พุทธวจน

กัสสป ! หนทางนัน้ เป็ นอย่างไร ?
ปฏิปทานัน้ เป็ นอย่างไรเล่า ?

หนทางนัน้ คือ หนทางอันประเสริฐ
ประกอบด้วยองค์แปดประการ, ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๙/๒๖๕.

พุทธวจน
ภิกษุทงั้ หลาย ! เราจักแสดง

มรรค ง่าย

ปฏิปทาเป็ นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน

แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟั ง จงท�าในใจให้วิดธ
ี เราจั
ที ่ี กกล่าว.
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ย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณ
ว่าไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่งจักขุุสมั -บาลี
ผัสสี. ที. ๙/๒๐๙-๒๑๐/๒๖๕.
ว่าไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่งเวทนา อันเป็ นสุข เป็ นทุกข์
หรือไม่สขุ ไม่ทกุ ข์
ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสมั ผัสเป็ นปั จจัย
ว่าไม่เที่ยง.
(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ได้ตรัสต่อไป
ด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น)

ภิกษุทงั้ หลาย ! นี้ แล คือปฏิปทาเป็ นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพานนัน้ .
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ! เราจักแสดง ซึ่งมิจฉาปฏิปทา
และสัมมาปฏิปทา แก่พวกเธอ
เธอทั้งหลาย จงฟั งซึ่งข้อความนัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย !  มิจฉาปฏิปทา
เป็ นอย่างไรเล่า ?
มิจฉาปฏิปทานี้ คือ
๏ มิจฉาทิฐิ
๏ มิจฉาสังกัปปะ
๏ มิจฉาวาจา
๏ มิจฉากัมมันตะ
๏ มิจฉาอาชี วะ
๏ มิจฉาวายามะ
๏ มิจฉาสติ
๏ มิจฉาสมาธิ
ภิกษุทงั้ หลาย !  นี้ เรียกว่า
มิจฉาปฏิปทา

ภิกษุทงั้ หลาย !  สัมมาปฏิปทา
เป็ นอย่างไรเล่า ?
สัมมาปฏิปทานี้ คือ
๏ สัมมาทิฐิ
๏ สัมมาสังกัปปะ
๏ สัมมาวาจา
๏ สัมมากัมมันตะ
๏ สัมมาอาชี วะ
๏ สัมมาวายามะ
๏ สัมมาสติ
๏ สัมมาสมาธิ
ภิกษุทงั้ หลาย !  นี้ เรียกว่า
สัมมาปฏิปทา

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒/๖๕-๖๗.

พุ ท ธ ว จ น
ฉบับ ๔

มรรค (วิธีที่) ง่าย

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่ค�ำ ของตถาคต

พุทธวจน

ฉบับ ๔

มรรค (วิธีที่) ง่าย

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำ�จากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี
ในการจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล
ขอคำ�ปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
พุทธวจนสมาคม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๔๗ ๖๐๓๖
มูลนิธิพุทธวจน
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๗
ศิลปกรรม ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี,
ณรงค์เดช เจริญปาละ

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)
สำ�หรับผู้ต้องการปฏิบัติธรรรม ติดต่อได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน (Buddhawajana Training Center)
ซอยคลองสีต่ ะวันออก ๗๓ หมู่ ๑๕ คลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๖๕๗, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๗๒๑, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๔๗๑

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org

อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ
ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก
มหาวิ. วิ.
ภิกฺขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร. วิ.
สี. ที.
มหา. ที.
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคาถ. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.

มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลวรรค
ปริวารวรรค
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต

วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.

ปญฺจก. อํ.
ฉกฺก. อํ.
สตฺตก. อํ.
อฏฺก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต. ขุ.
วิมาน. ขุ.
เปต. ขุ.
เถร. ขุ.
เถรี. ขุ.
ชา. ขุ.
มหานิ. ขุ.
จูฬนิ. ขุ.
ปฏิสมฺ. ขุ.
อปท. ขุ.
พุทฺธว. ขุ.
จริยา. ขุ.

ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธรรมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน
พุทธวงส์
จริยาปิฎก

อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.

ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า
ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕

คำ�อนุโมทนา
ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้สร้างเหตุปัจจัย อันเป็นไปเพื่อความเจริญ และความ
มีอายุยนื ยาวแห่งพุทธวจน ด้วยการสืบสายถ่ายทอดคำ�สอน
ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในส่วนมรรควิธที ง่ี า่ ย
เพื่อความเข้าถึงมรรคผลอย่างสะดวกและรวดเร็ว สมดัง
พุทธประสงค์ที่ต้องการให้มีผู้นำ�คำ�สอนของพระองค์ไป
ศึกษาประพฤติปฏิบตั ิ เพ่งพิสจู น์ขอ้ อรรถข้อธรรม เพือ่ ให้
เห็นแจ้งเป็นปัจจัตตัง และขยันในการถ่ายทอดบอกสอนกัน
รุ่นต่อรุ่น สืบๆ กันไป
ด้วยเหตุทไี่ ด้กระทำ�มาแล้วนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัย
ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ � หนั ง สื อ และผู้ ที่ ไ ด้ อ่ า นศึ ก ษา
พึงได้ดวงตาเห็นธรรม สำ�เร็จผลยังพระนิพพาน สมดัง
ความปรารถนาที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

สารบัญ
มรรค(วิธีที่)ง่าย				
		 คำ�นำ�			

๑
๒

การละนันทิ				
๑. ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ			
๒. ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น 			
		 ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมเป็นผู้หลุดพ้น			
๓. จิตมีตัณหา เรียกว่าอยู่สองคน 		
		 จิตไม่มีตัณหา เรียกว่าอยู่คนเดียว			
๔. พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ 		
		 เพื่อการละขาดซึ่งภพ			
๕. สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข์		
๖. ความดับทุกข์มี		
		 เพราะความดับไปแห่งความเพลิน (นันทิ)

๗
๘
๙
๑๒
๑๖
๑๙
๒๑

กายคตาสติ 			
๗. กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขือ่ นอย่างดีของจิต		
			 ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายคตาสติ		
				 ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ		
๘. กระดองของบรรพชิต		
๙. ตัง้ จิตในกายคตาสติ เสมือนบุรษุ ผูถ้ อื หม้อน้�ำ มัน		

๒๓
๒๔
๒๔
๒๖
๒๙
๓๒

อานาปานสติ 			 ๓๕
๑๐. อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ		 ๓๖
๑๑. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้						
๔๐
			 สติปฏั ฐาน ๔โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์
			 อานาปานสติบริบูรณ์ ย่อมทำ�สติปัฏฐานให้บริบูรณ์ ๔๑
			 สติปัฏฐานบริบูรณ์ ย่อมทำ�โพชฌงค์ให้บริบูรณ์
๔๗
			 โพชฌงค์บริบูรณ์ ย่อมทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ ๕๑
ปฏิปทาเปน ทีส่ บายแกก ารบรรลุ “นิพพาน” 		
๑๒. ปฏิปทาเป็นทีส่ บายแก่การบรรลุนพิ พาน (นัยที่ ๑)
๑๓. ปฏิปทาเป็นทีส่ บายแก่การบรรลุนพิ พาน (นัยที่ ๒)
๑๔. ปฏิปทาเป็นทีส่ บายแก่การบรรลุนพิ พาน (นัยที่ ๓)
๑๕. ปฏิปทาเป็นทีส่ บายแก่การบรรลุนพิ พาน (นัยที่ ๔)

๕๓
๕๔
๕๖
๕๘
๖๐

๑๖. กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ		
๑๗.เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยวิธีลัด		
๑๘. เมือ่ ไม่มมี า ไม่มไี ปย่อมไม่มเี กิด และไม่มดี บั 		

๖๓
๖๘
๗๑

สักแตวา... 			
๑๙. สักแต่ว่า... (นัยที่ ๑)		
๒๐. สักแต่ว่า... (นัยที่ ๒)		

๗๓
๗๔
๗๕

สติปฏฐาน ๔			
๒๑. มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย		

๗๙
๘๐

การละอวิชชาโดยตรง		
๒๒. ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น		
๒๓. การเห็นซึ่งความไม่เที่ยง 		

๘๕
๘๖
๘๙

ปฏิปทาเพือ่ บรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข และบุคคลทัว่ ไป ๙๑
๒๔. ปฏิปทาเพือ่ บรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้		 ๙๒
๒๕. ปฏิปทาเพือ่ บรรลุมรรคผลของบุคคลทัว่ ไป (นัยที่ ๑) ๙๔
๒๖. ปฏิปทาเพือ่ บรรลุมรรคผลของบุคคลทัว่ ไป (นัยที่ ๒) ๙๖
๒๗.ปฏิปทาเพือ่ บรรลุมรรคผลของบุคคลทัว่ ไป (นัยที่ ๓) ๙๘
๒๘. ปฏิปทาเพือ่ บรรลุมรรคผลของบุคคลทัว่ ไป (นัยที่ ๔)		 ๑๐๐

สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ)
๒๙. ผู้มีความเพียรตลอดเวลา
๓๐. ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา

๑๐๕
๑๐๖
๑๐๙

ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ
๓๑. ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ
			 แบบปฏิบัติลำ�บาก รู้ได้ช้า
			 แบบปฏิบัติลำ�บาก รู้ได้เร็ว
			 แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า		
			 แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว		

๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

มรรค (วิธีที่) ง่าย

2 พุ ท ธ ว จ น

คำ�นำ�
ปฏิเสธไม่ได้วา่ ในยุคแห่งเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสาร
ทีผ่ คู้ นแข่งกันรูใ้ ห้ได้เร็วทีส่ ดุ ไว้กอ่ นนัน้ ได้น�ำ พาสังคมไปสู่
วิถชี วี ติ ทีเ่ สพติดในความง่ายเร็วลัด ของขัน้ ตอนการเรียนรู้
โดยละทิง้ ความถูกต้องตรงจริงในการรูน้ น้ั ไว้เป็นอันดับรอง
ในแวดวงของชาวพุ ท ธยุ ค ใหม่ แม้ ใ นส่ ว นที่ มี
ปัญญาพอเห็นโทษภัยในทุกข์ มีจติ น้อมไปในการภาวนาแล้ว
ก็ยังไม่พ้นที่จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับ มรรควิธีที่ง่าย ลัดสั้น
ปัญหามีอยู่… คือ การหมายรู้ ในคำ�ว่า “ง่าย”
โดยในแง่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนั้น มีความหมาย
ไม่ตรงกับรายละเอียดในมรรควิธีที่ง่าย ซึ่งบัญญัติโดย
พระตถาคต เมื่อนิยามตั้งต้นไม่ตรงกันเสียแล้ว จะต้อง
กล่าวไปไยในรายละเอียดอื่นๆ ที่ตามมา
เมื่อพูดถึงคำ�ว่า “ง่าย” โดยทั่วไป มักจะถูกเข้าใจ
ในลักษณะว่า เป็นอะไรสักอย่างทีไ่ ด้มาโดยไม่มขี น้ั ตอนยาก
ได้มาโดยไม่ต้องลงแรง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ใช้การขวนขวายน้อย ใช้ข้อมูลน้อย ใช้การใคร่ครวญน้อย
ใช้การกระทำ�น้อย …กระทั่งไม่ต้องทำ�อะไรเลย
ในขณะที่ปฏิปทา (วิธีการกระทำ�เพื่อให้ได้มา)
ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารบรรลุมรรคผล ซึง่ พระพุทธองค์ได้ทรงอธิบาย
ไว้นั้น ประกอบด้วยหลักการที่วางต่อกันอยู่ ๒ ส่วน คือ
๑. ส่วนของมรรควิธีที่เลือกมาใช้
ซึง่ เป็นตัวกำ�หนด ระดับความสบายในการปฏิบตั ิ
๒. ส่วนของเหตุในความเร็วช้าในการบรรลุ
ซึง่ แปรผันตามระดับความอ่อนแก่ของอินทรียห์ า้
ในส่วนแรก คือ มรรควิธที เี่ ลือกมาใช้นนั้ ทรงแบ่ง
ออกไว้เป็นสองแบบคือ ทุกขาปฏิปทา และ สุขาปฏิปทา
ทุกขาปฏิปทา คือมรรควิธที ไี่ ม่ได้สขุ วิหารในขัน้ ตอนปฏิบตั ิ
เพราะเน้นการใช้ทกุ ข์เป็นเครือ่ งมือในการรูแ้ จ้งซึง่ อริยสัจ
ส่วนสุขาปฏิปทา คือการอาศัยสุขเป็นเครื่องมือในการรู้
ผูป้ ฏิบตั จิ งึ ได้สขุ วิหารไปด้วยในระหว่างปฏิบตั เิ พือ่ สิน้ ทุกข์
ในส่วนของเหตุทบ่ี รรลุเร็วหรือช้านัน้ คืออินทรียห์ า้
(ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา)
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ผู้มีศรัทธาในตถาคตมาก (อินทรีย์ คือ ศรัทธา)
ก็ย่อมจะเชื่อในพุทธปัญญาญาณ ย่อมจะศึกษา ทรงจำ�
สั่งสมสุตะเฉพาะที่เป็นพุทธวจนไว้มาก จึงรู้แง่มุมของจิต
และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไว้มาก
บุคคลผูม้ ปี ญ
ั ญาเห็นได้เร็ว (อินทรีย์ คือ ปัญญา)
เลือกหนทางที่สะดวก ก็ย่อมจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
แม้รู้หนทางที่ถูกแล้ว แต่เพียรน้อย (อินทรีย์ คือ วิริยะ)
มิได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ฝึกสติน้อย ทิ้งสมาธิ
เหินห่างจากฌาน ก็ย่อมถึงที่หมายได้ช้า…ดังนี้ เป็นต้น
อีกทั้ง แง่มุมที่ควรให้ความสำ�คัญว่าเป็นมรรควิธี
ที่ง่ายคือ สิ่งที่พระตถาคตทรงแสดงสอนบ่อยๆ, บอก
ตรงๆ ว่าเป็นวิธีที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผล, ทรงใช้บอก
สอนกับคนชราคนเจ็บป่วย ใกล้ตาย มีกำ�ลังน้อย มีเวลา
ในชีวิตเหลือน้อย คือ มรรควิธีที่ตรัสบอกถึงอานิสงส์ไว้
มากกว่ามรรควิธีอื่นๆ
ดังนั้น มรรควิธีท่งี ่าย จึงไม่ใช่ว่า ง่าย ในแบบที่
เข้ า ใจกั น ว่ า ใช้ ค วามพยายามน้ อ ย ใช้ ก ารกระทำ � น้ อ ย
ขวนขวายน้อยแต่งา่ ย ตามเหตุปจั จัยอันสมควรแก่กรณีนน้ั ๆ

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภายใต้ขีดจำ�กัดของสาวก ซึ่งพระพุทธองค์
ทรงยืนยันว่า แม้อรหันต์ผปู้ ญ
ั ญาวิมตุ ติ ต่างก็เป็นได้เพียง
แค่มคั คานุคา (ผูเ้ ดินตามมรรคมาทีหลัง) จึงไม่แปลกทีเ่ รา
จะได้รไู้ ด้ฟงั การอธิบายแจงแจกมรรควิธที ง่ี า่ ย ตามแบบของ
สาวกในรูปแบบต่างๆ กันไป ซึง่ ตรงกันบ้าง ไม่ตรงกันบ้าง
และไม่สามารถนำ�มาใช้อา้ งอิงเป็นหลักมาตรฐานได้
หากเปรียบการบรรลุมรรคผล คือการถึงจุดหมาย
หนังสือเล่มนี้ คือ แผนที่ ซึง่ เขียนโดยมัคคโกวิโท (ผูฉ้ ลาดใน
มรรค คือพระตถาคต) และชาวพุทธต้องหันกลับมาใช้แผนที่
ฉบับถูกต้องนี้ เป็นมาตรฐานเดียวเหมือนครั้งพุทธกาล
คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักการะ
ต่อ ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
และ ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปัจจุบัน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว
ตถาคตสาวโก
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง
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8 พุ ท ธ ว จ น

๑
ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ
ภิกษุทั้งหลาย !
คูถ แม้นิดเดียว
ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด,
ภิกษุทั้งหลาย !
สิ่งที่เรียกว่า ภพ (ผลแห่งภวตัณหา)
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,
แม้มีประมาณน้อย ชั่วลัดนิ้วมือเดียว
ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.
เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.
(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยน�้ำลาย ด้วยหนอง ด้วยโลหิต
โดยท�ำนองเดียวกัน เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๔.).

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๒
ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น
ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมเป็นผู้หลุดพ้น
ภิกษุทง้ั หลาย ! ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น;
ผู้ไม่เข้าไปหา เป็นผู้หลุดพ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอารูป ตัง้ อยู่
ก็ตั้งอยู่ได้, เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็น
ที่ตั้งอาศัย มีนันทิ (ความเพลิน) เป็นที่เข้าไปส้องเสพ
ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้;
ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาเวทนา
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้, เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์
มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ เป็นที่เข้าไปส้องเสพ
ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้;
ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาสัญญา
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้, เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์
มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ เป็นที่เข้าไปส้องเสพ
ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้;
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ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาสังขาร
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้, เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์
มี สั ง ขารเป็ น ที่ ตั้ ง อาศั ย มี นั น ทิ เ ป็ น ที่ เ ข้ า ไปส้ อ งเสพ
ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้ ใ ดจะพึ ง กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า
“เราจักบัญญัติ ซึง่ การมา การไป การจุติ การอุบตั ิ
ความเจริญ ความงอกงาม และความไพบูลย์ของวิญญาณ
โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา เว้นจากสัญญา และ
เว้นสังขาร” ดังนี้นั้น, นี่ ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่
ภิกษุละได้แล้ว;
เพราะละราคะได้ อารมณ์สำ�หรับวิญญาณ
ก็ขาดลง ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี.
วิญญาณอันไม่มที ต่ี ง้ั นัน้ ก็ไม่งอกงาม หลุดพ้นไป
เพราะไม่ถูกปรุงแต่ง;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

เพราะหลุดพ้นไปก็ตง้ั มัน่ เพราะตัง้ มัน่ ก็ยนิ ดีใน
ตนเอง; เพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวัน่ ไหว; เมือ่ ไม่หวัน่ ไหว
ก็ปรินิพพานเฉพาะตน;
ย่อมรูช้ ดั ว่า “ชาติสน้ิ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อ
ความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก” ดังนี้.
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕.

11

12 พุ ท ธ ว จ น

๓
จิตมีตัณหา เรียกว่าอยู่สองคน
จิตไม่มีตัณหา เรียกว่าอยู่คนเดียว
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุ
จึงชื่อว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง พระเจ้าข้า ?”.

มิคชาละ ! รูป ทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุ
อันเป็นรูปที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะ
น่ารัก เป็นทีเ่ ข้าไปตัง้ อาศัยอยูแ่ ห่งความใคร่ เป็นทีต่ ง้ั แห่ง
ความกำ�หนัดย้อมใจมีอยู.่ ถ้าหากว่าภิกษุยอ่ มเพลิดเพลิน
พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร้;
แก่ภกิ ษุผเู้ พลิดเพลิน พร่�ำ สรรเสริญ สยบ มัวเมา
ซึ่งรูปนั้นอยู่ นั่นแหละ, นันทิ (ความเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น.
ย่อมมี;

เมื่อ นันทิ มีอยู่, สาราคะ (ความพอใจอย่างยิ่ง)

เมื่อ สาราคะ มีอยู่, สัญโญคะ (ความผูกจิตติดกับ
อารมณ์) ย่อมมี :

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

มิคชาละ ! ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการ
ผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน นั่นแล
เราเรียกว่า “ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง”.
(ในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูก็ดี,
กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกก็ดี, รสทั้งหลายอันจะพึงลิ้ม
ด้วยลิน้ ก็ด,ี โผฏฐัพพะทัง้ หลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายก็ด,ี และ
ธรรมารมณ์ทงั้ หลายอันจะพึงรูแ้ จ้งด้วยใจก็ด,ี พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ได้ตรัสไว้มนี ยั ยะอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทัง้ หลายอันจะพึง
เห็นด้วยจักษุ).

มิคชาละ ! ภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้
แม้จะส้องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัฏ ซึง่ เงียบสงัด
มีเสียงรบกวนน้อย มีเสียงกึกก้องครึกโครมน้อย ปราศจาก
ลมจากผิวกายคน เป็นทีท่ �ำ การลับของมนุษย์ เป็นทีส่ มควร
แก่การหลีกเร้น เช่นนี้แล้ว ก็ตาม, ถึงกระนั้น ภิกษุนั้น
เราก็ยังคงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเอง.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ข้อนั้นเพราะเหตุว่า ตัณหานั่นแล เป็นเพื่อนสอง
ของภิกษุนั้น; ตัณหานั้น อันภิกษุนั้น ยังละไม่ได้แล้ว
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เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น เราจึงเรียกว่า “ผู้มีการอยู่อย่าง
มีเพื่อนสอง” ดังนี้.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล
ภิกษุจึงชื่อว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว พระเจ้าข้า ?”.

มิคชาละ ! รูป ทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุ
เป็นรูปที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก
เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความ
กำ�หนัดย้อมใจ มีอยู่, ถ้าหากว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน
ไม่พร่ำ�สรรเสริญ ไม่สยบ มัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร้,
แก่ภกิ ษุผไู้ ม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบ
มัวเมา ซึง่ รูปนัน้ นัน่ แหละ, นันทิ (ความเพลิน) ย่อมดับ;
เมื่อ นันทิ ไม่มีอยู่, สาราคะ (ความพอใจอย่างยิ่ง)
ย่อมไม่มี;
เมื่อ สาราคะ ไม่มีอยู่, สัญโญคะ (ความผูกจิต
ติดกับอารมณ์) ย่อมไม่มี :
มิคชาละ ! ภิกษุผู้ ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วย
การผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน
(นันทิ) นั่นแล เราเรียกว่า “ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว”.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

(ในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูก็ดี,
กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกก็ดี, รสทั้งหลายอันจะพึงลิ้ม
ด้วยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายก็ดี,
และธรรมารมณ์ ทั้ ง หลายอั น จะพึ ง รู้ แ จ้ ง ด้ ว ยใจก็ ดี , พระผู้ มี
พระภาคเจ้าได้ตรัสไว้มีนัยยะอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป
ทั้งหลายอันจะพึงเห็นด้วยจักษุ).

มิคชาละ ! ภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ แม้
อยู่ในหมู่บ้าน อันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย, ด้วยพระราชา มหาอำ�มาตย์ของพระ
ราชาทั้งหลาย, ด้วยเดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ทั้งหลาย
ก็ตาม; ถึงกระนั้น ภิกษุนั้น เราก็เรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่าง
อยู่ผู้เดียวโดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแล เป็นเพื่อนสอง
ของภิกษุนั้น; ตั ณ หานั้ น อันภิกษุนั้น ละเสี ย ได้ แ ล้ ว
เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น เราจึงเรียกว่า “ผู้มีการอยู่อย่าง
อยู่ผู้เดียว”, ดังนี้ แล.
สฬา. สํ. ๑๘/๔๓–๔๔/๖๖-๖๗.
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๔
พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ
เพื่อการละขาดซึ่งภพ
สั ต ว์ โ ลกนี้ เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นแล้ ว มี ผั ส สะ
บังหน้า ย่อมกล่าวซึ่งโรค (ความเสียดแทง) นั้น โดยความ
เป็นตัวเป็นตน.
เขาสำ�คัญสิง่ ใด โดยความเป็นประการใด แต่สง่ิ นัน้
ย่อมเป็น (ตามทีเ่ ป็นจริง) โดยประการอืน่ จากทีเ่ ขาสำ�คัญนัน้ .
สัตว์โลกติดข้องอยูใ่ นภพ ถูกภพบังหน้าแล้ว มีภพ
โดยความเป็ น อย่ า งอื่ น (จากที่ มั น เป็ น อยู่ จ ริ ง ) จึ ง ได้
เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น.
เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นภัย
(ที่เขาไม่รู้จัก) : เขากลัวต่อสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์.
พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ ก็เพือ่ การ
ละขาดซึ่งภพ.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด กล่ า วความ
หลุดพ้นจากภพว่า มีได้เพราะภพ; เรากล่าวว่า สมณะ
หรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพ.
ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความออก
ไปได้จากภพว่า มีได้เพราะวิภพ (ไม่มีภพ) : เรากล่าวว่า
สมณะหรือพราหมณ์ทง้ั ปวงนัน้ ก็ยงั สลัดภพออกไปไม่ได้.
ก็ทุกข์นี้มีขึ้น
เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง.
เพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวง
ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มี.
ท่านจงดูโลกนี้เถิด (จะเห็นว่า) สัตว์ทั้งหลายอัน
อวิชชา (ความไม่รู้) หนาแน่นบังหน้าแล้ว; และว่าสัตว์
ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้น ย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไป
จากภพได้ ก็ภพทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใด อันเป็นไปใน
ที่ ห รื อ ในเวลาทั้ ง ปวง เพื่ อ ความมี แ ห่ ง ประโยชน์ โ ดย
ประการทัง้ ปวง; ภพทัง้ หลายทัง้ หมดนัน้ ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา.
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เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซ่ึงข้อนั้น ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามทีเ่ ป็นจริงอย่างนีอ้ ยู;่ เขาย่อมละภวตัณหา (ความอยากมี
อยากเป็น) ได้ และไม่เพลิดเพลินวิภวตัณหา (ความไม่อยาก)
ด้วย.
ความดับเพราะความสำ�รอกไม่เหลือ (แห่งภพ
ทัง้ หลาย) เพราะความสิน้ ไปแห่งตัณหาโดยประการทัง้ ปวง
นั้นคือนิพพาน.
ภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้ว
เพราะไม่มีความยึดมั่น.
ภิกษุนั้น เป็นผู้ครอบงำ�มารได้แล้ว ชนะสงคราม
แล้ว ก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว เป็นผู้คงที่
(คือไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป), ดังนี้ แล.
อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๑-๑๒๓/๘๔.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๕
สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข์
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเห็นจักษุอนั ไม่เทีย่ งนัน่ แล
ว่าไม่เที่ยง ความเห็นเช่นนั้น เป็น สัมมาทิฏฐิ (การเห็นอยู่
โดยถูกต้อง) ของเธอนั้น.
เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย
(สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ);

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ
จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ
(นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย);

เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ
จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ
(ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย);

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้.
(นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ).
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(ในกรณีแห่งอายตนะภายในทีเ่ หลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา
กายะ มโน และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทกุ ประการ).
สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๖
ความดับทุกข์มี เพราะความดับไป
แห่งความเพลิน (นันทิ)
ปุณณะ ! รูป ทีเ่ ห็นด้วย ตา ก็ด,ี เสียง ทีฟ่ งั ด้วย หู
ก็ดี, กลิ่น ที่ดมด้วย จมูก ก็ดี, รส ที่ลิ้ม ด้วย ลิ้น ก็ดี,
โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสด้วย กาย ก็ดี, ธรรมารมณ์ ที่รู้แจ้ง
ด้วย ใจ ก็ดี, อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
เป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่ง
ความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดย้อมใจ มีอยู่;
ภิกษุยอ่ มไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่เมาหมก
ซึง่ อารมณ์ มีรปู เป็นต้นนัน้ . เมือ่ ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ
สรรเสริญ ไม่เมาหมก ซึ่งอารมณ์ มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่,
นันทิ (ความเพลิน) ย่อมดับไป.
ปุณณะ ! เรากล่ า วว่ า “ความดั บ ไม่ มี เ หลื อ
ของทุกข์มไี ด้ เพราะความดับไม่เหลือของความเพลิน”
ดังนี้ แล.
อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๑/๗๕๖.
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๗
กายคตาสติ
เป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิต
ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายคตาสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ จั บ สั ต ว์
หกชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน
มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง; คือเขาจับงูมาผูกด้วย
เชือกเหนียวเส้นหนึ่ง, จับจระเข้, จับนก, จับสุนัขบ้าน,
จับสุนัขจิ้งจอก, จับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆ
แล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลาง ปล่อยแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ! ครัง้ นัน้ สัตว์เหล่านัน้ ทัง้ หกชนิด
อันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆ กัน ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อ
จะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนๆ : งูจะเข้าจอมปลวก,
จระเข้จะลงน้�ำ , นกจะบินขึน้ ไปในอากาศ, สุนขั จะเข้าบ้าน,
สุนขั จิง้ จอกจะไปป่าช้า, ลิงก็จะไปป่า. ครัน้ เหนือ่ ยล้ากัน
ทัง้ หกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมีก�ำ ลังกว่า สัตว์นอกนัน้ ก็ตอ้ งถูกลาก
ติดตามไปตามอำ�นาจของสัตว์นั้น ข้อนี้ฉันใด;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุใด ไม่อบรมทำ�ให้มาก
ในกายคตาสติแล้ว ตา ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูป
ทีน่ า่ พอใจ, รูปทีไ่ ม่นา่ พอใจก็กลายเป็นสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ อึดอัด
ขยะแขยง; หู ก็จะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาเสียงที่น่าฟัง,
เสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง;
จมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม, กลิ่นที่
ไม่ น่ า สู ด ดมก็ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ เ ธอรู้ สึ ก อึ ด อั ด ขยะแขยง;
ลิน้ ก็จะฉุดเอาภิกษุนนั้ ไปหารสทีช่ อบใจ, รสทีไ่ ม่ชอบใจ
ก็กลายเป็นสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ อึดอัดขยะแขยง; กาย ก็จะฉุดเอา
ภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ, สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็
กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; และ ใจ ก็จะฉุด
เอาภิกษุนั้น ไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจ, ธรรมารมณ์ที่
ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ข้อนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ
ภิกษุทั้งหลาย ! เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ จั บ สั ต ว์
หกชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน
มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง; คือเขาจับงูมาผูกด้วย
เชือกเหนียวเส้นหนึ่ง, จับจระเข้, จับนก, จับสุนัขบ้าน,
จับสุนขั จิง้ จอกและจับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึง่ ๆ
ครัน้ แล้ว นำ�ไปผูกไว้กบั เสาเขือ่ นหรือ เสาหลักอีกต่อหนึง่ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ครัง้ นัน้ สัตว์ทง้ั หกชนิดเหล่านัน้
อันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆ กัน ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อ
จะไปสู่ ที่ อ าศั ย ที่ เ ที่ ย วของตนๆ : งู จ ะเข้ า จอมปลวก,
จระเข้จะลงน้�ำ , นกจะบินขึน้ ไปในอากาศ, สุนขั จะเข้าบ้าน,
สุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้า, ลิงก็จะไปป่า.
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกาลใดแล ความเป็นไปภายใน
ของสั ตว์ ทั้ งหกชนิ ด เหล่านั้น มีแต่ค วามเมื่อ ยล้ า แล้ ว;
ในกาลนัน้ มันทัง้ หลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ่า นัง่ เจ่า นอนเจ่า
อยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเอง ข้อนี้ฉันใด;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิ ก ษุ ใ ดได้ อ บรมทำ � ให้ ม าก
ในกายคตาสติแล้ว ตา ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่
น่าพอใจ, รูปที่ไม่น่าพอใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัด
ขยะแขยง; หู ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง,
เสียงที่ไม่น่าฟัง ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง;
จมูก ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม, กลิ่นที่
ไม่น่าสูดดม ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ลิ้น ก็
จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ, รสที่ไม่ชอบใจ ก็
ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; กาย ก็จะไม่ฉุดเอา
ภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ, สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจ ก็
ไม่เป็นสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ อึดอัดขยะแขยง; และใจ ก็จะไม่ฉดุ เอา
ภิกษุนน้ั ไปหาธรรมารมณ์ทถ่ี กู ใจ, ธรรมารมณ์ทไ่ี ม่ถกู ใจ ก็
ไม่เป็นสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ อึดอัดขยะแขยง; ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ! คำ�ว่า “เสาเขือ่ น หรือ เสาหลัก”
นี้เป็นคำ�เรียกแทนชื่อแห่ง กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนี้ พวกเธอ
ทั้งหลายพึงสำ�เหนียกใจไว้ว่า
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“กายคตาสติของเราทั้งหลาย จักเป็นสิ่งที่เรา
อบรม กระทำ�ให้มาก กระทำ�ให้เป็นยานเครื่องนำ�ไป
กระทำ�ให้เป็นของที่อาศัยได้ เพียรตั้งไว้เนืองๆ เพียร
เสริมสร้างโดยรอบคอบ เพียรปรารภสม่ำ�เสมอด้วยดี”
ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ! พวกเธอทัง้ หลาย พึงสำ�เหนียกใจไว้
ด้วยอาการอย่างนี้แล.
สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๖,๒๔๘-๒๔๙/๓๔๘,๓๕๐.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๘
กระดองของบรรพชิต
ภิกษุทั้งหลาย ! เรือ่ งเคยมีมาแต่กอ่ น : เต่าตัวหนึง่
เทีย่ วหากินตามริมลำ�ธารในตอนเย็น, สุนขั จิง้ จอกตัวหนึง่
ก็เทีย่ วหากินตามริมลำ�ธารในตอนเย็นเช่นเดียวกัน เต่าตัวนี้
ได้เห็นสุนขั จิง้ จอกซึง่ เทีย่ วหากิน (เดินเข้ามา) แต่ไกล, ครัน้ แล้ว
จึงหดอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ ๕ เข้าในกระดองของ
ตนเสี ย เป็ น ผู้ ข วนขวายน้ อ ยนิ่ ง อยู่ แม้ สุ นั ข จิ้ ง จอก
ก็ได้เห็นเต่าตัวทีเ่ ทีย่ วหากินนัน้ แต่ไกลเหมือนกัน, ครัน้ แล้ว
จึงเดินตรงเข้าไปที่เต่า คอยช่องอยู่ว่า “เมื่อไรหนอเต่าจัก
โผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย
มีศรี ษะเป็นที่ ๕ แล้ว จักกัดอวัยวะส่วนนัน้ คร่าเอาออกมา
กินเสีย” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย ! ตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่
อวัยวะออกมา สุนขั จิง้ จอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเอง;
ภิกษุทั้งหลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้น : มารผู้ใจบาป
ก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลาย ติดต่อไม่ขาดระยะอยู่
เหมือนกันว่า “ถ้าอย่างไร เราคงได้ช่อง ไม่ทางตาก็ทางหู
หรือทางจมูก หรือทางลิน้ หรือทางกาย หรือทางใจ”, ดังนี.้

29

30 พุ ท ธ ว จ น

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนี้ พวกเธอ
ทัง้ หลาย จงเป็นผูค้ มุ้ ครองทวารในอินทรียท์ ง้ั หลายอยูเ่ ถิด;
ได้เห็นรูปด้วยตา, ได้ฟงั เสียงด้วยหู, ได้ดมกลิน่ ด้วยจมูก,
ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น, ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย, หรือได้รู้
ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่
เป็ น การรวบถื อ ทั้ ง หมด, อย่ า ได้ ถื อ เอาโดยลั ก ษณะที่
เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ เลย, สิ่งที่เป็นบาปอกุศล คือ
อภิชฌา (โลภอยากได้ของเขา) และโทมนัส (ความเป็นทุกข์ใจ)
จะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำ�รวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เพราะการไม่ส�ำ รวมอินทรียเ์ หล่าใดเป็นเหตุ, พวกเธอทัง้ หลาย
จงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้, พวกเธอทั้งหลาย
จงรักษาและถึงความสำ�รวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกาลใด พวกเธอทั้ ง หลาย
จักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่; ในกาลนั้น
มารผู้ใจบาป จักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลาย และ
จักต้องหลีกไปเอง, เหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่า
ก็หลีกไปเอง ฉะนั้น.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

“เต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง ฉันใด,
ภิกษุ พึงตั้งมโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ)
ไว้ในกระดอง ฉันนั้น,
เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้,
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น,
ไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด,
เป็นผู้ดับสนิทแล้ว” ดังนี้แล.
สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒-๒๒๓/๓๒๐-๓๒๑.
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๙
ตั้งจิตในกายคตาสติ
เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน�้ำมัน
ภิกษุทั้งหลาย ! เปรี ย บเหมื อ นหมู่ ม หาชน
ได้ทราบข่าวว่า มีนางงามในชนบทพึงประชุมกัน ก็นางงาม
ในชนบทนั้น น่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำ� น่าดูอย่างยิ่ง
ในการขับร้อง หมูม่ หาชนได้ทราบข่าวว่า นางงามในชนบท
จะฟ้อนรำ� ขับร้อง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณ
ครั้งนั้น บุรุษผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย ปรารถนา
ความสุ ข เกลี ย ดทุ ก ข์ พึ ง มากล่ า วกะหมู่ ม หาชนนั้น
อย่างนีว้ า่
“บุรุษผู้เจริญ ! ท่านพึงนำ�ภาชนะน้ำ�มันอันเต็มเปี่ยมนี้
ไปในระหว่างทีป่ ระชุมใหญ่กบั นางงามในชนบท และจักมีบรุ ษุ เงือ้ ดาบ
ตามบุรษุ ผูน้ ำ�หม้อน้ำ�มันนัน้ ไปข้างหลังๆ บอกว่า ท่านจักทำ�น้ำ�มันนัน้ หก
แม้หน่อยหนึง่ ในทีใ่ ด ศีรษะของท่านจักขาดตกลงไปในทีน่ น้ั ทีเดียว”.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้
เป็นอย่างไร ? บุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำ�มันโน้น
แล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ.
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย ! เราทำ�อุปมานี้ เพื่อให้เข้าใจ
เนื้อความนี้ชัดขึ้น เนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แล คำ�ว่า
“ภาชนะน้�ำ มันอันเต็มเปีย่ ม” เป็นชือ่ ของ “กายคตาสติ”.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้
เธอทั้งหลาย พึงทำ�การศึกษาอย่างนี้ว่า
กายคตาสติ จักเป็นของอันเราเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว กระทำ�ให้เป็นดังยาน กระทำ�ให้เป็นที่ตั้ง
กระทำ�ไม่หยุด สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลาย พึงทำ�การศึกษาอย่างนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !
ชนเหล่าใด ไม่บริโภคกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมไม่บริโภคอมตะ.
ภิกษุทั้งหลาย !
ชนเหล่าใด บริโภคกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมบริโภคอมตะ.
ภิกษุทั้งหลาย !
ชนเหล่าใด ประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ประมาทอมตะ.
ภิกษุทั้งหลาย !
ชนเหล่าใด ไม่ประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ไม่ประมาทอมตะ ดังนี้ แล.
มหาวาร. สํ ๑๙/๒๒๖-๒๒๗/๗๖๔–๗๖๖.
เอก. อํ. ๒๐/๕๙/๒๓๕,๒๓๙.

อานาปานสติ
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๑๐
อานิสงส์สูงสุด
แห่งอานาปานสติ ๒ ประการ
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติอันบุคคลเจริญ
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มาก
แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณี นี้ ภิ ก ษุ ไ ปแล้ ว สู่ ป่ า
หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ
ตั้งกายตรง ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนั้นมีสติหายใจเข้า
มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง (สพฺพกายปฏิสํเวที) หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ กายทัง้ ปวง หายใจออก”;
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
กายสังขารให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ) หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ (ปีติปฏิสํเวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งสุข (สุขปฏิสํเวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร (จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที) หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”;
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิตตสังขารให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ) หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ ูพ้ ร้อม
เฉพาะซึ่งจิต (จิตฺตปฏิสํเวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ ป ราโมทย์ ยิ่ ง (อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ) หายใจเข้า”, ว่า
“เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ตั้งมั่น (สมาทหํ จิตฺตํ) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ตั้งมั่น หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจยํ จิตฺตํ) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�
จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เทีย่ งอยูเ่ ป็นประจำ� (อนิจจฺ านุปสฺส)ี หายใจเข้า”, ว่า
“เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความไม่เทีย่ งอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่
ความจางคลายอยูเ่ ป็นประจำ� (วิราคานุปสฺส)ี หายใจเข้า”, ว่า
“เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความจางคลายอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก”;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� (นิโรธานุปสฺส)ี หายใจเข้า”, ว่า
“เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยูเ่ ป็นประจำ� (ปฏินสิ สฺ คฺคานุปสฺส)ี หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความสลัดคืนอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
ภิกษุทั้งหลาย ! เมือ่ อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
ทำ�ให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้;
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑-๑๓๑๓.
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๑๑
เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้
สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗
วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมอันเอกนั้นมีอยู่ ซึ่งเมื่อ
บุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๔ ให้
บริบรู ณ์; ครัน้ ธรรมทัง้ ๔ นัน้ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มาก
แล้ว ย่อมทำ�ธรรมทัง้ ๗ ให้บริบรู ณ์; ครัน้ ธรรมทัง้ ๗ นัน้
อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๒
ให้บริบูรณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธินี้แล เป็น
ธรรมอันเอก ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์; สติปัฏฐานทั้ง ๔
อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�โพชฌงคทัง้ ๗
ให้บริบูรณ์; โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

อานาปานสติบริบูรณ์
ย่อมทำ�สติปัฏฐานให้บริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้ว ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔
ให้บริบูรณ์ได้ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขาร
ให้รำ�งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับ
หายใจออก”;
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ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็น
ผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและ
ลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นกายในกายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งปีติ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งสุข หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข
หายใจออก”;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”;
ย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�
จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้
เห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมกล่าว การทำ�ในใจเป็น
อย่างดีต่อลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็น
เวทนาอันหนึ่งๆ ในเวทนาทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
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ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึง่ จิต หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปราโมทย์ยง่ิ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยง่ิ
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ตัง้ มัน่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปล่อยอยู่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนัน้ ภิกษุนน้ั ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็น
จิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็น
สิง่ ทีม่ ไี ด้แก่บคุ คลผูม้ สี ติอนั ลืมหลงแล้ว ไม่มสี มั ปชัญญะ.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิ เ ลส มี สั ม ปชัญ ญะ มีสติ นำ�อภิช ฌาและโทมนั ส
ในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
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ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิ เ ลส มี สั ม ปชัญ ญะ มีสติ นำ�อภิช ฌาและโทมนั ส
ในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุนน้ั เป็นผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะ
เป็น อย่ า งดี แ ล้ ว เพราะเธอเห็น การละอภิช ฌาและ
โทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญา.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔
ให้บริบูรณ์ได้.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

สติปัฏฐานบริบูรณ์
ย่อมท�ำโพชฌงค์ให้บริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! ก็สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำ�โพชฌงค์ทั้ง ๗
ให้บริบูรณ์ได้ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ ห็นกายในกาย
อยู่เป็นประจำ�ก็ดี; เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
อยู่เป็นประจำ�ก็ดี; เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ�ก็ดี;
เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�ก็ดี; มี
ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้; สมัยนัน้ สติทภ่ี กิ ษุเข้าไปตัง้ ไว้แล้ว
ก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้ง
ไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลมื หลง, สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์
ก็ เ ป็ น อั น ว่ า ภิ ก ษุ นั้ น ปรารภแล้ ว ; สมั ย นั้ น ภิ ก ษุ ชื่ อ ว่ า
ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์; สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของ
ภิกษุนั้น ชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ; ภิกษุนั้น
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เมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่ ชือ่ ว่าย่อมทำ�การเลือก ย่อมทำ�
การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญ ซึง่ ธรรมนัน้ ด้วยปัญญา.
ภิกษุทงั้ หลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่
ทำ�การเลือกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมนัน้ อยูด่ ว้ ยปัญญา, สมัยนัน้
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว,
สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์, สมัยนัน้
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง
การเจริญ. ภิกษุนน้ั เมือ่ เลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยูซ่ ง่ึ ธรรม
นัน้ ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็น
ธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อน
อันภิกษุผู้เลือกเฟ้น ใคร่ครวญในธรรมนั้นด้วยปัญญา,
สมัยนัน้ วิรยิ สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว,
สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์, สมัยนั้น
วิรยิ สัมโพชฌงค์ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
ภิกษุนน้ั เมือ่ มีความเพียรอันปรารภแล้ว ปีตอิ นั เป็นนิรามิส
ก็เกิดขึน้ .

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยใด ปีตอิ นั เป็นนิรามิส เกิดขึน้
แก่ภกิ ษุผมู้ คี วามเพียรอันปรารภแล้ว, สมัยนัน้ ปีตสิ มั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว, สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์, สมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุ
ชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ. ภิกษุนั้น เมื่อมีใจ
ประกอบด้วยปีติ แม้กายก็รำ�งับ แม้จิตก็รำ�งับ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! สมั ย ใด ทั้ ง กายและทั้ ง จิ ต
ของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมรำ�งับ, สมัยนั้น
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว,
สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์, สมัยนัน้
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง
การเจริญ. ภิกษุนน้ั เมือ่ มีกายอันรำ�งับแล้ว มีความสุขอยู่
จิตย่อมตัง้ มัน่ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! สมั ย ใด จิ ต ของภิ ก ษุ ผู้ มี ก าย
อันรำ�งับแล้วมีความสุขอยู่ ย่อมตั้งมั่น, สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว, สมัยนั้น
ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์, สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุชอื่ ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
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ภิกษุนน้ั ย่อมเป็นผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะซึง่ จิตอันตัง้ มัน่ แล้ว
อย่างนั้นเป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่ง
เฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น เป็นอย่างดี, สมัยนั้น
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว,
สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์, สมัยนัน้
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง
การเจริญ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ! สติ ปั ฏ ฐานทั้ ง ๔ อั น บุ ค คล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมทำ�โพชฌงค์ทง้ั ๗
ให้บริบูรณ์ได้.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

โพชฌงค์บริบูรณ์
ย่อมท�ำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! โพชฌงค์ทง้ั ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงจะทำ�วิชชาและวิมุตติให้
บริบูรณ์ได้ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้
ย่ อ มเจริ ญ สติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อันอาศัยวิราคะ (ความจางคลาย) อันอาศัยนิโรธ (ความดับ)
อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละ, ความปล่อย);
ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่ อ มเจริ ญ วิ ริ ย สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่ อ มเจริ ญ ปี ติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
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ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ภิกษุทงั้ หลาย ! โพชฌงค์ทง้ั ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งนี้ แ ล ย่ อ มทำ � วิ ช ชาและวิ มุ ต ติ ใ ห้
บริบูรณ์ได้, ดังนี้.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒-๑๔๐๓.
(หมายเหตุผรู้ วบรวม : พระสูตรทีท่ รงตรัสเหมือนกันกับพระสูตรข้างบนนี้
ยังมีอกี คือ ปฐมอานันทสูตร มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๑๗-๔๒๓/๑๓๘๑-๑๓๙๘.
ทุตยิ อานันทสูตร มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๒๓-๔๒๔/๑๓๙๙-๑๔๐๑. ทุตยิ ภิกขุสตู ร
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๕/๑๔๐๔-๑๔๐๕.).

ปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุ
“นิพพาน”
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๑๒
ปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน
(นัยที่ ๑)

ภิกษุทั้งหลาย ! เราจั ก แสดง ปฏิ ป ทาเป็ น ที่
สบายแก่การบรรลุนิพพาน แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ! ปฏิ ป ทาเป็ น ที่ ส บายแก่ ก าร
บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ ว่า ไม่เที่ยง;
ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลาย ว่า ไม่เที่ยง;
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณ ว่า ไม่เที่ยง;
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส ว่า ไม่เที่ยง;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ย่อมเห็นซึ่ง เวทนา อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ
เป็นอทุกขมสุข (ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ) ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักขุสมั ผัส
เป็นปัจจัย ว่า ไม่เที่ยง.
(ในกรณีแห่ง โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น)
กายะ (กาย) และมนะ (ใจ) ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่าง
เดียวกัน ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน นั้น.
สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.
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๑๓
ปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน
(นัยที่ ๒)

ภิกษุทั้งหลาย ! เราจั ก แสดง ปฏิ ป ทาเป็ น ที่
สบายแก่การบรรลุนิพพาน แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ! ปฏิ ป ทาเป็ น ที่ ส บายแก่ ก าร
บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ ว่า เป็นทุกข์;
ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลาย ว่า เป็นทุกข์;
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณ ว่า เป็นทุกข์;
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส ว่า เป็นทุกข์;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ย่อมเห็นซึ่ง เวทนา อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ
เป็นอทุกขมสุข (ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ) ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักขุสมั ผัส
เป็นปัจจัย ว่า เป็นทุกข์.
(ในกรณีแห่ง โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น)
กายะ (กาย) และมนะ (ใจ) ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกัน
ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน นั้น.
สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๓.

57

58 พุ ท ธ ว จ น

๑๔
ปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน
(นัยที่ ๓)

ภิกษุทั้งหลาย ! เราจั ก แสดง ปฏิ ป ทาเป็ น ที่
สบายแก่การบรรลุนิพพาน แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ! ปฏิ ป ทาเป็ น ที่ ส บายแก่ ก าร
บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ ว่า เป็นอนัตตา;
ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลาย ว่า เป็นอนัตตา;
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณ ว่า เป็นอนัตตา;
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส ว่า เป็นอนัตตา;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ย่อมเห็นซึ่ง เวทนา อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ
เป็นอทุกขมสุข (ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ) ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักขุสมั ผัส
เป็นปัจจัย ว่า เป็นอนัตตา.
(ในกรณีแห่ง โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น)
กายะ (กาย) และมนะ (ใจ) ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกัน
ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน นั้น.
สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๔.
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๑๕
ปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน
(นัยที่ ๔)

ภิกษุทั้งหลาย ! เราจั ก แสดง ปฏิ ป ทาเป็ น ที่
สบายแก่การบรรลุนิพพาน แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ! ปฏิ ป ทาเป็ น ที่ ส บายแก่ ก าร
บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้
ว่าอย่างไร : จักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยง ?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

สิ่งใดไม่เที่ยง, สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า ?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

สิง่ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็น
ธรรมดา, ควรหรือหนอทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า “นัน่ ของเรา
(เอตํ มม), นัน่ เป็นเรา (เอโสหมสฺม)ิ , นัน่ เป็นอัตตาของเรา
(เอโส เม อตฺตา)” ดังนี้ ?

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

“ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !”.
(ต่อไป ได้ตรัสถามและภิกษุตอบ เกี่ยวกับ รูป...จักขุวิญญาณ...จักขุสมั ผัส...จักขุสมั ผัสสชาเวทนา, ซึง่ มีขอ้ ความอย่าง
เดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุนั้นทุกประการ ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น
เมื่ อ ตรั ส ข้ อ ความในกรณี แ ห่ ง อายตนิ ก ธรรมหมวดจั ก ษุ
จบลงดังนีแ้ ล้ว ได้ตรัสข้อความในกรณีแห่ง อายตนิกธรรมหมวด
โสตะ หมวดฆานะ หมวดชิวหา หมวดกายะ และหมวดมนะ
ต่ อ ไปอี ก ซึ่ ง มี ข้ อ ความที่ ต รั ส อย่ า งเดี ย วกั น กั บ ในกรณี แ ห่ ง
อายตนิกธรรมหมวดจักษุนนั้ ทุกประการ ต่างกันแต่เพียงชือ่ เท่านัน้
ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวกผูม้ กี ารสดับ เมือ่ เห็นอยู่
อย่างนี้

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน จักษุ;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน รูป;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน จักขุวิญญาณ;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน จักขุสัมผัส;
ย่อมเบื่อหน่ายใน เวทนา อันเป็นสุข เป็นทุกข์
หรือเป็นอทุกขมสุข (ไม่ทุกข์ไม่สุข) ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักขุสัมผัสเป็นปัจจัย;
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(ในกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา
กายะ มนะ ก็ได้ตรัสต่อไปอีก โดยนัยอย่างเดียวกันกับกรณีแห่ง
อายตนิกธรรมหมวดจักษุนี้);

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อม คลายกำ�หนัด;
เพราะคลายกำ�หนัด ย่อม หลุดพ้น;
เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมี ญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว.
อริยสาวกนั้น ย่อม รู้ชัดว่า
“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว
กิจอืน่ ทีจ่ ะต้องทำ�เพือ่ ความเป็นอย่างนี้ มิได้มอี กี ”.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล คือ ปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน นั้น.
สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๑๖
กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ
ภิกษุทั้งหลาย !
วิญญาณย่อมมีขึ้น เพราะอาศัยธรรม ๒ อย่าง.
สองอย่างอะไรเล่า ? สองอย่างคือ :ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศั ย ซึ่ ง จั ก ษุ ด้ ว ย
ซึ่ง รูปทั้งหลาย ด้วย จักขุวิญญาณ จึงเกิดขึ้น. จักษุเป็น
สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอืน่ ;
รูปทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป
โดยประการอื่น : ธรรมทั้งสอง (จักษุ+รูป) อย่างนี้แล
เป็ น สิ่ ง ที่ ห วั่ น ไหวด้ ว ย อาพาธด้ ว ย ไม่ เ ที่ ย ง มี ค วาม
แปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น; จักขุวญ
ิ ญาณ
เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดย
ประการอืน่ ; เหตุอนั ใดก็ตาม ปัจจัยอันใดก็ตาม เพือ่ ความ
เกิดขึน้ แห่งจักขุวญ
ิ ญาณ, แม้ เหตุ อันนัน้ แม้ ปัจจัย อันนัน้
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ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป
โดยประการอืน่ . ภิกษุทง้ั หลาย ! จักขุวญ
ิ ญาณเกิดขึน้ แล้ว
เพราะอาศัยปัจจัยทีไ่ ม่เทีย่ งดังนี้ จักขุวญ
ิ ญาณจักเป็นของ
เทีย่ งมาแต่ไหน.
ภิกษุทั้งหลาย ! ความประจวบพร้อม ความ
ประชุมพร้อม ความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลาย
(จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ) ๓ อย่าง เหล่านี้ อันใดแล;
ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เราเรียกว่า จักขุสัมผัส. ภิกษุ
ทั้งหลาย ! แม้ จักขุสัมผัส ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอืน่ . เหตุอนั ใดก็ตาม
ปั จ จั ย อั น ใดก็ ต าม เพื่ อ ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง จั ก ขุ สั ม ผั ส ,
แม้ เหตุ อั น นั้ น แม้ ปั จ จั ย อั น นั้ น ก็ ล้ ว นเป็ น สิ่ง ที่
ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอืน่ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! จักขุสมั ผัสเกิดขึน้ แล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
ทีไ่ ม่เทีย่ งดังนี้ จักขุสมั ผัสจักเป็นของเทีย่ ง มาแต่ไหน.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลทีผ่ สั สะกระทบแล้วย่อม
รู้สึก (เวเทติ), ผัสสะกระทบแล้วย่อม คิด (เจเตติ), ผัสสะ
กระทบแล้วย่อม จำ�ได้หมายรู้ (สญฺชานาติ) : แม้ธรรมทัง้ หลาย
(เวทนา, เจตนา, สัญญา) อย่างนีเ้ หล่านี้ ก็ลว้ นเป็นสิง่ ทีห่ วัน่ ไหว
ด้วย อาพาธด้วย ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป
โดยประการอื่น;
(ในกรณีแห่งโสตวิญญาณก็ดี, ฆานวิญญาณก็ดี, ชิวหาวิญญาณก็ดี, กายวิญญาณก็ดี, ก็มีนัยเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยซึ่ง มโนด้วย ซึ่ง
ธรรมารมณ์ ทั้ ง หลายด้ ว ย มโนวิ ญ ญาณ จึ ง เกิ ด ขึ้ น .
มโนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป
โดยประการอื่น; ธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง
มี ค วามแปรปรวน มี ค วามเป็ น ไปโดยประการอื่ น :
ธรรมทั้งสอง (มโน+ธรรมารมณ์) อย่างนี้แล เป็นสิ่งที่
หวั่นไหวด้วย อาพาธด้วย ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน
มีความเป็นไปโดยประการอื่น; มโนวิญญาณเป็นสิ่งที่
ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอืน่ ;
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เหตุอันใดก็ตาม ปัจจัยอันใดก็ตาม เพื่อความเกิดขึ้น
แห่งมโนวิญญาณ, แม้ เหตุ อันนั้น แม้ ปัจจัย อันนั้น
ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป
โดยประการอืน่ . ภิกษุทง้ั หลาย ! มโนวิญญาณเกิดขึน้ แล้ว
เพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้ มโนวิญญาณจักเป็น
ของเที่ยงมาแต่ไหน.
ภิกษุทั้งหลาย ! ความประจวบพร้อม ความ
ประชุมพร้อม ความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลาย
(มโน+ธรรมารมณ์+มโนวิญญาณ) ๓ อย่าง เหล่านี้
อันใดแล; ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เราเรียกว่า มโนสัมผัส.
ภิกษุทงั้ หลาย ! แม้มโนสัมผัส ก็เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง มีความ
แปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอืน่ . เหตุอนั ใดก็ตาม
ปัจจัยอันใดก็ตาม เพือ่ ความเกิดขึน้ แห่งมโนสัมผัส, แม้ เหตุ
อันนั้น แม้ ปัจจัย อันนั้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอืน่ . ภิกษุทง้ั หลาย !
มโนสัมผัสเกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้
มโนสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลทีผ่ สั สะกระทบแล้วย่อม
รู้ สึ ก (เวเทติ ) , ผั ส สะกระทบแล้ ว ย่ อ ม คิ ด (เจเตติ ) ,
ผัสสะกระทบแล้วย่อม จำ�ได้หมายรู้ (สญฺชานาติ) : แม้
ธรรมทั้งหลาย (เวทนา, เจตนา, สัญญา) อย่างนี้เหล่านี้
ก็ ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ห วั่ น ไหวด้ ว ย อาพาธด้ ว ย ไม่ เ ที่ ย ง
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น.
สฬา. สํ. ๑๘/๘๕/๑๒๔-๗.
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๑๗
เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยวิธีลัด
ภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง จักษุ ตามที่เป็นจริง;
เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง รูปทั้งหลาย ตามที่เป็นจริง;
เมือ่ รูเ้ มือ่ เห็นอยู่ ซึง่ จักขุวญ
ิ ญาณ ตามทีเ่ ป็นจริง;
เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง จักขุสัมผัส ตามที่เป็นจริง;
เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง เวทนา อันเกิดขึ้นเพราะ
จักขุสมั ผัสเป็นปัจจัย สุขก็ตาม ทุกข์กต็ าม อทุกขมสุขก็ตาม,
ตามที่เป็นจริง; บุคคล ย่อมไม่กำ�หนัดยินดี ในจักษุ,
ย่อมไม่กำ�หนัดยินดี ในรูปทั้งหลาย, ย่อมไม่กำ�หนัดยินดี
ในจักขุวิญญาณ, ย่อมไม่กำ�หนัดยินดี ในจักขุสัมผัส,
ย่อมไม่ก�ำ หนัดยินดี ในเวทนา อันเกิดขึน้ เพราะจักขุสมั ผัส
เป็นปัจจัย สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขก็ตาม.
เมื่อบุคคลนั้นไม่กำ�หนัดยินดีแล้ว ไม่ประกอบ
พร้ อ มแล้ ว ไม่ ห ลงใหลแล้ ว มี ป กติ เ ห็ น โทษอยู่ ;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ปัญจุปาทานขันธ์ ย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไป
และ ตัณหา อันเครื่องนำ�มาซึ่งภพใหม่ ประกอบอยู่ด้วย
ความกำ�หนัด ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน ทำ�ให้เพลิน
อย่ า งยิ่ ง ในอารมณ์ นั้ น ๆ ของบุ ค คลนั้ น ย่ อ มละไป.
ความกระวนกระวาย ทางกายและทางจิต ก็ละไป;
ความแผดเผา ทางกายและทางจิต ก็ละไป; ความเร่าร้อน
ทางกายและทางจิต ก็ละไป; บุคคลนั้นย่อมเสวยความสุข
ทั้งทางกายและทางจิต
ทิฏฐิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น เป็น สัมมาทิฏฐิ
ความดำ�ริของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น
เป็น สัมมาสังกัปปะ,
ความเพียรของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น
เป็น สัมมาวายามะ,
สติของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น เป็น สัมมาสติ,
สมาธิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น เป็น สัมมาสมาธิ.
ส่วน กายกรรม วจีกรรม และอาชีวะ ของเขา

69

70 พุ ท ธ ว จ น

บริสทุ ธิม์ าแล้วแต่เดิม; (ดังนัน้ เป็นอันว่า สัมมากัมมันตะ
สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ในบุคคล
ผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น).
ด้วยอาการอย่างนี้ เป็นอันว่า
อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค์ ๘) แห่ง
บุคคลผู้รู้ผู้อยู่เห็นอยู่เช่นนั้น ย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์
แห่งภาวนา ด้วยอาการอย่างนี้.
เมื่ อ เขาทำ � อริ ย อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรคให้ เ จริ ญ อยู่
อย่างนี้ สติปัฏฐานสี่ ... สัมมัปปธานสี่ ... อิทธิบาทสี่ ...
อินทรีย์ห้า ... พละห้า ... โพชฌงค์เจ็ด ... ย่อมถึงความ
งอกงามบริ บู ร ณ์ ไ ด้ แ ท้ . ธรรมสองอย่ า งของเขาคื อ
สมถะและวิปัสสนา ชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้น...
(ในกรณีแห่ง โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น)
กายะ (กาย) และมนะ (ใจ) ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกัน).
อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๒–๕๒๕/๘๒๘–๘๓๐.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๑๘
เมื่อไม่มีมา ไม่มีไป
ย่อมไม่มีเกิด และไม่มีดับ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงชักชวนภิกษุทั้งหลาย
ด้วยธัมมิกถาอันเนื่องเฉพาะด้วยนิพพาน, ได้ทรงเห็นว่า
ภิกษุทง้ั หลายสนใจฟังอย่างยิง่ จึงได้ตรัสพระพุทธอุทานนีข้ น้ึ
ในเวลานั้น ว่า :ความหวั่นไหว ย่อมมี
แก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว
(นิสฺสิตสฺส จลิตํ)

ความหวั่นไหว ย่อมไม่มี
แก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว
(อนิสฺสิตสฺส จลิตํ นตฺถิ)

เมื่อความหวั่นไหวไม่มี, ปัสสัทธิย่อมมี
(จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ)
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เมื่อปัสสัทธิมี, นติ (ความน้อมไป) ย่อมไม่มี
(ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ)

เมื่อนติไม่มี, อาคติคติ (การมาและการไป) ย่อมไม่มี
(นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ)

เมื่ออาคติคติไม่มี,
จุตูปปาตะ (การเคลื่อนและการเกิดขึ้น) ย่อมไม่มี
(อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ)

เมื่อจุตูปปาตะไม่มี, อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้
ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง
(จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรํ น อุภยมนฺตเร)

นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.
(เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส)
อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑.

สักแตวา...
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๑๙
สักแต่ว่า...
(นัยที่ ๑)

พาหิยะ ! เมื่อใดเธอ
เห็นรูปแล้ว สักว่าเห็น,
ได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟัง,
ได้กลิ่น, ลิ้มรส, สัมผัสทางผิวกาย,
ก็สักว่าดม, ลิ้ม, สัมผัส,
ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้ว;
เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี.
เมื่อใด “เธอ” ไม่มี;
เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้,
ไม่ปรากฏในโลกอื่น,
ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง :
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.
อุ. ขุ. ๒๕/๘๓-๘๔/๔๙.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๒๐
สักแต่ว่า...
(นัยที่ ๒)

“ข้าแต่พระองค์เจริญ ! ข้าพระองค์เป็นคนชรา เป็น
คนแก่คนเฒ่ามานานผ่านวัยมาตามลำ�ดับ. ขอพระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงธรรมโดยย่อ ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมโดยย่อ
ในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาท
แห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด พระเจ้าข้า !”.

มาลุ ง ก๎ ย บุ ต ร ! ท่ า นจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้ ว่ า
อย่างไร คือ รูปทั้งหลาย อันรู้สึกกันได้ทางตา เป็นรูปที่
ท่านไม่ได้เห็น ไม่เคยเห็น ทีท่ า่ นกำ�ลังเห็นอยูก่ ไ็ ม่มี ทีท่ า่ น
คิดว่าท่านควรจะได้เห็นก็ไม่มี ดังนี้แล้ว ความพอใจก็ดี
ความกำ�หนัดก็ดี ความรักก็ดี ในรูปเหล่านัน้ ย่อมมีแก่ทา่ น
หรือ ?
“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”.
(ต่อไปนี้ ได้มกี ารตรัสถามและการทูลตอบในทำ�นองเดียวกันนี้
ทุกตัวอักษร ผิดกันแต่ชอื่ ของสิง่ ทีน่ �ำ มากล่าว คือในกรณีแห่งเสียง
อันรู้สึกกันได้ทางหู ในกรณีแห่ง กลิ่นอันรู้สึกกันได้ทางจมูก
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ในกรณีแห่ง รสอันรู้สึกกันได้ทางลิ้น ในกรณีแห่ง โผฏฐัพพะอัน
รูส้ กึ กันได้ทางผิวกาย และในกรณีแห่ง ธรรมารมณ์อนั รูส้ กึ กันได้
ทางใจ).

มาลุ ง ก๎ ย บุ ต ร ! ในบรรดาสิ่ ง ที่ ท่ า น พึ ง เห็ น
พึงฟัง พึงรู้สึก พึงรู้แจ้งเหล่านั้น;
ใน สิง่ ทีท่ า่ นเห็นแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็น;
ใน สิง่ ทีท่ า่ นฟังแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยนิ ;
ใน สิ่งที่ท่านรู้สึกแล้ว (ทางจมูก, ลิ้น, กาย)
จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึก;
ใน สิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้ว (ทางวิญญาณ)
ก็จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้ง.
มาลุงก๎ยบุตร ! เมือ่ ใดแล ในบรรดาธรรมเหล่านัน้ :
เมื่อ สิ่งที่เห็นแล้ว สักว่าเห็น, สิ่งที่ฟังแล้ว สักว่าได้ยิน,
สิ่งที่รู้สึกแล้ว สักว่ารู้สึก, สิ่งที่รู้แจ้งแล้ว สักว่ารู้แจ้ง,
ดังนี้แล้ว;
มาลุ ง ก๎ ย บุ ต ร ! เมื่ อ นั้ น ตั ว ท่ า นย่ อ มไม่ มี
เพราะเหตุนั้น;

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

มาลุ ง ก๎ ย บุ ต ร ! เมื่ อ ใดตั ว ท่ า นไม่ มี เ พราะ
เหตุนั้น, เมื่อนั้น ตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้นๆ;
มาลุงก๎ยบุตร ! เมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นๆ,
เมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น
ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง :
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งความทุกข์ ดังนี้.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความ
แห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ ได้โดยพิสดาร
ดังต่อไปนี้ :-

เห็นรูปแล้ว สติหลงลืม ทำ�ในใจซึง่ รูปนิมติ ว่า
น่ารัก มีจติ กำ�หนัดแก่กล้าแล้ว เสวยอารมณ์น้นั อยู่
ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำ�บุคคลนัน้ . เวทนาอัน
เกิดจากรูปเป็นอเนกประการ ย่อมเจริญแก่เขานั้น.
อภิชฌาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ้มรุมจิตของเขา.
เมือ่ สะสมทุกข์อยูอ่ ย่างนี้ ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพาน.
(ในกรณี แ ห่ ง การฟั ง เสี ย ง ดมกลิ่ น ลิ้ ม รส ถู ก ต้ อ ง
โผฏฐัพพะด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจ ก็มีข้อความที่กล่าวไว้
อย่างเดียวกัน).
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บุคคลนัน้ ไม่ก�ำ หนัดในรูปทัง้ หลาย เห็นรูปแล้ว
มีสติเฉพาะ มีจิตไม่กำ�หนัดเสวยอารมณ์อยู่ ความ
สยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำ�บุคคลนัน้ . เมือ่ เขาเห็นอยู่
ซึ่งรูปตามที่เป็นจริง เสวยเวทนาอยู่ ทุกข์ก็สิ้นไปๆ
ไม่เพิม่ พูนขึน้ เขามีสติประพฤติอยูด่ ว้ ยอาการอย่างนี,้
เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อ
นิพพาน.
(ในกรณี แ ห่ ง การฟั ง เสี ย ง ดมกลิ่ น ลิ้ ม รส ถู ก ต้ อ ง
โผฏฐัพพะด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจ ก็มีข้อความที่กล่าวไว้
อย่างเดียวกัน).
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความ
แห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ ได้โดยพิสดาร
อย่างนี้ พระเจ้าข้า !”.

พระผู้มีพระภาค ทรงรับรองความข้อนั้น ว่า
เป็ น การถู ก ต้ อ ง. ท่ า นมาลุ ง ก๎ ย บุ ต รหลี ก ออกสู่ ที่ ส งั ด
กระทำ�ความเพียรได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในศาสนานี้.
สฬา. สํ. ๑๘/๙๐-๙๕/๑๓๒-๑๓๙.

สติปฏฐาน ๔
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๒๑
มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย
ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ มีสัมปชัญญะ
เมื่อรอคอยการทำ�กาละ :
นี้เป็น อนุสาสนีของเราสำ�หรับพวกเธอทั้งหลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุ เป็นผูม้ สี ติ เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุในกรณีน้ี
เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได้;
เป็นผูเ้ ห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ�...;
เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ�...;
เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้. อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย !
เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสติ.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุ เป็นผูม้ สี มั ปชัญญะ เป็น
อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้
เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้า การ
ถอยกลับไปข้างหลัง, การแลดู การเหลียวดู, การคู้ การเหยียด,
การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, การฉัน การดืม่ การเคีย้ ว การลิม้ ,
การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ, การไป การหยุด, การนัง่ การนอน,
การหลับ การตืน่ , การพูด การนิง่ . อย่างนีแ้ ล ภิกษุทง้ั หลาย !
เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ.
ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะ
เมื่อรอคอยการทำ�กาละ :
นี้แล เป็นอนุสาสนีของเราสำ�หรับพวกเธอทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าเมือ่ ภิกษุ มีสติ มีสมั ปชัญญะ
ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในธรรม
อยู่อย่างนี้, สุขเวทนา เกิดขึ้น ไซร้; เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า
“สุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา, แต่สุขเวทนานี้ อาศัยเหตุ
ปัจจัยจึงเกิดขึน้ ได้ ไม่อาศัยเหตุปจั จัยแล้วหาเกิดขึน้ ได้ไม่.
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อาศัยเหตุปจั จัยอะไรเล่า ? อาศัยเหตุปจั จัยคือ กายนี้ นัน่ เอง
ก็กายนี้ ไม่เที่ยง มีปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น
สุขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะอาศัยกาย ซึง่ ไม่เทีย่ ง มีปจั จัยปรุงแต่ง
อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ดังนี้แล้ว จักเป็นสุขเวทนาที่เที่ยง
มาแต่ไหน” ดังนี.้ ภิกษุนน้ั เป็นผูต้ ามเห็นความไม่เทีย่ งอยู่
ตามเห็นความเสือ่ ม ความจางคลายอยู่ ตามเห็นความดับไป
ความสลัดคืนอยู่ในกายและในสุขเวทนา. เมื่อเธอเป็นผู้
ตามเห็นความไม่เทีย่ ง (เป็นต้น) อยูใ่ นกายและในสุขเวทนา
อยู่ดังนี้, เธอย่อมละเสียได้ ซึ่ง ราคานุสัย ในกายและ
ในสุขเวทนานั้น.
ภิกษุนั้น ถ้าเสวย สุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า “สุขเวทนา
นั้น เป็นของไม่เที่ยง, และเป็นเวทนาที่เรามิได้มัวเมา
เพลิดเพลินอยู่” ดังนี้. ถ้าเสวย ทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่า
“ทุกขเวทนานัน้ เป็นของไม่เทีย่ ง, และเป็นเวทนาทีเ่ รามิได้
มัวเมาเพลิดเพลินอยู่” ดังนี้. ถ้าเสวย อทุกขมสุขเวทนา
ก็รชู้ ดั ว่า “อทุกขมสุขเวทนานัน้ เป็นของไม่เทีย่ ง, และเป็น
เวทนาที่เรามิได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่” ดังนี้.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุนน้ั ถ้าเสวย สุขเวทนา ก็เป็นผูป้ ราศจากกิเลส
อันเกิดจากเวทนานัน้ เป็นเครือ่ งร้อยรัดแล้ว เสวยเวทนานัน้ ;
ถ้าเสวย ทุกขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจาก
เวทนานัน้ เป็นเครือ่ งร้อยรัดแล้ว เสวยเวทนานัน้ ; ถ้าเสวย
อทุกขมสุขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจากกิเลส อันเกิดจาก
เวทนานัน้ เป็นเครือ่ งร้อยรัดแล้ว เสวยเวทนานัน้ . ภิกษุนน้ั
เมื่อเสวย เวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ชัดว่าเรา
เสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ; เมื่อเสวย เวทนาอัน
มีชีวิตเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิต
เป็นที่สุดรอบ. เธอย่อม รู้ชัดว่า เวทนาทั้งปวงอันเรา
ไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของเย็นในอัตตภาพนีน้ น่ั เทียว
จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต เพราะการแตกทำ�ลาย
แห่งกาย ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เปรี ย บเหมื อ นประที ป น้ำ � มั น
ได้อาศัยน้ำ�มันและไส้แล้วก็ลุกโพลงอยู่ได้, เมื่อขาดปัจจัย
เครือ่ งหล่อเลีย้ ง เพราะขาดน้�ำ มันและไส้นน้ั แล้ว ย่อมดับลง,
นี้ฉันใด; ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้น คือภิกษุ เมื่อเสวย
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เวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ, ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอัน
มีกายเป็นที่สุดรอบ ดังนี้. เมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็น
ที่สุดรอบ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ
ดังนี.้ (เป็นอันว่า) ภิกษุนนั้ ย่อมรูช้ ดั ว่า เวทนาทัง้ ปวงอันเรา
ไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของเย็นในอัตตภาพนี้นั่นเทียว
จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต เพราะการแตกทำ�ลาย
แห่งกาย ดังนี้.
สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๐-๒๖๔/๓๗๔-๓๘๑.

การละอวิชชาโดยตรง
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๒๒
ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น
ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ธรรมอย่างหนึ่ง มีอยู่หรือไม่หนอ
ซึ่ ง เมื่ อ ภิ ก ษุ ล ะได้ แ ล้ ว อวิ ช ชาย่ อ มละไป วิ ช ชาย่ อ มเกิ ด ขึ้ น
พระเจ้าข้า ?”.

ภิกษุ ! ธรรมอย่างหนึ่ง มีอยู่แล ...ฯลฯ...
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ธรรมอย่างหนึ่ง นั้นคืออะไร
เล่าหนอ ...ฯลฯ...?”

ภิกษุ ! อวิชชานั่นแล เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
เมือ่ ภิกษุละได้แล้ว อวิชชาย่อมละไป วิชชาย่อมเกิดขึน้ .
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่
อย่างไร อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจ้าข้า ?”.

ภิกษุ ! หลักธรรมอันภิกษุในกรณีนไ้ี ด้สดับแล้ว
ย่อมมีอยู่ว่า

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

“สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่
(ว่าเป็นตัวเรา-ของเรา) (สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินเิ วสาย)” ดังนี.้
ภิกษุ ! ถ้าภิกษุได้สดับหลักธรรมข้อนัน้ อย่างนีว้ า่
สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง อั น ใครๆ ไม่ ค วรยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น
ดังนี้แล้ว ไซร้,
ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง;
ครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว,
ย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง;
ครั้นรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว, ภิกษุนั้น
ย่อมเห็นซึ่ง นิมิตทั้งหลายของสิ่งทั้งปวง
โดยประการอื่น :
ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ โดยประการอื่น;
ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลาย โดยประการอื่น;
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณ โดยประการอื่น;
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส โดยประการอื่น;
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ย่อมเห็นซึง่ เวทนาอันเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์กต็ าม
มิใช่ทกุ ข์มใิ ช่สขุ ก็ตาม ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักขุสมั ผัสเป็นปัจจัย
โดยประการอื่น.
(ในกรณี แห่ง โสตะก็ดี ฆานะก็ดี ชิว หาก็ดี กายะก็ ดี
มโนก็ดี และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตต์ด้วยโสตะ ฆานะ ชิวหา
กายะ และมโน นั้นๆ ก็ดี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ มีนัย
อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งการเห็นจักษุ และธรรมทั้งหลายที่
สัมปยุตต์ด้วยจักษุ).

ภิกษุ ! เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล
อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.
สฬา. สํ. ๑๘/๖๒-๖๓/๙๖.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๒๓
การเห็นซึ่งความไม่เที่ยง
ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ธรรมอย่างหนึ่ง มีอยู่หรือไม่หนอ
ซึ่ ง เมื่ อ ภิ ก ษุ ล ะได้ แ ล้ ว อวิ ช ชาย่ อ มละไป วิ ช ชาย่ อ มเกิ ด ขึ้ น
พระเจ้าข้า ?”

ภิกษุ ! เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุ โดย ความ
เป็นของไม่เที่ยง, อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึงเกิดขึ้น;
เมื่อภิกษุ รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งรูปทั้งหลาย ...ฯลฯ...;
เมือ่ ภิกษุ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยู่ ซึง่ จักขุวญ
ิ ญาณ ...ฯลฯ...;
เมื่อภิกษุ รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งจักขุสัมผัส ...ฯลฯ...;
เมื่อภิกษุ รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งเวทนา อันเป็นสุขก็ตาม
เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักขุสมั ผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง, อวิชชา
จึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น;
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(ในกรณีแห่งโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมโน ทุกหมวด
มีข้อความอย่างเดียวกัน).

ภิกษุ ! เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้
อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.
สฬา. สํ. ๑๘/๖๑-๖๒/๙๕.

ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของ
คนเจ็บไข และบุคคลทั่วไป
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๒๔
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผล
ของคนเจ็บไข้
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้า ธรรม ๕ ประการ ไม่เว้น
ห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด
ข้อนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ข้าผูน้ นั้ พึงหวังได้ คือ เขาจักกระทำ�
ให้แจ้งได้ซงึ่ เจโตวิมตุ ติ ปญ
ั ญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง
ในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อกาลไม่นานเทียว.
ธรรม ๕ ประการนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุ : ๑. เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย อยู่
(อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ)

๒. เป็นผู้มีความสำ�คัญว่าปฏิกูลในอาหาร อยู่
(อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี)

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๓. เป็นผู้มีความสำ�คัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง อยู่
(สพฺพโลเก อนภิรตสฺี)

๔. เป็นผูม้ ปี กติตามเห็นว่าไม่เทีย่ งในสังขารทัง้ ปวง อยู่
(สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี)

๕. มีมรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน อยู่.
(มรณสฺา โข ปนสฺส อชฺฌตฺต สุปฏฺิตา โหติ)

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้
ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด ข้อนี้
เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ คือเขาจักกระทำ�ให้แจ้งได้
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในทิฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ ต่อกาลไม่นานเทียว.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐-๑๖๑/๑๒๑.
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๒๕
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผล
ของบุคคลทั่วไป
(นัยที่ ๑)

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลใดบุคคลหนึง่ จะเป็นภิกษุ
หรือภิกษุณกี ต็ าม เจริญกระทำ�ให้มาก ซึง่ ธรรม ๕ ประการ;
ผู้นั้น พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในบรรดา
ผลทั้งหลาย สองอย่าง กล่าวคือ อรหัตตผลในทิฐธรรม
(ภพปัจจุบนั ) นัน่ เทียว, หรือว่า อนาคามิผล เมือ่ ยังมีอป
ุ าทิ
(เชื้อ) เหลืออยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๕ ประการนั้ น เป็ น
อย่างไรเล่า ?
๕ ประการ คือ ภิกษุ ในกรณีนี้ : ๑. มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในนั่นเทียว
เพือ่ เกิดปญ
ั ญารูค้ วามเกิดขึน้ และดับไปแห่งธรรมทัง้ หลาย
(อชฺฌตฺตฺเว สติ สุปฏฺิตา โหติ ธมฺมาน อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย);

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

๒. มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย
(อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ)

๓. มีความสำ�คัญว่าปฏิกูลในอาหาร
(อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี)

๔. มีความสำ�คัญว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายินดี
(สพฺพโลเก อนภิรตสฺี)

๕. มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
(สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี)

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลใดบุคคลหนึง่ จะเป็นภิกษุ
หรือภิกษุณกี ต็ าม เจริญกระทำ�ให้มาก ซึง่ ธรรม ๕ ประการ
เหล่านี้; ผู้นั้น พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในบรรดา
ผลทั้งหลายสองอย่าง กล่าวคือ อรหัตตผลในทิฏฐธรรม
(ภพปัจจุบัน) นั่นเทียว, หรือว่า อนาคามิผล เมื่อยังมี
อุปาทิเหลืออยู่ แล.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.
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๒๖
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผล
ของบุคคลทั่วไป
(นัยที่ ๒)

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้
เมื่อบุคคลเจริญ กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความ
เบือ่ หน่ายโดยส่วนเดียว (เอกนฺตนิพพฺ ทิ ) เพือ่ ความคลายกำ�หนัด
(วิราค) เพือ่ ความดับ (นิโรธ) เพือ่ ความสงบ (อุปสม) เพือ่ ความ
รู้ยิ่ง (อภิญฺ) เพื่อความรู้พร้อม (สมฺโพธ) เพื่อนิพพาน.
๕ ประการ อย่างไรเล่า ?
๕ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ :๑. เป็นผู้ มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย อยู่;
๒. เป็นผู้ มีปกติสำ�คัญว่าปฏิกูลในอาหาร อยู่;
๓. เป็นผู้ มีปกติส�ำ คัญว่าเป็นสิง่ ไม่นา่ ยินดีในโลกทัง้ ปวง อยู;่
๔. เป็นผู้ มีปกติตามเห็นความไม่เทีย่ งในสังขารทัง้ ปวง อยู;่
๕. มรณสั ญ ญา เป็ น สิ่ ง ที่ ภิ ก ษุ นั้ น เข้ า ไปตั้ ง ไว้ ดี แ ล้ ว
ในภายใน อยู่.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้ แ ล
เมื่อบุคคลเจริญ กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความ
เบือ่ หน่ายโดยส่วนเดียว เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับ
เพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูย้ ง่ิ เพือ่ ความรูพ้ ร้อม เพือ่ นิพพาน.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๔-๙๕/๖๙.
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๒๗
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผล
ของบุคคลทั่วไป
(นัยที่ ๓)

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อ
ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย.
ธรรม ๕ ประการอย่างไรเล่า ?
๕ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ :๑. เป็นผู้ มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย อยู่;
๒. เป็นผู้ มีความสำ�คัญว่าปฏิกูลในอาหาร อยู่;
๓. เป็นผู้ มีความสำ�คัญว่าเป็นสิง่ ไม่นา่ ยินดีในโลกทัง้ ปวง อยู;่
๔. เป็นผู้ มีปกติตามเห็นว่าไม่เทีย่ งในสังขารทัง้ ปวง อยู;่
๕. มรณสั ญ ญา เป็ น สิ่ ง ที่ ภิ ก ษุ นั้ น เข้ า ไปตั้ ง ไว้ ดี แ ล้ ว
ในภายใน อยู่.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้ แ ล
เมื่ อ บุ ค คลเจริ ญ กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๕/๗๐.
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๒๘
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผล
ของบุคคลทั่วไป
(นัยที่ ๔)

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติ
เป็นผล มีเจโตวิมุตติเป็นอานิสงส์ ย่อมมีปัญญาวิมุตติ
เป็นผล มีปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์.
ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ :ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. เป็นผู้ มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย อยู่;
๒. เป็นผู้ มีความสำ�คัญว่าปฏิกูลในอาหาร อยู่;
๓. เป็นผู้ มีความสำ�คัญว่าเป็นสิง่ ไม่นา่ ยินดีในโลกทัง้ ปวง อยู;่
๔. เป็นผู้ มีปกติตามเห็นว่าไม่เทีย่ งในสังขารทัง้ ปวง อยู;่
๕. มรณสั ญ ญา เป็ น สิ่ ง ที่ ภิ ก ษุ นั้ น เข้ า ไปตั้ ง ไว้ ดี แ ล้ ว
ในภายใน อยู่.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้ แ ล
เมื่อบุคคลเจริญ กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติ
เป็นผล มีเจโตวิมุตติเป็นอานิสงส์ ย่อมมีปัญญาวิมุตติ
เป็นผล และมีปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์.
เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ
เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรียกว่า เป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้ดังนี้บ้าง
ว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้ ดังนี้บ้าง ว่าเป็นผู้ถอน
เสาระเนียดขึ้นได้ ดังนี้บ้าง ว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้
ดังนีบ้ า้ ง ว่าเป็นผูไ้ กลจากข้าศึกปลดธงลงได้ ปลงภาระลงได้
ไม่ประกอบด้วยวัฏฏะ ดังนี้บ้าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุชอื่ ว่าเป็นผูถ้ อนลิม่ สลักขึน้
ได้อย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอวิชชาเสียได้
ถอนรากขึน้ แล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี
ไม่ให้เกิดขึน้ อีกต่อไปเป็นธรรมดา. ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุชื่อ
ว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้อย่างนี้ แล.
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ภิกษุเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างไร คือภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละชาติสงสารที่เป็นเหตุนำ�ให้เกิดใน
ภพใหม่ต่อไปได้ ถอนรากขึ้นแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาล
ยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างนี้ แล.
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้อย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูล้ ะตัณหาเสียได้ ถอนรากขึน้ แล้ว
ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึน้ อีก
ต่อไปเป็นธรรมดา. ภิกษุชอ่ื ว่าเป็นผูถ้ อนเสาระเนียดขึน้ ได้
อย่างนี้ แล.
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้อย่างไร คือ
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูล้ ะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ
เสียได้ ถอนรากขึ้นแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน
ทำ�ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา. ภิกษุชื่อว่า
เป็นผู้ถอดกลอนออกได้อย่างนี้ แล.

ฉบับ ๔ มรรค วิธีที่ ง่าย

ภิ ก ษุ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ไ กลจากข้ า ศึ ก ปลดธงลงได้
ปลงภาระลงได้ ไม่ประกอบด้วยวัฏฏะอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละอัส๎มิมานะเสียได้ ถอนรากขึ้นแล้ว
ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึน้ อีก
ต่อไปเป็นธรรมดา. ภิกษุชอ่ื ว่าเป็นผูไ้ กลจากข้าศึก ปลดธง
ลงได้ ปลงภาระลงได้ ไม่ประกอบด้วยวัฏฏะใดๆ อย่างนี้ แล.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๕-๙๗/๗๑.
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๒๙
ผู้มีความเพียรตลอดเวลา
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกำ�ลังเดินอยู่ ถ้าเกิด
ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความ
ครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิด
ในทางทำ�ผูอ้ น่ื ให้ล�ำ บากเปล่าๆ ขึน้ มา, และภิกษุกไ็ ม่รบั เอา
ความครุน่ คิดนัน้ ไว้ สละทิง้ ไป ถ่ายถอนออก ทำ�ให้สน้ิ สุดลงไป
จนไม่มีเหลือ; ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังเดินอยู่ ก็เรียกว่า
เป็นผู้ทำ�ความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาป
เป็นคนปรารภความเพียร อุทศิ ตนในการเผากิเลสอยูเ่ นืองนิจ.
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกำ�ลังยืนอยู่ ถ้าเกิด
ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความ
ครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิด
ในทางทำ�ผูอ้ น่ื ให้ล�ำ บากเปล่าๆ ขึน้ มา, และภิกษุกไ็ ม่รบั เอา
ความครุน่ คิดนัน้ ไว้ สละทิง้ ไป ถ่ายถอนออก ทำ�ให้สน้ิ สุดลง
ไปจนไม่มเี หลือ; ภิกษุทเ่ี ป็นเช่นนี้ แม้ก�ำ ลังยืนอยู่ ก็เรียกว่า
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เป็นผู้ทำ�ความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาป
เป็นคนปรารภความเพียร อุทศิ ตนในการเผากิเลสอยูเ่ นืองนิจ.
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกำ�ลังนั่งอยู่ ถ้าเกิด
ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความ
ครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิด
ในทางทำ�ผูอ้ น่ื ให้ล�ำ บากเปล่าๆ ขึน้ มา, และภิกษุกไ็ ม่รบั เอา
ความครุน่ คิดนัน้ ไว้สละทิง้ ไป ถ่ายถอนออก ทำ�ให้สน้ิ สุดลงไป
จนไม่มีเหลือ; ภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำ�ลังนั่งอยู่ ก็เรียกว่า
เป็นผู้ทำ�ความเพียรเผากิเลส รูส้ กึ กลัวต่อสิง่ อันเป็นบาป
เป็นคนปรารภความเพียร อุทศิ ตนในการเผากิเลสอยูเ่ นืองนิจ.
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกำ�ลังนอนอยู่ ถ้าเกิด
ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความ
ครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิด
ในทางทำ�ผู้อื่นให้ลำ�บากเปล่าๆ ขึ้นมา, และภิกษุก็ไม่รับ
เอาความครุน่ คิดนัน้ ไว้ สละทิง้ ไป ถ่ายถอนออก ทำ�ให้สน้ิ สุด
ลงไปจนไม่มีเหลือ; ภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำ�ลังนอนอยู่
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ก็เรียกว่า เป็นผู้ทำ�ความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งอัน
เป็นบาป เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผา
กิเลสอยู่เนืองนิจแล.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖-๑๘/๑๑.
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๓๐
ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกำ�ลังเดินอยู่ ถ้าเกิด
ครุ่ น คิ ด ด้ ว ยความครุ่ น คิ ด ในกาม หรื อ ครุ่ น คิ ด ด้ ว ย
ความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความ
ครุ่นคิดในทางทำ�ผู้อื่นให้ลำ�บากเปล่าๆ ขึ้นมา, และภิกษุ
ก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่ถ่ายถอนออก
ไม่ ทำ � ให้ สิ้ น สุ ด ลงไปจนไม่ มี เ หลื อ ; ภิ ก ษุ ท่ี เ ป็ น เช่ น นี้
แม้ก�ำ ลังเดินอยู่ ก็เรียกว่า เป็นผูไ้ ม่ท�ำ ความเพียรเผากิเลส
ไม่รสู้ กึ กลัวต่อสิง่ อันเป็นบาป เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียร
อันเลวทรามอยู่เนืองนิจ.
เมื่อภิกษุกำ�ลังยืนอยู่ ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความ
ครุ่ นคิ ดในกาม หรือ ครุ่นคิดด้ว ยความครุ่นคิดในทาง
เดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำ�ผู้อื่น
ให้ล�ำ บากเปล่าๆ ขึน้ มา, และภิกษุกร็ บั เอาความครุน่ คิดนัน้ ไว้
ไม่สละทิง้ ไม่ถา่ ยถอนออก ไม่ท�ำ ให้สน้ิ สุดลงไป จนไม่มเี หลือ;
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ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังยืนอยู่ ก็เรียกว่า เป็นผู้ไม่ทำ�
ความเพียรเผากิเลส ไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาป เป็น
คนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิจ.
เมื่อภิกษุกำ�ลังนั่งอยู่ ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความ
ครุ่นคิ ดในกาม หรือครุ่นคิดด้ว ยความครุ่นคิดในทาง
เดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำ�ผู้อื่น
ให้ลำ�บากเปล่าๆ ขึ้นมา, และภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิด
นั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำ�ให้สิ้นสุดลงไป
จนไม่มีเหลือ; ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังนั่งอยู่ ก็เรียกว่า
เป็นผูไ้ ม่ท�ำ ความเพียรเผากิเลส ไม่รสู้ กึ กลัวต่อสิง่ อันเป็นบาป
เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิจ.
เมื่ อ ภิ ก ษุ กำ � ลั ง นอนอยู่ ถ้ า เกิ ด ครุ่ น คิ ด ด้ ว ย
ความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดใน
ทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำ�
ผูอ้ น่ื ให้ล�ำ บากเปล่าๆ ขึน้ มา, และภิกษุกร็ บั เอาความครุน่ คิด
นั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำ�ให้สิ้นสุดลงไป
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จนไม่มเี หลือ; ภิกษุทเี่ ป็นเช่นนี้ แม้ก�ำ ลังนอนอยู่ ก็เรียกว่า
เป็นผูไ้ ม่ท�ำ ความเพียรเผากิเลส ไม่รสู้ กึ กลัวต่อสิง่ อันเป็นบาป
เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิจ.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖/๑๑.
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๓๑
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ
ภิกษุทั้งหลาย !
ปฏิปทา ๔ ประการ เหล่านี้ มีอยู่;
คือ :ปฏิบัติลำ�บาก รู้ได้ช้า ๑,
ปฏิบัติลำ�บาก รู้ได้เร็ว ๑,
ปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า ๑,
ปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว ๑.
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แบบปฏิบัติล�ำบาก รู้ได้ช้า
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุ เป็นผู้มีปกติ
เห็นความไม่งามในกาย มีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหาร
มีสัญญาในโลกทั้งปวง โดยความเป็นของไม่น่ายินดี
เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
มรณสัญญาก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน.
ภิกษุนน้ั เข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำ�ลังของพระเสขะ
๕ ประการเหล่านีอ้ ยู่ คือ สัทธาพละ หิรพิ ละ โอตตัปปพละ
วิริยพละ ปัญญาพละ; แต่ อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ของ
เธอนัน้ ปรากฏว่าอ่อน คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย.์ เพราะเหตุทอ่ี นิ ทรียท์ ง้ั ห้าเหล่านี้
ยังอ่อน ภิกษุนนั้ จึง บรรลุอนันตริยกิจ เพือ่ ความสิน้ อาสวะ
ได้ช้า :
ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า ปฏิบัติลำ�บาก รู้ได้ช้า.
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แบบปฏิบัติล�ำบาก รู้ได้เร็ว
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุ เป็นผู้มีปกติ
เห็นความไม่งามในกาย มีสัญญาว่า ปฏิกูลในอาหาร มี
สัญ ญาในโลกทั้ ง ปวง โดยความเป็น ของไม่น่า ยิ น ดี
เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
มรณสัญญาก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน.
ภิกษุนน้ั เข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำ�ลังของพระเสขะ
๕ ประการเหล่านีอ้ ยู่ คือ สัทธาพละ หิรพิ ละ โอตตัปปพละ
วิริยพละ ปัญญาพละ; แต่ อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้
ของเธอนั้ น ปรากฏว่ า มี ป ระมาณยิ่ ง (แก่ ก ล้ า ) คื อ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์.
เพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่ง ภิกษุนั้น
จึง บรรลุอนันตริยกิจ เพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็ว :
ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า ปฏิบัติลำ�บาก รู้ได้เร็ว.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณี นี้ ภิ ก ษุ เพราะสงั ด
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุปฐมฌาน
ทุติยฌาน... ตติยฌาน... จตุตถฌาน (มีรายละเอียดดังที่
แสดงแล้วในที่ทั่วไป) แล้วแลอยู่.
ภิกษุนน้ั เข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำ�ลังของพระเสขะ
๕ ประการเหล่านีอ้ ยู่ คือ สัทธาพละ หิรพิ ละ โอตตัปปพละ
วิริยพละ ปัญญาพละ; แต่ อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้
ของเธอนั้น ปรากฏว่าอ่อน คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. เพราะเหตุที่อินทรีย์
ทั้งห้าเหล่านี้ยังอ่อน ภิกษุนั้น จึง บรรลุอนันตริยกิจ
เพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้า :
ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า ปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณี นี้ ภิ ก ษุ เพราะสงั ด
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุปฐมฌาน
ทุติยฌาน... ตติยฌาน... จตุตถฌาน ... แล้วแลอยู่.
ภิกษุนน้ั เข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำ�ลังของพระเสขะ
๕ ประการเหล่านีอ้ ยู่ คือ สัทธาพละ หิรพิ ละ โอตตัปปพละ
วิริยพละ ปัญญาพละ; แต่ อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ของ
เธอนัน้ ปรากฏว่ามีประมาณยิง่ คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. เพราะเหตุที่อินทรีย์
ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่ง ภิกษุนั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ
เพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็ว :
ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า ปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว.
ภิกษุทั้งหลาย ! เหล่านี้แล ปฏิปทา ๔ ประการ.
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐๒-๒๐๔/๑๖๑-๑๖๒.
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มูลนิธิพุทธโฆษณ์
มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริม่ จากชาวพุทธกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ได้มโี อกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ทีเ่ น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดแี ล้ว บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ทัง้ เนือ้ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่ เป็นรูปแบบการแสดงธรรมทีต่ รงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัท ธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่ กิ ษุในครัง้ พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดียว
หลักพุทธวจนนี้ ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน
ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวัน่ ไหวต่อองค์สมั มาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี า� สอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ
เมือ่ กลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนทีเ่ คยเป็นในครัง้ พุทธกาล สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควิธที ตี่ รง และสามารถน�าไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล รูเ้ ห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ชาวพุทธทีเ่ ห็นคุณค่าในค�าของพระพุทธเจ้าจึงขยายตัว
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ ลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรูพ้ ระสัทธรรม เหมือนดังครัง้ พุทธกาล

ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่ เี ท่านัน้ เมือ่ มีมา ก็แจกไป เมือ่ หมด ก็คอื หมด
เนือ่ งจากว่า หน้าทีใ่ นการด�ารงพระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ สืบไป ไม่ได้ผกู จ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ ทีท่ า่ นพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
ท�าอยูแ่ ล้ว นัน่ คือ การน�าพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ ทั้งหมด
อยูใ่ นรูปแบบทีโ่ ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทัว่ ไป
ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ ด้วยวิธขี องพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการด�าเนินการตรงนีไ้ ด้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่ หน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว
นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ ชัดเจน และมัน่ คงในพุทธวจน

ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org หรือ www.watnapp.com
หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๕-๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุร)ี
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

เว็บไซต์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน
http://www.ratana5.com : พุทธวจนสมาคม
http://www.buddhawajana-training.com : ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน
http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
http://www.buddhaoat.org : กลุ่มผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux
http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

วิทยุ

• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ (บาลีสยามรัฐ)
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง (ไทยสยามรัฐ)
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุม่ อาสาสมัครพุทธวจนหมวดธรรม), คณะศิษย์วดั นาปาพง,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, กลุ่มธรรมะสีขาว,
กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร, กลุ่มพุทธโอษฐ์, กลุ่มชวนม่วนธรรม,
กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ส�านักงานการศึกษาต่อเนื่อง,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม, ชมรมพุทธวจนอุดรธานี, ชมรมธรรมปรีดา,
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. ดาต้าโปรดักส์, บจก. 3M ประเทศไทย,
บจก. บางไทรไฟเบอร์บอร์ด, บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย),
บจก. สยามรักษ์, บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. เมคเทค, บจก. ไดเวอร์ส เคมีคอลส์,
บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, บจก.สมสุข สหภัทรสตีลล์, บจก.ทองแป้น,
บจก. สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม, บจก. อี.ซี.ที. ซิสเต็ม, บจก. อี.ซี.ที. เอ็นจิเนียริง่ ,
บจก. อี.ซี.ที. ซัพพลาย, บจก. อี.ซี.ที อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล,
บจก. คอร์โดมา อินเตอร์เนชั่นแนล, บมจ. ณุศาศิริ, หจก. อินเตอร์ คิด,
สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค, ร้านต้นมะขามช่างทอง,
ร้านเสบียงบุญ, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์, บ้านพุทธวัจน์

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑,
๐๘ ๔๐๙๖ ๘๔๓๐,
๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๔,
๐๘ ๖๕๕๒ ๒๔๕๙

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึน้
มีสา� นักต่างๆ มากมาย ซึง่ แต่ละหมูค่ ณะก็มคี วามเห็นของตน
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่ งเดียวกัน
ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์
แล้วเราควรเชือ่ และปฏิบตั ติ ามใคร ?
ลองพิจารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสูตร
ซึง่ พระตถาคตทรงเตือนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวิธปี อ้ งกันและแก้ไขเหตุเสือ่ มแห่งธรรมเหล่านี.้
ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?
ทีพ่ ทุ ธบริษทั จะมีมาตรฐานเพียงหนึง่ เดียว คือ “พุทธวจน” ธรรมวินยั
จากองค์พระสังฆบิดาอันวิญญูชนพึงปฏิบตั แิ ละรูต้ ามได้เฉพาะตน ดังนี.้
๑. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมือ่ จะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผดิ พลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ ! เรานัน้ หรือ จ�าเดิมแต่เริม่ แสดง กระทัง่ ค�าสุดท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่ งนัน้ ๆ ย่อมตัง้ ไว้ซงึ่ จิตในสมาธินมิ ติ อันเป็นภายในโดยแท้
ให้จติ ด�ารงอยู่ ให้จติ ตัง้ มัน่ อยู่ กระท�าให้มจี ติ เป็นเอก ดังเช่นทีค่ นทัง้ หลาย
เคยได้ยนิ ว่าเรากระท�าอยูเ่ ป็นประจ�า ดังนี.้

๒.แต่ละค�าพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จา� กัดกาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทัง้ หลายเป็นผูท้ เี่ ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้
อันเป็นธรรมทีบ่ คุ คลจะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง (สนฺทฏิ ิโก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จา� กัดกาล (อกาลิโก) เป็นธรรมทีค่ วรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสโิ ก)
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน
(ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ หู )ิ .
๓. ค�าพูดทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนับแต่วนั ตรัสรูน้ นั้ สอดรับไม่ขดั แย้งกัน
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน
แสดงออก ซึง่ ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ ทัง้ หมด ย่อมเข้ากันได้โดย
ประการเดียวทัง้ สิน้ ไม่แย้งกันเป็นประการอืน่ เลย.
วยกลองศึก
อ๔.ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรี-บาลียบด้
นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เรือ่ งนีเ้ คยมีมาแล้ว กลองศึกของกษัตริยพ์ วกทสารหะ
เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมือ่ กลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ ไม้อนื่ ท�าเป็นลิม่ เสริมลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทุก
คราวไป). ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไม้เดิมของตัวกลองหมดสิน้ ไป เหลืออยูแ่ ต่
เนือ้ ไม้ทที่ า� เสริมเข้าใหม่เท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ! ฉันใดก็ฉนั นัน้ ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภกิ ษุ
ทัง้ หลาย สุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้
เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่
นักกวีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย
มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่ หูฟงั จักตัง้ จิต เพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และจักส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษา
เล่าเรียนไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แล.
๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น
อย่าฟังคนอื่น
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุบริษทั ในกรณีนี้ สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วี
แต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่ตงั้ จิตเพือ่
จะรูท้ วั่ ถึง และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา
เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั
ย่อมตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนั และกันอยูว่ า่ “ข้อนีเ้ ป็นอย่างไร
มีความหมายกีน่ ยั ” ดังนี้ ด้วยการท�าดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่ กู ปิดไว้ได้
ธรรมทีย่ งั ไม่ปรากฏ เธอก็ทา� ให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ทีน่ า่ สงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย อันเป็นตถาคตภาษิต (ตถาคตภาสิตา) อันลึกซึง้ (คมฺภรี า) มี
อรรถอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่ งสุญญตา (สุญญ
ฺ ตปฏิสย� ตุ ตฺ า) อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี
ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควร
ศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านีม้ ากล่าวอยู่
พวกเธอย่อมฟังด้วยดี เงีย่ หูฟงั ตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และส�าคัญไป
ว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมอันกวีแต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า
ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ ไม่บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก
อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะ
รูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วน สุตตันตะ
เหล่าใด อันเป็นตถาคตภาษิต อันลึกซึง้ มีอรรถอันลึกซึง้ เป็นโลกุตตระ
ประกอบด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านี้ มากล่าวอยู่ พวก

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั ย่อมเข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และ
ย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมทีเ่ ป็น
ตถาคตภาษิตนัน้ แล้ว ก็สอบถามซึง่ กันและกัน ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้
เปิดเผยสิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เหล่านีแ้ ลบริษทั ๒ จ�าพวกนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย !
บริษทั ทีเ่ ลิศในบรรดาบริษทั ทัง้ สองพวกนัน้ คือ บริษทั ปฏิปจุ ฉาวินตี า
ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า (บริษทั ทีอ่ าศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเอง
เป็นเครือ่ งน�าไป ไม่อาศัยความเชือ่ จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่ งน�าไป) แล.
๖.ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุทงั้ หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จัก
ไม่เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่ พียงใด ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
๗.ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทา� มรรคทีย่ งั
ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครรูใ้ ห้มคี นรู้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นผูร้ มู้ รรค (มคฺคญฺญ)ู เป็น
ผูร้ แู้ จ้งมรรค (มคฺควิท)ู เป็นผูฉ้ ลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนสาวกทัง้ หลายในกาลนี้ เป็นผูเ้ ดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผูต้ ามมา
ในภายหลัง.

ภิกษุทงั้ หลาย ! นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุง่ หมาย
ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระท�าให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
๘.ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง
พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกัน
มาถูก ด้วยบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั
ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้องเช่นนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ่ ป็น มูลกรณีทหี่ นึง่
ซึง่ ท�าให้พระสัทธรรมตัง้ อยูไ่ ด้ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสตู คล่องแคล่ว ในหลัก
พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านัน้
เอาใจใส่ บอกสอน เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ ๆ เมือ่ ท่านเหล่านัน้
ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย ก็ไม่ขาดผูเ้ ป็นมูลราก (อาจารย์) มีทอี่ าศัยสืบกันไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาคว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นนั้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ า� นวนมาก เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูร่ ปู หนึง่ เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านค�ากล่าวของผูน้ นั้ พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านัน้ ให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียง
ดูในวินยั
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ แน่นอน และภิกษุนรี้ บั มาผิด” เธอทัง้ หลาย พึงทิง้ ค�านัน้ เสีย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั
ก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นีเ้ ป็นพระด�ารัส ของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
แน่นอน และภิกษุนนั้ รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจ�ามหาปเทส... นีไ้ ว้.
๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์
ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ‘ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้.
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เรา
แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ ! ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จัก
ต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์ !
ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.
อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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ùĘāúòĀéùĘëĈāäś úòĀüś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäă
ãäŚüďãśãæäŚēĄ ü÷ĈďãśèæñŞêēĄ ÷ĈÞăéèäĀñŞêíă Þăæć éçö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS
 
íæŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ
ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ
čæò÷Āíčæò÷Ā
æŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ
ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ

ðĈôèăçăíćæçčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě
- Ĥğ
ðĈôèăçăíćæçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
âüāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ

ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞăéäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è #VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
čæò÷Ā
íæŞíæŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ
čæò÷Ā
ěĤĝĤĜĝĞġĠĢ ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ

äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
óæçăåăëėčùäĉ
åăëæčôďãś
äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
ÓąÐóæçăÓėąÐčùäĉ
čôďãś
Ąē æĄē
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
ÓôĆèē ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè
ÓôĆèē ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè

ÿćøĊïčêøb đðøĊ÷ïđĀöČĂîMGZC8T;_@GV*GX$DVý*$IT-SýI<ZEZK

õĉÖþčìĆĚÜĀúć÷b  õĉÖþčĔîíøøöüĉîĆ÷îĊĚ
÷ŠĂöđúŠćđøĊ÷îíøøöÙČ
ĂÿčêêąđÙ÷÷ąđü÷÷ćÖøèąÙćëćĂč
ìćî
õĉÖþčìĆĚÜĀúć÷b
 õĉÖþčĔîíøøöüĉîĆ÷îĊĚ
ĂĉêĉüčêêÖąßćéÖĂĆ
óõĎêíøøöđüìĆúúąìćî
÷ŠĂöđúŠćđøĊ÷îíøøöÙČ
ĂÿčêêąđÙ÷÷ąđü÷÷ćÖøèąÙćëćĂč

Àn´ªr´È¥n°éāôĄ¤¿}
¼o¦¦¨»»ª·¿«¬¿¦Æª¡¨´
×äćÐĉÐüĘĝĜĝĠĜĜĤĜ

Ů:)A
:)H#ů
Ů:)A
ŧH)ĉŧH)ĉ
:)H#ů

ÑśüðĈôçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀüēãêòÿčñÙèŞ
æĘāċíĆüē êòÿčñÙèŞ
æāÖÐāò÷ą
øāùĈùŚ āçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæèØéĀ
çăĎė èäś
ďĔ ãśòéĀ ÐāòùÖöèďöś
ďðŚùæÖöèùă
æçăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
ÑśüðĈôçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀãæĘāċíĆ
æāÖÐāò÷ą
ÐøāùĈùŚ ÐāçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæçăĎė èäś
éèĄèďĔ ØéĀ
ãśòéĀ èĄÐāòùÖöèďöś
ďðŚùÖöèùă
çăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
éċíĆüē ċëñČëŚ
ĎèæćÐĎèÐāò×Ā
ÐòâĄĎèÐāò×Ā
āúòĆüċëñČëŚ
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüüÖÑüÖÑś
üðĈāôêòą
ÑüÓĘ
āêòąāÐèÑś
øāãś
äśèØéĀäśéèċíĆØéĀ
üē ċëñČëŚ
ĎèæćÐÐòâĄ
ãæĘāúòĆãüæĘċëñČëŚ
čêòãĎÙśčêòãĎÙś
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüÖÑüÖÑś
ðĈôÑüÓĘ
Ðøāãś
üðĈāôèÑśüðĈô
èăçíă æć çčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć
æçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
āċíĆüē ÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ôèăæçēĄ íă ðĈæć ôçčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć
æçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
 
ĎèÐāò×ĀĎèÐāò×Ā
ãæĘāċíĆãüē æĘÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ãäăãäŚãüäă
ďãśãæäŚēĄ ðĈüďãś

çăíćæçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
üāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ
ðĈôèăçăíðĈćæôèăçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
âüāòĄöâòòâčæòěģĠěĠģġģģģ
éëĈäś üś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäă
äĀ íă æć çö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS
ùĘāúòĀéùĘëĈāäś úòĀüś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäă
ãäŚüďãśãæäŚēĄ ü÷ĈďãśèæñŞêēĄ ÷ĈÞăéèäĀñŞêíă Þăæć éçö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS
 
čæòěģĤĢĤĜěĝĤĤ
ěģĢĠĜĜģěĜě
čæòěģĤĢĤĜěĝĤĤ
ěģĢĠĜĜģěĜě

ÓôĆēèùöí'..)[æćÐöĀèíòÿċöôāè

ÑśüðĈôçòòðÿèĄĔ ×ĀãæĘāċíĆüē êòÿčñÙèŞæāÖÐāò÷ąÐøāùĈùŚ āçāòâÙèċêŢèçòòðæāèôăÑùăæçăĎė èäśèØéĀéèĄďĔ ãśòéĀ ÐāòùÖöèďöśďðŚùÖöèùăæçăĎė èÐāò×ĀãæĘā×āÐ
äśèØéĀéċíĆüē ċëñČëŚĎèæćÐÐòâĄĎèÐāò×ĀãæĘāúòĆüċëñČëŚčêòãĎÙśÓöāðôÿċüĄñãòüéÓüéċíĆüē òĀÐøāÓöāðåĈÐäśüÖÑüÖÑśüðĈôÑüÓĘāêòąÐøāãśāèÑśüðĈô

Ćċòċôċòăîč č
Ćċòċôċòăî

éāôĄüćêòăðĜğĜĤĠĝģĤ éāôĄċüÐüĘĝěĠĤĝĞĠĝĞĤ
éāôĄüćêòăðĜğĜĤĠĝģĤ éāôĄċüÐüĘĝěĠĤĝĞĠĝĞĤ

üðĈôçòòðÿèĄ
āċíĆüē êòÿčñÙèŞ
æāÖÐāò÷ą
ùŚ āçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ùăæèçăĎØéĀ
ė èäśéèèĄØéĀ
ďĔ ãśòéĀ ÐāòùÖöèďöś
ďðŚùÖöèùă
æçăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
ÑśüðĈôÑśçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀãæĘāĔ ×ĀċíĆãüē æĘêòÿčñÙèŞ
æāÖÐāò÷ą
ÐøāùĈÐùŚ øāùĈ
āçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæçăÑĎė èäś
ďĔ ãśéòéĀ èĄÐāòùÖöèďöś
ďðŚùÖöèùă
æçăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
ØéĀüē éċëñČëŚ
ċíĆüē ċëñČëŚ
èæćÐÐòâĄ
ĎèÐāò×Ā
āúòĆüċëñČëŚ
čêòãĎÙś
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüÖÑüÖÑś
üðĈôāÑüÓĘ
êòąÐāøāãś
äśèØéĀäśéèċíĆ
ĎèæćÐĎÐòâĄ
ĎèÐāò×Ā
ãæĘāúòĆãæĘüċëñČëŚ
čêòãĎÙś
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüÖÑüÖÑś
üðĈôÑüÓĘ
êòąÐāøāãś
èÑśüāðĈèÑś
ô üðĈô
ĎèÐāò×Ā
ãäăãæçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
äŚüďãśæĄē
ôèăçēüíă ÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
æć çčÕøâŞčæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć

ĎèÐāò×ĀãæĘāċíĆüē ÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ãäăãäŚüãďãśæĘæēāĄ ðĈċíĆ

üāèāêāèùäă
üāèāêāèùäă

ČÐśÐòòð
ČÐśÐòòð

ðòòÓöăçĄæĄēÖŚāñ

ÑśüðĈôçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀüēãêòÿčñÙèŞ
æĘāċíĆüē êòÿčñÙèŞ
æāÖÐāò÷ą
øāùĈùŚ āçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæèØéĀ
çăĎė èäś
ďĔ ãśòéĀ ÐāòùÖöèďöś
ďðŚùæÖöèùă
æçăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
ÑśüðĈôçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀãæĘāċíĆ
æāÖÐāò÷ą
ÐøāùĈùŚ ÐāçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæçăĎė èäś
éèĄèďĔ ØéĀ
ãśòéĀ èĄÐāòùÖöèďöś
ďðŚùÖöèùă
çăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
éċíĆüē ċëñČëŚ
ĎèæćÐĎèÐāò×Ā
ÐòâĄĎèÐāò×Ā
āúòĆüċëñČëŚ
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüüÖÑüÖÑś
üðĈāôêòą
ÑüÓĘ
āêòąāÐèÑś
øāãś
äśèØéĀäśéèċíĆØéĀ
üē ċëñČëŚ
ĎèæćÐÐòâĄ
ãæĘāúòĆãüæĘċëñČëŚ
čêòãĎÙśčêòãĎÙś
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüÖÑüÖÑś
ðĈôÑüÓĘ
Ðøāãś
üðĈāôèÑśüðĈô
èăçíă æć çčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć
æçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
āċíĆüē ÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ôèăæçēĄ íă ðĈæć ôçčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć
æçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
 
ĎèÐāò×ĀĎèÐāò×Ā
ãæĘāċíĆãüē æĘÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ãäăãäŚãüäă
ďãśãæäŚēĄ ðĈüďãś

čæò÷ĀíæŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ

äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
óæçă
åëă æčôďãś
äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
ÓąÐóæçăÓėÐą čùäĉ
åăëė čùäĉ
čôďãś
Ąē æēĄ
XXXXBUOBQQDPN]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXCVEEIBLPTPSH
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
ēèùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè
ÓôĆèē ÓôĆ
ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè

XXXXBUOBQQDPN]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXCVEEIBLPTPSH

ÐāòüèćċÓòāÿúŞãśöñçòòðċêŢèċôă÷
ïăÐøćæĀĔÖúôāñbæāèĝüñŚāÖċúôŚāèĄĔðĄüñĈŚÓĆü
Ěüāðăùæāè
Ěçòòðæāè
ïăÐøćæĀĔÖúôāñbéòòãāæāèĝüñŚāÖċúôŚāèĄĔ
çòòðæāèċêŢèċôă÷

&@&@ //!!

&@&@ //!!

&@&@ //!!

ØéĀé Ĥ
&@  / ØéĀ!é Ĥ &@&@ //!! êßðçòòð

äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
óæçăåė ăëčùäĉ
åëă æčôďãś
äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
ÓąÐóæçăÓÐąėčùäĉ
čôďãś
Ąē æēĄ
XXXXBUOBQQDPN]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXCVEEIBLPTPSH
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
ēèùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè
ÓôĆèē ÓôĆ
ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè

üăèæòĄñùĀÖöò
üăèæòĄñùĀÖöò

ÕòāöāùÙèċôă÷
ÕòāöāùÙèċôă÷

üćêòăðĜğĝğğĞĠġĢ
éāôĄéāôĄ
üćêòăðĜğĝğğĞĠġĢ

Óćâ÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓćâüāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ

ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞăéäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è #VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
čæò÷Ā
íæŞíæŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ
čæò÷Ā
ěĤĝĤĜĝĞġĠĢ ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ

5<5<!!+=+=**2929/+/+

Óćâ÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓćâüāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ

ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞăéäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è #VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞăéäĀ çă čæòěģĤĢĤĜěĝĤĤ
òòòðäăãäŚüďãśæēĄ ÷ĈèñŞêěģĢĠĜĜģěĜě
ÞăéäĀ íă æć çö×è #VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 

äăãäāðÐāòċëñČëŚíòÿçòòðÓĘāùüèäāðúôĀÐíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞÓÐą óæçăė čùäĉåëă čôďãśæēĄ

ïăÐøćæĀĔÖúôāñbÐāòüèćċÓòāÿúŞĝüñŚāÖċúôŚāèĄĔðĄüñĈŚÓĆü
ĚÐāòüèćċÓòāÿúŞãśöñüāðăù
ĚÐāòüèćċÓòāÿúŞãśöñçòòð
ïăÐøćæĀĔÖúôāñbéòòãāÐāòüèćċÓòāÿúŞĝüñŚāÖċúôŚāèĄĔ

ØéĀé ġ
ØéĀé ġ

ØéĀé Ġ
ØéĀé Ġ

ØéĀé ğ
ØéĀé ğ

ùûāùĘ
ĜģĜĢĤĝğĠ
ðúāæĄ
ĜěĜĢĠĜĞģ
ððĜĞğĝĢğġĞ
éāôĄéāôĄ
ùûāùĘ
ĜģĜĢĤĝğĠ
éāôĄéāôĄ
ðúāæĄ
ĜěĜĢĠĜĞģ
éāôĄéāôĄ
ððĜĞğĝĢğġĞ

ĎèÐāò×Ā
ãäăæçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
ãäŚüďãśæĄē
Ąē ðĈôēüèăçÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ăíćæçčÕøâŞčæòěģģğĤğģěģĞíć

ĎèÐāò×ĀãæĘāċíĆēüÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ãäăãäŚãüæĘ
ďãśāæċíĆ
ðĈôèăçăíćæçčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě
- Ĥğ
ðĈôèăçăíćæçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
âüāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ
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กัสสป ! หนทางนัน้ เป็ นอย่างไร ?
ปฏิปทานัน้ เป็ นอย่างไรเล่า ?

หนทางนัน้ คือ หนทางอันประเสริฐ
ประกอบด้วยองค์แปดประการ, ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๙/๒๖๕.

ภิกษุทงั้ หลาย ! เราจักแสดง

ปฏิปทาเป็ นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน

แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟั ง จงท�าในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ปฏิปทาเป็ นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนัน้ เป็ นอย่างไรเล่า
ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุในกรณี น้ ี
ย่อมเห็นซึ่งจักษุ
ว่าไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่งรูปทัง้ หลาย
ว่าไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณ
ว่าไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่งจักขุุสมั ผัส
ว่าไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่งเวทนา อันเป็ นสุข เป็ นทุกข์
หรือไม่สขุ ไม่ทกุ ข์
ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสมั ผัสเป็ นปั จจัย
ว่าไม่เที่ยง.
(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ได้ตรัสต่อไป
ด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น)

ภิกษุทงั้ หลาย ! นี้ แล คือปฏิปทาเป็ นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพานนัน้ .
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

ละนันทิ
นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย
เพราะความสิ้ นไปแห่งนันทิ จึ งมี ความสิ้ นไปแห่งราคะ
ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย
เพราะความสิ้ นไปแห่งราคะ จึ งมี ความสิ้ นไปแห่งนันทิ
นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ
เพราะความสิ้ นไปแห่งนันทิ และราคะ กล่าวได้ว่า
“จิ ตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ” ดังนี้.

มรรค ๘...กัลยาณวัตร

...สุภทั ทะ ! อริ ยมรรคมี องค์ ๘ หาได้ในธรรมวิ นยั นี้
สมณะที่ ๑... สมณะที่ ๒... สมณะที่ ๓... สมณะที่ ๔ ก็ หาได้ในธรรมวิ นยั นี้
วาทะเครื่องสอนของพวกอื่นว่างจากสมณะของพวกอื่น...

อานนท์ ! กัลยาณวัตรนี้ เป็ นอย่างไร ? นี้ คื อ อริ ยมรรคมี องค์ ๘...
ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มี ในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนัน้ ชื่ อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทัง้ หลาย...
เราขอกล่าวยํ้ากะเธอว่า...

เธอทัง้ หลายอย่าเป็ นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕. , -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. , -บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพือ่ ประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สูส่ �ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิใ์ นต้นฉบับนีไ้ ด้รบั ก�รสงวนไว้ ไม่สงวนสิทธิใ์ นก�รจัดทำ�จ�ก
ต้นฉบับเพือ่ เผยแผ่ในทุกกรณี ในก�รจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบเพือ่ รักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ขอคำ�ปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร.๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔

คุณศรช� โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอ�รีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
สำ�หรับผูต้ อ้ งก�รปฏิบตั ธิ รรรม ติดต่อได้ท่ี ศูนย์ปฏิบตั พิ ทุ ธวจน (Buddhawajana Training Center)
โทรศัพท์ ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๖๕๗, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๗๒๑, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๔๗๑
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ได้ท่ี

www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวล� 17.40 น.

