยายใหเกี่ยวประสาน 
สืบเนื่องตอไปโดยเหตุและผล  ภาษิตนิพนธขอตนวา 
                                        สุขสฺสานนฺตร   ทุกฺข 
                                คําวา   ทุกขเกิดในลําดับแหงสุข. 
        ขอน้ีทานชี้ถึงความเกิดและความแหงเจตสิกธรรม   อันเกดิ 
ทางมโนทวาร   ไดแกเวทนาอันเปนสหชาติธรรมเกิดรวมกับจิต  ขณะใด 
บุคคลไดเสวยสุข   ขณะนั้นยอมไมไดเสวยทุกขและอุเบกขา   ขณะใด 
เสวยทุกข    ขณะนั้นยอมไมไดเสวยทุกขและอุเบกขา   ขณะใดเสวย 
อุเบกขา  ขณะนั้นยอมไมไดเสยสุขและทุกข  สุขในท่ีนี้   ไดแดสามิส- 
สุข  สุขอิงอามิส   เพราะยังเจือดวยความทุกข   เปนดังเบ็ด   ซึ่งเกี่ยว 
เหยื่อ   บุคคลผูโงเขลาไรความวิจารณ  ถูกความอยากครอบงํา  ยอม 
ไมสํานึกถึงผลอันจะพึงไดรับ   จากการกระทําน้ัน ๆ  เปนผูอันความ 
อยากชักจูงไปไดตามปรารถนา   ดวยหลงระเริงอยูในความสุขท่ีไมแน 
 
๑.  สอบในสนามหลวง  วนัท่ี  ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๗.  
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นอน   เชนเดยีวกับผูที่ไดเสพอาหารอันโอชะ   แตคลุกเคลาดวยยา 
พิษอันรายแรง   สามารถทําลายชีวิตมนุษยหรือสัตวผูเสพเขาไปในชั่ว 
ขณะเดียวเทาน้ัน   ผูเปนพาลเพงแตรสอันโอชะของอาหารเทานั้น  หา 
ไดเฉลียวใจถึงยาพิษน้ันไม  ขณะที่กําลังเสพอยูรูสึกมีรสอรอยก็หลงยินดี    
ชอบใจ   หารูสึกไมวามีพิษเจืออยูดวย   ตอเมื่อยาพิษสําแดงเดชข้ึนมาจึง 
รูสึกตัว  แตก็สายเสียแลว   จะมีประโยชนอะไร   เพราะตนไดปริโภคเขา 
ไปแลว  ชีวิตอันเปนที่รักยิ่งของเขา   ก็จะละโลกนี้ไปสูโลกหนา   โลก- 
ธรรม ๘ เปนของคูกัน  มีสุขก็ตองมีทุกข   มีสรรเสริญก็ตองมีนินทา 
เพงเฉพาะอิฏฐารมณ  คือ  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ   สุข   ปถุุชนทุกรูปทุกนาม 
จะปฏิเสธไมได   วาไมตองการส่ิงเหลาน้ี   ทุกคนตองการเพราะอํานาจ 
ความอยากคือตัณหา   และเพราะความรูเทาไมถึงการณ  แทจรงิส่ิงเหลาน้ี 
มีทุกขเจือปนอยูดวยทุกอยาง  หากอวิชชามาบังเสียจึงแลไมเห็น  ยอมเปน 
ทุกขโดยธรรมชาติ   เชนมีลาภ  ตองระวังรักษา   หลับนอนไมไดตาม 
ปกติ   เพราะกลัวจะเส่ือม  ยอมเปนทุกขเดือดรอน  เพราะตกอยูในอํานาจ 
ของสามัญญลักษณะ  คือ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา   จะไดเปนสุขแนแทยั่งยืน 
ก็หามิได   ปถุุชนผูมีสายตาอันสั้นจึงแลเห็นไดยาก   หรือแมแลเห็นแลว 
แตดวยอํานาจตัณหาชักนําใหเขว  คิดไปวาเปนสุข  เปนของนาปรารถนา 
หาไดหยั่งรูโดยความเปนธรรมดาไม   ดังน้ัน  จึงตกอยูในอํานาจของมาร 
เปนผูอันมารย่ํายี  เปนทาสแหงมัจจุราช   ถูกมัจจุราชไลตอนและครอบงํา 
หาเวลาหยุดไมได   ดังธรรมภาษิตในธรรมบท   ขุททกนกิายวา  
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                ปุปฺผานิเหว  ปจินนฺต   พฺยาสตฺตมนส   นร 
                สตฺุต  คาม   มโหโฆว   มจจฺุ  อาทาย   คจฺฉติ 
        ความวา   มัจจุราชยอมพาเอานรชนผูมีใจของแลวในอารมณตาง ๆ 
ผูเลือกเก็บดอกไมคือกามคุณ ๕ ไป  ดุจสายนํ้าพาเอาบาน  (คนในบาน)  
ซึ่งหลับแลวไปฉะนั้น. 
        อิฏฐารมณซึ่งจัดวาเปนความสุขอันปุถุชนปรารภนา   ยอมเปน 
ของเจือดวยความทุกข  เพราะเปนสามิสสุข  ไมใชสุขแท  ยอมอํานวย 
ผลคือความทุกขใหเกิดข้ึนอีกในภายหลัง  ขณะนี้เปนสุข  แตในขณะตอไป 
กลับกลายเปนทุกข  เชนนี้จึงกลาวไดวาทุกขเกิดในลําดับแหงสุข  คือเม่ือ 
สุขหายไป  ทุกขก็เกิดข้ึนแทน  เหมือนเมื่อความสวางหายไป  ความมืด 
ก็ปรากฏข้ึนทันที  ฉะนั้น  เพราะสุขเหลาน้ันเปนของไมเที่ยงไมคงเปน 
สุขอยูไดตลอดกาล  ยอมกลับกลายเปนทุกขได  เหตุนั้น  โบราณกบัณฑิต 
ทั้งหลาย  มพีระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตน  จึงไมไยดีในสามิสสุขเชนนี้  แม 
ปรากฏวา พระองคเปนผูบริบูรณ  มากดวยกามสุขในรัชชสิรสิมบัติ ถึงเชน 
นั้น  พระองคก็ไมทรงอาลัย   ทรงสละออกผนวชเสียไดดวยมาเล็งเห็นวา 
เปนสุขที่มีทุกขผสม   ทรงมุงแสวงหาสุขอันแทจริง  ดวยพระอุตสาหะวิริยะ 
อันแรงกลา  แสวงหาอยูถึง ๖ ป  จึงสําเร็จสมดังพระหฤทัย  แมไดบรรลุสุข 
นั้นสมหวังแลว  ก็ไมเสวยเฉพาะพระองค   ทรงแจกจายแกบรรดาเวไนย 
สัตวทั้งหลาย  มีอุปนิสัยสมควรแกสุขนั้นใหไดลิ้มรส  ผูไดลิม้รสแลวยอม 
เกิดความสลดจิตไมติดในอิฏฐารมณเหลาน้ัน  บรรเทาความประมาทมัว 
เมาอันเปนทางนําไปสูความตายดังพุทธภาษิตในธรรมบท  ขุททกนิกายวา  



แบบประกอบนักธรรมเอก - เรียงความแกกระทูธรรม  ช้ันเอก - หนาท่ี 39 

                                ปมาโท   มจฺจุโน   ปท 
                        ความประมาทเปนทางแหงความตาย. 
        จริงอยู  ความประมาท  ยอมทําใหบุคคลตายจากคุณงามความดี 
ตายจากความสุขสําราญอันควรไดควรถึง  เพราะฉะนั้น  ผูปรารถนาความ 
สุขอันแทจริง จึงไมควรประมาท   ควรตั้งอยูในความไมประมาท  มีความ  
เพียรไมขาดสาย   ความเพียรนี้เปนอุปกรณอันสําคัญยิ่ง  ในการท่ีจะ 
ชวยบุคคลใหเดินไปสูแดนอมตธรรมอันเกษมสุข   ผูไมมีความเพียร 
จะบรรลุอมตธรรมไมได  เชนเดียวกบัเรือกลไฟที่ปราศจากเครื่อง   จะ 
แลนออกไปสูมหาสมุทรไมไดฉะน้ัน     อมตธรรมเปนสิ่งควรปรารถนา 
อยางยิ่ง   เพราะอมตธรรมเปนธรรมไมตาย  เปนธรรมดับทุกขสิ้นเชิง 
เปนธรรมเกษมจากโยคะ  เปนบรมสขุ   จึงควรรีบเพียรพยายามใหได 
แมในเร็ววัน  เหตุนั้น  จึงมีพระพุทธภาษิตบาทที่ ๒ รับรองวา 
                                อชฺเชว   กิจฺจมาตปฺป 
                        ควรรีบทําความเพียรเสียในวันนี้. 
        ความเพียรในท่ีนี้จําแนกออกโดยประเภทเปน ๔ อยางคือ  สังวร- 
ปธาน  เพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึน ๑   ปหานธาน  เพียรละบาปที 
เกิดข้ึนแลว ๑ ภาวนาปธาน   เพียรใหกุศลเกิดข้ึนในสันดาน ๑  อนุรัก- 
ขนาปธาน  เพียรรักษากุศลที่เกิดข้ึนแลวมิใหเสื่อม ๑.  จะอธิบายแตโดย 
ยอ  ๆ  ขอตนใหสํารวมระวังมิใหอกุศลทุจริตเกิดในสันดาน  แมสํารวม 
เชนนั้น  อกศุลอาจเกิดข้ึนไดดวยความเผลอ   ฉะน้ันจึงตองเพียรละอกุศล 
ที่เกิดข้ึนแลวดวย   แตนั้นควรพยายามปลูกกุศลคือบุญข้ึนในสันดาน 
เชนเดียวกับคนท่ีไมเดินในทางรกแลว   หันมาเดินทางอันดีเรียบรอย  
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เมื่อพยายามปลุกข้ึนไดแลว  ก็พยายามระวังรักษามิใหกุศลเสื่อมสูญไป 
เหมือนชาวนาหวานขาวกลาลงในนาแลว   ระวังมิใหอันตรายตาง ๆ  ม ี
นกกาเปนตนมากินฉะน้ัน  บัณฑิตท้ังหลาย  เมื่อพยายามปลูกฝงใหไพบูล  
สันดานแลวก็รักษาไวมิใหเสื่อมคลาย  มีแตจะพยายามปลูกฝงกุศลใน 
ยิ่งข้ึน  อนึ่ง  การปลุกฝงอกุศลทานก็จัดวาเปนความสุขอันหน่ึง  แตมิใช 
สามิสสุขดังแสดงมาแลวขางตน   สมดวยพุทธนิพนธในธรรมบท  ขุททก- 
นิกายวา            
                                สุโข   ปฺุสฺส    อุจฺจโย 
                                ความส่ังสมซ่ึงบุญเปนสุข. 
        และอีกบทหนึ่ง  ซึ่งเปนพุทธานุสาสนีสั่งสอนภิกษุทั้งหลายวา 
        มา  ภกิขฺเว   ปฺุาน   ภายิตฺถ   สุขสฺเสต  อธวิจน 
        ความวา   ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธออยากลัวบุญเลย  คําวาบุญน้ัน 
เปนชื่อแหงความสุข  ดังนี้ 
        ความเพียร ๔ อยางดังแสดงมาแลวน้ัน  เปนความเพียรชอบ  จัด 
เปนสัมมัปปธาน  หรือสัมมาวายามะ  เปนองคหน่ึงในอัฏฐังคิกมรรคอัน 
อาจจําบุคคลใหบรรลถุึงธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะได.   พระสัมมา 
สัมพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณาในหมูสัตวไมมีประมาณ  จึงทรงสั่งสอน 
ใหรีบทําความเพียร  เพราะสัตวทั้งหลายตกอยูในอํานาจมัจจุ  ทราบไม 
ไดวาจะดับขันธสิ้นชีพเสียเม่ือใด  คาดไมถูก  หากส้ินชีพเสียกอน   ก็ขาด 
ประโยชนอันควรได  เพราะฉะนั้น  จึงทรงส่ังสอนใหรีบทําความเพียร 
เสียในวันนี้.  
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        ก็การบําเพ็ญสัมมัปธาน ๔  อยางน้ีเลา  ที่จะบริบูรณไดและให 
เปนไปถูกตอง   ไมมีผิดพลาด  ตองใชสติควบคุมดวย  จึงจะบําเพ็ญเพียร 
มิใหผิดทางได  ฉะนั้น  สติจึงจําปรารถนาอยางยิ่งในการประกอบความ 
เพียร  เหมือนนายทายผูเปนกัปตันตองมีประจําเรือเสมอ   มฉิะน้ัน  
เรือก็อับปาง  แลนไปสูทีห่มายไมได   แมในการประกอบการงานทุก ๆ 
อยาง  ก็จําปรารถนาสติดวยเหมือนกัน   การงานน้ัน ๆ  จึงจะดําเนินไป 
ดวยดี  บรรลคุวามสําเร็จสมตามท่ีมุงหมายไมอากูล   เชนคนผูเดินไปใน 
ทาง  ถาไมมีสติคอยระวังก็จะไดรับอันตรายในการเดินทาง  เชนพลาดตก 
เหว  ตกหลม  ชนโนนชนนี่เปนตน  เมื่อมีสติควบคุมอยูเสมอ ๆ แลว กิจ 
การท่ีทํายอมไมมีพลั้งพลาดเสียหาย  เพราะการมีสติอยูเสมอน้ันยอมเปน 
เชนกับการต่ืนอยูของบุคคล  ธรรมดาบุคคลผูต่ืนอยู  ยอมรูสกึเหตุการณ 
เกิดข้ึน  อันไมเกินวิสัยได  ผิดกับผูนอนหลับ  ผูหลบัยอมไมรูสึกตัว 
มีเรื่องอะไรเกิดข้ึนก็ไมรู   ผูขาดสติก็เหมือนคนนอนหลับ  ผูมสีติก็ 
เหมือนคนผูต่ืน  ความเปนผูมีสติไพบูล  จึงชื่อวาเปนอุปการธรรมท่ีสําคัญ 
ประการหนึ่ง  เมื่อมีสติไพบูลแลว  การบําเพ็ญเพียรเพื่อละอกุศลและเพียร 
เพ่ือพอกพูนกุศลก็เปนไปสมํ่าเสมอ   ไมขาดสายและไมผิดพลาด  เปน 
เหตุถอนตนจากตัณหาอุปาทานเสียได  ดวยเหตุผลดังบรรยายมาน้ี   จึงชี ้
ใหเห็นไดวาสติเปนสิ่งจําปรารถนาในที่ทั้งปวง  หรือในการประกอบการ 
งานทุก ๆ อยาง   แมการบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุวิโมกขก็ตองปรารถนา 
ฉะน้ัน  จึงสมดวยธรรมภาษิตของสมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส   อันจัดเปนขอที่ ๓ วา  
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                                สติ    สพฺพตฺถ   ปตฺถิยา 
                             สติปรารถนาในที่ทัง้ปวง  
        อธิบายวา  สติ  แปลวาความระลึกได  เปนคูกับสัมปชัญญะความ 
รูสึกตัว  เปนธรรมมีอุปการมากในการทําธุระ  ไมวาจะทําอะไร  เมื่อ 
นึกไดกอนวา  ตนจะทําสิ่งน้ัน  ก็อาจทําไดถูกตอง  แมการพูดกเ็หมือน 
กัน  เมื่อนึกไดกอนวาตนจะพูดเรื่องนั้น  กอ็าจพูดไดถูกตอง  ตรงกับที่ 
นึกไว  การจะเปลี่ยนอิริยาบถ  เชน  ยนื  เอน  นั่ง  นอนเปนตน  ถามีสติ 
ควบคุมแลวก็ไมผิดพลาด.  อน่ึง  กิจท่ีทําคําท่ีพูดแมลวงไปนาน  ผูมีสติ 
ยอมจําไดแมนยําไมเลอะเลือน  การปฏิบัติธรรม  ถาผูปฏิบัติมีสติกํากับ 
ก็สามารถปฏิบัติถูกตอง   ดําเนินข้ึนสูภูมิธรรมชั้นสูงได.   บัณฑิตผูมี 
ปญญายอมสรรเสริญสติโดยอเนกปริยาย  เชนวา   สติ  เตส  นิวารณ  สติ 
เปนเครื่องกันกระแสคือตัณหา  สติ  โลกสฺมิ   ชาคโร   สติเปนเครื่องต่ืน 
ในโลก   ดังน้ีเปน  ดวยเหตุนี้   สติจึงเปนธรรมท่ีปรารถนาใหมีในที่ 
ทั้งปวง  ดวยประการฉะน้ี. 
        สรุปใจความแหงสุภาษิตทั้ง ๓ ขอ  คงไดใจความยอ ๆ  วาขอตน 
ที่ทานกลาววาทุกขเกิดในลําดับแหงสุขนั้น  ทานเพงสามิสสุข  คือสุขที่เจือ 
ดวยอามิสอันเปนเหตุใหหลงติด  ดังมังสะอันเกี่ยวอยูที่เบ็ด  วาเปนสุขไม 
แทอาจกลับกลายเปนทุกขได  สุขชนดินี้ไมควรยินดีพอใจ  ควรปรารถนา 
สุขอันตรงกันขาม  คือนิรามิสสุข   ซึง่ไมมีทุกขเจือปน  ไมอาจให 
เกิดทุกขในลําดับ    เมื่อปรารถนานิรามิสสุขเชนนี้  ทานจึงสอนใหรีบทํา 
ความเพียรเสียในวันนี้   เพราะพรุงน้ีอาจเปนเหยื่อของมัจจุโดยไมรูสึกตัว  
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ก็ได   แมการบําเพ็ญเพียรเชนนั้นก็ตองอาศัยสติกํากับ   จึงจะดําเนินไป 
ถูกทางไดโดยเรียบรอย   เพราะสติเปนธรรมอันวิเศษที่จะพึงใชในการ  
ประกอบกิจตาง ๆ ควรปรารถนายิ่งนัก   เมื่อผูมีสติไพบูลถอนตนออก 
จากทุกขเสียได  นําตนใหขามพนจากหวงแหงวัฏฏสงสาร   หมดฉันทราคะ 
ในอิฏฐารมณอันเปนเครื่องลวง  ยอมประสบสุขอันใหญหลวง  คืออมต- 
มหานิพพาน   อันเปนสุขไมคืนคลายดังบรรยายมาต้ังแตตน   ก็พอสม 
ดวยนิพนธสุภาษิต  ซึ่งไดลิขิตไว  ณ  ขางตนวา 
                                        สุขสฺสานนฺตร    ทุกขฺ 
                                        อชฺเชว   กิจฺจมาตปฺป 
                                        สติ   สพฺพตฺถ   ปตฺถิยา 
ดังบรรยายมาฉะน้ีแล.  
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                                           ตัวอยางที ๖  
 
                                ๑.  อตฺตาน ฺจ  น  ฆาเตสิ 
                                      อยาฆาตนเสียเลย. 
                                ๒.  สิริ   โภคานมาสโย 
                                ศรีเปนที่อาศัยแหงโภคทรัพย.  
                ๓.  น  กหาปณวสฺเสน   ติตฺติ   กาเมส ุ  วิชฺชติ 
        ความอ่ิมในกามทั้งหลาย   ยอมไมมี  เพราะฝนคือกหาปณะ๑. 
        จะอธิบายความแหงกระทูธรรมท้ัง ๓ ขอน้ี  เปนอนุสนธิตอเน่ือง 
กันไป.  ขอตน  มีอธิบายวา  บุคคลท่ีไดรับทุกขโทมนัสขัดของไมแลเห็น 
หนทางที่จะแกไข  เห็นวาตายเสียดีกวาก็ทําลายตน  ดวยเครื่องศัสตราวุธ 
ตาง ๆ บาง  ผูกคอตายบาง  กินยาตายบาง  เคยมีตัวอยางปรากฏอยู 
เนือง ๆ  ดังนี้จัดเปนการฆาตนโดยตรง   อีกอยางหน่ึง  ผูมีใจบาปหยาบชา 
ไมมีเมตตากรุณาตอผูอ่ืน     กระทําฆาตกรรมฆาเขาอยางพวกอายเสือ 
ตาง ๆ  ลงทีสุ่ดพวกมันก็ตองถูกฆาไดรับผลตรงไปตรงมาคือทําอยางใดได 
อยางนั้น   ดังน้ีจัดเปนการฆาตนโดยปริยาย  การฆาตนโดยปริยายน้ัน   ถา 
เปนไปในบุคคลหรือสัตวที่มีอํานาจเสมอกันหรือยิ่งกวา  ยอมไดรับผลใน 
ปจจุบันทันตาเห็น  ถาหยอนอํานาจหรือไรอํานาจ  กรรนั้นยังไมสามารถ 
แสดงผลในทิฏฐธรรม  ก็อํานวยผลในสัมปรายภพเปนเวรสืบ ๆ กันไป 
เพราะฉะนั้น     บัณฑิตในพระพุทธศาสนาจึงหามนักหามหนาในเรื่อง 
 
๑.  สอบในสนามหลวง พ.ศ.  ๒๔๗๘.  
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ปาณาติบาต  การงดเวนเปนเวรมณี    จัดเปนองคศีลอันหน่ึง ๆ ทั้งภิกษุ 
สามเณรและคฤหัสถ  ในวินัยลงโทษภิกษุผูฆามนุษย  เปนอาบัติปาราชิก 
ฆายักษเปรต  เปนอาบัติถุลลัจจัย  ฆาสัตวดิรัจฉาน   เปนอาบัติปาจิตตีย  
ฆาตัวเองเปนอาบัติทุกกฏ  สําหรับสามเณรไมจําแนก  รวมเปนนาสนังคะ 
ศีลขาดท้ังหมด   สวนคฤหัสถฆาบิดามารดาและพระอรหันต   เปนอนัน- 
ตริยกรรม   นอกน้ันเปนโทษตามประโยคพยายามและวัตถุ  ที่กลาวนี้ 
เฉพาะปาณาติบาต   แตความมุงหมายของสุภาษิตขอน้ี  หามไมให 
ประกอบตนในสิ่งท่ีชั่วรายทั้งปวง  การประกอบเชนนั้น  ชื่อวาทําลายตน 
ฆาตน   ไมรกัตน   เพราะตนจะตองไดรับโทษทุกขโดยประการตาง ๆ 
เพราะฉะนั้น  จึงไมควรฆาตนเสีย   ควรรักตนดีกวา   เพราะตนเปนทีพ่ึง 
ของตนจะทําลายท่ีพ่ึงเสียทําไม  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวในธรรมทบ 
ขุททกนิกายวา  อตฺตา  ห ิ อตฺตโน   นาโถ  ตนแลเปนที่พ่ึงของตน,  ใน 
สคาถวรรค   สังยุตตนิกายวา   อตฺตานฺเจ  ปย  ชฺา   ถาบุคคลรูวาตน 
เปนที่รัก  น  น  ปาเปน  สยุเช   ไมพึงประกอบตนน้ันดวยความชั่ว, 
ในสุตตนิบาต  ขุททกนิกายวา   ยทตฺตคฺครหี   ตทกุพฺพมาโน  ติตนเอง 
เพราะเหตุใด   ไมควรทําเหตุนั้น. 
        รวมความวา   เมื่อรักตนแลว  กอ็ยาทําความช่ัวรายเสียหาย 
ตาง ๆ  ทําแตความดีโดยสวนเดียว  ความดีทั้งหลาย  จัดเปนศรี  คือ 
เปนมิ่งขวัญของโภคทรัพย   ตามกระทูสุภาษิตขอท่ี ๒ วา 
                                        สิริ  โภคานมาสโย 
                                ศรีเปนที่อาศัยแหงโภคทรัพย  ดังน้ี.  
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        ก็ความดีอันเปนศรีนั้น   มาแตเหตุหลายอยาง   กลาวโดยยอ  
ไดแก  ทาน  ศีล   ภาวนา   ก็ไดกระทํามาแลวในกาลกอน  เปนเหตุใหเกิด 
ในสกุลที่มั่งค่ังดวยโภคทรัพยในปจจุบัน,      ที่ไดกระทําไวในปจจุบัน 
เปนเหตุใหมั่งค่ังดวยโภคทรัพยในอนาคตกาล   เหตุแหงศรีที่กลาว 
มาน้ีเห็นยาก   เพราะเกี่ยวดวยการขามชาติขามภพ   เมื่อจะกลาวเหตุ 
แหงศรีอันเปนไปเพ่ือโภคทรัพยในปจจุบันที่เห็นงาย     ไมเกี่ยวดวย 
การขามชาติขามภพ    ไดแกสัมปทาโลกน้ี ๔ ประการ  คือ  อุฏฐาน- 
สัมปทา  อารักขสัมปทา  กัลยาณมิตตตา   สมชีวิตา   อันพระบรม 
ศาสดาไดทรงแสดงวาเปนเหตุใหเกิดความสุข   เพราะความมีโภคทรัพย 
แกทีฆชานุโกลิยบุตร   ในอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  มีเนื้อความพรอม 
ดวยอธิบายระคนกันไป  ดังนี้ :- 
        ๑.  ความถึงพรอมดวยความหม่ันขยันในกิจธุระหนาที่ของตน   ไม 
เกียจคราน  ไมพรั่นพรึงตอเย็นรอน   มุงประกอบกิจการงานใหสําเร็จไป 
โดยสวนเดียว  ดังนี้  เรียกวา  อุฏฐานสัมปทา ฯ 
        ๒.  ความถึงพรอมดวยความรักษาโภคทรัพย   ที่แสวงหามาได 
ดวยความหม่ันนั้น  ไมใหเปนอันตรายดวยราชภัย   คือความประพฤติ 
ผิดพระราชกําหนดกฎหมาย  ตองถูกรบิทรัพยหรือเสียคาปรับไหม 
และโจรภัย   คือปองกันรักษาโภคทรัพย   ไมใหเปนโอกาสแหงโจร 
ผูรายที่จะมาลักแยงเอาไป  และอัคคีภัย  คือปองกันไมใหไฟไหม 
เคหสถานบานเรือน  ระมดัระวังโดยเอ้ือเฟอ  การสูบฝน  กัญชา  ก ็
อนุโลมเขาในภัยอันนี้   และอุทกภัย   คือปองกันไมใหน้ําทําอันตราย  
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บานเรือน   เรือกสวนไรนา  การเสพสุราเมรัย   กอ็นุโลมเขาในภัย  
อันนี้    ปดประตูทางความชั่ว   ความฉิบหายแหงโภคทรัพย   ซึ่งเรียก 
วา  อบายมุขเสีย  ดังนี้  เรยีกวา  อารักขสัมปทา ฯ 
        ๓.  คบคนดีเปนมิตรสหาย    ไมคบคนท่ีจะพาใหฉิบหายแหง 
โภคทรัพย  ดังน้ี  เรียกวา   กัลยาณมิตตตา ฯ 
        ๔.  จับจายโภคทรัพยพอสมควรแกกําลัง  ไมใหฟูมฟายจนเกิน 
ไป   ไมเบียดกรอจนเกินสวน   คิดถึงรายไดรายจายใหเพียงพอกันหรือ 
ใหเหลือไว  ดังน้ี  เรียกวา   สมชีวิตา ฯ 
        สัมปทา  ๔  อยางนี้   เปนเหตุใหโภคทรัพยที่ยังไมเกิด  บังเกิดข้ึน 
ที่เกิดแลวจะสมบูรณ   เหมือนบอน้ําปดทางน้ําออก   เปดทางน้ําเขา 
บอน้ันก็จะพึงเต็มดวยนํ้า ฯ  สัมปทา ๔ อยางนี้แล   เปนที่อาศัยแหง 
โภคทรัพย   คือเปนเหตุใหสมบูรณแหงโภคทรัพย   นับเปนศรีแหง 
โภคทรัพย  ซึ่งเปนที่ตองการปรารถนาของบุคคลทั่วไป ๆ 
        อันโภคทรัพยนั้น  ถงึจะมีมากเพียงไร  ก็ยังไมพอ  เปนพระเจา 
บรมจักรพรรดิอยางพระเจามันธาตุราช   ก็ยังปรารถนาไมสิ้นสุด  ได 
สมบัติในดินแดนมนุษยหมดแลวยังไมพอ   พยายามไปรบแยงชิงสมบัติ 
ของพระอินทรอีก  แตตองพายแพลงมา   เพราะฉะนั้น   ทานจึงได 
กลาววา 
                น  กหาปณวสฺเสน    ติตฺติ   กาเมสุ   วิชฺชติ 
        ความอ่ิมในกามทั้งหลาย   ยอมไมมีเพราะฝนคือกหาปณะ ฯ 
        กระทูนี้   เปนกระทูสุภาษิตขอท่ี ๓   ดังจะไดบรรยายความตอ  
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ติดกันไป 
        คําวา  กาม  นั้น  ทานจัดเปน ๒ อยาง  คือ  วัตถุกาม  พัสดุ  
เปนที่ใคร  ๑    กิเลสกาม  กิเลสเปนเหตุใหใคร ๑  บรรดาวัตถุกาม 
ทั้งหลายรวมเปน ๕  จําพวก  คือ  รูปสวยงาม  เปนที่เจริญตา  จับใจ 
อยางหน่ึง   เสียงไพเราะออนหวานชวนสดับ    เปนที่จับใจอยางหน่ึง 
กลิ่นที่หอมชืน่  ชวนดม   เปนที่จับใจอยางหน่ึง   รสท่ีอรอยชวนให 
บริโภค  เปนที่จับใจอยางหนึ่ง   เครื่องสัมผัสกายท่ีนุมนิ่มละมุนละไม 
เปนที่จับใจอยางหน่ึง    เครื่องจับใจทั้ง ๕ นี้   จัดเปนวัตถุกาม  ฯ  จิต 
ที่กําหนัดยินดีรักใครในวัตถุกามน้ัน ๆ   จัดเปนกิเลสกาม ฯ  วัตถุกาม 
นั้น ๆ     เปนที่อรอยของบุคคลผูมีจิตประกอบดวยกิเลสกาม   ไม 
รูจักอิ่มเหมือนการบริโภคอาหาร   สมดวยพุทธภาษิตใน   ม.ม. วา 
กาเมหิ     โลกมฺห ิ    น     อตฺถิ    ติตฺติ       ความอ่ิมดวยกามท้ังหลาย 
ยอมไมมีในโลก   กามน้ัน   ถาจะรวงตกลงมาจากอากาศดังหาฝน 
ก็ไมมีอ่ิมมีพอแกบุคคลผูตองการกาม    ความไมอ่ิมนั้น    โดยความ 
ก็คือตัณหา   ความปรารถนาทะเยอทะยานอยากได   ไมมีที่สุดลงวา 
เพียงไหน  มีหน่ึงแลวปรารถนาสอง   สาม   สี ่  หา  จนนับไมถวน  ยิ่ง 
กวาแมน้ําชลาลัย  มีพระพทุธภาษิตในธรรมบท   ขุททกนิกาย  แสดง 
ไววา   นตฺถิ   ตณฺหาสมา   นท ี  แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี   ดงัน้ี ฯ 
แทจริง   แมน้ําอาจเต็มเปยมไดดวยนํ้าทะเลข้ึน  หรอืนํ้าฝนตกมาก 
หลากไหลทวมจนลนตลิ่ง   สวนตัณหาไมเปนเชนนั้น   พรองอยูเสมอ 
ไมมีเวลาเต็มเลย   สมดวยธรรมเทศนาพุทธภาษิตในธัมมุทเทส   วา  
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อูโน   โลโก    อติตฺโต   สัตวโลกพรองไมมีอ่ิม   ดังนี ้ ฯ   ขอความ  
ที่อธิบายมาน้ี   พอแลวท่ีใหเห็นความตามพระพุทธภาษิตขอท่ี ๓  วา  
น      กหาปณวสฺเสน   ติตฺติ   กาเมสุ   วิชฺชติ ิ   มีเนื้อความพรอมทั้ง 
อรรถาธิบาย  ดังบรรยายมา  ฯ 
        รวมความวา   บุคคลไมควรฆาตนโดยตรงหรือโดยออม  ความ 
ไมฆาตนน้ัน   หมายเอาความประพฤติดีประพฤติชอบ   ความประพฤติดี 
ประพฤติชอบนั้น  เปนสรีสวัสดิพิพัฒนมงคลแกตน   และเปนศรีให 
เกิดโภคทรัพย   โภคทรัพยนั้นเปนวัตถุกาม   เปนสิ่งท่ีตองการปรารถนา 
ดวยกันทั้งโลก  ไมมีความอ่ิมความเต็มเลย   มีนิทศันาธิบาย  ดังบรรยาย 
มาดวยประการฉะน้ี   ฯ  
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                                            ตัวอยางที่  ๗ 
                         
                                ๑.  ต  คณฺเหยฺย   ยทปณฺณก 
                                สิ่งใดไมผิด   พึงถือเอาสิ่งน้ัน ฯ 
                                ๒. ขนฺตี   ปรม   ตโป   ตีติกฺขา 
                                ขันติคือความอดทน   เปนตบะอยางยิ่ง ฯ 
                                ๓.  เตส   วูปสโม  สุโข 
                                ความสงบระงับแหงสังขารเปนสุข๑  ฯ 
        บัดนี ้ จักอธิบายความแหงสุภาษิตท้ัง ๓ ขอน้ี   โดยเอกเทศและ  
โดยอรรถสัมพันธ        เพ่ือเปนแนวทางแหงการศึกษาและปฏิบัติเปน 
ลําดับไป ฯ 
        ธรรมดาสภาวธรรมในโลกน้ีมีคูกัน  เชน  มกีลางวันก็มีกลาง 
คืน   มีมือก็มสีวาง   มีรอนก็มีเย็น   มีเปนก็มีตาย   มีผิดก็มีถูก  ดังนี้ 
เปนตน   ผูมปีญญาอาศัยสภาวธรรมซึ่งเปนคูกันน้ี   คิดเทียบเคียง 
ปรับเขากับธรรมสําหรับประพฤติปฏบิัติ   สวนผูมปีญญาทราม  ยอม 
ไมคํานึงถึงสภาวธรรมดังกลาวแลว ฯ   ความจริง   พาลกับบัณฑิต 
ยอมมีขันธ   ธาตุ  อายตนะ  เทากับ   อาจจะไดผานพบรูเห็นสิ่งตาง ๆ 
ในโลกเทา ๆ กัน  แตบัณฑิตยอมไดสารัตถะในส่ิงที่ตนพบเห็นเปนตน 
นั้นมากกวาพาล   หรือบัณฑิตไดรับคุณ   สวนพาลไดรับโทษ   ทั้งน้ี 
ยอมเกิดจากความพินิจพิจารณารูเทาทันตอส่ิงน้ัน ๆ  หรือไมรูและถือผิด 
หรือถูกเทานั้น ฯ 
 
๑.  สอบในสนามหลวง  วนัท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙.  
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         สําหรับสุภาษิตขอนี้  สอนใหถอืเอาแตสิ่งไมผิดนั้น   ควรพิจารณา 
โดยละเอียด  เพราะเม่ือกลาวโดยสวนใหญ  สภาวธรรมก็ตาม  กิจ 
ที่ทําคําท่ีกลาวและเรื่องราวที่คิดก็ตาม  ยอมมีผิดกับไมผิด  หรือผิด 
กับถูก   ผูปรารถนาจะถือเอาแตสิ่งไมผิด   เมื่อไมใชวิจารณญาณให 
ถองแท   อาจเขาใจผิดและปฏิบัติผิด   เพราะตามธรรมดาของผูมี 
กิเลส   เมื่อทําถูกหรือผิด    ยอมมีปกติเขาขางตนและกิเลสของตน 
หรือมิฉะน้ัน   เมื่อถูกกิเลสครอบงําแลว   มกัเห็นผิดเปนชอบและเห็น 
ชอบเปนผิด   เมื่อเปนเชนนี้     ก็ต้ังตนเองเปนผูตัดสินตามอําเภอใจ 
วาสิ่งน้ีผิด   สิ่งน้ีถูก   เชนคนทะเลาะกันโดยมาก   เกิดเพราะตางฝาย 
ตางเขาใจวาการทําและคําท่ีพูดของตนถูก   ของอีกฝายหน่ึงผิด  ความ 
เขาใจหรือการท่ีทําและคําที่พูดของบุคคลเชนนี้    ยากท่ีจะฟงเอาเปน 
ประมาณ  เพราะทานกลาวไวในปทุมชาดกวา 
                รตฺโตป   พหุ   ภาเสยฺย      ทุฏโป    พหุ    ภาสติ 
        แปลวา    คนรักแลวพูดมากไปก็ได  คนโกรธแลวพูดมากไปก็มี 
ดังน้ี ฯ 
        เพราะเหตุนี้   การตัดสินวาอะไรผิด   อะไรไมผิด   จึงตองพิจารณา 
โดยรอบคอบประการหนึ่ง ฯ 
        อีกประการหน่ึง   ผูปรารถนาปฏิบัติธรรมขอนี้  จําเปนตอง 
หลีกเลี่ยงความผิดบางประการ  คือการท่ีทําคําที่พูดนั้น  อาจมีผิดบาง 
พลาดบาง   เพราะไมรูเทาทัน   สมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรส  จึงทรงส่ังสอนไววา  
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                                นิสมมฺ  กรณ  เสยฺโย 
                           ใครครวญกอนจึงทํา   ดีกวา  ฯ  
        เพราะเหตุนั้น  สิ่งที่ทําแลว   จะทําคืนอีกไมได  จึงตองระมัด 
ระวังแตเบื้องตน  บุคคลผูไมสนใจในขอน้ี   มักกลัวแตความผิดหรือ 
ความรับผิด  เลยถือเสียวา  " รูรกัษาตัวรอดเปนยอดดี "   ถึงคราว 
ทําไมทํา    ถงึคราวพูดไมพูด   เมื่อจําเปนตองทําตองพูดเพราะหนาที่ 
การงานบังคับ   ก็ทําก็พูดอยางแยบยล   ตามท่ีตนจักไมตองรับผิด 
หรือเตรียมพรอมท่ีจะสลัดความผิดใหแกผูอ่ืนก็ดี    ทําและพูดอยางที่ 
เรียกวาเหยียบเรือ ๒ แคมก็ดี   ลวนแตตองการไมผิด   การทําและ 
พูดเชนวานี้   จะชื่อวาไมผิดก็หาไม  ฯ  แทจริง   เขาเริ่มผิดต้ังแตมโน- 
กรรม   สวนกายกรรม  วจีกรรม   ที่กลาวออกมาดวยมีใจเชนนั้นยอม 
ผิดไปดวย   มีผิดหนาที่  ผิดลักษณะท่ีดีเปนตน ฯ 
        ในสุภาษิตขอน้ี  ทานมุงสินใหถือวา  สิ่งใดไมผิดโลก  ไมผิด 
ธรรม    ไมผิดกาลเทศะเปนตน   พึงถือส่ิงน้ัน  คือใครครวญโดย 
รอบคอบแลวตามธรรมวินัย  เห็นวาเมื่อทําพูดคิดแลว   ไมเปนไป 
เพ่ือยังตนเองและผูอื่นใหเดือดรอน   พึงถือส่ิงน้ัน  ไมหลบเลี่ยงเอา 
ตัวรอดโดยหาความดีใสตัว   ซัดความชั่วใสผูอ่ืน    เมื่อผูใดสํารวม 
ระวังกายวาจาใจไมใหผิดพลาดได    ผูนั้นยอมไดรับประโยชนอันยิ่ง 
ใหญทั้งทางโลกท้ังทางธรรม   รวมความวา   บาปยอมไมเกิดข้ึน ฯ 
        ก็อุบายที่จะใหเปนไปไดนั้น   ตองอาศัยคุณธรรมประจําใจ 
เชนความหนักแนน  ความรอบคอบ  และความฉลาดเปนตน  ไมดวน  
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ตัดสินใจวาอะไรผิดอะไรถูก   ไมลังเลใจจนไมสามารถจะทําหรือพูด  
ไมขลาดกลัวตอสิ่งไมควรกลัว  และไมคิดหลบเลี่ยงเอาเปรียบเพ่ือน 
นี้สวน ๑  เมือ่รูวาสิ่งใดเปนความผิดเปนความเสีย    แมสิ่งนั้นจะ 
อํานวยประโยชนแกตนหรือพวกพอง   หรือแมเมื่อไดทําแลวจะสาสม 
ใจ   และแกแคนได   ก็ไมควรลุอํานาจทําสิ่งน้ัน   นี้สวน ๑   กลาวคือ 
ตองอดทนตออารมณเปนที่ต้ังแหงความรัก   ความชัง         ความหลง 
และความมัวเมา  ฯ  ขันติ    ความอดทน  เปนตบะเครื่องเผาบาปธรรม 
ใหหมดสิ้นไป   สมดวยพระพุทธภาษิตท่ี ๒ วา   
                ขันติ  คือความอดทน   เปนตบะอยางยิ่ง  ดังนี้ ฯ 
        ความผิดความเสียทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน   ก็เพราะความไมอดทน 
เปนเบื้องตน    นอยกลายเปนมากข้ึน   เปนตนวา  ความโกรธก็ 
ยอมเกิดเพราะไมอดทน   เพราะความอดทน   ยอมเปนเครื่องตัดเหตุ 
รายคือกรรมเปนบาปท้ังหลายเสีย  สมดวยสุภาษิตวา  
                เกวลานป    ปาปาน         ขนฺติ   มูลิ   นกินฺตติ 
              ขันติ   ยอมตัดมลูรากแหงบาปแมทั้งมวลเสีย  ดังนี้  ฯ 
        และสมตามพระนิพนธภาษิตของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  วา 
                                        ขนฺติ   สาหสวารณา 
                ขันติเปนเครื่องหามไวไดซึ่งความผลุนผลัน  ดังน้ี  ฯ 
        ขันตินั้น   มีหลายชนิด  คือ  อธวิาสนขันติ   ไดแกความอดกลั้น  
ทั่วไป   เปนตนวา   อดทนตอทุกขเวทนา   และอดทนตอกิเลส ฯ 
ฐติขันติ   ไดแกความอดทนตอหนาวรอนหิวกระหาย  คือความดํารง  
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ตนใหอยูคงที่ ฯ  ตีติกขาขันติ   ไดแกความอดทนตอการวาราย   ได  
ในคําวา 
                                อติวากฺย   ตีติกฺขสิฺส 
                        เราจักอดทนตอถอยคําลวงเกิน  ดังนี้ ฯ 
        ตามรูปศัพทในสุภาษิตขอน้ี     นาจะหมายความเฉพาะตีติกขา- 
ขันติ ฯ   แตในอรรถกถาทานแกวา   อธิวาสนขันติ   หมายเอาขันติ 
ทั่วไป  ฯ  
        ขันติธรรมประเภทใดประเภทหน่ึงก็ตาม   ยอมมีคุณเปนเครื่อง 
หักหามทําลายโทษ   เชน  ราคะ   หรือโลภะ  โทสะ  โมหะ  เปนปริยุฏ- 
ฐานกิเลสเกิดข้ึนครอบงําจิต    ยังบุคคลใหทําและพูดสิ่งท่ีเปนโทษ 
เปนความผิด   แมไมพูดไมทํา   ก็ทําใหเศราหมองขุนมัว    ไมเห็น 
อรรถไมเห็นธรรม ฯ  ความอดทน  เทากับหามลอรถเปนเครื่องบังคับ 
ใหหยุดยั้งในการทําการพูดหรือการคิด ฯ 
        เมื่อกลาวโดยบุคคลาธิษฐาน   จะเห็นไดวา  บุคคลผูไมอดทน 
นั้น  ยอมเสื่อมเหมือนพระจันทรขางแรม  คือเส่ือมจาก  ลาภ  ยศ 
สมบัติ   บริวารภายนอก   เสื่อมจากธรรมวินัยหรือศีลธรรมภายใน 
ตอเมื่ออดทนไวได   จึงเปนอันทําลายบาปธรรมท้ังปวง  เปลี่ยนราย 
ใหกลายเปนดี   อีกทั้งเปนที่พ่ึงพอใจของบุคคลท่ัวไป   สมตามสุภาษิต 
ในสวดมนตวา 
                                มนาโป   โหติ   ขนฺติโก 
        ผูมีขันติยอมเปนที่พอใจของคนท้ังหลาย  ดังนี้  ฯ  
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        ขันตินี้    มิใชเปนธรรมตํ่าเต้ีย    เพราะเปนตบะเครื่องเผาผลาญ 
กิเลส   และเปนนิพพานะ   เครื่องดับกิเลสไดดวย   เหตุนั้น  ทานจึง  
กลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมัคคปกรณวา 
                สคฺคโมกฺขคม    มคฺค        อารุฬฺโห    โหติ   ขนฺติโก 
                ผูมีขันติ  ชื่อวาข้ึนสูทางไปสวรรคและนิพพาน   ดังน้ี  ฯ 
        เพราะขันติธรรม   สามารถสงผลถึงสวรรคและนิพพาน  ทาน 
จึงกลาววาเปนตบะเครื่องเผากิเลสบาปธรรมอยางยิ่ง     ดวยประการ 
ฉะน้ี ฯ 
        ก็สวรรคและนิพพานนั้น     เปนสภาพที่ปวงสัตวยอมหวังโดย 
ตรงบาง   โดยออมบาง   ผูใดยังเห็นกามเปนคุณ  ผูนั้นยอมปรารถนา 
สวรรค   ผูใดเห็นกามเปนโทษ  ผูนั้นยอมปรารถนานิพพาน  เพราะ 
ความสุขไปสงบระงับสังขารอันปรุงแตงหรือท่ีปรุงแตงไวได  ยอมเปน 
ความสุขปราศจากอามิส   เปนความสุขที่แนนอนไมกลับกลาย   ไดใน 
ธรรมภาษิตท่ี ๓ วา 
                                เตส   วูปสโม  สุโข 
                        ความสงบระงับแหงสังขารเปนสุข  ดังนี้  ฯ 
        อันความเวียนเกิดเวียนตายน้ัน   ยอมเปนทุกข   เมื่อเกิดมา 
ก็ชื่อวามีทุกขเกิดข้ึนมาพรอมกัน   แมในระหวางมีชีวิตอยู  จะได 
เสวยเบญจพิธกามคุณ   อันนารักใครพึงใจ   ยั่วยวนชวนรักบางก็ตาม 
แตกามคุณน้ันไมเปนเครื่องปองกันความ   แก  ไข  ตาย  ได  อีกทั้ง 
เปนเครื่องลอลวงอําพรางกลับกลายใหเปนทุกข    เพราะทานกลาวไว  
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ในธรรมบท  ขุททกนิกายวา  
        สงฺขารา   สสฺสดา  นตฺถิ   สังขารทั้งหลายเท่ียงไมมี   ยทนจิฺจ 
สิ่งใดไมเที่ยง  ต   ทุกฺข    สิ่งน้ันเปนทุกข   ย  ทุกขฺ   สิ่งใดเปนทุกข 
ต  อนตฺตา   สิ่งน้ันเปนอนัตตา  ฯ  เหตุนั้น  กามสุขจึงมีทุกขกํากับอยู 
อยางนี้    ถัดจากน้ันก็มีความสุขในฌาน  เรียกฌานสุข   แตฌานสุข 
นั้นก็มีเครื่องเบียน  คืออารมณ   ฌานเบื้องตํ่า   ยอมเบียนอารมณ 
ฌานเบื้องสูงตามลําดับกัน  และอาจมีเสื่อม  เพราะฉะนั้น  นิพพานสุข 
จึงเปนบรมสุข   สมตามสุภาษิตในธรรมบท  ขุททกนิกายวา 
                                นิพฺพาน  ปรม  สุข 
                นพิพานเปนบรมสุข   ดวยประการฉะน้ี  ฯ 
        ความสงบระงับแหงสังขารชื่อวาเปนสุขนั้น    ก็เพราะไมตอง 
ทุกขทรมาน    ไมตองกังวลท้ังภายในทั้งภายนอก    และไมตองเวียน 
วายตายเกิดในวัฏฏสงสาร    นิพพานเปนธรรมท่ีไมมีสภาพปรุงแตง 
ใหแปรผัน  ไมเกิด   ไมแก   ไมเจ็บ  ไมตาย   เปนวิสังขารธรรม 
ที่มีความสุขโดยสวนเดียว  ฯ 
        ตามท่ีอธิบามานี้    กพ็อสรุปรวมไดวา   ใหบคุคลพึงรูจักถือ 
เอาส่ิงท่ีไมผิด   เปนตนวาถือขันติเปนเครื่องเผาผลาญกิเลสบาปธรรม 
นําใหดําเนินข้ึนสูทางไปนิพพาน   อันเปนที่ระงับสังขารเอกันตบรมสุข 
ดังอธิบายมา  ดวยประการฉะน้ีแล  ฯ  
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                                           ตัวอยางที่ ๘  
 
                                ๑.  โยนิโส   วิจิเน  ธมฺม  
                                พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย ฯ 
                ๒.   ราคาโทสปเรเตหิ   นาย   ธมฺโม   สุสมฺพุโธ 
             ธรรมน้ี   อันชนผูเพียบพูนดวยราคะโทสะไมตรัสรูงาย ฯ 
                                ๓.  อติปตติ  วโย   ขโณ   ตเถว 
                             วัยยอมผานพนไปเหมือนขณะทีเดียว๑  ฯ 
        จะไดอธิบายความในกระทูธรรมท้ัง ๓  นี้เปนตัวอยางทางดําเนิน 
เปนลําดับไป   ขอตน    การเลือกเฟนคือการใครครวญพิจารณาโดย 
แยบคา   หมายความวารอบคอบ   การจะทําอะไร  ถาประกอบดวย 
วิธีนี้   เปนทางดี    มีพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณะเจา ฯ  ใน 
พุทธศาสนสุภาษิตแสดงไว   ดังน้ีวา 
                                        นิสมฺม   กรณ   เสยฺโย  
                                ใครครวญกอนแลวจึงทํา  ดีกวา ฯ 
        แมพระบรมศาสดา  ก็ไดทรงสอนพระราหุลพุทธชิโนรส    ใน 
พระสูตร ๆ หน่ึง  โดยใจความวา   เมื่อจะทําอะไรดวยกาย   วาจา  ใจ 
พึงใครครวญพิจารณาเสียกอนวา   จะชั่วหรือดี   เมื่อเห็นวาชั่ว  ก็อยา 
ทํา   เมื่อเห็นวาดี   ก็จงทํา    เมื่อกําลังทําอยู   ก็พึงใครครวญพิจารณา 
เชนนั้น   เมื่อเห็นวาชั่ว   ก็จงเลิกเสีย   เมื่อเห็นวาดี   ก็จงทําตอไป 
 
๑.  สอบในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๔๘๐  
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เมื่อไดทําไปแลว   ก็พึงใครครวญพิจารณาเชนนั้น   เมื่อเห็นวาชั่ว  ก็  
จงต้ังใจสังวรระวังไมทําอีกตอไป   เมื่อเห็นวาดี   ก็จงอยูดวยปรีดา 
ปราโมทย  ฯ 
        คําวาธรรมในท่ีบางแหง   หมายเอาความดี    ความไมดีเรียกวา 
อธรรม   ดังพุทธคาถาสุภาษิตในธรรมบท   ขุททกนิกาย 
                น  หิ   ธมฺโม   อธมฺโม   จ   อุโภ   สมวิปากิโน 
                        ธรรมและอธรรม   มีผลไมเสมอกัน ฯ 
                อธมฺโม   นริย  เนติ   อธรรมยอมนําไปนรก  ฯ 
                ธมฺโม   ปาเปติ  สุคตึ   ธรรมยอมใหถึงสุคติ  ดังน้ี  ฯ 
        แตในทีน่ี้  หมายความเปนกลาง  อยางในมหาวรรค    สังยตุต- 
นิกาย   และธรรมบท   ขุททกนิกายวา 
                กณฺห   ธมฺม   วิปฺปหาย   สกฺุก    ภาเวก   ปณฺฑิโต 
        บัณฑิตควรละธรรมดําเสีย   ควรเจริญธรรมขาว  ดังนี้  ฯ 
        บรรดาบาผ   อกุศล   ทุจริต   อกรณียกิจ   อธัมมจริยวิสมจริยา 
ทั้งหลาย  จัดเปนธรรมดํา   เพราะทําใจใหดํา   คือเศราหมอง ฯ  บรรดา 
บุญ   กุศล   สุจริต   กรณียกิจ   ธัมมจริยสมจริยาทั้งหลาย  จัดเปน 
ธรรมขาว   เพราะทําใจใหขาว  คือผองใส  ฯ 
        ใครครวญพิจารณาธรรมทั้งหลาย   ดวยปญญาวา   อันนีธ้รรม 
ดํา    อันนี้ธรรมขาว   และใครครวญพิจารณาโดยรอบคอบตอไปอีก 
 วา  นี่เปนอยางหยาบ   นี่เปนอยางกลาง   นี่เปนอยางละเอียด  ถาเปน 
ธรรมขาว   ยงัใครครวญพิจารณาเปนสวนโลกิยะ   โลกุตระ   ตามภูมิ  
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โลกิยธรรม  หมายความวายังวนเวียนอยูในโลกีย,  โลกุตรธรรม 
หมายความวาพนจากโลกยี  ไดแกโลกตุระ ๙ คือ  มรรค ๔  ผล ๔ 
นิพพาน ๑  นิพพานเปนยอดของโลกุตรธรรม   พระนิพพานน้ีอันผู 
ยังมีความยินดียินรายอยู       ยากนักที่จะรูเห็นได   ขอน้ีสมดวยนัย 
กระทูธรรมขอท่ี ๒ วา 
                        ราคโทสปเรเตหิ   นาย  ธมฺโม   สุสมฺพุโธ 
        ธรรมน้ี  อันชนผูเพียบพูนดวยราคะโทสะไมตรัสรูงาย  ดงัน้ี  ฯ 
        อธิบายวา   อย   นิพฺพานธมฺโม   อันวาธรรมคือพระนิพพานนี้ 
เปนคัมภีรภาพลึกซึ้ง   ยากนักยากหนาที่สัตวผูประกอบดวยราคะ  โทสะ 
โมหะ   จะพึงรูไดงาย   เพราะฉะนั้น   เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  แรกได 
ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ   จึงทอถอยพระหฤทัยในอันที่ 
จะทรงแสดงธรรมส่ังสอนสัตว   ทรงพระปริวิตกดังน้ีวา 
        อธิคโต    โข    มยาย    ธมฺโม     ธรรมคือพระนิพพานน้ี   ที่เรา 
ไดบรรลุแลว  คมฺภีโร   ลกึซึ้ง  ทุทฺทโส   อันบุคคลเห็นไดยาก  ทุราน-ุ 
โพโธ    อันบคุคลตรัสรูตามดวยยาก  สนฺโต   เปนของระงับ   ปณีโต 
เปนของประณีต   อตกฺกาวจโร   ไมเปนที่เที่ยวไปแหงความวิตก  คือ 
บุคคลจะตรึกนึกคาดคะเนเอาเองไมได   นิปุโณ   เปนของละเอียด 
ปณฺฑิตเวทนีโย   เปนธรรมอันบัณฑิตคือพระอริยเจาจะพึงรูแจง 
ดังน้ี  ฯ   แตอาศัยพระกรุณา  พรหมมาเชื้อเชิญใหทรงแสดง  อาง 
ความในหนหลัง      ที่พระองคต้ังพระหฤทัยจะรื้อสัตวใหพน 
จากกองทุกขดวยพระกรุณา    พระองคก็ทรงรับอาราธนาของพรหม  
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แตนั้นก็ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ  เสด็จเที่ยวไปส่ังสอนสัตวจนเสด็จดับขันธ- 
ปรินิพพาน   ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปนปฐมเทศนา   ทรง  
แสดงอัปปมาทธรรมเปนปริโยสานเทศนา  ฯ 
        ในบาทพระคาถากระทูธรรมขอน้ี  มิไดมีโมหะ   มีแตราคะกับ 
โทสะเทาน้ัน   นักศึกษาอยาพ่ึงเขาใจวา   เทศนาตกหลน  ชื่อวาเปน 
อันแสดงโมหะดวย   เพราะราคะก็ดี  โทสะก็ดี  มโีมหะเปนมูล,   สัตว 
ทั้งหลายจึงไดหลงรัก   หลงโกรธ   ถาโมหะไมมีแลว  ราคะโทสะก็ 
ไมมีตาม ฯ 
        นิพพานธรรมนี้  อันบุคคลจะพึงถึง   ดวยมรรค  ๘  และ 
ความไมประมาท ฯ   มรรค ๘  โดยพระพุทธภาษิตในมัชฌิมปณณาสก็ 
มัชฌิมนิกายวา 
        อฏงฺคิโก   จ   มคฺคาน   เขม  อมตคามิน   บรรดาทาง 
ทั้งหลาย        ทางมีองค ๘   เปนทางเกษม   ใหถึงอมตธรรมคือพระ 
นิพพาน  ดังนี้ ฯ   ความไมประมาทโดยพระพุทธภาษิตในธรรมบท 
ขุททกนิกายวา 
        อปฺปมาโท   อมต  ปท  ความไมประมาทเปนทางอมตธรรม 
คือพระนิพพานดังนี้ ฯ   มรรค ๘  กับความไมประมาทในท่ีนี้     หมาย 
ความกลมเกลียวกัน   คือไมประมาทในมรรค ๘  นั่นเอง  ไดแกความ 
ไมประมาทในอันละสวนท่ีเปนมิจฉา     ทําสวนท่ีเปนสัมมาใหเกิดมี 
มรรค ๘ กับความไมประมาทกลมเกลยีวกันไดฉะนี้.  
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        ความไมประมาทน้ี    อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคมาก  
เพราะฉะนั้น   ในกาลเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  จึงไดประทาน 
ปจฉิมโอวาทไดดังน้ีวา   หนฺททานิ   ภิกฺขเว    อามนฺตยามิ   โว  ภิกษุ 
ทั้งหลาย !  เราขอเตือนทานท้ังหลายไว   วยธมฺมา   สงฺขารา   สงัขาร 
ทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา   อปฺปมาเทน   สมฺปาเทถ  ทาน 
ทั้งหลาย  จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด  ดงัน้ี. 
        ความไมประมาทน้ี   จะเกิดข้ึนแกบุคคล   ก็เพราะบุคคลมารําพึง 
ถึงความเส่ือมความส้ิน   เชนรําพึงถึงความเส่ือมส้ินแหงทรัพย   แต 
นั้นก็ไมประมาทในอันที่จะแสวงหาทรัพย   ในอันที่จะรักษาทรัพยไม 
ใหเปนอันตราย   ในอันที่จะผอนปรนจับจายทรัพยแตพอสมควร   เมื่อ 
รําพึงถึงความเส่ือมความส้ินแหงสังขาร   แตนั้นกไ็มประมาทในอันที่ 
จะบําเพ็ญบุญกุศล   เพราะฉะนั้น   พระบรมทศพล   เมื่อจะทรงเตือน 
สรรพสัตวใหต้ังอยูในความไมประมาท   จึงไดยกความเสื่อมความ 
สิ้นข้ึนกอนวา    วยธมมฺา   สงฺขารา   แลวจึงตรัสวา   อปฺปมาเทน 
สมฺปาเทถ  ภายหลัง  ดังนี้. 
        วิธีจะนึกถึงความเส่ือมความสิ้น    อันเปนอุปการะแกความไม 
ประมาทน้ัน   อันพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย 
ในที่นี้  จะบรรยายตามพุทธศาสนสุภาษิตขอ ๓ วา 
                                อติปตติ   วโย   ขโณ   ตเถว 

                        วัยยอมผานพนไปเหมือนขณะทีเดียว  ดังนี้.  



แบบประกอบนักธรรมเอก - เรียงความแกกระทูธรรม  ช้ันเอก - หนาท่ี 62 

        ความวา   วัยไดแกอายุ  จัดเปน ๓ วัย  คือ  ปฐมวัย ๑  มัชฌิมวัย ๑  
ปจฉิมวัย ๑   ปฐมวัยเปนโอกาสที่จะเลาเรียนศึกษาศิลปวิทยาเครื่อง 
ประกอบการทํามาหากินตอไป   มัชฌิมวัยเปนโอกาสที่จะแสวงหาทรัพย 
สินเลี้ยงตนเอง   และกระทําอุปการะปฏิการะแกผูอ่ืน   ปจฉิมวัยเปน 
โอกาสที่จะบําเพ็ญบุญกุศล   เตรียมตนสําหรับจะไปสูปรโลก    เพราะบุญ 
กุศลท่ีบุคคลไดทําไวแลว   ยอมเปนที่พ่ึงของตนในโลกหนาได  สมดวย 
พุทธนิพนธคาถาในสคาถวรรค   สังยุตตนิกาย   และปญจกนิบาต 
อังคุตตรนิกายวา    ปฺุานิ   ปรโลกสฺมึ   ปติฏา   โหนฺติ   ปาณิน 
บุญเปนที่พ่ึงของสัตวทั้งหลายในโลกหนา  ดังนี้. 
        บุคคลผูต้ังอยูในวัยใด ๆ  ควรทําหนาท่ีตามวัยนั้น ๆ  เมื่อไมทํา 
หนาที่ตามวัย  จะตองไดรับความเดือดรอนในใจภายหลัง ฯ  วัยนี้ยอม 
ลวงไปโดยลาํดับ  เหมือนขณะกาลเวลา   ทานสอนใหพิจารณาเรื่องนี้ 
ในวิปสสนานัยในสวดมนตวา   อโห   วต   เม   อมิินา   วีติวตฺเตน 
รตฺตินฺทิเวน   อายุป   ขียติ   ชีวิต   อปุรุชฺฌติ     โอ !  วันคืนนีบ้ลวง 
ไป ๆ  แมอายุของเรายอมสิ้นไป   ชีวิตของเรายอมหมดไป  ใกล 
ตอความตายหนอ  ดังนี้. 
        เมื่อบุคคลมารําพึงถึงอายุวัยเทียบกับขณะกาลเวลาฉะน้ี   ก็เปน 
เหตุใหมีสติสัมปชัญญะ   ไมประมาทลืมตัว   ต้ังตนใหสมควรแกภาวะ 
สําเร็จประโยชนในโลกนี้โลกหนา  ตลอดถึงประโยชนอยางยิ่ง.  
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        กระทูธรรมขอ ๑   หมายธัมมวิจยสัมโพชฌงค   ขอ ๒ หมาย  
พระนิพพาน   ขอ ๓  หมายเหตุแหงอัปปมาท   มีอรรถธิบาย  ดงั 
บรรยายมาฉะน้ีแล.  
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                                            ตัวอยางที่ ๙ 
                 
                                ๑.  อตฺตาน   นาติวตฺเตยฺย 
                                    บคุคลไมควรลืมตน ฯ 
                                ๒. อปฺปมตฺตา   น  มียนฺติ 
                                    ผูไมประมาท  ยอมไมตาย ฯ 
                                ๓.  ยถาปจฺจย  ปวตฺตนฺติ 
                สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน  ยอมเปนไปตามปจจัย๑  ฯ 
        บัดนี ้ จะไดบรรยายความในกระทูธรรม  ๓  ขอนี้  เปนทางดําเนิน  
แหงการศึกษาและปฏิบัติเปนลําดับไป. 
        ความเจริญและความเสื่อมของคน      มติทางพระพุทธศาสนาวา 
มีตนเองเปนตนเหตุ  คือ  ถาตนทําความดี   ก็มีความเจริญ    ถาตน 
ทําความชั่ว   ก็ประสบความเส่ือม   คนอ่ืนจะทําคนอ่ืนใหเจริญหรือ 
ใหเสื่อมไมได  เชนคนท่ีหม่ันขยันเลาเรียนศึกษาศิลปวิทยา  ยอมเปน 
ผูเจริญดวยความรูความฉลาดโดยลําดับ    ฝายผูเกียจครานไมเลาเรียน 
ศึกษา   ก็เปนผูโงเขลาไมทันเพ่ือน  ฯ  อนึ่ง  คนที่หม่ันขยันประกอบ 
การอาชีพโดยทางสุจริต       ยอมกอสรางตัวใหเจริญม่ังค่ังข้ึนดวย 
โภคทรัพย     มีความสุขเกิดแตความมีทรัพย   ฝายคนท่ีเกียจคราน 
มัวแตเที่ยวแตเลนเห็นแกสนุกเปนเบื้องหนา   ไมประกอบการอาชีพ 
ก็ยากจนคนแคนเสื่อมลงโดยลําดับ   ต้ังตัวไมได  ประสบความทุกข 
ยากเอง   ดวยเหตุนี้   ตนจึงเปนสําคัญในความเจริญและความเส่ือม 
ของตน   ตองตามพระพุทธนิพนภาษิตในธรรมบท   ขุททกนิกายวา 
 
๑.  สอบในสนามหลวง   พ.ศ. ๒๔๘๑.  



แบบประกอบนักธรรมเอก - เรียงความแกกระทูธรรม  ช้ันเอก - หนาท่ี 65 

อตฺตา  หิ   อตฺตโน  คติ   ตนเทียวเปนคติของตน ฯ    อธิบายวา  
คติแปลวาทางไป  ตนจะไปดีคือมีความสุขความเจริญ   หรือจะไปไมดี 
คือมีความทุกขความเสื่อม   ในปจจุบันชาติหรือในชาติภพตอไป   ก ็
เพราะตนเองเปนผูทําทางไว   แมความเปนผูเกิดมาดีหรือเกิดมาไมดีใน 
ปจจุบันชาตินี้  ก็เพราะตนในชาติกอนทําทางดีหรือทางไมดีไว  รวมความ 
วา  กรรม  คือความทําดีหรือความทําชั่วท่ีตนทําไวนั่นเอง   จําแนกจัด 
สรรใหตนมาดีหรือมาไมดี  และไปดีหรือไปไมดี  ดวยเหตุนี้   พระบรม 
ศาสดาจึงตรัสสอนไวในธรรมบท  ขุททกนิกายวา 
                        อตฺตนาว  กต  ปาป        อตฺตนา   สงฺกิลิสฺสติ 
                                ตนทําบาปเอง   ยอมเศราหมองเอง. 
                        อตฺตนา   อกต  ปาป       อตฺตนาว   วิสุชฺฌติ 
                                ตนไมทําบาปเอง  ยอมหมดจดเอง. 
        เพราะตนเปนสําคัญของบุคคลในทุกอยาง   ทั้งในทางเจริญและ 
ทางเส่ือม   ทั้งในทางเศราหมองและทางหมดจดเชนนี้  ทุกคนจึงควร 
ระมัดระวังตน   หม่ันตรวจตราพิจารณาตน    ในความประพฤติหรือ 
การกระทําทุกอยาง   ใหเปนไปแตในทางดีหรือทางเจริญ  งดเวนทาง 
ชั่วหรือทางเส่ือมเสีย       ตนจึงจะเปนคนดีและมีความเจริญยั่งยืนไป 
ถาประมาทลืมตนเสีย   ไมระมัดระวังตน  อาจประพฤติในทางชั่วหรือ 
ทางเส่ือมโดยไมรูตัว   ตอไดประสบทุกขหรือความเส่ือมเขาแลว  จึง 
สํานึกตนได  เชนนี้ไมเปนที่นิยมในพระพุทธศาสนา   เพราะเสียหายไป 
แลว  เรียกกลับคืนมาไมได   โดยนัยนี้   จะเห็นไดวา   คนทําผิดทําเสีย  
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เพราะไมระวังตน  เมื่อระวังตนอยูแลว   ไมมีผิด  ไมมีเสีย  ความไมระวัง  
ตนจะเกิดข้ึน  ก็เพราะมาลืมตนเสีย   เมื่อลืมตนเสียแลว  ตนจะเปน 
คนประพฤติดีหรือประพฤติชั่ว   จะเปนคนเจริญหรือคนเสื่อมก็ไมรูสํานึก 
ตน  เมื่อขาดความรูสํานึกตนเสียแลว   ก็ยากท่ีจะชวยตนใหเปนคนดีหรือ 
เปนคนเจริญได;  เพราะฉะนั้น   ความลืมตนจึงใหโทษมากโดยสวนเดียว 
ไมใหคุณเลย   ดวยเหตุนี้   จึงมีสุภาษิตกําชับเตือนใจไววา   อตฺตาน 
นาติวตฺเตยฺย    บุคคลไมควรลืมตน  ดังน้ี. 
        บุคคลไมลืมตน  ไดชื่อวาผูไมประมาท   เพราะเปนผูมีสติความ 
สํานึกตนรอบคอบ  อันบุคคลผูไมประมาท  ยอมเปนผูหม่ันขยันในการ 
เลาเรียนศึกษา  ในการะแสวงหาโภคทรัพยโดยทางที่ชอบ   และในการ 
ทําความดีที่จัดวาบุญกุศล  เพราะอาศัยความหมั่นขยันในการเลาเรียน 
ศึกษา  ยอมเปนผูมีความฉลาดในศิลปวิทยา  สามารถแสวงหา 
และสะสมโภคทรัพยใหมากมูลมั่งค่ังข้ึน   ดวยอาศัยความรูความฉลาด 
เปนเครื่องสนับสนุน    เม่ือมีกําลังทรัพยบริบูรณแลว   ยอมสามารถ 
ใชกําลังทรัพยนั้นเกื้อกูลใหความสุขแกบุคคลผูควรสงเคราะหไดเต็มที่ 
เปนที่รักใครนับถือของประชาชน  เพราะทําตนใหเปนประโยชนแกเขา 
ทั้งหลาย  และดวยกําลังทรัพยอันมั่งค่ังนั้น   สามารถบําเพ็ญกุศลขันธ 
มีการบริจาคทานเปนตนใหบริบูรณ  ทําตนใหผองแผวจากความโลภ 
และความตระหน่ีเปนอาทิตามสามารถ    บุคคลเชนนั้น  แมชีวิตอยู 
ก็สามารถทําตนใหเจริญดวยความรู  ความฉลาด   ทรัพย  ยศ  คือความ 
นับถือแตประชุมชนและบุญกุศล  นับวาเปนคนมีประโยชนแกโลก  ไม  
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รกโลก   ตนเองก็ติเตียนตนไมได   ทานผูรูใครครวญแลวก็ยอมสรรเสริญ  
ในความประพฤติของตน    เมื่อพิจารณาเห็นตนเปนผูบริบูรณดวยคุณ 
ความดี   ก็ยอมมีความสุข    เกิดปติปราโมทยในใจ   แมแตกดับ 
ทําลายขันธไป   ก็ยอมเปนที่อาลัยเสียดายของประชุมชนผูรูคุณงามความ 
ดีที่ไดบําเพ็ญเผ่ือแผไว   และยอมมีสุคติเปนที่ไป ณ เบื้องหนา   เพราะ 
บุญจริยาที่ไดบําเพ็ญไว  แมตัวตายไปแลว   ก็เหมือนยังไมตาย  เพราะ 
ประโยชนสขุที่ไดทําไวยังเหลืออยู    เปนประโยชนแกชนชั้นหลัง  คุณ 
ความดียังมีผูจําไดและเคารพนับถืออยูชั่วกาลนาน;  เพราะฉะนั้น  ทาน 
จึงกลาววา   อปฺปมตฺตา    น   มียนฺติ   ผูไมประมาทยอมไมตาย.   โดย 
อธิบายวา   ไมตายเสียจากคุณความดีมีชื่อเสียง   เกียรติคุณปรากฏอยู 
ตลอดกาลนาน  และมีความสุขความเจริญท้ังในปจจุบันและในสัมปรายภพ 
นับวาไดยึดประโยชนโลกน้ีและประโยชนโลกหนาไวได    สมดวยนัย 
พระพุทธภาษิตในปญจกนิบาต   อันคุตตรนิกายวา  อปฺปมตฺโต  อุโภ 
อตฺเถ    อธิคฺคณฺหาติ    ปณฺฑิโต   บัณฑิตผูไมประมาท   ยอมไดรับ 
ประโยชนทัง้ ๒ ดังน้ี. 
        บุคคลผูไมประมาท   ชื่อวายอมไมตาย  ดงัแสดงมาน้ี  เปน 
ปริยายอยางตํ่า   สวนปรยิายอยางสูง   ยอมหมายความวา  พนจาก 
ความเกิด   แก   เจ็บ  ตาย   โดยประการท้ังปวงทีเดียว   มีอธิบายวา 
บุคคลผูไมประมาท   ยอมเปนผูไมมัวเมาในวัย  ในชีวิต   ในความ 
ไมมีโรค    และในของรักของชอบใจท้ังปวง   เพราะมาพิจารณาเห็น 
สังขารรางกายของตนและของผูอ่ืน  ตามความเปนจริงวา  ไมเที่ยง  มี  
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เกิดในเบ้ืองตน   แปรไปในทามกลาง   แตกสลายในท่ีสุด   ไมเปน  
ไปตามความปรารถนาหรอืบังคับบัญชาของผูใด   ยอมเปนไปตามปจจัย 
คือวาอาศัยปจจัยปรุงแตงข้ึนแลว  ยอมเปนไปตามปจจัย  เมื่อส้ินปจจัย 
สนับสนุนแลว  ก็ยอมดับสิ้น  คือ   หยุดความเปนไป  ตองตามนัยสุภาษิต 
กระทูที่ ๓ วา  ยถาปจฺจย   ปวตฺตนฺติ   สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน   ยอม 
เปนไปตามปจจัยดังน้ี. 
        ผูพิจารณาเห็นความจริงในสังขารวา  เปนไปตามปจจัย   มีเกิด 
ดับเปนธรรมดา   ยอมหยั่งเห็นวาความเขาไปยึดถือสังขาร   วาเปน 
เรา  หรือเปนของเรา   เปนเหตุใหติดอยูดวยอํานาจความยึดถือ เพราะ 
เมื่อมีความยึดถือ   สังขารเปนไปอยางไร  ก็พลอยเปนไปตามสังขาร 
ดวย   และเปนเหตุใหฝาฝนธรรมดาของสังขาร  จะใหเปนไปตามใจ 
ตน  เมื่อไมไดสมปรารถนา  ก็เดือดรอนเปนทุกขตาง ๆ ฯ   โทษทุกข 
เหลาน้ี   เกิดข้ึนเพราะความเขาไปยึดถือสังขาร    สมเด็จพระมหาธีรราช 
พระจอมเกลา ฯ  จึงตรัสสุภาษิตยืนยันความขอน้ีไววา   นตฺเถต 
โลกสฺมึ  ย  อปุาทิยมาน   อนวชฺช   อสสฺ  สิ่งใดท่ีบคุคลเขาไป 
ยึดถือ  ไมพึงมีโทษ    สิ่งน้ันไมมีในโลก  ดังน้ี.   เม่ือผูไมประมาท 
มาพิจารณาเห็นความตามเปนจริงวา   สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึนยอมเปน 
ไปตามปจจัย  และหย่ังเห็นโทษของความยึดถือสังขาร  เชนนี้  ยอม 
เกิดนิพพิทา   ความเบื่อหนายในสังขาร  ทั้งที่นับวาเปนของตน  ทั้ง 
ที่นับวาเปนของผูอ่ืน   เห็นลวนเต็มไปดวยโทษ  ไมนาเกี่ยวของ   ยอม 
ปลอยวาง   ไมเขาไปยึดถือวาเปนเรา  เปนของเรา   เมื่อปลอยวาง 
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เสียเด็ดขาดแลว   ก็ยอมพนไป  คือ  เมือ่สังขาร  แก  เจ็บ  ตาย  ก ็ 
เปนสวนของสังขาร   ผูปลอยวางเสียดวยปญญาน้ัน  ไมพลอย  แก 
เจ็บ  ตาย  ไปดวยสังขารนั้น ๆ   ขอน้ีสมดวยวจนประพันธพุทธภาษิต 
ในอนัตตลักขณสูตรในสวดมนตวา   นิพฺพินฺท    วริชฺชติ   วิราคา 
วิมุจฺจติ    อรยิสาวกผูฟง   เมื่อเห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนาย  ทั้ง 
ในรูป  ทั้งในเวทนา   ทั้งในสัญญา   ทั้งในสังขาร   ทั้งในวิญญาณ 
เมื่อเบื่อหนาย   ยอมไมติด   เพราะไมติด   ยอมหลดุพนไป  ดังนี้. 
เพราะฉะนั้น   บุคคลผูไมประมาท   พิจารณาเห็นความตามเปนจริงวา 
สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน   ยอมเปนไปตามปจจัย  จึงชื่อวาเปนผูไมตาย 
โดยปริยายอยางสูง  ดังแสดงมาดวยประการฉะน้ี. 
        ประมวลความแหงกระทูทั้ง ๓ นีว้า   บุคคลไมควรลืมตน  เพราะ 
ความลืมตนเปนเหตุใหขาดความระวังตน         เมื่อขาดความระวังตน 
เสียแลว   โทษ   ทุกข   ความเสื่อม  ยอมเกิดข้ึนแกตน  โดยตนเอง 
เปนผูกอข้ึน  ดวยไมรูสึกตัว  ผูไมลืมตน   ไดนานวา   ผูไมประมาท 
ยอมเปนผูหมั่นขยัน  ต้ังตนไดดวยโภคทรัพยและยศ   ทําตนใหเปน 
ประโยชนแกตนแกโลก  แมตายไปแลว  คุณความดี  ชื่อเสียง  เกียรติ- 
คุณ  ยอมไมตาย.  อน่ึง  ผูไมประมาทนั้น  ยอมเปนผูไมยึดถือไมติด 
อยูในสิ่งใด ๆ ในโลก   เพราะมาพิจารณาเห็นความตายตามเปนจริงวา 
สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน  ยอมเปนไปตามปจจัย   จึงเปนผูหลุดพนไป  
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ดวยอํานาจวิราควิมุตติ   นับวาเปนผูไมตายโดยปริยายอยางสูง    เพราะ  
เขาถึงธรรมที่ไมตาย       ดวยประการฉะน้ี. 


