
นวโกวาท 

(ฉบบัประชาชน) 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส 

 

ธรรมวภิาค 

ทกุะ คอื หมวด ๒ 

ธรรมมอีปุการะมาก ๒ อยา่ง 

๑.  สต ิความระลกึได ้

๒.  สมัปชญัญะ ความรูต้ัว 

ธรรมเป็นโลกบาล คอื คุม้ครองโลก ๒ อยา่ง 

๑.  หริ ิความละอายแกใ่จ 

๒.  โอตตปัปะ ความเกรงกลัว 

ธรรมอนัท าใหง้าม ๒ อยา่ง 

๑.  ขนัต ิความอดทน 

๒.  โสรจัจะ ความเสงีย่ม 

บคุคลหาไดย้าก ๒ อยา่ง 

๑.  บพุพการ ีบคุคลผูท้ าอปุการะกอ่น 

๒.  กตญัญกูตเวท ีบคุคลผูรู้อ้ปุการะทีท่า่นท าแลว้ และตอบแทน 

ตกิะ คอื หมวด ๓ 

รตันะ ๓ อยา่ง 

พระพทุธ ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ ์

๑.  ทา่นผูส้อนใหป้ระชมุชนประพฤตชิอบดว้ย กาย วงจา ใจ ตามพระธรรมวนัิย ที่
ทา่นเรยีกวา่ พทุธศาสนา ชือ่พระพทุธเจา้ 

๒.  พระธรรมวนัิยทีเ่ป็นค าสัง่สอนของทา่น ชือ่ พระธรรม 

๓.  หมูช่นทีฟั่งค าสอนของทา่นแลว้ ปฏบัิตชิอบตามพระธรรมวนัิย ชือ่ พระสงฆ ์

คณุของรตันะ ๓ อยา่ง 

พระพทุธเจา้รูด้รีูช้อบดว้ยพระองคเ์องกอ่นแลว้ สอนผูอ้ืน่ใหรู้ต้ามดว้ย 

พระธรรมยอ่มรักษาผูป้ฏบัิตไิมใ่หต้กไปในทีช่ัว่ 

พระสงฆป์ฏบิัตชิอบตามค าสอนของพระพทุธเจา้แลว้ สอนผูอ้ืน่ใหก้ระท าตามดว้ย 

 



อาการทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 3 อยา่ง 

๑.  ทรงสัง่สอนเพือ่จะใหผู้ฟั้งรูย้ ิง่เห็นจรงิในธรรมทีค่วรรูค้วรเห็น 

๒.  ทรงสัง่สอนมเีหตผุลทีผู่ฟั้งอาจตรองตามใหเ้ห็นจรงิได ้

๓.  ทรงสัง่สอนเป็นอัศจรรย ์คอืผูป้ฏบัิตติามยอ่มไดป้ระโยชน ์โดยสมควรแกค่วาม
ปฏบิัต ิ

โอวาทของพระพทุธเจา้ ๓ อยา่ง 

๑.  เวน้จากทจุรติ คอืประพฤตชิัว่ ดว้ยกาย วาจา ใจ 

๒.  ประกอบสจุรติ คอืประพฤตชิอบ ดว้ยกาย วาจา ใจ 

๓.  ท าใจของตนใหห้มดจดจากเรือ่งเศรา้หมองใจ มโีลภ โกรธ หลง เป็นตน้ 

ทจุรติ ๓ อยา่ง 

๑.  ประพฤตชิัว่ดว้ยกาย เรยีก กายทจุรติ 

๒.  ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา เรยีก วจทีจุรติ 

๓.  ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ เรยีกวา่ มโนทจุรติ 

กายทจุรติ ๓ อยา่ง 

ฆา่สตัว ์๑ ลักฉอ้ ๑ ประพฤตผิดิในกาม ๑  

วจทีจุรติ ๔ อยา่ง 

พดูเท็จ ๑ พดูสอ่เสยีด ๑ พดูค าหยาบ ๑ พดูเพอ้เจอ้ ๑ 

มโนทจุรติ ๓ อยา่ง 

โลภอยากไดข้องเขา ๑ พยาบาทปองรา้ยเขา ๑ เห็นผดิจากครองธรรม ๑ 

ทจุรติ ๓ อยา่งนีเ้ป็นกจิไมค่วรท า ควรจะละเสยี 

สจุรติ ๓ อยา่ง 

๑.  ประพฤตชิอบดว้ยกาย เรยีกวา่กายสจุรติ 

๒.  ประพฤตชิอบดว้ยวาจา เรยีกวจสีจุรติ 

๓.  ประพฤตชิอบดว้ยใจ เรยีกมโนสจุรติ 

กายสจุรติ ๓ อยา่ง 

เวน้จากฆา่สตัว ์๑ เวน้จากลักฉอ้ ๑ เวน้จากประพฤตผิดิในกาม ๑ 

วจสีจุรติ ๔ อยา่ง 

เวน้จากพดูเท็จ ๑ เวน้จากพดูสอ่เสยีด ๑ เวน้จากพดูค าหยาบ ๑ เวน้จากพดูเพอ้เจอ้ 
๑ 

 



มโนสจุรติ ๓ อยา่ง 

ไมโ่ลภอยากไดข้องเขา ๑ ไมพ่ยาบาทปองรา้ยเขา ๑ เห็นชอบตามคลองธรรม ๑ 

สจุรติ ๓ อยา่งนี ้เป็นกจิควรท า ควรประพฤต ิ

อกศุลมลู ๓ อยา่ง 

รากเงา่ของอกศุล เรยีกอกศุลมลู ม ี๓ อยา่ง คอื โลภะ อยากได ้๑ โทสะ คดิ
ประทษุรา้ยเขา ๑ โมหะ หลงไมรู่จ้รงิ ๑ 

เมือ่อกศุลมลูเหลา่นี ้โลภะ  โทสะ  โมหะ ก็ด ีมอียูแ่ลว้ อกศุลอืน่ทียั่งไมเ่กดิก็
เกดิขึน้ ทีเ่กดิแลว้ก็เจรญิมากขึน้ เหตนัุน้ควรละเสยี 

กศุลมลู ๓ อยา่ง 

รากเงา่ของกศุล เรยีกกศุลมลู ม ี๓ อยา่ง คอื อโลภะ ไมอ่ยากได ้๑ อโทสะ ไมค่ดิ
ประทษุรา้ยเขา ๑ อโมหะ ไมห่ลง ๑ 

เมือ่กศุลมลูเหลา่นี ้อโลภะ  อโทสะ อโมหะ ก็ด ีมอียูแ่ลว้ กศุลอืน่ทียั่งไมเ่กดิก็
เกดิขึน้ ทีเ่กดิแลว้ก็เจรญิมากขึน้ เหตนัุน้ควรใหเ้กดิมใีนสนัดาน 

สปัปรุสิบญัญตั ิคอืขอ้ทีส่ตับรุษุต ัง้ไว ้๓ อยา่ง 

๑.  ทาน สละสิง่ของๆ ตนเพือ่เป็นประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ 

๒.  ปพัพชัชา ถอืบวช เป็นอบุายเวน้จากเบยีดเบยีนกนัและกนั 

๓.  มาตาปิตอุปุฏัฐาน ปฏบิัตมิารดาบดิาของตนใหเ้ป็นสขุ 

อปณัณกปฏปิทา คอืปฏบิตัใิมผ่ดิ ๓ อยา่ง 

๑.  อนิทรยีสงัวร ส ารวมอนิทรยี ์๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไมย่นิดยีนิรา้ยเวลา
เห็นรปู ฟังเสยีง ดมกลิน่ ลิม้รส ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ รูธ้รรมารมณด์ว้ยใจ 

๒.  โภชเน มตัตญัญตุา รูจั้กประมาณในการกนิอาหารแตพ่อควร ไมม่ากไมน่อ้ย 

๓.  ชาครยิานุโยค ประกอบความเพยีรเพือ่ช าระใจใหห้มดจด ไมเ่ห็นแกน่อนมาก
นัก 

บญุกริยิาวตัถ ุ๓ อยา่ง 

สิง่เป็นทีต่ัง้แหง่การบ าเพ็ญบญุ เรยีกวา่บญุกริยิาวัตถ ุโดยยอ่ม ี๓ ยา่ง 

๑.  ทานมยั บญุส าเร็จดว้ยการบรจิาคทาน 

๒.  ศลีมยั บญุส าเร็จดว้ยการรักษาศลี 

๓.  ภวนามยั บญุส าเร็จดว้ยการเจรญิภาวนา 

สามญัลกัษณะ ๓ อยา่ง 

ลักษณะทีเ่สมอกนัแกส่งัขารทัง้ปวง เรยีกสามัญลักษณะ ไตรลักษณะก็เรยีก แจก
เป็น ๓ อยา่ง 

๑.  อนจิจตา ความเป็นของไมเ่ทีย่ง 

๒.  ทกุขตา ความเป็นทกุข ์

๓.  อนตัตตา ความเป็นของไมใ่ชต่น 



จตกุกะ คอื หมวด ๔ 

วฑุฒ ิคอืธรรมเป็นเครือ่งเจรญิ ๔ อยา่ง 

๑.  สปัปรุสิสงัเสวะ คบทา่นผูป้ระพฤตชิอบดว้ยกายวาจาใจ ทีเ่รยีกวา่สตับรุษุ 

๒.  สทัธมัมสัสวนะ ฟังค าสอนของทา่นโดยเคารพ 

๓.  โยนโิสมนสกิาร ตรติรองใหรู้จั้กสิง่ทีด่หีรอืชัว่โดยอบุายทีช่อบ 

๔.  ธมัมานุธมัมปฏปิตัต ิประพฤตธิรรมสมควรแกธ่รรมซึง่ไดต้รองเห็นแลว้ 

จกัร ๔ 

๑.  ปฏริปูเทสวาสะ อยูใ่นประเทศอันสมควร 

๒.  สปัปรุสิปูสัสยะ คบสตับรุษุ 

๓.  อตัตสมัมาปณธิ ิตัง้ตนไวช้อบ 

๔.  ปพุเพกตปญุญตา ความเป็นผูไ้ดท้ าความดไีวใ้นปางกอ่น 

ธรรม ๔ อยา่งนี ้ดจุลอ้รถน าไปสูค่วามเจรญิ 

อคต ิ๔ 

๑.  ล าเอยีงเพราะรักใครก่นั เรยีก ฉนัทาคต ิ

๒.  ล าเอยีงเพราะไมช่อบกนั เรยีก โทสาคต ิ

๓.  ล าเอยีงเพราะเขลา เรยีก โมหาคต ิ

๔.  ล าเอยีงเพราะกลัว เรยีก ภยาคต ิ

อคต ิ๔ ประการนี ้ไมค่วรประพฤต ิ

อนัตรายของภกิษุสามเณรผูบ้วชใหม ่๔ อยา่ง 

๑.  อดทนตอ่ค าสอนไมไ่ด ้คอืเบือ่ตอ่ค าสัง่สอนขีเ้กยีจท าตาม 

๒.  เป็นคนเห็นแกป่ากแกท่อ้ง ทนความอดอยากไมไ่ด ้

๓.  เพลดิเพลนิในกามคณุ ทะยานอยากไดส้ขุยิง่ๆ ขึน้ไป 

๔.  รักผูห้ญงิ 

ภกิษุสามเณรผูห้วังความเจรญิแกต่น ควรระวังอยา่ใหอ้ันตราย ๔ อยา่งนีย้ า่ยไีด ้

ปธาน คอืความเพยีร ๔ อยา่ง 

๑.  สงัวรปธาน เพยีรระวังไมใ่หบ้าปเกดิขึน้ในสนัดาน 

๒.  ปหานปธาน เพยีรละบาปทีเ่กดิขึน้แลว้ 

๓.  ภาวนาปธาน เพยีรใหก้ศุลเกดิขึน้ในสนัดาน 

๔.  อนุรกัขนาปธาน เพยีรรักษากศุลทีเ่กดิขึน้แลว้ไมใ่หเ้สือ่ม 

ความเพยีร ๔ อยา่งนี ้เป็นความเพยีรชอบควรประกอบใหม้ใีนตน 

 

 



อธษิฐานธรรม คอืธรรมทีค่วามต ัง้ไวใ้นใจ ๔ อยา่ง 

๑.  ปญัญา รอบรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้

๒.  สจัจะ ความจรงิใจ คอืประพฤตสิิง่ใดก็ใหไ้ดจ้รงิ 

๓.  จาคะ สละสิง่ทีเ่ป็นขา้ศกึแกค่วามจรงิใจ 

๔.  อปุสมะ สงบใจจากสิง่ทีเ่ป็นขา้ศกึแกค่วามสงบ 

อทิธบิาท คอืคณุเครือ่งใหส้ าเร็จความประสงค ์๔ อยา่ง 

๑.  ฉนัทะ พอใจรักใครใ่นสิง่นัน้ 

๒.  วริยิะ เพยีรประกอบสิง่นัน้ 

๓.  จติตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิง่นัน้ ไมว่างธรุะ 

๔.  วมิงัสา หม่ันตรติรองพจิารณาเหตผุลในสิง่นัน้ 

คณุ ๔ อยา่งนี ้มบีรบิรูณแ์ลว้ อาจชกัน าบคุคลใหถ้งึส ิง่ทีต่อ้งประสงคซ์ ึง่ไม่
เหลอืวสิยั 

ควรท าความไมป่ระมาทในที ่๔ สถาน 

๑.  ในการละกายทจุรติ ประพฤตกิายสจุรติ 

๒.  ในการละวจทีจุรติ ประพฤตวิจสีจุรติ 

๓.  ในการละมโนทจุรติ ประพฤตมิโนสจุรติ 

๔.  ในการละความเห็นผดิ ท าความเห็นใหถ้กู 

อกีอยา่งหนึง่ 

๑.  ระวังใจไมใ่หก้ าหนัดในอารมณเ์ป็นทีต่ัง้แหง่ความก าหนัด 

๒.  ระวังใจไมใ่หข้ดัเคอืงในอารมณเ์ป็นทีต่ัง้แหง่ความขดัเคอืง 

๓.  ระวังใจไมใ่หห้ลงในอารมณเ์ป็นทีต่ัง้แหง่ความหลง 

๔.  ระวังใจไมใ่หมั้วเมาในอารมณเ์ป็นทีต่ัง้แหง่ความมัวเมา 

ปารสิทุธศิลึ ๔ 

๑.  ปาตโิมกขสงัวร ส ารวมในพระปาตโิมกข ์เวน้ขอ้ทีพ่ระพทุธเจา้หา้ม ท าขอ้ที่
พระองคอ์นุญาต 

๒.  อนิทรยีสงัวร ส ารวมอนิทรยี ์๖ คอื ตา ห ูจมกู ปาก ลิน้ กาย ใจ ไมใ่หย้นิดยีนิ
รา้ยในเวลาเห็นรปู ฟังเสยีง ดมกลิน่ ลิม้รส ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ รูธ้รรมารมณด์ว้ย
ใจ 

๓.  อาชวีปารสิทุธ ิเลีย้งชวีติโดยทางทีช่อบ ไมห่ลองลวงเขาเลีย้งชวีติ 

๔.  ปจัจยปจัจเวกขณะ พจิารณาเสยีกอ่นจงึบรโิภคปัจจัย ๔ คอื จวีร บณิฑบาต 
เสนาสนะ และเภสชั ไมบ่รโิภคดว้ยตัณหา 

 

อารกัขกมัมฏัฐาน 

๑.  พทุธานุสต ิระลกึถงึคณุพระพทุธเจา้ ทีม่ใีนพระองคแ์ละทรงเกือ้กลูแกผู้อ้ืน่ 



๒.  เมตตา แผไ่มตรจีติคดิจะใหส้ตัวท์ัง้ปวงเป็นสขุทั่วหนา้ 

๓.  อสภุะ พจิารณารา่งกายตนและผูอ้ืน่ใหเ้ห็นเป็นไมง่าม 

๔.  มรณสัสต ินกึถงึความตายอันจะมแีกต่น 

กมัมัฏฐาน ๔ อยา่งนี ้ควรเจรญิเป็นนติย ์

พรหมวหิาร ๔ 

๑.  เมตตา ความรักใคร ่ปรารถนาจะใหเ้ป็นสขุ 

๒.  กรณุา ความสงสาร คดิจะชว่ยใหพ้น้ทกุข ์

๓.  มทุติา ความพลอยยนิด ีเมือ่ผูอ้ืน่ไดด้ ี

๔.  อเุบกขา ความวางเฉย ไมด่ใีจไมเ่สยีใจ เมือ่ผูอ้ืน่ถงึความวบัิต ิ

๔ อยา่งนี ้เป็นเครือ่งอยูข่องทา่นผูใ้หญ ่

สตปิฏัฐาน ๔ 

๑.  กายานุปสัสนา   ๒.  เวทนานุปสัสนา 

๓.  จติตานุปสัสนา   ๔.  ธมัมานุปสัสนา 

สตกิ าหนดพจิารณากายเป็นอารมณว์า่ กายนีก็้สกัวา่กาย ไมใ่ชส่ตัว ์บคุคล ตัวตน 
เราเขา เรยีก กายานุปสัสนา 

สตกิ าหนดพจิารณาเวทนา คอื สขุ ทกุข ์และไมท่กุขไ์มส่ขุเป็นอารมณว์า่ เวทนานีก้็
สกัวา่เวทนา ไมใ่ชส่ตัว ์บคุคล ตัวตน เราเขา เรยีก เวทนานุปสัสนา 

สตกิ าหนดพจิารณาใจทีเ่ศรา้หมอง หรอืผอ่งแผว้เป็นอารมณว์า่ ใจนีส้กัวา่ใจ ไมใ่ช่
สตัว ์บคุคล ตัวตน เราเขา เรยีก จติตานุปสัสนา 

สตกิ าหนดพจิารณาธรรมทีเ่ป็นกศุลหรอือกศุล ทีบ่ังเกดิกบัใจเป็นอารมณว์า่ธรรม 
ไมใ่ชส่ตัว ์บคุคล ตัวตน เราเขา เรยีก ธมัมานุปสัสนา 

ธาตกุมัมฏัฐาน ๔ 

ธาต ุ๔ คอื  

ธาตดุนิ เรยีก ปฐวธีาต ุ

ธาตนุ า้ เรยีก อาโปธาต ุ

ธาตไุฟ เรยีก เตโชธาต ุ

ธาตลุม เรยีก วาโยธาต ุ

ธาตอุันใดมลีักษณะแขน้แข็ง ธาตนัุน้เป็นปฐวธีาต ุปฐวธีาตนัุน้ทีเ่ป็นภายใน คอื ผม 
ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู มา้ม หัวใจ ตับ พังผดื ไต ปอด ไสใ้หญ ่
ไสน้อ้ย อาหารใหม ่อาหารเกา่ 

ธาตอุันมลีักษณะเอบิอาบ ธาตนัุน้เป็นอาโปธาต ุอาโปธาตนัุน้ ทีเ่ป็นภายใน คอื ด ี
เสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น ้าตา เปลวมัน น ้าลาย น ้ามกู ไขขอ้ มตูร 

ธาตอุันมลีักษณะรอ้น ธาตนัุน้เป็นเตโชธาต ุเตโชธาตนัุน้ ทีเ่ป็นภายใน คอื ไฟทียั่ง
กายใหอ้บอุน่ ไฟทียั่งกายใหท้รดุโทรม ไฟทียั่งกายใหก้ระวนกระวาย ไฟทีเ่ผาอาหารให ้
ยอ่ย 



ธาตอุันใดมลีักษณะพัดไปมา ธาตนัุน้เป็นวาโยธาต ุวาโยธาตนัุน้ ทีเ่ป็นภายใน คอื 
ลมพัดขึน้เบือ้งบน ลมพัดลงเบือ้งต า่ ลมในทอ้ง ลมในไส ้ ลมพัดไปตามตัว ลมหายใจ 

ความก าหนดพจิารณากายนี ้ใหเ้ห็นวา่เป็นแตเ่พยีงธาต ุ๔ คอื ดนิ น ้า ไฟ ลม 
ประชมุกนัอยู ่ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชข่องเรา เรยีกวา่ ธาตกุมัมัฏฐาน 

อรยิสจั ๔ 

๑.  ทกุข ์

๒.  สมทุยั คอืเหตใุหท้กุขเ์กดิ 

๓.  นโิรธ คอืความดับทกุข ์

๔.  มรรค คอืขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข ์

ความไมส่บายกาย ไมส่บายใจ ไดช้ือ่วา่ ทกุข ์เพราะเป็นของทนไดย้าก 

ตันหาคอืความทะยานอยาก ไดช้ือ่วา่ สมทุยั เพราะเป็นเหตใุหท้กุขเ์กดิ 

ตันหานัน้ มปีระเภทเป็น ๓ คอืตัณหาความอยากในอารมณท์ีน่่ารักใคร ่เรยีกวา่ 
กามตัณหา อยา่ง ๑ ตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี ่เรยีกวา่ ภวตัณหา อยา่ง ๑ ตัณหา
ความอยากไมเ่ป็นโน่นเป็นนี ่เรยีกวา่ วภิวตัณหา อยา่ง ๑ 

ความดับตัณหาไดส้ ิน้เชงิ ทกุขด์ับไปหมดไดช้ือ่วา่ นโิรธ เพราะเป็นความดับทกุข ์

ปัญญาอันเห็นชอบวา่ส ิง่นีท้กุข ์ส ิง่นีเ้หตใุหท้กุขเ์กดิ สิง่นีท้างใหถ้งึความดับทกุข ์
ไดช้ ือ่วา่ มรรค เพราะเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข ์

มรรคนัน้มอีงค ์๘ ประการ คอื ปัญญาอันเห็นชอบ ๑ ด ารชิอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ 
ท าการงานชอบ ๑ เลีย้งชพีชอบ ๑ ท าความเพยีรชอบ ๑ ตัง้สตชิอบ ๑ ตัง้ใจชอบ ๑ 

ปญัจกะ คอื หมวด ๕ 

อนนัตรยิกรรม ๕ 

๑.  มาตฆุาต ฆา่มารดา 

๒.  ปิตฆุาต ฆา่บดิา 

๓.  อรหนัตฆาต ฆา่พระอรหันต ์

๔.  โลหติปุบาท ท ารา้ยพระพทุธเจา้จนถงึยังพระโลหติใหห้อ้ขึน้ไป 

๕.  สงัฆเภท ยังสงฆใ์หแ้ตกจากกนั 

กรรม ๕ อยา่งนี ้เป็นบาปอันหนักทีส่ดุหา้มสวรรค ์หา้มนพิพาน ตัง้อยูใ่นฐานปาราชกิ
ของผูถ้อืพระพทุธศาสนา หา้มไมใ่หท้ าเป็นเด็ดขาด 

อภณิหปจัจเวกขณ ์๕ 

๑.  ควรพจิารณาทกุวัน ๆ วา่ เรามคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได ้

๒.  ควรพจิารณาทกุวัน ๆ วา่ เรามคีวามเจ็บเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจ็บไปได ้

๓.  ควรพจิารณาทกุวัน ๆ วา่ เรามคีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้

๔.  ควรพจิารณาทกุวัน ๆ วา่ เราจะตอ้งพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้สิน้ 

๕.  ควรพจิารณาทกุวัน ๆ วา่ เรามกีรรมเป็นของตัว เราท าดจัีกไดด้ ีท าชัว่จักไดช้ัว่ 

 



เวสารชัชกรณธรรม คอื ธรรมท าความกลา้หาญ ๕ อยา่ง 

๑.  สทัธา เชือ่สิง่ทีค่วรเชือ่ 

๒.  สลี รักษากายวาจาใหเ้รยีกรอ้ย 

๓.  พาหสุจัจะ ความเป็นผูศ้กึษามาก 

๔.  วริยิารมัภะ ปรารภความเพยีร 

๕.  ปญัญา รอบรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้

องคแ์หง่ภกิษุใหม ่๕ อยา่ง 

๑.  ส ารวมในพระปาตโิมกข ์เวน้ขอ้ทีพ่ระพทุธเจา้หา้ม ท าตามขอ้ทีท่รงอนุญาต 

๒.  ส ารวมอนิทรยี ์คอื ระวัง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไมใ่หย้นิดยีนิรา้ยครอบง าได ้ใน
เวลาทีเ่ห็นรปูดว้ยนัยนต์าเป็นตน้ 

๓.  ความเป็นคนไมเ่อกิเกรกิเฮฮา 

๔.  อยูใ่นเสนาเสนะอันสงัด 

๕.  มคีวามเห็นชอบ 

ภกิษุใหมค่วรตัง้อยูใ่นธรรม ๕ อยา่งนี ้

องคแ์หง่ธรรมกถกึ คอื นกัเทศก ์๕ อยา่ง 

๑.  แสดงธรรมโดยล าดับ ไมต่ัดลัดใหข้าดความ 

๒.  อา้งเหตผุลแนะน าใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 

๓.  ตัง้จติเมตตาปรารถนาใหเ้ป็นประโยชนแ์กผู่ฟั้ง 

๔.  ไมแ่สดงธรรมเพราะเห็นแกล่าภ 

๕.  ไมแ่สดงธรรมกระทบตนและผูอ้ืน่ คอืวา่ ไมย่กตนเสยีดสผีูอ้ืน่ 

ภกิษุผูไ้ดธ้รรมกถกึ พงึตัง้องค ์๕ อยา่งนีไ้วใ้นตน 

ธมัมสัสวนานสิงส ์คอื อานสิงสแ์หง่การฟงัธรรม ๕ อยา่ง 

๑.  ผูฟั้งธรรมยอ่มไดฟั้งสิง่ทียั่งไมเ่คยฟัง 

๒.  สิง่ใดไดเ้คยฟังแลว้ แตไ่มเ่ขา้ใจชดัยอ่มเขา้ใจสิง่นัน้ชดั 

๓.  บรรเทาความสงสยัเสยีได ้

๔.  ท าความเห็นใหถ้กูตอ้งได ้

๕.  จติของผูฟั้งยอ่มผอ่งใส 

พละ คอื ธรรมเป็นก าลงั ๕ อยา่ง 

๑.  สทัธา ความเชือ่ 

๒.  วริยิะ ความเพยีร 

๓.  สต ิความระลกึได ้

๔.  สมาธ ิความตัง้ใจม่ัน 

๕.  ปญัญา ความรอบรู ้

อนิทรยี ์๕ ก็เรยีก เพราะเป็นใหญใ่นกจิของตน 



 

นวิรณ ์๕ 

ธรรมอันกัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามด ีเรยีกนวิรณ ์ม ี๕ อยา่ง 

๑.  พอใจรักใครใ่นอารมณท์ีช่อบใจมรีูเ้ป็นตน้ เรยีก กามฉนัท ์

๒.  ปองรา้ยผูอ้ืน่ เรยีก พยาบาท 

๓.  ความทีจ่ติใจหดหูแ่ละเคลบิเคลิม้ เรยีก ถนีมทิธะ 

๔.  ฟุ้งซา่นและร าคาญ เรยีก อทุธจัจกกุจุจะ 

๕.  ลังเลไมต่กลงได ้เรยีก วจิกิจิฉา 

ขนัธ ์๕ 

กายกบัใจนี ้แบง่ออกเป็น ๕ กอง เรยีกวา่ ขนัธ ์๕  

๑. รปู   ๒. เวทนา   ๓. สญัญา   ๔. สงัขาร   ๕. วญิญาณ 

ธาต ุ๔ คอื ดนิ น ้า ไฟ ลม ประชมุกนัเป็นกายนี ้เรยีกวา่ รปู 

ความรูส้กึอารมณว์า่ เป็นสขุ คอื สบายกาย สบายใจ หรอืเป็นทกุข ์คอืไมส่บายกาย 
ไมส่บายใจ หรอืเฉยๆ คอืไมท่กุขไ์มส่ขุ เรยีกวา่ เวทนา 

ความจ าไดห้มายรู ้คอื จ ารปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อารมณท์ีเ่กดิกบัใจได ้เรยีก 
สญัญา 

เจตสกิธรรม คอื อารมณท์ีเ่กดิกบัใจ เป็นสว่นด ีเรยีก กศุล เป็นสว่นชัว่ เรยีก อกศุล 
เป็นสว่นกลางๆ ไมด่ไีมช่ัว่ เรยีก อัพยากฤต เรยีกวา่ สงัขาร 

ความรูอ้ารมณใ์นเวลาเมือ่รูม้ากระทบตา เป็นตน้ เรยีกวา่ วญิญาณ 

ขนัธ ์๕ นี ้ยน่เรยีกวา่ นามรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รวมเขา้เป็นนาม รปู
คงเป็นรปู 

ฉกักะ คอื หมวด ๖ 

คารวะ ๖ อยา่ง 

ความเอือ้เฟ้ือ ในพระพทุธเจา้ ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ์๑ ในความศกึษา ๑ ใน
ความไมป่ระมาท ๑ ในปฏสินัถาร คอืตอ้นรับปราศรัย ๑ ภกิษุควรท าคารวะ ๖ ประการนี ้

สาราณยิธรรม ๖ อยา่ง 

ธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่ความระลกึถงึ เรยีกสาราณยิธรรม ม ี๖ อยา่ง คอื 

๑.  เขา้ไปตัง้กายกรรมประกอบดว้ยเมตตา ในเพือ่นภกิษุสามเณรทัง้ตอ่หนา้และลับ
หลัง คอื ชว่ยขวนขวายกจิธรุะของเพือ่นกนัดว้ยกาย มพียาบาลภกิษุไขเ้ป็นตน้ 
ดว้ยจติเมตตา 

๒.  เขา้ไปตัง้วจกีรรมประกอบดว้ยเมตตาในเพือ่นภกิษุสามเณรทัง้ตอ่หนา้และลับ
หลัง คอื ชว่ยขวนขวายในกจิธรุะของเพือ่นกนัดว้ยวาจา เขน่กลา่วค าสัง่สอนเป็น
ตน้ ดว้ยจติเมตตา 

๓.  เขา้ไปตัง้มโนกรรมประกอบดว้ยเมตตาในเพือ่นภกิษุสามเณรทัง้ตอ่หนา้และลับ
หลัง คอืคดิแตส่ ิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กเ่พือ่นกนั 



๔.  แบง่ปันลาภทีต่นไดม้าแลว้โดยชอบธรรมใหแ้กเ่พือ่นภกิษุสามเณร ไมห่วงไว ้
บรโิภคจ าเพาะผูเ้ดยีว 

๕.  รักษาศลีบรสิทุธิเ์สมอกนักบัเพือ่นภกิษุสามเณรอืน่ๆ ไมท่ าตนใหเ้ป็นทีรั่งเกยีจ
ของผูอ้ืน่ 

๖.  มคีวามเห็นรว่มกนักบัภกิษุสามเณรอืน่ๆ ไมว่วิาทกบัใครๆ เพราะมคีวามเห็นผดิ
กนั 

ธรรม ๖ อยา่งนี ้ท าผูป้ระพฤตใิหเ้ป็นทีรั่กทีเ่คารพของผูอ้ืน่ เป็นไปเพือ่ความ
สงเคราะหก์นัและกนั เป็นไปเพือ่ความไมว่วิาทกนัและกนั เป็นไปเพือ่ความพรอ้มเพรยีง
เป็นอันหนึง่อันเดยีวกนั 

อายตนะภายใน ๖ 

ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ อนิทรยี ์๖ ก็เรยีก 

อายตนะภายนอก ๖ 

รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ คอื อารมณท์ีม่าถกูตอ้งกาย ธรรม คอือารมณเ์กดิกบั
ใจ อารมณ ์๖ ก็เรยีก 

วญิญาณ ๖ 

อาศัยรปูกระทบตา เกดิความรูข้ ึน้ เรยีก จกัขวุญิญาณ 

อาศัยเสยีงกระทบห ูเกดิความรูข้ ึน้ เรยีก โสตวญิญาณ 

อาศัยกลิน่กระทบจมกู เกดิความรูข้ ึน้ เรยีก ฆานวญิญาณ 

อาศัยรสกระทบลิน้ เกดิความรูข้ ึน้ เรยีก ชวิหาวญิญาณ 

อาศัยโผฏฐัพพะกระทบกาย เกดิความรูข้ ึน้ เรยีก กายวญิญาณ 

อาศัยธรรมเกดิกบัใจ เกดิความรูข้ ึน้ เรยีก มโนวญิญาณ 

สมัผสั ๖ 

อายตนะภายในมตีาเป็นตน้ อายตนะภายนอกมรีปูเป็นตน้ วญิญาณมจัีกขวุญิญาณ
เป็นตน้ กระทบกนัเรยีกสมัผัส มชีือ่ตามอายตนะภายใน เป็น ๖ คอื 

จักข ุ  โสต   ฆาน   ชวิหา   กาย   มโน 

เวทนา ๖ 

สมัผัสนัน้เป็นปัจจัยใหเ้กดิเวทนา เป็นสขุบา้งทกุขบ์า้ง ไมท่กุขไ์มส่ขุบา้ง มชีือ่ตาม
อายตนะภายในเป็น ๖ คอื 

จักข ุ  โสต   ฆาน   ชวิหา   กาย   มโน 

ธาต ุ๖ 

๑.  ปฐวธีาต ุคอื ธาตดุนิ 

๒.  อาโปธาต ุคอื ธาตนุ ้า 

๓.  เตโชธาต ุคอื ธาตไุฟ 

๔.  วาโยธาต ุคอื ธาตลุม 



๕.  อากาสธาต ุคอื ชอ่งวา่งมใีนกาย 

๖.  วญิญาณธาต ุคอื ความรูอ้ะไรก็ได ้

สตัตกะ คอื หมวด ๗ 

อปรหิานยิธรรม ๗ อยา่ง 

ธรรมไมเ่ป็นทีต่ัง้แหง่ความเสือ่ม เป็นไปเพือ่ความเจรญิฝ่ายเดยีว ชือ่วา่ อปรหานยิ
ธรรม ม ี๗ อยา่ง 

๑.  หม่ันประชมุกนัเนอืงนติย ์

๒.  เมือ่ประชมุก็พรอ้มเพรยีงกนัประชมุ เมือ่เลกิประชมุก็พรอ้มเพรยีงกนัเลกิ และ
พรอ้มเพรยีงกนัท ากจิทีส่งฆจ์ะตอ้งท า 

๓.  ไมบั่ญญัตสิิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไมบั่ญญัตขิึน้ ไมถ่อนสิง่ทีพ่ระองคท์รงบัญญัตไิว ้
แลว้ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบทตามทีพ่ระองคท์รงบัญญัตไิว ้

๔.  ภกิษุเหลา่ใดเป็นผูใ้หญเ่ป็นประธานในสงฆ ์เคารพนับถอืภกิษุเหลา่นัน้ เชือ่ฟัง
ถอ้ยค าของทา่น 

๕.  ไมล่อุ านาจแกค่วามอยากทีเ่กดิขึน้ 

๖.  ยนิดใีนเสนาสนะป่า 

๗.  ตัง้ใจอยูว่า่ เพือ่นภกิษุสามเณรซึง่เป็นผูม้ศีลี ซึง่ยังไมม่าสูอ่าวาส ขอใหม้า ทีม่า
แลว้ขอใหอ้ยูเ่ป็นสขุ 

ธรรม ๗ อยา่งนี ้ตัง้อยูใ่นผูใ้ด ผูนั้น้ไมม่คีวามเสือ่มเลย มแีตค่วามเจรญิฝ่ายเดยีว 

อรยิทรพัย ์๗ 

ทรัพย ์คอืคณุความดทีีม่อียูใ่นสนัดานอยา่งประเสรฐิ เรยีกอรยิทรัพย ์ม ี๗ อยา่ง คอื 

๑.  สทัธา เชือ่สิง่ทีค่วรเชือ่ 

๒.  สลี รักษา กาย วาจา ใหเ้รยีบรอ้ย 

๓.  หริ ิความละอายตอ่บาปทจุรติ 

๔.  โอตตปัปะ สะดุง้กลัวตอ่บาป 

๕.  พาหสุจัจะ ความเป็นคนเคยไดย้นิไดฟั้งมาก คอื จ าทรงธรรมและรู ้
ศลิปวทิยามาก 

๖.  จาคะ สละใหปั้นสิง่ของของตนใหแ้กค่นทีค่วรใหปั้น 

๗.  ปญัญา รอบรูส้ ิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์และไมเ่ป็นประโยชน ์

สปัปรุสิธรรม ๗ อยา่ง 

ธรรมของสตับรุษุ เรยีกวา่ สปัปรุสิธรรม ม ี๗ อยา่ง 

๑.  ธมัมญัญตุา ความเป็นผูรู้จั้กเหต ุเชน่ รูจั้กวา่ สิง่นีเ้ป็นเหตแุหง่สขุ สิง่นีเ้ป็นเหตุ
แหง่ทกุข ์

๒.  อตัถญัญตุา ความเป็นผูรู้จั้กผล เชน่รูจั้กวา่ สขุเป็นผลแหง่เหตอัุนใด ทกุขเ์ป็น
ผลแหง่เหตอุันใด 

๓.  อตัตญัญตุา ความเป็นผูรู้จั้กตนวา่ เราวา่โดยชาตติระกลู ยศศักดิส์มบัตบิรวิาร
ความรูแ้ละคณุธรรมเพยีงเทา่นี้ๆ  แลว้ประพฤตตินใหส้มควรแกท่ีเ่ป็นอยูอ่ยา่งไร 



๔.  มตัตญัญตุา ความเป็นผูรู้ป้ระมาณ ในการแสวงหาเครือ่งเลีย้งชวีติ แตโ่ดยทาง
ทีช่อบ และรูจั้กประมาณในการบรโิภคแตพ่อควร 

๕.  กาลญัญตุา ความเป็นผูรู้จั้กกาลเวลาอันสมควรในอันประกอบกจินัน้  ๆ

๖.  ปรสิญัญตุา ความเป็นผูรู้จั้กประชมุชนและกรยิาทีต่อ้งประพฤตติอ่ชมุชนนัน้ๆ 
วา่หมูน่ีเ้มือ่เขา้ไปหา จะตอ้งท ากรยิาอยา่งนี ้จะตอ้งพดูแบบนี ้เป็นตน้ 

๗.  ปคุคลปโรปรญัญตุา ความเป็นผูรู้จั้กเลอืกบคุคลวา่ ผูน้ีเ้ป็นผูด้ ีควรคบ ผูน้ีเ้ป็น
คนไมด่ ีไมค่วรคบ เป็นตน้ 

สปัปรุสิธรรมอกี ๗ อยา่ง 

๑.  สตับรุษุประกอบดว้ยธรรม ๗ ประการ คอื มศีรัทธา มคีวามละอายตอ่บาป มี
ความกลัวบาป เป็นคนไดย้นิไดฟั้งมาก เป็นคนมคีวามเพยีร เป็นคนมสีตม่ัินคง 
เป็นคนมปัีญญา 

๒.  จะปรกึษาสิง่ใดกบัใครๆ ก็ไมป่รกึษาเพือ่จะเบยีดเบยีนตนและผูอ้ืน่ 

๓.  จะคดิสิง่ใดก็ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนและผูอ้ืน่ 

๔.  จะพดูสิง่ใดก็พดูเพือ่ไมเ่บยีดเบยีนตนและผูอ้ืน่ 

๕.  จะท าสิง่ใดก็ไมท่ าเพือ่เบยีดเบยีนตนและผูอ้ืน่ 

๖.  มคีวามเห็นชอบ มเีห็นวา่ ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ เป็นตน้ 

๗.  ใหท้านโดยเคารพ คอืเอือ้เฟ้ือแกข่องทีต่ัวเองให ้และผูรั้บทานนัน้ ไมท่ าอาการ
ดจุทิง้เสยี 

โพชฌงค ์๗ 

๑.  สต ิความระลกึได ้

๒.  ธมัมวจิยะ ความสอดสอ่งธรรม 

๓.  วริยิะ ความเพยีร 

๔.  ปีต ิความอิม่ใจ 

๕.  ปสัสทัธ ิความสงบใจและอารมณ ์

๖.  สมาธ ิความตัง้ใจม่ัน 

๗.  อเุปกขา ความวางเฉย 

เรยีกตามประเภทวา่ สตสิมัโพชฌงคไ์ปโดยล าดับจนถงึอเุปกขาสมัโพชฌงค ์

อฏัฐกะ คอื หมวด ๘ 

โลกธรรม ๘ 

ธรรมทีค่รอบง าสตัวโ์ลกอยู ่และสตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามธรรมนัน้ เรยีกวา่โลกธรรม 
โลกธรรมนัน้ม ี๘ อยา่ง คอื มลีาภ ๑ ไมม่ลีาภ ๑ มยีศ ๑ ไมม่ยีศ ๑ นนิทา ๑ สรรเสรญิ ๑ 
สขุ ๑ ทกุข ์๑ 

ในโลกธรรม ๘ ประการนี ้อยา่งใดอยา่งหนึง่เกดิขึน้ ควรพจิารณาวา่ สิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้
แกเ่รา ก็แตว่า่มันไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรรูต้ามทีเ่ป็นจรงิ อยา่
ใหมั้นครอบง าจติได ้คอือยา่ยนิดใีนสว่นทีป่รารถนา อยา่ยนิรา้ยในสว่นทีไ่มป่รารถนา 



ลกัษณะตดัสนิธรรมวนิยั ๘ ประการ 

ธรรมเหลา่ใดเป็นไปเพือ่ความก าหนัดยอ้มใจ ๑ 

เป็นไปเพือ่ความประกอบทกุข ์๑ 

เป็นไปเพือ่ความสละกองกเิลส ๑ 

เป็นไปเพือ่ความอยากใหญ ่๑ 

เป็นไปเพือ่ความไมส่นัโดษยนิดดีว้ยของมอียู ่คอื มนีีแ่ลว้อยากไดน่ั้น ๑ 

เป็นไปเพือ่ความคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ ๑ 

เป็นไปเพือ่ความเกยีจครา้น ๑ 

เป็นไปเพือ่ความเลีย้งยาก ๑ 

ธรรมเหลา่นีพ้งึรูว้า่ ไมใ่ชธ่รรม ไมใ่ชว่นัิย ไมใ่ชค่ าสัง่สอนของพระศาสดา 

ธรรมเหลา่ใดเป็นไปเพือ่ความคลายก าหนัด ๑ 

เป็นไปเพือ่ความปราศจากทกุข ์๑ 

เป็นไปเพือ่ความไมส่ะสมกองกเิลส ๑ 

เป็นไปเพือ่ความอยากอันนอ้ย ๑ 

เป็นไปเพือ่ความสนัโดษยนิดดีว้ยของมอียู ่๑ 

เป็นไปเพือ่ความสงัดจากหมู ่๑ 

เป็นไปเพือ่ความเพยีร ๑ 

เป็นไปเพือ่ความเลีย้งงา่ย ๑ 

ธรรมเหลา่นีพ้งึรูว้า่ เป็นธรรม เป็นวนัิย เป็นค าสัง่สอนของพระศาสดา 

มรรคมอีงค ์๘ 

๑.  สมัมาทฏิฐ ิปัญญาอันเห็นชอบ คอืเห็น อรยิสจั ๔ 

๒.  สมัมาสงักปัปะ ด ารชิอบ คอื ด ารจิะออกจากกาม ๑ ด ารใินอันไมพ่ยาบาท ๑ 
ด ารใินอันไมเ่บยีดเบยีน ๑ 

๓.  สมัมาวาจา เจรจาชอบ คอืเวน้จากวจทีจุรติ ๔ 

๔.  สมัมากมัมนัตะ ท าการงานชอบ คอืเวน้จากกายทจุรติ ๓ 

๕.  สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ คอืเวน้จากความเลีย้งชวีติโดยทางทีผ่ดิ 

๖.  สมัมาวายามะ เพยีรชอบ คอืเพยีรในที ่๔ สถาน 

๗.  สมัมาสต ิระลกึชอบ คอืระลกึในสตปัิฏฐานทัง้ ๔ 

๘.  สมัมาสมาธ ิตัง้ใจไวช้อบ คอืเจรญิฌานทัง้ ๔ 

ในองคม์รรคทัง้ ๘ นัน้ เห็นชอบ ด ารชิอบ สงเคราะหเ์ขา้ในปญัญาสกิขา  

วาจาชอบ การงานชอบ เลีย้งชพีชอบ สงเคราะหเ์ขา้ในสลีสกิขา  

เพยีรชอบ ระลกึชอบ ตัง้ใจไวช้อบ สงเคราะหเ์ขา้ในจติตสกิขา 

 

 



นวกะ คอื หมวด ๙ 

มละ คอื มลทนิ ๙ อยา่ง 

โกรธ ๑ ลบหลูค่ณุทา่น ๑ รษิยา ๑ ตระหนี ่๑ มายา ๑ มักอวด ๑ พดูปด ๑ มคีวาม
ปรารถนาลามก ๑ เห็นผดิ ๑ 

ทสกะ คอื หมวด ๑๐ 

อกศุลกรรมบถ ๑๐ 

จัดเป็นกายกรรม คอืท าดว้ยกาย ๓ อยา่ง 

๑.  ปาณาตบิาต ท าชวีติสตัวใ์หต้กลว่ง คอืฆา่สตัว ์

๒.  อทนินาทาน ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้ดว้ยอาการแหง่ขโมย 

๓.  กาเมส ุมจิฉาจาร ประพฤตผิดิในกาม 

จัดเป็นวจกีรรม คอืท าดว้ยวาจา ๔ อยา่ง 

๔.  มสุาวาท พดูเท็จ 

๕.  ปิสณุาวาจา พดูสอ่เสยีด 

๖.  ผรสุวาจา พดูค าหยาบ 

๗.  สมัผปัปลาปะ พดูเพอ้เจอ้ 

จัดเป็นมโนกรรม คอืท าดว้ยใจ ๓ อยา่ง 

๘.  อภชิฌา โลภอยากไดข้องเขา 

๙.  พยาบาท ปองรา้ยเขา 

๑๐. มจิฉาทฏิฐ ิเห็นผดิจากคลองธรรม 

กรรม ๑๐ อยา่งนี ้เป็นทางบาป ไมค่วรด าเนนิ 

กศุลกรรมบถ ๑๐ 

จัดเป็นกายกรรม ๓ อยา่ง 

๑.  ปาณาตปิาตา เวรมณ ีเวน้จากท าชวีติสตัวใ์หต้กลว่ง  

๒.  อทนินาทานา เวรมณ ีเวน้จากถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้ดว้ยอาการ
แหง่ขโมย 

๓.  กาเมส ุมจิฉาจารา เวรมณ ีเวน้จากประพฤตผิดิในกาม 

จัดเป็นวจกีรรม คอืท าดว้ยวาจา ๔ อยา่ง 

๔.  มสุาวาทา เวรมณ ีเวน้จากพดูเท็จ 

๕.  ปิสณุาย วาจาย เวรมณ ีเวน้จากพดูสอ่เสยีด 

๖.  ผรสุาย วาจาย เวรมณ ีเวน้จากพดูค าหยาบ 

๗.  สมัผปัปลาปา เวรมณี เวน้จากพดูเพอ้เจอ้ 

จัดเป็นมโนกรรม คอืท าดว้ยใจ ๓ อยา่ง 

๘.  อภชิฌา ไมโ่ลภอยากไดข้องเขา 

๙.  พยาบาท ไมพ่ยาบาทปองรา้ยเขา 



๑๐. มจิฉาทฏิฐ ิเห็นชอบตามคลองธรรม 

กรรม ๑๐ อยา่งนี ้เป็นทางบญุ ควรด าเนนิ 

บญุกริยิาวตัถ ุ๑๐ อยา่ง 

๑.  ทานมยั บญุส าเร็จดว้ยการบรจิาคทาน 

๒.  สลีมยั บญุส าเร็จดว้ยการรักษาศลี 

๓.  ภาวนามยั บญุส าเร็จดว้ยการเจรญิภาวนา 

๔.  อปจายนมยั บญุส าเร็จดว้ยการประพฤตถิอ่มตนแกผู่ใ้หญ ่

๕.  เวยยาวจัจมยั บญุส าเร็จดว้ยการชว่ยขวนขวายในกจิทีช่อบ 

๖.  ปตัตทิานมยั บญุส าเร็จดว้ยการใหส้ว่นบญุ 

๗.  ปตัตานุโมทนามยั บญุส าเร็จดว้ยการอนุโมทนาสว่นบญุ 

๘.  ธมัมสัสวนมยั บญุส าเร็จดว้ยการฟังธรรม 

๙.  ธมัมเทสนามยั บญุส าเร็จดว้ยการแสดงธรรม 

๑๐. ทฏิฐชุุกมัม ์การท าความเห็นใหต้รง 

ธรรมทีบ่รรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ ๑๐ อยา่ง 

๑.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ บัดนีเ้รามเีพศตา่งจากคฤหัสถแ์ลว้ อาการกริยิา
ใดๆ ของสมณะ เราตอ้งท าอาการกริยิานัน้  ๆ

๒.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ ความเลีย้งชพีของเราเนือ่งดว้ยผูอ้ืน่ เราควรท า
ตัวใหเ้ขาเลีย้งงา่ย 

๓.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ อาการ กาย วาจาอยา่งอืน่ทีเ่ราจะตอ้งท าใหด้ี
ขึน้ไปกวา่นียั้งมอียูอ่กี ไมใ่ชเ่พยีงเทา่นี ้

๔.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ ตัวของเราเองตเิตยีนตัวของเราเองโดยศลีได ้
หรอืไม ่

๕.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ ตเิตยีนเราโดยศลีไดห้รอืไม ่

๖.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ เราจะตอ้งพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทัง้นัน้ 

๗.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ เรามกีรรมเป็นของตัว เราท าดจัีกไดด้ ีท าชัว่จัก
ไดช้ัว่ 

๘.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ วันคนืลว่งไปๆ บัดนีเ้ราท าอะไรอยู ่

๙.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ เรายนิดทีีส่งัดหรอืไม ่

๑๐.  บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ คณุวเิศษของเรามอียูห่รอืไม ่ทีจ่ะใหเ้ราเป็นผู ้
ไมเ่กอ้เขนิในเวลาเพือ่นบรรพชติถามในกาลภายหลัง 

นาถกรณธรรม คอื ธรรมท าทีพ่ ึง่ ๑๐ อยา่ง 

๑.  ศลี รักษากายวาจาใหเ้รยีบรอ้ย 

๒.  พาหสุจัจะ ความเป็นผูไ้ดส้ดับตรับฟังมาก 

๓.  กลัยาณมติตตา ความเป็นผูม้เีพือ่นดงีาม 

๔.  โสวจสัสตา ความเป็นผูว้า่งา่ยสอนงา่ย 



๕.  กงิกรณีเยส ุทกัขตา ความขยันชว่ยเอาใจใสใ่นกจิธรุะของเพือ่นภกิษุสามเณร 

๖.  ธมักามตา ความใครใ่นธรรมทีช่อบ 

๗.  วริยิะ เพยีรเพือ่จะละความชัว่ ประพฤตคิวามด ี

๘.  สนัโดษ ยนิดดีว้ยผา้นุ่งผา้หม่ อาหาร ทีน่อนทีน่ั่งและยา ตามมตีามได ้

๙.  สต ิจ าการทีไ่ดท้ าและค าทีพ่ดูแลว้แมน้านได ้

๑๐.  ปญัญา รอบรูใ้นกองสงัขารตามเป็นจรงิอยา่งไร 

กถาวตัถคุอืถอ้ยค าทีค่วรพดู ๑๐ อยา่ง 

๑.  อปัปิจฉกถา ถอ้ยค าทีช่ดัน าใหม้คีวามปรารถนานอ้ย 

๒.  สนัตฏุฐกิถา ถอ้ยค าทีช่กัน าใหม้สีนัโดษ ยนิดดีว้ยปัจจัยตามมตีามได ้

๓.  ปวเิวกกถา ถอ้ยค าทีช่กัน าใหส้งัดกายสงัดใจ 

๔.  อสงัสคัคกถา ถอ้ยค าทีช่กัน าไมใ่หร้ะคนดว้ยหมู ่

๕.  วริยิารมัภกถา ถอ้ยค าทีช่กัน าใหป้รารภความเพยีร 

๖.  สลีกถา ถอ้ยค าทีช่ดัน าใหต้ัง้อยูใ่นศลี 

๗.  สมาธกิถา ถอ้ยค าทีช่กัน าใหท้ าใจใหส้งบ 

๘.  ปญัญากถา ถอ้ยค าทีช่กัน าใหเ้กดิปัญญา 

๙.  วมิตุตกิถา ถอ้ยค าทีช่กัน าใหท้ าใจใหพ้น้จากกเิลส 

๑๐.  วมิตุตญิาณทสัสนกถา ถอ้ยค าทีช่กัน าใหเ้กดิความรูค้วามเห็นในความทีใ่จ
พน้จากกเิลส 

อนุสสต ิคอื อารมณค์วรระลกึ ๑๐ ประการ 

๑.  พทุธานุสสต ิระลกึถงึคณุของพระพทุธเจา้ 

๒.  ธมัมานุสสต ิระลกึถงึคณุของพระธรรม 

๓.  สงัฆานุสสต ิระลกึถงึคณุของพระสงฆ ์

๔.  สลีานุสสต ิระลกึถงึศลีของตน 

๕.  จาคานุสสต ิระลกึถงึทานทีต่นบรจิาคแลว้ 

๖.  เทวตานุสสต ิระลกึถงึคณุทีท่ าบคุคลใหเ้ป็นเทวดา 

๗.  มรณสัสต ิระลกึถงึความตายทีจ่ะมาถงึตน 

๘.  กายคตาสต ิระลกึทั่วไปในกาย ใหเ้ห็นวา่ ไมง่าม น่าเกลยีด โสโครก 

๙.  อานาปานสต ิตัง้สตกิ าหนดลมหายใจเขา้ออก 

๑๐. อปุสมานุสสต ิระลกึถงึพระคณุพระนพิพาน ซึง่เป็นทีร่ะงับกเิลสและกองทกุข ์

ปกณิณกะ คอื หมวดเบ็ดเตล็ด 

อปุกเิลส คอื โทษเครือ่งเศรา้หมอง ๑๖ อยา่ง 

๑.  อภชิฌาวสิมโลภะ ละโมบไมส่ม ่าเสมอ 

๒.  โทสะ รา้ยกาจ 

๓.  โกธะ โกรธ 



๔.  อปุนาหะ ผกูโกรธไว ้

๕.  มกัขะ ลบหลูค่ณุทา่น 

๖.  ปลาสะ ตเีสมอ คอืยกตัว 

๗.  อสิสา รษิยา คอืเห็นเขาไดด้ ีทนอยูไ่มไ่ด ้

๘.  มจัฉรยิะ ตระหนี ่

๙.  มายา มารยา คอืเจา้เลห่ ์

๑๐. สาเถยยะ โออ้วด 

๑๑. ถมัภะ หัวดือ้ 

๑๒. สารมัภะ แขง่ด ี

๑๓.  มานะ ถอืตัว 

๑๔.  อตมิานะ ดหูมิน่ทา่น 

๑๕.  มทะ มัวเมา 

๑๖.  ปมาทะ เลนิเลอ่ 

โพธปิกัขยิธรรม ๑๗ ประการ 

สตปัิฏฐาน ๔ 

สมัมัปปธาน ๔ 

อทิธบิาท ๔ 

อนิทรยี ์๕ 

พละ ๕ 

โพชฌงค ์๗ 

มรรคมอีงค ์๘ 

คหิปิฏบิตั ิ

จตกุกะ 

กรรมกเิลส คอื กรรมเครือ่งเศรา้หมอง ๔ อยา่ง 

๑.  ปาณาตบิาต ท าชวีติสตัวใ์หต้กลว่ง 

๒.  อทนินาทาน ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้ดว้ยอาการแหง่ขโมย 

๓.  กาเมส ุมจิฉาจาร ประพฤตผิดิในกาม 

๔.  มสุาวาท พดูเท็จ 

กรรม ๔ อยา่งนี ้นักปราชญไ์มส่รรเสรญิเลย 

อบายมขุ คอื เหตเุครือ่งฉบิหาย ๔ อยา่ง 

๑.  ความเป็นนักเลงหญงิ 

๒.  ความเป็นนักเลงสรุา 

๓.  ความเป็นนักเลงเลน่การพนัน 

๔.  ความคบคนชัว่เป็นมติร 



โทษ ๔ ประการนีไ้มค่วรประกอบ 

ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน ์คอื ประโยชนใ์นปจัจบุนั ๔ อยา่ง 

๑.  อฏุฐานสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยความหม่ันในการประกอบกจิเครือ่งเลีย้งชวีติก็ด ี
ในการศกึษาเลา่เรยีนก็ด ีในการท าธรุะหนา้ทีข่องตนก็ด ี

๒.  อารกัขสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยการรักษา คอืรักษาทรัพยท์ีแ่สวงหามาไดด้ว้ย
ความหม่ัน ไมใ่หเ้ป็นอันตรายก็ด ีรักษาการงานของตัว ไมใ่หเ้สือ่มเสยีไปก็ด ี

๓.  กลัยาณมติตตา ความมเีพือ่นเป็นคนดไีมค่บคนชัว่ 

๔.  สมชวีติา ความเลีย้งชวีติตามสมควรแกก่ าลังทรัพยท์ีห่าได ้ไมใ่หฝื้ดเคอืงนัก 
ไมใ่หฟ้มูฟายนัก 

สมัปรายกิตัถประโยชน ์คอื ประโยชนภ์ายหนา้ ๔ อยา่ง 

๑.  สทัธาสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยศรัทธา คอืเชือ่สิง่ทีค่วรเชือ่ เชน่เชือ่วา่ ท าดไีดด้ ี
ท าชัว่ไดช้ัว่เป็นตน้ 

๒.  สลีสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยศลี คอืรักษากายวาจาเรยีบรอ้ยด ีไมม่โีทษ 

๓.  จาคสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยการบรจิาคทาน เป็นการเฉลีย่สขุใหแ้กผู่อ้ืน่ 

๔.  ปญัญาสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยปัญญา รจัูก บาป บญุ คณุ โทษ ประโยชน ์มใิช่

ประโยชน ์เป็นตน้ 

มติตปฏริปู คอื คนเทยีมมติร ๔ จ าพวก 

๑.  คนปอกลอก 

๒.  คนดแีตพ่ดู 

๓.  คนหัวประจบ 

๔.  คนชกัชวนในทางฉบิหาย 

คน ๔ จ าพวกนี ้ไมใ่ชม่ติร เป็นแตค่นเทยีมมติร ไมค่วรคบ 
 

๑.  คนปอกลอก มลีักษณะ ๔ 

๑. คดิเอาแตไ่ดฝ่้ายเดยีว 

๒. เสยีใหน้อ้ยคดิเอาใหไ้ดม้าก 

๓. เมือ่มภีัยแกต่ัว จงึรับเอากจิของเพือ่น 

๔. คบเพือ่นเพราะเห็นแกป่ระโยชนข์องตัว 

๒.  คนดแีตพ่ดู มลีักษณะ ๔ 

๑. เก็บเอาของลว่งแลว้มาปราศรัย 

๒. อา้งเอาของทียั่งไมม่มีาปราศรัย 

๓. สงเคราะหด์ว้ยสิง่หาประโยชนม์ไิด ้

๔. ออกปากพึง่มไิด ้

๓.  คนหัวประจบ มลีักษณะ ๔ 

๑. จะท าชัว่ก็คลอ้ยตาม 



๒. จะท าดกี็คลอ้ยตาม 

๓. ตอ่หนา้วา่สรรเสรญิ 

๔. ลับหลังตัง้นนิทา 

๔.  คนชกัน าในทางฉบิหาย มลีักษณะ ๔ 

๑. ชกัชวนดืม่น ้าเมา 

๒. ชกัชวนเทีย่วกลางคนื 

๓. ชกัชวนใหมั้วเมาในการเลน่ 

๔. ชกัชวนเลน่การพนัน 

มติรแท ้๔ จ าพวก 

๑.  มติรมอีปุการะ 

๒.  มติรรว่มทกุขร์ว่มสขุ 

๓.  มติรแนะน าประโยชน ์

๔.  มติรมคีวามรักใคร ่

มติร ๔ จ าพวกนีเ้ป็นมติรแท ้ควรคบ 

  

๑.  มติรมอีปุการะ มลีักษณะ ๔ 

๑. ป้องกนัเพือ่นผูป้ระมาทแลว้ 

๒. ป้องกนัทรัพยส์มบัตขิองเพือ่นผูป้ระมาทแลว้ 

๓. เมือ่มภีัย เป็นทีพ่ึง่พ านักได ้

๔. เมือ่มธีรุะ ชว่ยออกทรัพยใ์หเ้กนิกวา่ทีอ่อกปาก 

๒.  มติรรว่มทกุขร์ว่มสขุ มลีักษณะ ๔ 

๑. ขยายความลับของตนแกเ่พือ่น 

๒. ปิดความลับของเพือ่นไมใ่หแ้พรง่พราย 

๓. ไมล่ะทิง้ในยามวบิัต ิ

๔. แมช้วีติก็อาจสละแทนได ้

๓.  มติรแนะน าประโยชน ์มลีักษณะ ๔ 

๑. หา้มไมใ่หท้ าความชัว่ 

๒. แนะน าใหต้ัง้อยูใ่นความด ี

๓. ใหฟั้งสิง่ทียั่งไมเ่คยฟัง 

๔. บอกทางสวรรคใ์ห ้

๔.  มติรมคีวามรักใคร ่มลีักษณะ ๔ 

๑. ทกุข ์ๆ ดว้ย 

๒. สขุ ๆ ดว้ย 

๓. โตเ้ถยีงคนอืน่ทีต่เิตยีนเพือ่น 

๔. รับรองคนทีพ่ดูสรรเสรญิเพือ่น 



สงัคหวตัถ ุ๔ อยา่ง 

๑.  ทาน ใหปั้นสิง่ของ ๆ ตนแกผู่อ้ืน่ทีค่วรใหปั้น 

๒.  ปิยวาจา เจรจาวาจาทีอ่อ่นหวาน 

๓.  อตัถจรยิา ประพฤตสิิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ 

๔.  สมานตัตตา ความเป็นคนมตีนเสมอไมถ่อืตัว 

คณุทัง้ ๔ อยา่งนี ้เป็นเครือ่งยดึเหนีย่วของผูอ้ืน่ไวไ้ด ้

สขุของคฤหสัถ ์๔ อยา่ง 

๑.  สขุเกดิแตค่วามมทีรัพย ์

๒.  สขุเกดิแตก่ารจา่ยทรัพยบ์รโิภค 

๓.  สขุเกดิแตค่วามไมต่อ้งเป็นหนี ้

๔.  สขุเกดิแตป่ระกอบการงานทีป่ราศจากโทษ 

ความปรารถนาของบคุคลในโลกทีไ่ดส้มหมายดว้ยยาก ๔ อยา่ง 

๑.  ขอสมบัตจิงเกดิแกเ่ราโดยทางชอบ 

๒.  ขอยศจงเกดิแกเ่รากบัญาตพิวกพอ้ง 

๓.  ขอเราจงรักษาอายใุหย้นืนาน 

๔.  เมือ่สิน้ชวีติแลว้ ขอเราจงไปบังเกดิในสวรรค ์

ธรรมเป็นเหตใุหส้มหมายมอียู ่๔ อยา่ง 

๑.  สทัธาสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยศรัทธา 

๒.  สลีสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยศลี 

๓.  จาคสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยบรจิาคทาน 

๔.  ปญัญาสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยปัญญา 

ตระกลูอนัม ัน่คงจะต ัง้อยูน่านไมไ่ดเ้พราะสถาน ๔ 

๑.  ไมแ่สวงหาพัสดทุีห่ายแลว้ 

๒.  ไมบ่รูณะพัสดทุีค่ร า่ครา่ 

๓.  ไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภคสมบัต ิ

๔.  ตัง้สตรใีหบ้รุษุทศุลีใหเ้ป็นแมเ่รอืนพอ่เรอืน 

ผูห้วังจะด ารงตระกลูควรเวน้สถาน ๔ ประการนีเ้สยี 

ธรรมของฆราวาส ๔ 

๑.  สจัจะ สตัยซ์ือ่แกก่นั 

๒.  ทมะ รูจั้กขม่จติของตน 

๓.  ขนัต ิอดทน 

๔.  จาคะ สละใหปั้นสิง่ของของตนแกผู่อ้ืน่ทีค่วรใหปั้น 



ปญัจกะ 

ประโยชนเ์กดิแตก่ารถอืโภคทรพัย ์๕ อยา่ง 
แสวงหาโภคทรพัยไ์ดใ้นทางทีช่อบแลว้ 

๑.  เลีย้งตัว มารดา บดิา บตุร ภรรยา บา่วไพร ่ใหเ้ป็นสขุ 

๒.  เลีย้งเพือ่นฝงูใหเ้ป็นสขุ 

๓.  บ าบัดอันตรายทีเ่กดิแตเ่หตตุา่ง  ๆ

๔.  ท าพล ี๕ อยา่ง คอื 

ก.   ญาตพิล ีสงเคราะหญ์าต ิ 

ข.   อตถิพิล ีตอ้นรับแขก  

ค.   ปพุพเปตพล ีท าบญุอทุศิใหผู้ต้าย  

ง.  ราชพล ีถวายเป็นหลวง มภีาษีอากร เป็นตน้ 

จ.   เทวตาพล ีท าบญุอทุศิใหเ้ทวดา  

 

ศลี ๕ 

๑.  ปาณาตปิาตา เวรมณ ีเวน้จากท าชวีติสตัวใ์หต้กลว่งไป 

๒.  อทนินาทานา เวรมณ ีเวน้จากถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้ดว้ยอาการ
แหง่ขโมย 

๓.  กาเมส ุมจิฉาจารา เวรมณ ีเวน้จากประพฤตผิดิในกาม 

๔.  มสุาวาทา เวรมณ ีเวน้จากพดูเท็จ 

๕.  สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณ ีเวน้จากดืม่น ้าเมา คอืสรุาเมรัย อันเป็น
ทีต่ัง้แหง่ความประมาท 

ศลี ๕ ประการนี ้คฤหัสถค์วรรักษาเป็นนติย ์

มจิฉาวณชิชา คอืการคา้ขายไมช่อบธรรม ๕ อยา่ง 

๑.  คา้ขายเครือ่งประหาร 

๒.  คา้ขายมนุษย ์

๓.  คา้ขายสตัวเ์ป็น ส าหรับฆา่เพือ่เป็นอาหาร 

๔.  คา้ขายน ้าเมา 

๕.  คา้ขายยาพษิ 

การคา้ขาย ๕ อยา่งนี ้เป็นขอ้หา้มอบุาสกไมใ่หป้ระกอบ 

สมบตัขิองอบุาสก ๕ ประการ 

๑.  ประกอบดว้ยศรัทธา 

๒.  มศีลีบรสิทุธิ ์

๓.  ไมถ่อืมงคลตืน่ขา่ว คอืเชือ่กรรม ไมเ่ชือ่มงคล 

๔.  ไมแ่สวงหาเขตบญุนอกพทุธศาสนา 



๕.  บ าเพ็ญบญุแตใ่นพทุธศาสนา 

อบุาสกพึง่ตัง้อยูใ่นสมบัต ิ๕ ประการ และเวน้จากสมบัต ิ๕ ประการ ซึง่วปิรติจาก
สมบัตนัิน้ 

ฉกักะ 

ทศิ ๖ 

๑. ปรุตัถมิทสิ คอืทศิเบือ้งหนา้ มารดา บดิา 

๒. ทกัขณิทสิ คอืทศิเบือ้งขวา อาจารย ์

๓. ปจัฉมิทสิ คอืทศิเบือ้งหลัง บตุร ภรรยา 

๔. อตุตรทสิ คอืทศิเบือ้งซา้ย มติร 

๕. เหฏฐมิทสิ คอืทศิเบือ้งต า่ บา่ว 

๖. อปุรมิทสิ คอืทศิเบือ้งบน สมณพราหมณ ์

 

๑. ปรัุตถมิทสิ คอืทศิเบือ้งหนา้ มารดา บดิา บตุรพงึบ ารงุดว้ยสถาน ๕ 

๑. ทา่นไดเ้ลีย้งมาแลว้เลีย้งทา่นตอบ 

๒. ท ากจิของทา่น 

๓. ด ารงวงศส์กลุ 

๔. ประพฤตตินใหเ้ป็นคนควรรับทรัพยม์รดก 

๕. เมือ่ทา่นลว่งลับไปแลว้ ท าบญุอทุศิใหท้า่น 

มารดาบดิาไดรั้บบ ารงุฉะนีแ้ลว้ ยอ่มอนุเคราะหบ์ตุรดว้ยสถาน ๕ 

๑. หา้มไมใ่หท้ าความชัว่ 

๒. ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี

๓. ใหศ้กึษาศลิปวทิยา 

๔. หาภรรยาทีส่มควรให ้

๕. มอบทรัพยใ์หใ้นสมัย 

๒.  ทักขณิทสิ คอืทศิเบือ้งขวา อาจารย ์ศษิยพ์งึบ ารงุดว้ยสถาน ๕ 

๑. ดว้ยลกุขึน้ยนืรับ 

๒. ดว้ยเขา้ไปยนืคอยรับใช ้

๓. ดว้ยเชือ่ฟัง 

๔. ดว้ยอปัุฏฐาก 

๕. ดว้ยศลิปวทิยาโดยเคารพ 

อาจารยไ์ดรั้บบ ารงุฉะนีแ้ลว้ ยอ่มอนุเคราะหศ์ษิยด์ว้ยสถาน ๕ 

๑. แนะน าด ี

๒. ใหเ้รยีนด ี

๓. บอกศลิปใหส้ิน้เชงิ ไมปิ่ดบังอ าพราง 

๔. ยกยอ่งใหป้รากฏในเพือ่นฝงู 



๕. ท าความป้องกนัในทศิทัง้หลาย (คอืจะไปทศิไหนก็ไมอ่ดอยาก) 

๓.  ปัจฉมิทสิ คอืทศิเบือ้งหลัง ภรรยา สามพีงึบ ารงุดว้ยสถาน ๕ 

๑. ดว้ยยกยอ่งนับถอืวา่เป็นภรรยา 

๒. ดว้ยไมด่หูมิน่ 

๓. ดว้ยไมป่ระพฤตลิว่งใจ 

๔. ดว้ยมอบความเป็นใหญใ่ห ้

๕. ดว้ยใหเ้ครือ่งแตง่ตัว 

ภรรยาไดรั้บบ ารงุฉะนีแ้ลว้ ยอ่มอนุเคราะหส์ามดีว้ยสถาน ๕ 

๑. จัดการงานด ี

๒. สงเคราะหค์นขา้งเคยีงของผัวด ี

๓. ไมป่ระพฤตลิว่งใจผัว 

๔. รักษาทรัพยท์ีผั่วหามาไดไ้ว ้

๕. ขยันไมเ่กยีจครา้นในกจิการทัง้ปวง 

๔.  อตุตรทสิ คอืทศิเบือ้งซา้ย มติร กลุบตุรพงึบ ารงุดว้ยสถาน ๕ 

๑. ดว้ยใหปั้น 

๒. ดว้ยเจรจาถอ้ยค าไพเราะ 

๓. ดว้ยประพฤตปิระโยชน ์

๔. ดว้ยความเป็นผูม้ตีนเสมอ 

๕. ดว้ยไมแ่กลง้กลา่วใหค้ลาดจากความเป็นจรงิ 

มติรไดรั้บบ ารงุฉะนีแ้ลว้ ยอ่มอนุเคราะหก์ลุบตุรดว้ยสถาน ๕ 

๑. รักษามติรผูป้ระมาทแลว้ 

๒. รักษาทรัพยข์องมติรผูป้ระมาทแลว้ 

๓. เมือ่มภีัยเอาเป็นทีพ่ึง่พ านักได ้

๔. ไมล่ะทิง้ในยามวบิัต ิ

๕. นับถอืตลอดถงึวงศม์ติร 

๕.   เหฏฐมิทสิ คอืทศิเบือ้งต า่ บา่ว นายพงึบ ารงุดว้ยสถาน ๕ 

๑. ดว้ยจัดการงานใหท้ าตามสมควรแกก่ าลัง 

๒. ดว้ยใหอ้าหารและรางวัล 

๓. ดว้ยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บป่วย 

๔. ดว้ยแจกของมรีสแปลกประหลาดใหก้นิ 

๕. ดว้ยปลอ่ยใหส้มัย 

บา่วไดรั้บบ ารงุฉะนีแ้ลว้ ยอ่มอนุเคราะหน์ายดว้ยสถาน ๕ 

๑. ลกุขึน้ท าการงานกอ่นนาย 

๒. เลกิการงานทหีลังนาย 

๓. ถอืเอาแตข่องทีน่ายให ้

๔. ท าการงานใหด้ขี ึน้ 



๕. น าคณุของนายไปสรรเสรญิในทีนั่น้ๆ 

๖.  อปุรมิทสิ คอืทศิเบือ้งบน สมณพราหมณ ์กลุบตุรพงึบ ารงุดว้ยสถาน ๕ 

๑. ดว้ยกายกรรม คอืท าอะไรๆ ประกอบดว้ยเมตตา 

๒. ดว้ยวจกีรรม คอืพดูอะไรๆ ประกอบดว้ยเมตตา 

๓. ดว้ยมโนกรรม คอืคดิอะไรๆ ประกอบดว้ยเมตตา 

๔. ดว้ยความเป็นผูไ้มปิ่ดประต ูคอืมไิดห้า้มเขา้บา้นเรอืน 

๕. ดว้ยใหอ้ามสิทาน 

สมณพราหมณไ์ดรั้บบ ารงุฉะนีแ้ลว้ ยอ่มอนุเคราะหก์ลุบตุรดว้ยสถาน ๖ 

๑. หา้มไมใ่หก้ระท าความชัว่ 

๒. ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี

๓. อนุเคราะหด์ว้ยน ้าใจอันงาม 

๔. ใหไ้ดฟั้งสิง่ทียั่งไมเ่คยฟัง 

๕. ท าสิง่ทีเ่คยฟังแลว้ใหแ้จม่ 

๖. บอกทางสวรรคใ์ห ้

อบายมขุ คอืเหตเุครือ่งฉบิหาย ๖ 

๑.  ดืม่น ้าเมา 

๒.  เทีย่วกลางคนื 

๓.  เทีย่วดกูารเลน่ 

๔.  เลน่การพนัน 

๕.  คบคนชัว่เป็นมติร 

๖.  เกยีจครา้นท าการงาน 

๑.   ดืม่น ้าเมา มโีทษ ๖ 

๑. เสยีทรัพย ์

๒. กอ่การทะเลาะววิาท 

๓. เกดิโรค 

๔. ตอ้งตเิตยีน 

๕. ไมรู่จั้กอาย 

๖. ทอนก าลังปัญญา 

๒.  เทีย่วกลางคนื มโีทษ ๖ 

๑. ชือ่วา่ไมรั่กษาตัว 

๒. ชือ่วา่ไมรั่กษาลกูเมยี 

๓. ชือ่วา่ไมรั่กษาทรัพยส์มบัต ิ

๔. เป็นทีร่ะแวงของคนทัง้หลาย 

๕. มักถกูใสค่วาม 

๖. ไดค้วามล าบากมาก 



๓.  เทีย่วดกูารเลน่ มโีทษตามวัตถทุีไ่ปด ู๖ 

๑. ร าทีไ่หนไปทีน่ั่น 

๒. ขบัรอ้งทีไ่หนไปทีน่ั่น 

๓. ดดีสตีเีป่าทีไ่หนไปทีน่ั่น 

๔. เสภาทีไ่หนไปทีน่ั่น 

๕. เพลงทีไ่หนไปทีน่ั่น 

๖. เถดิเทงิทีไ่หนไปทีน่ั่น 

๔.   เลน่การพนัน มโีทษ ๖ 

๑. เมือ่ชนะยอ่มกอ่เวร 

๒. เมือ่แพย้อ่มเสยีดายทรัพยท์ีเ่สยีไป 

๓. ทรัพยย์อ่มฉบิหาย 

๔. ไมม่ใีครเชือ่ถอืถอ้ยค า 

๕. เป็นทีห่มิน่ประมาทของเพือ่น 

๖. ไมม่ใีครประสงคจ์ะแตง่งานดว้ย 

๕.   คบคนชัว่เป็นมติร มโีทษตามบคุคลทีค่บ ๖ 

๑. น าใหเ้ป็นนักเลงการพนัน 

๒. น าใหเ้ป็นนักเลงเจา้ชู ้

๓. น าใหเ้ป็นนักเลงเหลา้ 

๔. น าใหเ้ป็นคนลวงเขาดว้ยของปลอม 

๕. น าใหเ้ป็นคนลวงเขาซึง่หนา้ 

๖. น าใหเ้ป็นคนหัวไม ้

๖.  เกยีจครา้นการท างาน มโีทษ ๖ 

๑. มักอา้งวา่ หนาวนัก แลว้ไมท่ าการงาน 

๒. มักอา้งวา่ รอ้นนัก แลว้ไมท่ าการงาน 

๓. มักอา้งวา่ เวลาเย็นแลว้ แลว้ไมท่ าการงาน 

๔. มักอา้งวา่ ยังเชา้อยู ่แลว้ไมท่ าการงาน 

๕. มักอา้งวา่ หวินัก แลว้ไมท่ าการงาน 

๖. มักอา้งวา่ ระหายนัก แลว้ไมท่ าการงาน 

ผูห้วังความเจรญิดว้ยโภคทรัพย ์พงึเวน้เหตเุครือ่งฉบิหาย ๖ ประการนีเ้สยี 

 

 
 

แหลง่ขอ้มลู / คดัลอก : http://www.dharma-gateway.com/  
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