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(พิมพ์ครั้งที่ ๕)
เลขหน้าขีดบอกเล่ม เลขหลังขีด

จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๑.

อนวสสุตจิตตสส
อนนวาหตเจตโส
ปุญญปาปปหีนสส
นตถิ ชาครโต ภยํ.
ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว มีบุญและบาปอันละได้แล้ว ตื่นอยู่
ย่อมไม่มีภัย
( พุทธ )

ขุ. ธ. ๒๕ / ๒๐.

๒.

กุมฺภูปมํ กายมิมํ วิทิตฺวา
นครูปมํ จิตตมิทํ ถเกตวา
โยเธถ มารํ ปญญาวุเธน
ชิตญจ รกเข อนิเวสโน สิยา
บุคคลรู้กายนี้ที่เปรียบด้วยหม้อ กั้นจิตที่เปรียบด้วยเมืองนี้แล้ว พึงรบมารด้วยอาวุธคือ
ปัญญา และพึงรักษาแนวที่ชนะไว้ ไม่พึงยับยั้งอยู่
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๒๐.
๓.

จิตเตน นียติ โลโก
จิตเตน ปริกสสติ
จิตตสส เอกธมมสส
สพเพว วสมนวคู.
โลกถูกจิตนําไป ถูกจิตชักไป, สัตว์ทั้งปวงไปสู่อํานาจแห่งจิตอย่างเดียว
( พุทธ )

ส. ส. ๑๕ / ๕๔.
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๔.

ตณหาธิปนนา วตตสีลพทธา
ลูขํ ตปํ วสสสตํ จรนตา
จิตตญจ เนสํ น สมมา วิมุตตํ
หีนตตรูปา น ปารงคมา เต.
ผู้ถูกตัณหาครอบงํา ถูกศีลพรตผูกมัด ประพฤติตบะอันเศร้าหมองตั้งร้อยปี, จิตของเขาก็
หลุดพ้นด้วยดีไม่ได้ เขามีตนเลวจะถึงฝั่งไม่ได้
( พุทธ )
ส. ส. ๑๕ / ๔๐.
๕.

ทุนนิคคหสส ลหุโน
ยตถ กามนิปาติโน
จิต ตสส ทมโถ สาธุ
จิตตํ ทนตํ สุขาวหํ.
การฝึกจิตที่ข่มยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ เป็นความดี, (เพราะว่า) จิตที่ฝึก
แล้ว นําสุขมาให้
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๙.
๖.

ปทุฏฐจิตตสส น ผาติ โหติ
น จาปิ นํ เทวตา ปูชยนติ
โย ภาตรํ เปตติกํ สาปเตยยํ
อวญจยี ทุกกฏกมมการี.
ผู้ใดทํากรรมชั่ว ล่อลวงเอาทรัพย์สมบัติพี่น้องพ่อแม่ ผู้นั้นมีจิตชั่วร้าย ย่อมไม่มีความ
เจริญ แม้เทวดาก็ไม่บูชาเขา
( นทีเทวดา )
ขุ. ชา. ติก. ๒๗ /๑๒๐.
๗.

ภิกขุ สิยา ฌายิ วิมุตตจิตโต
อากงเข เว หทยสสานุปตตึ
โลก สส ญตวา อุทยพพยญจ
สุเจต โส อนิสสิโต ตทานิสํโส.
ภิกษุเพ่งพินิจ มีจิตหลุดพ้น รู้ความเกิดและความเสื่อมแห่งโลกแล้ว มีใจดี ไม่ถูกกิเลส
อาศัย มีธรรมนั้นเป็นอานิสงส์ พึงหวังความบริสุทธิ์แห่งใจได้
( เทวปุ ตต )
ส. ส. ๑๔ / ๗๓.
๘.

โย อลีเนน จิตเตน
อลีนมนโส นโร
ภาเวติ กุสลํ ธมมํ
โยคกเขมสส ปตติยา
ปาปุเณ อนุปุพเพน
สพพสํโยชนกขยํ.
คนใด มีจิตไม่ท้อถอย มีใจไม่หดหู่ บําเพ็ญกุศลธรรม เพื่อบรรลุธรรมที่เกษมจากโยคะ
พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้.
( พุทธ )
ขุ. ชา. เอก. ๒๗ / ๑๘.
๙.

สุทุททสํ สุนิปุณํ

ยตถ กามนิปาตินํ
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จิต ตํ รกเขถ เมธาวี
จิตตํ คุตตํ สุขาวหํ.
ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนัก ละเอียดนัก มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่,
(เพราะว่า) จิตที่คุ้มครองแล้ว นําสุขมาให้
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๙.
**********************

ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๑๐. อตถงคตสส น ปมาณมตถิ
เยน นํ วชชุ ตํ ตสส นตถิ
สพเพสุ ธมเมสุ สมูหเตสุ
สมูหตา วาทปถาปิ สพเพ
ท่านผู้ดับไป (คือปรินิพพาน) แล้ว ไม่มีประมาณ, จะพึงกล่าวถึงท่านนั้นด้วยเหตุใด
เหตุนั้นของท่านก็ไม่มี, เมื่อธรรมทั้งปวง (มีขันธ์เป็นต้น) ถูกเพิกถอนแล้ว แม้คลองแห่งถ้อยคําที่จะพูด
ถึง (ว่าผู้นั้นเป็นอะไร) ก็เป็นอันถูกเพิกถอนเสียทั้งหมด
( พุทธ )
ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๓๙. ขุ. จู. ๓๐ / ๑๓๙.
๑๑. อาทาน ตณฺหํ วินเยถ สพฺพํ
อุทฺธํ อโธ ติริยํ วาปิ มชฺเฌ
ยํ ยํ หิ โลกสฺมึ อุปาทิยนฺติ
เต เนว มาโร อนฺเวติ ชนฺตุ
พึงขจัดตัณหาที่เป็นเหตุถือมั่นทั้งปวง ทั้งเบื้องสูง เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ท่ามกลาง,
เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลกไว้ มารย่อมติดตามเขาไป เพราะสิ่งนั้น ๆ
(พุทธ)
ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๔๖. ขุ. จู. ๓๐ / ๒๐๒.
๑๒. อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน
กุมุทํ สารทิกํว ปาณินา
สนฺ ติมคฺคเมว พฺรูหย
นิพฺพานํ สุคเตน เทสิตํ
จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอาฝ่ามือเด็ดบัวในฤดูแล้ง จงเพิ่มพูนทางสงบ (ให้
ถึง) พระนิพพานที่พระสุคตแสดงแล้ว
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๓.
๑๓. โอวเทยยานุสาเสยย
อสพภา จ นิวารเย
สตํ หิ โส ปิโย โหติ
อสตํ โหติ อปปิโย.
บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และป้องกันจากคนไม่ดี เพราะเขาย่อมเป็นที่รักของคน
ดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี
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(พุทธ)

ขุ. ธ. ๒๕ / ๒๕.

๑๔. กาเมสุ พรหมจริยวา
วีตตณโห สทา สโต
สงขาย นิพพุโต ภิกขุ
ตสส โน สนติ อิญชิตา
ภิกษุผู้เห็นโทษในกาม มีความประพฤติประเสริฐ ปราศจากตัณหา มิสติทุกเมื่อ
พิจารณาแล้ว ดับกิเลสแล้ว ย่อมไม่มีความหวั่นไหว
(พุทธ)
ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๓๑. ขุ. จู. ๓๐ / ๓๕.
๑๕. ขตติโย จ อธมมฏโฐ
เวสโส จาธมมนิสสิโต
เต ปริจจชชุโภ โลเก
อุปปชชนติ ทุคคตึ
กษัตริย์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรม และแพศย์ (นสามัญ) ไม่อาศัยธรรม ชนทั้ง ๒ นั้นละ
โลกแล้ว ย่อมเข้าถึงทุคติ
(โพธิสตต)
ขุ. ชา ปญจก. ๒๗ / ๑๗๕.
๑๖. คตทธิโน วิโสกสส
วิปปมุตตสส สพพธิ
สพพคนถปปหีนสส
ปริฬาโห น วิชชติ
ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว หายโศก หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ละกิเลสเครื่องรัดทั้ง
ปวงแล้ว ย่อมไม่มีความเร่าร้อน
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๒๗.
๑๗. จเช ธนํ องควรสส เหตุ
องคํ จเช ชีวิตํ รกขมาโน
องคํ ธนํ ชีวิตญจาปิ สพพํ
จเช นโร ธมมมนุสสรนโต
พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ, เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ, เมื่อคํานึงถึงธรรม พึง
สละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต ทุกอย่าง
(โพธิสตต)
ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘ / ๑๔๗.
๑๘. ฉนทชาโต อนกขาเต
มนสา จ ผุโฐ สิยา
กาเม จ อปฏิพทธจิตโต
อุทธํโสโตติ วุจจติ
พึงเป็นผู้พอใจและประทับใจในพระนิพพานที่บอกไม่ได้ ผู้มีจิตไม่ติดกาม ท่านเรียกว่าผู้
มีกระแสอยู่เบื้องบน
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๔๔.
๑๙. ชิฆจฉา ปรมา โรคา
สงขารา ปรมา ทุกขา
เอตํ ญตวา ยถาภูตํ
นิพพานํ ปรมํ สุขํ.
ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงแล้ว
ได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง.

ดับเสีย
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(พุทธ)

ขุ. ธ. ๒๕ / ๔๒.

๒๐. ชีรนติ เว ราชรถา สุจิตตา
อโถ สรีรมปิ ชรํ อุเปติ
สตญจ ธมโม น ชรํ อุเปติ
สนโต หเว สพภิ ปเวทยนติ.
ราชรถอันงดงามย่อมคร่ําคร่า แม้ร่างกายก็เข้าถึงชรา ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่
เข้าถึงชรา สัตบุรุษกับอสัตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้
(พุทธ)
ส. ส. ๑๕ / ๑๐๒.
๒๑. เต ฌายิโน สาตติกา
นิจจํ ทฬหปรกกมา
ผุสนติ ธีรา นิพพานํ
โยคกเขมํ อนุตตรํ.
ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ มีเพียรติดต่อ บากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์ ย่อมถูกต้องพระ
นิพพานอันปลอดจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๘.
๒๒. ทุกขเมว หิ สมโภติ
ทุกขํ ติฏฐติ เวติ จ
นาญญตร ทุกขา สมโภติ นาญญตร ทุกขา นิรุชฌติ
ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ และเสื่อมไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด
นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ
(วชิราภิกขุนี )
ส. ส. ๑๕ / ๑๙๙. ขุ. มหา. ๒๙ / ๕๓๖.
๒๓. ธมโม ปโถ มหาราช
อธมโม ปน อุปปโถ
อธมโม นิรยํ เนติ
ธมโม ปาเปติ สุคตึ
มหาราช ธรรมเป็นทาง (ควรดําเนินตาม) ส่วนอธรรมนอกลู่นอกทาง (ไม่ควรดําเนิน
ตาม) อธรรมนําไปนรก ธรรมให้ถึงสวรรค์
(โพธิสตต)
ขุ. ชา. สฏฐิ. ๒๘ / ๓๙.
๒๔. นนทิสญโญชโน โลโก
วิตกกสส วิจารณา
ตณหาย วิปปหาเนน
นิพพานํ อิติ วุจจติ
สัตว์โลกมีความเพลินเป็นเครื่องผูกพัน มีวิตกเป็นเครื่องเที่ยวไป ท่านเรียกว่านิพพาน
เพราะละตัณหาได้
( พุทธ )
ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๔๗. ขุ. จุ. ๓๐/๓๑๖,๒๑๗..
๒๕. นาญฺญตฺร โพชฺฌาตปสา
นาญฺญตฺร อินฺทฺริยสํวรา
นาญฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา
โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ
เรา (ตถาคต) ไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา ความเพียร
ความระวังตัว และการสละสิ่งทั้งปวง
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(พุทธ)

ส. ส. ๑๕ / ๗๕.

๒๖. ปญฺจกฺขนฺธา ปริญฺญาตา
ติฏฺฐนฺติ ฉินฺนมูลกา
ทุกฺขกฺขโย อนุปฺปตฺโต
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว.
เบญจขันธ์ที่กําหนดรู้แล้ว มีรากขาดตั้งอยู่ ถึงความสิ้นทุกข์แล้ว ก็ไม่มีภพต่อไปอีก
(พรหมทตตเถรี)
ขุ. เถร. ๒๖ /๓๓๔.
๒๗. ปตตา เต นิพฺพานํ เย ยุตฺตา ทสพลสฺส ปาวจเน
อปฺโปสฺสุกฺกา ฆเฏนฺติ
ชาติมรณปฺปหานาย.
ผู้ใด ประกอบในธรรมวินัยของพระทศพล มีความขวนขวายน้อย พากเพียรละความ
เกิดความตาย ผู้นั้นย่อมบรรลุพระนิพพาน
(สุเมธาเถร)
ขุ. เถรี. ๒๖ / ๕๐๒.
๒๘. พหุสฺสุตํ อุปาเสยฺย
สุตญฺจ น วินาสเย
ตํ มูลํ พฺรหมฺจริยสฺส
ตสฺมา ธมฺมธโร สิยา.
พึงนั่งใกล้ผู้เป็นพหูสูต และไม่พึงทําสุตะให้เสื่อม สุตะนั้นเป็นรากแห่งพรหมจรรย์
เพราะฉะนั้น ควรเป็นผู้ทรงธรรม
(อานนทเถร)
ขุ. เถร. ๒๖ / ๔๐๖.
๒๙. มคฺคานฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ
สจฺจานํ จตุโร ปทา
วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมานํ
ทิปทานญฺจ จกฺขุมา
บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด, บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔
ประเสริฐสุด, บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคธรรมประเสริฐสุด, และบรรดาสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐสุด
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๑.
๓๐. ยตฺถ นามญฺจ รูปญฺจ
อเสสํ อุปรุชฺฌติ
วิญฺญาณสฺส นิโรเธน
เอตฺเถตํ อุปรุชฺฌติ.
นามและรูป ย่อมดับไม่เหลือในที่ใด นามและรูปนี้ ย่อมดับในที่นั้น เพราะวิญญาณดับ.
( พุทธ ) ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๓๑.
ขุ. จุ. ๓๐/๒๑.
๓๑. ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ
อหึสา สญฺญโม ทโม
เอตทริยา เสวนฺติ
เอตํ โลเก อนามตํ.
สัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะ มีอยู่ในผู้ใด อารยชนย่อมคบผู้นั้น นั่นเป็น
ธรรมอันไม่ตายในโลก.
( อุปสาฬหกโพธิสตต )
ขุ. ชา. ทุก. ๒๗ / ๕๘.
๓๒. ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ

สติ เตสํ นิวารณํ
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โสตานํ สํวรํ พฺรูมิ
ปญฺญาเยเต ปิถิยฺยเร.
กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้น
กระแส กระแสเหล่านั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญา
(พุทธ)
ขุ.สุ.๒๕ /๕๓๐. ขุ.จู.๓๐/๑๖, ๒๐.
๓๓. เย สนตจิตฺตา นิปกา
สติมนฺโต จ ฌายิโน
สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ
กาเมสุ อนเปกฺขิโน
ผู้มีจิตสงบ มีปัญญาเครื่องรักษาตัว มีสติ เป็นผู้เพ่งพินิจไม่เยื่อใยในกาม

ย่อมเห็น

ธรรมโดยชอบ
(พุทธ)

ขุ. อิติ. ๒๕ / ๒๖๐.

๓๔. โย จ ปปญฺจํ หิตฺวาน
นิปฺปปญฺจปเท รโต
อาราธยิ โส นิพฺพานํ
โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ
ผู้ใดละปปัญจธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าได้แล้ว ยินดีในธรรมที่ไม่มีสิ่งทําให้เนิ่นช้า ผู้นั้นก็บรรลุ
พระนิพพานอันปลอดจากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า
(สารีปุตต)
องฺ. ฉกฺก. ๒๒ / ๓๒๙
๓๕. สกํ หิ ธมฺมํ ปริปุณฺณมาหุ
อญญสฺส ธมฺมํ ปน หีนมาหุ
เอวมฺปิ วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
สกํ สกํ สมฺม สติมาหุ สจฺจํ
สมณพราหมณ์บางเหล่า กล่าวธรรมของตนว่าบริบูรณ์, แต่กล่าวธรรมของผู้อื่นว่าเลว
(บกพร่อง), เขาย่อมทะเลาะวิวาทกันแม้ด้วยเหตุนี้ เพราะต่างก็กล่าวข้อสมติของตน ๆ ว่าเป็นจริง
(พุทธ) ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๑๑. ขุ. มหา. ๒๙ / ๓๘๓.
๓๖. สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน
สติปฏฺฐานโคจโร
วิมุตฺติกุสุม สญฺฉนฺโน
ปรินิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว
ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมัปปธาน มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ ดาดาษด้วยดอกไม้คือวิมุตติ หาอา
สวะมิได้ จักปรินิพพาน
(เทวสภเถร) ขุ. เถร. ๒๖ / ๒๘๒.
๓๗. สุขํ วต นิพฺพานํ
สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิตํ
อโสกํ วิรชํ เขมํ
ยตฺถ ทุกฺขํ นิรุชฺฌติ
พระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ไม่มีโศกปราศจากธุลี เกษม เป็นที่
ดับทุกข์ เป็นสุขดีหนอ
(หาริตเถร)
ขุ. เถร. ๒๖ / ๓๐๙.
๓๘. โสรจฺจํ อวิหึสา จ

ปาทา นาคสฺส เต ทุเว
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สติ จ สมฺปชญฺญญฺจ
จรณา นาคสฺส เต ปเร
โสรัจจะและอวิหิงสานั้น เป็นช้างเท้าหลัง สติและสัมปชัญญะนั้น เป็นช้างเท้าหน้า
(อุทายีเถร)
ขุ. เถร. ๒๖ / ๓๖๘.
๓๙. หีนํ ธมฺมํ น เสเวยฺย
ปมาเทน น สํวเส
มิจฺฉาทิฏฺฐึ น เสเวยฺย
น สิยา โลกวฑฺฒโน
ไม่ควรเสพธรรมที่เลว ไม่ควรอยู่กับความประมาท ไม่ควรเสพมิจฉาทิฏฐิ ไม่ควรเป็นคนรกโลก
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๓๗.
๔๐. หีเนน พฺรหฺมจริเยน
ขตฺติเย อุปปชฺชติ
มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ
อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ.
บุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ ด้วยพรหมจรรย์อย่างเลว, ถึงความเป็นเทวดา ด้วย
พรหมจรรย์อย่างกลาง, ย่อมบริสุทธิ์ ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูง
(พุทธ)
ขุ. ชา. มหา. ๒๘ / ๑๙๙.

วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร

ปลอดภัย

๔๑. โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา
วิริยารมฺภญฺจ เขมโต
อารทฺธวิริยา โหถ
เอสา พุทฺธานุสาสนี
ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความ
แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นพุทธานุศาสนี
(พุทธ)
ขุ. จริยา. ๓๓ / ๕๙๕

๔๒. ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ
อกฺขาตาโร ตถาคตา
ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ
ฌายิโน มารพนฺธนา
ท่านทั้งหลายต้องทําความเพียรเอง ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก ผู้มีปกติเพ่งพินิจ
ดําเนินไปแล้ว จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๑.
๔๓. นิทฺทํ ตนฺทึ วิชิมฺหิตํ
อรตึ ภตฺตสมฺมทํ
วิริเยน นํ ปณาเมตฺวา
อริยมคฺโค วิสุชฺฌติ.
อริยมรรคย่อมบริสุทธิ์ เพราะขับไล่ความหลับ ความเกียจคร้าน ความบิดขี้เกียจ
ความไม่ยินดี และความเมาอาหารนั้นได้ด้วยความเพียร
(พุทธ)
ส. ส. ๑๕ / ๑๐.
๔๔. โย จ วสฺสสตํ ชีเว
กุสีโต หีนวีริโย
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ
ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี แต่ผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มี
ชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้นั้น
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(พุทธ)

ขุ. ธ. ๒๕ / ๓๐

๔๕. สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน
ปญฺญวา สุสมาหิโต
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต
โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ
ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่งคงดีแล้ว ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ
ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก
(พุทธ)
ส. ส. ๑๕ / ๗๔

สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๔๖. วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา
อวิวาทญฺจ เขมโต
สมคฺคา สขิลา โหถ
เอสา พุทฺธานุสาสนี
ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัย
แล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง มีความประนีประนอมกันเถิด นี้เป็นพระพุทธานุศาสนี
(พุทธ)
ขุ. จริยา. ๓๓ / ๕๙๕.
๔๗. สามคฺยเมว สิกฺเขถ
พุทฺเธเหตํ ปสํสิตํ
สามคยรโต ธมมฏโฐ
โยคกเขมา น ธํสติ
พึงศึกษาความสามัคคี, ความสามัคคีนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลาย สรรเสริญแล้ว, ผู้ยินดีใน
สามัคคี ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
(พุทธ)
ขุ. ชา. เตรส. ๒๗ / ๓๔๖.
๔๘. สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
สมคฺคานญฺจนุคฺคโห
สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ
โยคกฺเขมา น ธํสติ
ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุข และการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันก็เป็นสุข, ผู้
ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
( พุทธ )
ขุ. อิติ. ๒๕ / ๒๓๘.

อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท
๔๙. อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต
สุสีลา โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา
สจิตฺตมนุรกฺขถ
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความดําริไว้ให้ดี คอย
รักษาจิตของตน
(พุทธ)
ที. มหา. ๑๐ / ๑๔๒.
๕๐. อปฺปมาทรตา โหถ
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ

สจิตฺตมนุรกฺขถ
ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร
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ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท คอยรักษาจิตของตน, จงถอนตนขึ้นจากหล่ม
เหมือนช่างที่ตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๘.
๕๑. อปฺปมาทรโต ภิกขุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
สญฺโญชนํ อณุ ถูลํ
ฑหํ อคฺคีว คจฺฉติ
ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท ย่อมเผาสังโยชน์น้อย
ใหญ่ไป เหมือนไฟไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้น
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๙.
๕๒. อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก
ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม
(ชื่อว่า) อยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๙.
๕๓. เอวํวิหารี สโต อปฺปมตฺโต
ภิกขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชรํ โสกปริทฺทวญฺจ
อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกขํ
ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ มีสติ ไม่ประมาท ละความถือมั่นว่าของเราได้แล้วเที่ยว
ไป เป็นผู้รู้ พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ และทุกข์ ในโลกนี้ได้
( พุทธ ) ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๓๕.
ขุ. จู. ๓๐ / ๙๒.
๕๔. อุฏฐาเนนปฺปมาเทน
สญฺญเมน ทเมน จ
ทีปํ กยิราถ เมธาวี
ยํ โอโฆ นาภิกีรติ
คนมีปัญญา พึงสร้างเกาะ ที่น้ําหลากมาท่วมไม่ได้ ด้วยความหมั่น ความไม่ประมาท
ความสํารวม และความข่มใจ
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๘.
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คําอธิบาย
วิธีเรียงความแก้กระทูธ้ รรมแนวใหม่
ความเบื้องต้น
วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรม จัดเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรนักธรรมตรี โท เอก นักเรียนผู้สอบกลัวตกวิชานี้
มากกว่าวิชาอื่นๆ เพราะการแต่งกระทู้ธรรม หากนักเรียนยังจับหลักฐานไม่ได้ จะทาให้มึนงงสับสนในเมื่อ
แม่บทหรือกระทู้ที่ท่านตั้งไว้ ยิ่งเป็นชั้นเอก ก็ยิ่งทวีความยากขึ้นตามส่วน ฉะนั้น การแต่งกระทู้ธรรมจึงจัดว่า
สาคัญยิ่งกว่า ๓ วิชานั้น เพราะเท่ากับว่าได้ฝึกหัดเทศนาวิธีไปด้วยนั่นเอง เมื่อผู้ใคร่ต่อการศึกษาพยายามเรียน
หลักการแต่ง ทาความเข้าใจวิธีการแต่งดีแล้วจะกลับเห็นว่าการแต่งกระทู้ก็คือการแสดงภูมิความรู้ในวิชาทั้ง ๓
นั้นว่า นักเรียนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งดีเพียงไร ถ้าเข้าใจแล้ว ก็สามารถที่จะหยิบยกข้อธรรมมาอธิบายได้โดยไม่
ยากนัก ส่วนหลักการ และแนวในการแต่งนั้น จะได้ชี้ให้เข้าใจในลาดับต่อไปดังจะได้ชี้แจงหลักและแนวการ
แต่ง ซึ่งทางสนามหลวงท่านได้วางไว้ พอเป็นปทัฏฐาน นักเรียนพึงทราบต่อไปนี้ ฯ

แนวการแต่ง
การแต่งกระทู้ธรรมนั้น พึงพยายามเรียบเรียงถ้อยคาให้สละสลวย พูดสั้น ๆ แต่ให้ได้ใจความมาก ใช้
ถ้อยคาสานวนที่สุภาพอ่อนโยน ให้เหมาะแก่กาลเทศะ บรรยายข้อความให้ติดต่อกลมกลืนกัน เมื่อจะอ้างหรือ
ยกอีกกระทู้ประกอบประหนึ่งช่างภาพระบายสี เช่นเหลืองกับเขียวเป็นต้น ระบายตอนที่เหลืองจะเปลี่ยนเป็น
เขียวให้กลมกลืนกันฉะนั้น การอ้างกระทู้ประกอบก็เช่นเดียวกัน คือต้องอธิบายข้อความให้เชื่อมสนิทสนม จู่ ๆ
จะอ้างขึ้นมาเฉย ๆ ไม่ได้ เพราะจะผิดหลักแห่งการแต่งไปและจะกลายเป็นคนละรูปเรื่อง อ่านแล้วไม่ได้
ใจความ ขาดความสละสลวยด้วยประการทั้งปวง ไม่สมภูมิที่เป็นนักธรรมเอกเลย พึงพยายามแต่งให้เหมาะสม
กับความหมายของกระทู้ ซึ่งจะได้ชี้แจงเป็นลาดับไป ฯ

ความหมายของกระทู้
ความหมายของคาว่า เรียงความแก้กระทู้ธรรม ซึ่งท่านเรียกรวมเป็นคาเดียวกัน เมื่อนักเรียนพิจารณา
ให้รอบคอบแล้ว จะเห็นว่าแยกออกเป็นคา ๆ ได้ ๓ คา คือเรียงความ แก้กระทู้ธรรม จะได้ชี้แจงให้เห็น
ความหมายของคาทั้ง ๓ นั้น ดังต่อไปนี้ คือ
๑. คาว่า “เรียงความ” ได้แก่ การเก็บถ้อยคาหรือข้อความต่าง ๆ มาเรียบเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และภาษาศาสตร์ อ่านและฟังได้ความชัดเจนแจ่มแจ้ง สมแก่รูปเรื่องของธรรมนั้น ๆ
ประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาด มีความเชี่ยวชาญนาดอกไม้ซึ่งมีสีสัณฐานแตกต่างกัน มาร้อยกรองให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยในภาชนะอันเดียวกันฉะนั้น คือเก็บข้อความในที่ต่าง ๆ เช่นใน ธรรม พุทธ วินัย (โดยมาก
เป็นธรรม) แล้วแต่หัวข้อธรรมนั้นจะเพ่งถึงอะไร พึงบรรยายไปในแนวนั้นตามหลักโวยากรณ์ คือเรียบเรียง
ถ้อยคาสานวนให้สละสลวยสมแก่เหตุผล สมแก่บริษัท ประชุมชนและกาลเทศะ ให้มีความหมายตรงกับ
จุดประสงค์ของแม่บทหรือกระทู้ที่ตั้งไว้ ดังนี้เรียกว่า “เรียงความ”
๒. คาว่า แก้ ได้แก่การทาให้คลายหรือขยายออก คือกิริยาที่คลายหรือขยายสิ่งที่มัดไว้ออกไป ก็เรียกกัน
ว่า แก้ แม่บทหรือกระทู้ที่ตั้งไว้ เป็นเพียงหัวข้อธรรมอันหนึ่ง ซึ่งมีความหมายที่จะพึงขยายความออกไปอีกได้
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มากมาย นักเรียนผู้มีความสามารถ จึงควรอธิบายขยายความของบทธรรมหรือภาษิตที่ท่านตั้งไว้นั้น ให้
กว้างขวาง ได้ความไพเราะถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของกระทู้ พูดง่าย ๆ ก็คือขยายความประสงค์ของกระทู้หรือ
ถ้อยคาที่ท่าน กล่าวไว้โดยย่อ ให้พิสดาร เรียกว่า “แก้”
๓. คาว่า กระทู้ธรรม ได้แก่ธรรมที่เป็นแม่บท หรือบทธรรมย่อ ๆ ที่ท่านตั้งไว้เป็นหลัก แม่บทหรือกระทู้
ที่ย่อ ๆ แต่มี ใจความที่จะพึงอธิบายขยายออกไปอีกได้มาก เรียกว่า กระทู้ธรรม
เมื่อนักเรียนทราบความหมายของคาว่า เรียงความแก้กระทู้ธรรม โดยสังเขปดังนี้แล้ว พึงวางโครงเรื่องที่จะ
ยกขึ้นอธิบายต่อไป แต่การอธิบายจาต้องมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการแต่งอีก ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบการ
เรียงความมี ๓ ประการ คือ
ก. อุเทศ ได้แก่ บทตั้งหรือแม่บท ซึ่งตรงกับคาว่า กระทู้
ข. นิเทศ ได้แก่ การขยายความอุเทศนั้น ให้กว้างขวางออกไปตามแนวของกระทู้นั้นๆซึ่งตรงกับคาว่า แก้
ค. ปฏินิเทศ ได้แก่ การกล่าวทบทวนข้อความเบื้องต้น คือย่อเอาความในนิเทศมากล่าวสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจและ
จาง่าย ซึ่งตรงกับคาว่า สรุปความ

โวหาร ๔
นักเรียนนอกจากจะทราบองค์ประกอบเรียงความ ๓ ประการ ดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว จะต้องมีความเข้าใจใน
หลักของการขยายความอีก ท่านเรียกว่า โวหาร ซึ่งจักว่าเป็นความจาเป็นที่ผู้แต่งผู้เยียนจะต้องดาเนินในโวหาร
๔ อย่างนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะตามธรรมดาการแต่งการเขียนหนังสือ สานวนโวหารย่อมแตกต่างกันตาม
ความคิดเห็น แต่เพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องที่กล่าวถึง และตรงกับความประสงค์ของผู้แต่งในอันจะโน้มน้าวใจ
ผู้อ่านผู้ฟังให้มีความเห็นความเข้าใจ ตามกระบวนความที่ตนแต่งที่ตนเขียนไปในแนวไหนก็ตาม ก็คงอยู่ใน
ลักษณะแห่งโวหาร ๔ นี้ คือ
๑. พรรณนาโวหาร ได้แก่ การพรรณนาความ คือเล่าเรื่องที่ได้เห็นมาแล้วหรือคิดประพันธ์ขึ้น ด้วยมุ่ง
ความไพเราะ หรือความบันเทิง โดยเข้าใจว่า อาจเป็นไปได้เช่นนั้น เช่น การเขียนนวนิยาย หรือการเล่าความ
จริงจากหลักฐานที่ได้ฟังมา เช่นการเขียนตานาน เป็นต้น เรียกว่า พรรณนาโวหาร
๒. บรรยายโวหาร ได้แก่ การอธิบายข้อความที่ย่อซึ่งยังเคลือบคลุมอยู่ให้เกิดความกระจ่าง เพื่อให้ผู้อ่าน
ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย การแต่งในทานองนี้มุ่งไปในทางไขปัญหาอันลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพ ดังเช่นปัญหาว่า
พระพุทธศาสนาคืออะไร ? ศีลธรรมคืออะไร ? สติคืออะไร ? สัมปชัญญะคืออะไร ? ดังนี้เป็นต้น แต่ละอย่าง ๆ
ต้องอธิบายขยายความออกไปให้ผู้ฟังเห็นเงื่อนงาคาถามและข้อธรรมนั้น ๆ โดยแจ่มแจ้ง เรียกว่า บรรยาย
โวหาร
๓. เทศนาโวหาร ได้แก่ การแต่งทานองการสอน คือชี้แงหลักธรรมนั้น ๆ ให้ผู้อ่านผู้ฟังยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติ เช่น เทศนา หรือกฎหมายเป็นต้น เพื่ออบรมนิสัยให้ประณีตงดงามขึ้น โดยได้ฟังและตรึกตรองพิจารณา
เห็นคุณและโทษของสิ่งนั้น ๆ การแต่งทานองนี้มุ่งให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดฉันทะ อุตสาหะ อันจะนามาปฏิบัติตาม
เรียกว่า เทศนาโวหาร
๔. สาธกโวหาร ได้แก่ การบรรยายข้อเปรียบเทียบคือนาข้ออุปมาอุปไมยมาเทียบเคียง เพื่อให้ข้อความ
ที่อธิบายนั้นแจ่มแจ้งดีขึ้น อันได้แก่การยกข้อความอื่นมาเปรียบเทียบกับข้อความที่กล่าวมทาถึงนั้น ชี้แจงให้
ชักเจน แสดงข้อความที่เปรียบเทียบนั้นให้เห็นเป็นความจริงยิ่งขึ้นซึ่งมีกิริยาการคล้ายคลึงกัน ดังตัวอย่างว่า
คนที่ขาดสติย่อมเป็นเสมือนเรือที่ขาดหางเสือเครื่องคัดวาดฉะนั้น โดยอธิบายว่า ธรรมดาคนเราทุกๆ คนจะทา
จะพูด จะคิดอะไร ต้องมีสติระลึกไว้ก่อนแล้วจึงทา จึงพูด จึงคิด เมื่อระลึกไว้ก่อนแล้ว สิ่งที่ทา คาที่พูด และ
เรื่องที่คิดนั้นก็ไม่ผิดพลาด ย่อมได้รับผลสมประสงค์ เหมือนเรือที่มีหางเสือเครื่องคัดวาดให้หัวเรือแล่นตรงไปสู่
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จุดหมายปลายทางฉะนั้น หากบุคคลผู้จะทา จะพูด จะคิด ขาดสติ แล้วไซร้ การที่ทา คาที่พูด และเรื่องที่คิด ก็
จะผิดพลาด ไม่ได้ผลสมประสงค์เหมือนเรือที่ขาดหางเสือ แล่นเปะปะ ไม่ตรงไปถึงจุดหมายหลายทาง และมี
แต่จะกระทบกระทั่งสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอันตราย ฉะนั้น หรือจะยกเรื่องอื่น ๆ เช่นนิทานชาดกเป็นต้น มา
เปรียบเทียบให้เห็นเป็นตัวอย่าง ดังเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระมหาบุรุษทรงบาเพ็ญทุกรกิริยา
เพื่อแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณ อันเป็นตัวอย่าง แห่งการบาเพ็ญความเพียรเป็นต้น เรียกว่า สาธกโวหาร
การแต่งกระทู้ธรรมทุกชั้น ท่านกาหนดให้แต่งด้วยเทศนาโวหาร เทศนาโวหารนั้นประกอบด้วย
ลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑. ชี้แจงเหตุผลให้เห็นตามความเป็นจริง แสดงไปตามลาดับข้อความให้เหมาะแก่กาลเทศะ แก่บุคคลและ
เรื่องราว ไม่ให้ลักลั่นกัน
๒. โน้มน้าวให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความเชื่อถือในข้อความตามที่ตนกล่าวนั่น
๓. ให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดฉันทะอุตสาหะที่จะปฏิบัติตาม เช่นตั้งในละชั่วประพฤติดีและให้มีอุตสาหะที่จะทาดีให้ยิ่ง
ๆ ขึ้นไป
๔. ให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความกล้าหาญร่าเริงในการทาดีที่ได้ทาอยู่แล้วนั้น
ดังนั้น การแต่งหรือเรียงความทั่ว ๆ ไปจะใช้โวหารอะไรเป็นหลักก็ตามจาต้องมีโวหารอื่นแทรกเข้ามาอีกตาม
ควร แม้การเรียงความแก้กระทู้ธรรมก็เช่นเดียวกันใช้เทศนาโวหารเป็นหลัก และต้องแทรกโวหารอีก ๓ นั้น
ประกอบด้วย เพื่อให้ข้อความพิสดารและเด่นชัดขึ้น การแต่งในทานองนี้ต้องอธิบายลักษณะของธรรมให้แจ่ม
แจ้งซึ่งเรียกว่า บรรยายโวหารก่อน ต่อจากนั้นจึงหาเหตุผลอื่นมาประกอบต่อไป เพื่อโน้มน้าวใจผู้ด่อนผู้ฟังให้
เกิดฉันทะอุตสาหะขึ้นในตน ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเทศนาโวหาร หากเห็นว่าข้อความที่กล่าวนั้นยังเคลือบคลุม
หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ จึงนาเอาข้อเปรียบเทียบมาแสดงอีก เพื่อให้ความที่กล่าวมานั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ตอนนี้ เรียกสาธกโวหาร รวมความว่าการแต่งการเขียนจะต้องอาศัยโวหาร ๔ เสมอไป

วิธีเรียงความ
เมื่อนักเรียนเห็นบทธรรมหรือกระทู้ที่ท่านตั้งไว้ พึงตีความหมายของกระทู้ ให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงวางโครงเรื่อง
ที่จะอธิบายต่อไป ด้วยการพิจารณาว่ากระทู้นี้กล่าวถึงอะไร เกี่ยวกับธรรมหมวดไหน และจะอธิบายอย่างไรจึง
จะให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดศรัทธาปสาทะได้ ดังนี้เป็นต้น จะอธิบายควบกันไปหรือแยกอธิบายเป็นตอน ๆ ก็ได้ ให้รู้จัก
ส่วนที่เป็นเหตุและเป็นผลว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร พึงอธิบายให้ประสานกัน เมื่อจะยกภาษิตประกอบ
อีก ๓ ภาษิต พึงอธิบายท้าวความให้เชื่อมกันหรือในที่อื่น ๆ อย่างน้อย ๓ สุภาษิต ตามกฎเกณฑ์ของ
สนามหลวงซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น .

(ตัวอย่าง)
เรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๐
สีลเมว อิธ อคฺคํ ปญฺญวา ปน อุตตโม
มนุสฺเสสุ จ เทเวสุ สีลปญฺญญาณโต ชยํ
ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลก ส่วนผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด
ความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดาย่อมมีเพราะศีลและปัญญาฯ
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บัดนี้ จักได้อธิบายความแห่งกระทู้ธรรมภาษิต ที่อัญเชิญมาตั้งเป็นอุเทสคาถาข้างต้นนี้ พอเป็น
แนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นลําดับไป
ดําเนินความว่า กระทู้ธรรมคาถานี้ แสดงถึงความชนะเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยินดีในหมู่มนุษย์และเทวดา
ว่า ต้องเป็นความชนะที่ได้มาเพราะศีล และปัญญา ฟังแล้วออกจะเป็นเรื่องที่แปลกหูแปลกใจของผู้ที่ห่างจาก
พระพุทธศาสนา ไม่เคยสนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรม เพราะความชนะในทางคดีโลก ส่วนใหญ่มุ่งแต่ความ
ชนะผู้อื่นเป็นที่ตั้ง เรื่องการชนะตนเองไม่ค่อยคานึงถึง เมื่อมุ่งแต่จะเอาชนะผู้อื่น ก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องการ
ต่อสู้ทุกๆด้าน ทั้งด้านกาลัง ด้านชั้นเชิง ด้านเชาว์ไวไหวพริบ เป็นต้น เพื่อให้เหนือกว่า ยิ่งกว่าคู่ต่อสู้ ในการ
บางครั้งมุ่งหวังเพื่อผลคือ ความชนะแก่ตนเองและแก่หมู่คณะของตนจนเกินไป ถึงกับพริกผันปัญญาความ
พริบไหวที่ถูกต้องยุติธรรม เป็นทุปปัญญาไป ก็จาต้องทาอย่างนี้ก็มี ทุปปัญญานั้นได้แก่ ปัญญาที่เจือด้วยเล่ห์
เหลี่ยม กลโกง เอารัดเอาเปรียบ ไม่สุจริตมีประการต่างๆ ความชนะที่ได้มาด้วยวิธีการเช่นนี้ แม้จะยินยอมกัน
ได้ ก็เป็นแต่เพียงเพื่อยุติเท่านั้น แต่หาหยุดสุดสิ้นยินยอมที่แท้จริงไม่ ยังจะต้องมีการต่อสู้ขับเคี่ยวกันต่อไป ไม่มี
ที่สิ้นสุด ฝ่ายที่พ่ายแพ้ย่อมไม่พอใจ เป็นทุกข์เป็นโศก มีความเคืองแค้น หมายมั่นจองเวรกันต่อไป นานเท่านาน
ฝ่ายที่ชนะเป็นฝ่ายก่อเวร ฝ่ายแพ้เป็นฝ่ายจองเวร ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเวรทั้ง ๒ ฝ่าย ขึ้นชื่อว่าผู้มีเวรแล้ว ย่อมจะมี
ความสุข ที่แท้จริงไม่ได้ และที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นที่ปราบปลื้มอนุโมทนา
สาธุการในหมู่มนุษย์และเทวดาโดยทั่วหน้า ดังที่กล่าวถึงตามกระทู้ข้างต้นนี้ ความมุ่งหมายของกระทู้นี้ เป็น
ความมุ่งหมายในทางคดีธรรม หมายถึงความชนะที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และมุ่งถึงความชนะตนเองเป็นที่ตั้ง เพราะ
ความชนะเช่นนั้น เป็นความชนะที่ปราศจากเวรภัย ทั้งเป็นที่ยอมรับของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง
ความชนะเช่นนั้นย่อมเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะศีลและปัญญา ดังเช่นที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
และท่านได้รับรองและยืนยันว่า ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลก เพราะศีล ไม่ว่าจะเป็นศีลประเภทใด มีศีล ๕ เป็นต้น
ล้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติเป็นเครื่องดาเนินของชีวิต ทาชีวิตให้เป็นอยู่อย่างปกติ ที่นั้นก็เป็นสุข ศีลนั้นนอกจากเป็น
เลิศในการทาผู้ปฏิบัติ ให้มีความเป็นอยู่อย่างปกติสุขแล้ว ศีลยังเป็นเลิศในด้านปรับปรุงรากฐานของชีวิตให้
มั่นคง เป็นที่พึ่ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมน้อยใหญ่ ให้ตั้งมั่นและเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป สมตามเทศนานัยเถรภาษิต
ที่มาในขุททกนิกาย เถรคาถาว่า
อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณนญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะเหตุนั้น ควรชําระศีลให้บริสุทธิ์.
อธิบายความว่า ศีลจะมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่ง เป็นมารดา เป็นประมุขของความดีทั้งปวงได้
ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติคอยพิจารณาสารวจตรวจตรา ชาระศีลของตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อย ศีลที่
บริสุทธิ์จึงเป็นเลิศในการเป็นเกราะคุ้มครองเวรภัย ทาความระแวง หวาดกลัวให้สลายไป มีความเป็นอยู่เป็นสุข
สดใสในโลกสันนิวาสนี้ สมจริงตามพระคาถาบาลี ที่มาในขุททกนิกาย ธรรมบทว่า
สุสุขํ วต ชีวาม เวริเนสุ อเวริโน
เวริเนสุ มนุสฺเสสุ วิหาราม อเวริโน
ในหมู่มนุษย์ผู้มีเวรกัน เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่ ในหมู่มนุษย์
ผู้มีเวรกัน เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่ เราจึงเป็นอยู่อย่างเป็นสุขดีหนอ.
อธิบายความว่า การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เป็นที่มั่นใจในศีลของตนก็ต้องอาศัยปัญญา ปัญญาเป็นเครื่อง
ชาระศีลให้บริสุทธิ์ ศีลนั้นแม้จะเป็นเลิศ ทาให้ปลอดเวรปลอดภัย มีความสุขกายสุขใจได้ ก็อยู่ในระดับของศีล
เท่านั้น เพราะศีลเป็นเพียงเบื้องต้น เป็นเครื่องป้องกัน กาจัดได้เฉพาะกิเลสอย่างหยาบ มีทุจริตทางกาย ทาง

~ 17 ~
วาจา ปิดกั้นทุคติภูมิ เปิดทางนาไปสู่ทุคติภูมิเท่านั้นศีลเป็นเครื่องอบรมจิตเบื้องต้น ทาจิตให้มีหลัก หนักแน่น
เป็นสมาธิที่จะดาเนินไปสู่ระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ผู้มีศีลสมบูรณ์ มีสมาธิ มีปัญญาพอประมาณ เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอริย
คุณขั้นสูงสุด คือพระอรหันต์ ปัญญาจึงเป็นคุณขั้นอุดม สามารถกาจัดกิเลสาสวะทั้งอย่างหยาบ อย่างละเอียด
ให้หมดสิ้นไป ไม่มีส่วนเหลือ เมื่อกล่าวถึงความชนะกันแล้ว ผู้ที่กาจัดกิเลสของตนได้ ไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจ
ของกิเลส ไม่ถูกกิเลสฉุดคร่าพาไป ผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้ชนะตนเอง ผู้ที่ชนะตนเองได้ ได้ชื่อว่าเป็นจอมแห่งผู้ชนะ
ความข้อนี้ สมกับพระพุทธวจนะคาถาที่มาใน ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า
โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน
เอกญฺจ ชยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม
บุคคลใด พึงชนะหมู่มนุษย์ตั้งพันคูณด้วยพันในสงคราม บุคคลนั้น
(ยังหา) ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างสูงในสงครามไม่ ส่วนบุคคลใด พึงชนะ
ตนผู้เดียวได้ บุคคลนั้นแล (ชื่อว่า) เป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงคราม.
อธิบายความข้อนี้ พึงเห็นได้จากพระปฏิปทาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงชนะศัตรูหมู่มารคนพาล
ทั้งปวงเป็นอุทาหรณ์ พระองค์ทรงใช้คุณธรรม คือ ศีลและปัญญา เป็นเครื่องปราบ ทาเหล่าพาลให้สงบราบ
คาบ โดยไม่รู้สึกตัวว่า ตนเป็นผู้ได้รับความเจ็บช้าระกาใจ ไม่คิดจองเวรจองภัย เพราะความพ่ายแพ้ มีความสุข
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย และเป็นที่ชื่นชมแซ่ซ้องสาธุการกันทั่วหน้า ปราชญ์ผู้มีปัญญาในอดีตจึงได้บันทึก จารึกเป็น
พุทธชยมงคลอัฏฐคาถา สรรเสริญพุทธปฏิปทาที่ทรงมีชัยแก่เหล่าหมู่มารพาลร้ายครั้งยิ่งใหญ่รวม ๘ หน
พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา ใช้เป็นข้อสวดร้องท่องบ่น จาทรงสืบๆ กันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
สรุปความตามที่ได้บรรยายมา จะเห็นจริงได้ว่า ศีลและปัญญาเป็นปฏิปทาที่ล้าเลิศประเสริฐ
สูงสุด ใช้ได้ทั้งเป็นเกราะและอาวุธรักษาตน ทั้งเป็นเครื่องต่อสู้กับเหล่าพาลชนประสบผลคือความมีชัย เป็นที่
พึ่งพอใจของมนุษย์และเทวดา สมตามกระทู้ธรรมคาถาที่ตั้งไว้ตอนต้น ซึ่งมีอรรถาธิบายตามที่บรรยายมา ด้วย
ประการฉะนี้ ฯ
หมวดไม่ประมาท
เอวํวิหารี สโต อปฺปมตฺโต
ภิกฺขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชฺชรํ โสกปริทฺทวญฺจ
อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกฺขํ
ภิกษุมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ มีสติไม่ประมาท เป็นผู้รู้ละความถือมั่น
ว่าของเราได้แล้วเที่ยวไป พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะและทุกข์ ในโลกนี้ได้
บัดนี้จักได้อธิบายเนือ้ ความแห่งกระทู้ธรรมภาษิต ที่ได้ลิขิตไว้เป็นข้ออุเทศเบื้องต้นนั้น พอเป็น
แนวทางศึกษาและปฏิบัติ ของสาธุชนพุทธมามกบริษัททั้งหลายผู้ฝักใฝ่ใคร่ต่อพระสัทธรรม ของพระบรม
โลกนาถศาสดาจารย์ เพื่อยึดถือเอา พระสัทธรรมเหล่านั้น เป็นเครื่องอบรมบ่มนิสัยของตน และผู้อื่นให้
บรรลุถึงความสุขอันเกิดจากการข้ามชาติชราโสกะปริเทวะทุกข์ทั้งหลายเป็นลําดับไป
เนื้อความแห่งกระทู้นี้มีอยู่ว่า ภิกษุคือผู้ละเพศคฤหัสถ์ถือเพศสมณะมีสมณธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีศีล
เป็นเครื่องรักษากายวาจา และใจ ให้สงบเรียบร้อยปกติสุข มีสมณสัญญาอยู่เสมอ มีสติ ความระลึกได้อยู่ทั้งที่
คิด ทั้งที่พูด ทั้งที่ทา แม้ตนเองคิดดี คอดชั่ว คิดผิด คิดถูกก็ดี พูดดี พูดผิด พูดถูกก็ดี ทาดี ทาชั่ว ทาผิด ทาถูกก็
ดี ก็ระลึกได้อยู่ กล่าวคือกาหนดรู้อยู่เสมอในเหตุนั้น มีความไม่ประมาท คือไม่ปล่อยให้สติเผลอ ไปในอารมณ์
แห่งการคิด การพูดและการกระทานั้นๆ กล่าวคือยั้งสติไว้ในอารมณ์นั้นๆ ให้มั่นคงไม่หวั่นไหว เมื่อเป็นเช่นนั้น

~ 18 ~
เขาย่อมเกิดปัญญาความรู้แจ้งขึ้นว่า เขาคิดผิดคิดถูก พูดผิดถูกหรือกระทาผิดกระทาถูกอย่างไร จึงยอมละ
ความคิดผิด พูดผิด ทาผิดอย่างนั้นเสีย ยึดเอาการคิดถูก พูดถูก และทาถูกเป็นเกณฑ์ รู้เท่าทันธรรมดาของทุก
สิ่งในโลกนี้ว่าตกอยู่ในลักษณะอาการทั้ง ๓ ประการ คือ อนิจฺจตา ความเป็นสภาพไม่เที่ยง ทุกฺขตา ความเป็น
สภาพลาบากยากแค้นไม่สบายต่างๆ นานา อนตฺตตา ความเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตน เพราะไม่เป็นไปในอานาจ
ของใคร เมื่อรู้เช่นนี้ เขาย่อมละความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปของเรา เสียงของเราเป็นต้นเสียได้ เขามีปหานธรรม
เป็นเครื่องละ ชาติ คือความเกิด ชรา คือความแก่คร่าคร่า ปริเทวะ คือความพิไรราพัน และทุกข์คือความไม่
สบายกายไม่สบายใจ ในโลกนี้เสียได้ คาว่า “ภิกษุ” แปลว่าผู้ขอ คือกุลบุตรได้รับอุปสมบทแล้ว ในพระพุทธ
ศาสนย่อมยึดถือเอาเพศแห่งสมณะ มีสมณกิจ เป็นเครื่องประกอบกิจ ที่สมณะประกอบนั้น ย่อมเป็นกิจที่
ถูกต้อง ไม่ผิดทั้งทางคดีธรรมคือระเบียบแบบแผนแห่งธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญิติไว้แล้ว ตรงกับคา
พระบาลีว่า สมณีธ อรณา โลเก แปลว่า สมณะไม่เป็นข้าศึกในโลก การขอของบรรชิตนี้ ไม่ได้ขอด้วยการเอ่ย
ปากว่า “ท่านจงให้สิ่งนั้นแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการสิ่งโน้น” ดังนี้ แต่ว่าขอด้วยกาย คือ แสดงความประสงค์
หรือความต้องการให้รู้ได้ด้วยกิริยาอาการ แม้ผู้ถูกขอจะให้หรือไม่ก็ตามที บรรพชิตผู้เป็นสมณะนั้น ย่อมไม่
แสดงอาการโกรธฉุนเฉียว หรือไม่พอใจแต่ประการหนึ่งประการใด เรียกว่าการขอด้วยอาการสงบเสงี่ยม
เรียบร้อยและบรรพชิตนั้นจะต้องประพฤติตัวให้เป็นผู้อันเขาเลี้ยงง่าย ชาวบ้านเขาบริโภคอาหารกันจะดีเลว
ละเอียด ประณีต ร้อน เย็น ประการใดก็ตาม ชื่อว่าย่อมสมควรแก่บรรพชิตทั้งสิ้น อนึ่ง บรรพชิตย่อมถึงการ
เที่ยวไปบิณฑบาตตามตรอกน้อยและใหญ่ถึงความมานะว่าหากเท้าทั้งสองยังเดินไปได้ จักเป็นผู้เดินไปด้วยเท้า
และจักยืนที่ประตูเรือนเท่านั้นรับภิกษา ต้องตามภาษิตกถาในธรรมบทขุททกนิกายว่า
ปจฺจติ มุนิโน ภตฺตํ โถกํ โถกํ กุเล กุเล
ปิณฺฑิกาย จริสฺสามิ อตฺถิ ชงฺฆพลํ มม
ภัตรในทุกๆ สกุลละนิดละหน่อย อันชนหุงไว้เพื่อมุนี เรา
จักเที่ยวไปด้วยปลีแข้งเพราะกําลังปลีแข้งของเรายังมีอยู่ ดังนี้
อธิบายความว่า แม้เป็นความจริงอยู่แล้ว บรรพชิตจะต้องอาศัยบิณฑบาตลี้ยงอัตภาพให้เป็นอยู่
การเที่ยวสู่ตรอกน้อยใหญ่ที่มีภัตรตระกูลละนิดละหน่อยเพื่อรับภิกษานั้น ย่อมถูกต้องตามประเพณีของสมณะ
บรรพชิต ผู้มีศีล เป็นเครื่องรักษากายวาจา และใจให้ปกติสงบจากบาปอกุศลทั้งหลาย ย่อมมีความเป็นอยู่ด้วย
อาหารอันชาวบ้านเขาถวาย บรรพชิต ผู้ประกอบด้วยสมณกิจดังกล่าวนี้ชื่อว่าภิกษุ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของภิกษุ
นั้น คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือธรรมที่ปรกติ จากการประพฤติชั่ว ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง และทางใจบ้าง
ทางกาย เช่น เว้นจากการฆ่ามนุษย์และสัตว์ เว้นจากการขโมยสิ่งของผู้อื่นหรือถือเอาสิ่งของ ของผู้อื่นด้วย
อาการแห่งขโมย การเว้นจากเสพเมถุนธรรมเป็นต้น เหล่านี้ชื่อว่าการประพฤติเว้นจากกรรมชั่วทางกาย ทาง
วาจา เช่นเว้นจากพูดโกหกอวดอุตตริมนุษยธรรม คือธรรมอันยิ่งแห่งมนุษย์ที่ไม่มีอยู่ในตนเป็นต้น ชื่อว่าการ
ประพฤติเว้นจากกรรมชั่วทางวาจา ทางใจ เช่นการคิดเว้นจากการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์คิดเว้นจากการลัก
สิ่งของ ของผู้อื่น เหล่านี้เป็นต้น เรียกว่าการเว้นจากกรรมชั่วทางใย และให้กลับประพฤติดีทางกาย วาจา และ
ใจ แม้ผู้อื่นก็มีชีวิตจิตใจ รู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกประทุษร้ายและมีความไม่อยากตาย มีความอยากเป็นอยู่ ทุกคน
ต่างก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน การไม่ผลาญชีวิตหรือไม่ทาร้ายกันและกันนั้น จึงเป็นการประพฤติดีทางกาย มี
วาจาพูดแสดง ให้คนรู้จักความมุ่งหมาย ของกันและกัน การพูดไพเราะก็ทาให้ผู้ฟังสุขหูและทาให้เกิดประโยชน์
ได้ ถ้าเป็นวาจาที่จริงต่ออรรถต่อธรรม วาจานั้นเป็นสาเนียงบอกภาษาทาให้คนรู้จักได้ดังภาษิตว่า “สาเนียง
บอกภาษา กิริยาบอกสกุล” แต่วาจาที่จะให้สาเร็จประโยชน์ได้นั้น ก็ต้องเป็นวาจาที่จริงต้องตามพระบาลีว่า
สจฺจ เว อมตา วาจา แปลว่า คาสัตย์เท่านั้นเป็นวาจาที่ไม่ตาย ทุกคนต้องการวาจา คือการพูดจาปราศัย ที่จริง
ต่อเหตุผล และชอบวาจาที่ไพเราะเสนาะโสตด้วยกันทั้งสิ้น การไม่โกหกอวดอุตตริมนุษยธรรมอันไม่มีมูลความ
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จริงต่อกันและกันนั้น จึงเป็นการประพฤติที่ดีทางวาจา มีใจเป็นเครื่องรับรู้อารมณ์ต่างๆ และยึดเอาอารมณ์ที่
คิดแล้ว บังคับให้แสดงออกทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง กรรมชั่วทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นทางกายและวาจานั้นคือจะ
ปรากฎประจักษ์แก่มือ แก่เท้า แก่หู แก่ตา แก่ปากทั้งตนและผู้อื่นได้นั้น ต้องมีใจ เป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่
สาเร็จด้วยใจทั้งสิ้น ต้องตามนัยธรรมภาษิตที่มีมาในธรรมบทขุททกนิกายว่า
มโนปุพฺพงฺคม ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเฐน ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกํว วหโต ปทํ.
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐ สําเร็จด้วยใจ
หากชนมีใจรายแล้ว กล่าวอยู่ก็ดี กระทําก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะทุจริตทั้ง
๓ ประการนั้น ประดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นําธุระไปอยู่ฉะนั้น
อธิบายความว่า นี่พอจะชี้ให้เห็นแล้วว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสาเร็จด้วยใจ
คือใจเป็นสภาพของเจ้าเรือน มือจะทาอะไร ปากจะพูดอะไร เนื่องจากใจเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ สาเร็จเพราะใจ
เมื่อชนมีใจดี การกล่าวและการกระทาทั้งสองประการนี้ก็ดีไปตาม ถ้าใจชั่วร้าย การกล่าวและการกระทาก็ชั่ว
ร้าย เขาย่อมลาบากเพราะผลกรรมอันเป็นกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ย่อมติดตามเขาไป ล้อแห่ง
เกวียนหมุนไปตามรอยเท้าแห่งโค ลากเกวียนไปอย่างไม่ลดละจนไปถึงที่หมายได้ข้อนี้ฉันใด บาปกรรมอันชั่ว
ร้าย ก็ย่อมติดตามคนชั่วไปจนถึงที่นั่นฉันนั้น เมื่อคนมีใจดีการกล่าวและการกระทาก็ดีไปตามกัน ธรรมที่เป็น
กุศลทั้งหลายก็ยังมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นสภาพประเสริฐ สาเร็จแล้วด้วยใจ สุขเท่านั้นย่อมตามเขาไป เพราะ
สุจริตทั้ง ๓ ประการ คือ กายก็เป็นกายสุจริต วาจาก็เป็นสภาพที่สุจริต และใจก็เป็นธรรมชาติที่สุจริต เงาย่อม
ติดตามตัวคนไปทุกวิถีก้าว แม้คนจะยืนมันก็ยืนตาม จะนอนมันก็นอนตาม จะนั่งมันก็นั่งตาม จะทาอะไรต่อ
อะไรมันก็ทาตามเราได้ทุกวิถีทาง ข้อนี้ฉันใด บุญกุศลคือความสุขก็ย่อมติดตามชนผู้มีใจดี กล่าวดี กระทาดี ไป
ฉันนั้น จึงต้องตามวจนประพันธ์ธรรมภาษิตที่มาในธรรมบทขุททกนิกายว่า
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ สุขมเนฺวติ
ฉายาว อนุปายินี.
ธรรม (ที่เป็นกุศล) ทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐ สําเร็จด้วยใจ
หากคนมีใจผ่องใส กล่าวอยู่ก็ดี กระทําอยู่ก็ดี สุขย่อมไปตามเขาเพราะสุจริต
๓ ประการนั้น ประดุจเงามีปกติตามตัวฉะนั้น
อธิบายความว่า ชี้ให้เห็นว่าคนกล่าวดีก็เพราะใจดี ทาดีก็เพราะใจดี สุขอันเป็นผลแห่งกรรมดีนั้น ย่อม
ติดตามเขาไป แม้เขาจะยืนเดินนั่งนอน ก็ได้รับความสบาย คนทั่งหลายย่อมชอบการคิดดี ไม่คิดพยาบาทปอง
ร้ายกันเป็นต้น จึงไม่ควรทาความเดือดร้อนให้ต่อกันและกัน เช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นการประพฤติดีทางใจ การรักษา
ตัวคือสังวรระวังตัวให้ปรกติจากการประพฤติผิดทางกาย วาจา และใจ ทั้ง ๓ ทวารนี้ ชื่อว่า ศีล ความจริงพระ
พุทธพจน์มีอยู่ว่า เจตนาห ภิกฺขเว สีล วทามิ แปลว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นศีล ดังนี้
หมายความว่า ความจงใจเว้นจากการกระทาชั่วเว้นจากการพูดชั่ว เว้นจากการคิดชั่ว จึงจะชื่อว่าเป็นปรกติ
เป็นตัวศีลได้ สมาธิ คือการทาใจให้นิ่ง แม้ใจจะนิ่งได้ก็เพราะศีลเป็นเบื้องต้น ศีลจึงเป็นที่ตั้งคือเป็นบาทวิถี
เบื้องต้นของสมาธิ การทาใจให้นิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทบ้าง ๓ ประเภทบ้าง ตามกิจแห่ง
อารมณ์นั้นๆ ที่แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทนั้น คือ อุปจารสมาธิ สมาธิเป็นแต่เฉียดๆ ประการหนึ่ง อปฺปนาสมาธิ
สมาธิอันแน่วแน่ประการหนึ่ง การทาใจให้นิ่งชั่วครั้งชั่วคราว คือมีอารมณ์เดียวชั่วขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ดิ่งลงไป
แท้ เป็นแต่เพียงเฉียดๆ ชื่อว่าอุปจารสมาธิ การทาใจให้แน่วแน่ลงไป คือมีอารมณ์เดียวให้ตลอดไป ดิ่งลงไป
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สุขุมลงไปกว่าอุปจารสมาธิ ชื่อว่าอัปปนาสมาธิ ที่แบ่งออกเป็น๓ ประเภทนั้นคือ (๑) สุญฺญตสมาธิ การทาใจให้
นิ่งจากความว่างเปล่า ได้แก่ว่างเปล่าจากราคะ ความกาหนัดยินดี ว่างเปล่าจากโทสะ ความโกรธประทุษร้าย
ว่างเปล่าจากโมหะความหลงใหล (๒) อนิมิตฺตสมาธิ การทาใจให้นิ่ง จากเรื่องหมายได้แก่ไม่มีเครื่องหมาย
กล่าวคือ ราคะ โทสะ โมหะ (๓) อปฺปณิหิตสมาธิ การทาใจให้นิ่งจากที่ตั้ง กล่าวคือ การไม่มีราคะ โทสะ และ
โมหะเป็นที่ตั้ง สมาธิดังกล่าวนี้ย่อลงได้เป็น ๒ ประการคือ สมาธิของสามัญชนประการหนึ่ง สมาธิของอริยชนป
ระการหนึ่ง ปัญญา แปลว่าความรู้ทั่ว กล่าวคือการรู้เหตุและผลตามความเป็นจริงรู้ว่ามีเหตุดี จึงมีผลดี หรือรู้
เหตุเป็นมาแล้วว่าไม่ดี ผลจึงไม่ดี หรือเหตุเป็นเช่นนั้นผลจึงเป็นเช่นนี้ ผลเป็นเช่นนี้เหตุจึงเป็นเช่นโน้นเป็นต้น
อย่างถูกต้อง ปัญญานั้นก็แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ โลกิยปัญญา ปัญญาอันเป็นวิสัยของโลกิยมหาชนประเภท
หนึ่ง โลกุตตรปัญญา ปัญญาอันพ้นวิสัยของโลกิยมหาชน คือเป็นปัญญาของพระอริยเจ้า ประเภทหนึ่ง
ดังกล่าวมานี้ชื่อว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของภิกษุทั้งหลาย คาว่า “สติ” แปลว่าสภาพที่ระลึกได้ แม้คนจะทางาน
อะไร ที่จะให้เป็นไปโดยถูกต้อง หรือพูดอะไรที่จะไม่ให้ผิดพลาด และคิดอะไรที่จะไม่ให้ผิดได้นั้น ต้องอาศัยสติ
เป็นเครื่องควบคมอยู่เสมอ การกระทา การพูด การคิด เหล่านี้จึงจะเป็นไปโดยถูกต้องได้ สติเป็นประดุจหาง
เสือของเรือ เรือจะวิ่งตรงไปได้ ก็เพราะหางเสือ หรือประดุจนายท้าย เรือจะตรงไปได้ก็เพราะนายท้ายที่ดีฉันใด
คนจะทาจะพูดจะคิดถูกต้องให้ได้นั้นก็ต้องอาศัยสติฉันนั้น เพราะสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่เสมอ ต้องตามนัย
ธรรมภาษิตที่มาในสคาถวรรคสังยุตตนิกายว่า
สติ โลกสฺมิ ชาคโร
สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก
อธิบายความว่า เป็นความจริงอยู่เอง บรรดามนุษย์ทั้งหลายบนพื้นพิภพโลกนี้ ย่อมมีสติเป็นเครื่อง
ควบคุมอยู่ทุกคน แต่ว่าสติของพวกเขาเหล่านั้น ย่อมมีเหลื่อมล้าต่าสูงมากน้อยยิ่งหย่อนกว่ากันอยู่บ้าง การทา
การพูด การคิดของคนเราแต่ละคนจึงไม่เสมอเหมือนกัน กล่าวคือย่อม ยิ่งหย่อนมากน้อย ผิดถูกต่างๆ กัน ผู้ใด
มีสติตลอดกาล ผู้นั้นก็ทา พูด คิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องเสมอ ผู้มีสติบางครั้งบางคราว การทา
พูด คิด ก็ย่อมมีพลั้งเผลอและเป็นไปด้วยความไม่สม่าเสมอกัน ผิดบ้างถูกบ้าง จะอย่างไรก็ดี ผู้กระทาพูดคิดนั้น
จะทาอะไร จะพูดอะไรและคิดอะไรให้ถูกต้องได้นั้น ต้องอาศัยสติคือธรรมเป็นเครื่องตื่น สตินั้นย่อมปลุกให้คน
ระลึกได้ให้ตื่นขึ้นอยู่เสมอ
ความไม่ประมาท ก็คือความเป็นผู้ไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเอง กล่าวคือมีสติอยู่เสมอ ความไม่
ประมาทนั้น ท่านกล่าวว่าเป็นรากเหง้า แห่งกุศลทั้งหลาย เป็นที่ประชุมหรือเป็นที่รวมลงแห่งกุศลธรรม
ทั้งหลายคน ผู้ประกอบด้วยความไม่ประมาท ชื่อว่าย่อมยังกุศลธรรมทั้งปวง ให้เกิดขึ้น เขาย่อมไม่เลินเล่อใน
การทา พูด คิด ทั้งต่อหน้าหรือลับหลัง เขาทาอะไร พูดอะไร หรือคิดสิ่งไหน ย่อมล้วนแต่เป็นกุศลธรรม คือ
ธรรมอันเป็นสภาพที่ดี เป็นสภาพที่หลีกธรรมที่ชั่วที่เป็นบาปอกุศลออกไป น้อมนาเอาแต่ธรรมที่ดีเท่านั้นเข้ามา
ฉะนั้น สภาพแห่งธรรมที่เป็นบุญกุศลทั้งหลาย จึงมีความไม่ประมาทเท่านั้นเป็นที่รวมลง เป็นที่ประชุมลงต้อง
ตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตว่า “เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ ชงฺคลาน ปาณาน ปทชาตานิ สพฺพานิ ตานิ
หตฺถิปเท สโมธาน คจฺฉนฺติ หตฺถิปท เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท มหนฺตตฺเตน เอวเมว โข ภิกฺขเว เยเกจิ กุสลา ธมฺ
มา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท เตส ธมฺาน อคฺคมกฺขายติ” แปลความว่า “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบทแผ่นดิน รอยเท้าทั้งปวงเหล่านั้น ย่อมถึง
ความประชุมลง ในรอยเท้าแห่งช้าง รอยเท้าช้างอันชาวโลกย่อมเรียกว่าเป็นยอดแห่งรอยเท้าทั้งหลายเหล่านั้น
เพราะรอยเท้าช้างนี้เป็นของใหญ่แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กุศลธรรมเหล่านั้น
ทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นรากเหง้า มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง ความไม่ประมาทอันเรา (ตถาคต)
กล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ฉันนั้นเหมือนกันแล” ดังนี้ ที่เป็นดังนี้ เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายบน
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โลกนี้ คือที่เห็นมีอยู่ในปัจจุบันนี้ ช้างชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่ เท้าของช้างนั้นก็ใหญ่ สัตว์ทั้งหลายสัญจรไปมาในที่
ไหนๆ รอยเท้าย่อมปรากฏในที่นั้นๆ เสมอ เมื่อสัตว์ทั้งหลายเดินไปมาขวักไขว่อยู่เช่นนั้น มนุษย์ผู้ที่สังเกตตรวจ
ตราหรือผู้ที่ไปมาอยู่บนโลกนี้ ย่อมจะเห็นรอยเท้าของสัตว์เหล่านั้น เมื่อเขาเห็นแล้วย่อมเทียบเคียงดู แล้วเขาก็
จะเห็นประจักษ์ได้อย่างแน่ชัดว่า รอยเท้าบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้ มีรอยเท้าช้างเท่านั้นเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่า
รอยเท้าสัตว์ทั้งปวง รอยเท้าสัตว์ทั้งปวงจึงชื่อว่ามีรอยเท้าช้างเป็นยอดทั้งหมด เพราะรอยเท้าช้างนั้นใหญ่
บรรดากุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด
ย่อมมีความไม่ประมาทเป็นรากเหล้า มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงเพราะความไม่ประมาทนั้นเป็นยอด
คือเป็นธรรมที่ดีเลิศส่วนใหญ่ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ยังได้ตรัสไว้อีก เมื่อจวนจะเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน ซึ่งมาในโอวาทปาฏิโมกข์บาลี เป็นปัจฉิมวาจาว่า “หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สังฺขารา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลว่า “เอาเถอะภิกษุทั้งหลาย เราย่อมตรัสเรียกพวกเธอ มาในกาลบัดนี้ (เพราะว่า)
สังขารทั้งหลายเป็นสภาพมีความเลื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ปรมาทให้ถึงพร้อมเถิด”
ดังนี้ จะทราบได้ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นห่วงพุทธเวไนยนิกรเพียงไร แม้สังขารทั้งหลาย มี
เหตุปรุงแต่งขึ้น ย่อมเป็นไป ในคติธรรมดา คือ อนิจจตา ความเป็นสภาพไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นสภาพที่
ลาบากแสนเข็ญ อนัตตตา ความเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตน เพราะไม่เป็นไปในอานาจของใคร เป็นไปตามปัจจัย คือ
มีเกิดในเบื้องต้น แปรปรวนไปในท่ามกลาง และย่อมสลายไปในที่สุด ได้ความว่าธรรมทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่
เหตุ เมื่อจะดับไปก็เพราะเหตุดังนี้ เหล่านี้เป็นธรรมของสังขารทั้งหลาย เมื่อรู้คติแห่งธรรมแล้ว คนเราจึงควรไม่
ประมาท คือ ไม่ปล่อยสติให้เพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆ อันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลธรรม อย่าอยู่ปราศจากสติ
คือให้มีสติประจาอยู่เสมอทุกเวลาและนาที “เป็นผู้รู้” นั้น คือรู้ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะมนุษย์เป็น
สัตว์มีใจสูงกว่าสัตว์ทั้งหมด จึงรู้ว่าเมื่อทากรรมดีก็ย่อมมีผลเป็นสุข เมื่อทากรรมที่เป็นต้นเหตุชั่ว ก็ย่อมมีผลเป็น
ทุกข์ แม้คนจะดีได้ก็เพราะกรรมดี คนจะเลวได้ก็เพราะกรรมชั่ว เกตุดีก็มิได้พลาดไปจากผลดี หากแต่ว่ากรรม
เป็นไปด้วยความสม่าเสมอกัน หรือรู้สภาวธรรมทั้งหลาย ที่มีจิตใจครองก็ดี หาจิตใจครองมิได้ก็ดี รูปธรรมก็ดี
นาธรรมก็ดี รูปธาตุก็ดี ซึ่งประชุมกันเข้าแล้ว แม้สภาพที่ยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่คือ ยังมีกรรม กิเลส วิบาก
หมุนเวียนกันอยู่นั้น ยังเป็นสภาพที่ต่าอยู่ ย่อมมีความเกิดขึ้นแปรปรวนไป ทรุดโทรมไป สลายไป เป็นลาดับ
ส่วนสภาพที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้น คือเป็นสภาพที่อยู่เหนือบาปและบุญ ย่อมไม่มีความเกิด ไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงไม่มีความทรุดโทรม และไม่มีความเลื่อมสลาย สภาพที่เป็นเช่นนี้คือพระอมตมหานิพพาน
กล่าวคือสภาพดับจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพ
อันตรายทั้งหมด อนึ่งรู้ว่า กรรมที่ทาในอดีตชาติที่ล่วงแล้วนั้น ย่อมให้ผลในอนาคตชาติก็มี กรรมที่ทาแล้วใน
ปัจจุบันชาตินี้ ย่อมให้ผลในชาตินี้ก็มี เป็นต้น เป็นลาดับกัน ภิกษุผู้มีธรรม มีสติ มีความไม่ประมาท มีความรู้
ดังกล่าวแล้วนั้น ย่อมละความยึดมั่นต่อสภาพธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย ต่อสภาพธรรมที่เกิดในเบื้องต้น
แปรปรวนในท่ามกลาง หมดลงในที่สุดนั้น คือไม่ยึดถือว่าเป็นของ ของเรา เพราะเป็นธรรมดาแห่งสภาวธรรมที่
เกิดจากเครื่องปรุงแต่ง อันสิ่งที่ธรรมสร้างขึ้นมาเป็นสังขารหาใจครองมิได้ ย่อมเป็นสภาพที่สวยสดงดงามก็มี
สิ่งที่เป็นสังขารมีใจครองย่อมเป็นผู้แต่งเขาเองให้สวยสดงดงามบ้างก็มี สิ่งสวยงามจากธรรมชาติก็ดี จากสัตว์
ทั้งหลายก็ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ตรึงตาตรึงใจ เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจให้เข้าไปผูกพันไว้ เมื่อมีจิตใจผูกพัน เขาย่อมยึด
ว่า สิ่งที่ตนได้สมปรารถนานั้น เป็นของข้าพเจ้าทั้งหมด ชื่อว่าความยึดมั่นถือมั่น ภิกษุผู้มีธรรม มีสติ มีความไม่
ประมาท มีความรู้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วย่อมละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขา ว่าของเรา ว่าของเขา เหล่านี้
เสียได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ย่อมชื่อว่า พึงละชาติ คือ ความเกิด ชราคือความแก่เฒ่าคร่าคร่าทรุดโทรม โสกะคือ
ความเศร้าโศกเสียใจ ปริเทวนาคือการคร่าครวญ และทุกข์ คือความไม่สบายกาย สบายจิตในโลกนี้เสียได้
เรื่อยไป สมดังนัยธรรมภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นนั้นว่า
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เอวํวิหารี สโต อปฺปมตฺโต
ภิกฺขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชฺชรํ โสกปริทฺทวญฺจ
อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกขํ
ภิกษุมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ มีสติไม่ประมาท
เป็นผู้รู้ละความถือมั่นว่าของเราได้แล้วเที่ยวไป
พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ และทุกข์ในโลกนี้ได้.
ดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ฯ

