พุทธวจน

สารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่า
เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วหรือหนอ
สารีบุตร ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า

เรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนา
สารีบุตร แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า

เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้ว
ภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์
ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด.
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๓๙/๘๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรร
พึงท�าให้เจริญ ด้วยปัญญาอันยิ่ง
ค�าตอบ พึงมีว่า

สมถะ ด้วย วิปัสสนา
ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล

ชื่อว่าเป็นธรรม อันบุคคลพึงท�าให
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

...บุคคลนั้นเมื่อเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู่อ
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ ชื่อว่าย่อมถึงควา
บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองอย่างนี้ ค

สมถะและวิปัสสนา เคียงคู่ก
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/๘๒๙.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๑๕
ฉบับ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่คำ� ของตถาคต

ฉบับ ๑๕

พุทธวจน

ปฏิบัติสมถะวิปัสสนา

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�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 ๒๕๕๙
ศิลปกรรม ณรงค์เดช เจริญปาละ, จักษ์ บรรเจิดถาวร, อภิชญ์ บุศยศิริ
วิรัช ดลเฉลิมศักดิ์, ปริญญา ปฐวินทรานนท์
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

ค�ำอนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำ�หนังสือ
พุทธวจน ฉบับ ปฏิบัติสมถะวิปัสสนา ที่มีความตั้งใจและ
มี เจตนาอั น เป็ น กุ ศ ลในการเผยแผ่ คำ � สอนของตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง
ในการรวบรวมคำ�สอนของตถาคต อันเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ น
ในการออกจากทุกข์
ด้วยเหตุอันดีที่ได้กระทำ�มาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปั จ จั ย ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ � หนั ง สื อ และผู้ ที่ ไ ด้ อ่ า น
ได้ศกึ ษา ได้น�ำ ไปปฏิบตั ิ พึงสำ�เร็จสมหวัง พบความเจริญ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม
สำ�เร็จผลยังนิพพาน สมดังความปรารถนา ตามเหตุปจั จัย
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ค�ำน�ำ
เพราะว่าสงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้น เบือ้ งปลาย
ไม่ ไ ด้ เหล่ า สั ต ว์ ผู้ มี อ วิ ช ชาเป็ น เครื่ อ งกั้ น มี ตั ณ หาเป็ น
เครื่องผูก จึงได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้
น้ำ�ตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผู้ท่องเที่ยวไปมา
คร่ำ�ครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะ
พลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้แหละมากกว่า
ส่วนน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย
เพราะไม่รถู้ งึ ไม่แทงตลอดซึง่ อริยสัจทัง้ สี่ เราทัง้ หลาย
จึงเป็นผู้ถูกหยั่งเอาแล้ว โดยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย เป็นผู้มีความเกิด ความแก่
ความเจ็บไข้ ความตาย ความโศก ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน
เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิด
ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย ความโศก ความเศร้าหมอง
โดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง
พุทธวจน ฉบับ ปฏิบัติสมถะวิปัสสนา จึงเป็นการ
รวบรวมตถาคตภาษิต ในข้อปฏิบัติอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทา
เพือ่ เข้าถึงความดับสนิทของชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย ที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ

ศาสดาผูเ้ อ็นดู แสวงหาประโยชน์เกือ้ กูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว
ได้แสดงแก่สาวกทั้งหลาย
นี่แหละ ทางเพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ ทางอื่น
มิได้มี เธอทัง้ หลาย จงเดินตามทางนัน้ อันเป็นทีห่ ลงแห่งมาร
เธอทัง้ หลาย เดินตามทางนัน้ แล้ว จักกระทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้
ประตูนครแห่งความไม่ตาย ตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว
เพื่ อ สั ต ว์ ทั้ ง หลายเข้ า ถึ ง ถิ่ น อั น เกษม … สั ต ว์ เ หล่ า ใด
มีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้น จงปลงศรัทธาลงไปเถิด …
… ความเพียร เป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำ�
ตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอก ผู้มุ่งปฏิบัติแล้ว ย่อมพ้น
จากเครื่องผูกแห่งมาร
… นั่น โคนไม้ นั่น เรือนว่าง พวกเธอจงเพียรเผา
กิเลส อย่าได้ประมาท อย่าเป็นผูท้ ต่ี อ้ งร้อนใจ ในภายหลังเลย.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

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

สารบัญ
ความสำ�คัญของ สมถะ วิปัสสนา

1

ทำ�ความเข้าใจ ก่อนลงมือปฏิบัติ

35

1. ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา3
2. เจริญสมถะและวิปัสสนา ย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก4
3. สมถะและวิปัสสนา ต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไป8
4. ธรรมที่ควรกำ�หนดรู้, ควรละ,
13
ควรทำ�ให้เจริญ, ควรทำ�ให้แจ้ง (นัยที่ ๑)
5. ธรรมที่ควรกำ�หนดรู้, ควรละ,
14
ควรทำ�ให้เจริญ, ควรทำ�ให้แจ้ง (นัยที่ ๒)
6. เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ18
7. เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่ ๑)20
8. เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่ ๒)21
9. เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่ ๓)22
10. เจริญสมาธิ ได้ชื่อว่ากำ�ลังโน้มเอียไปสู่นิพพาน25
11. เจริญสมาธิ ได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
27
และที่สุดแม้แต่ความสิ้นอาสวะ
12. อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่ ๑)30
13. อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่ ๒)31
14. ตถาคตตรัสให้ “พึ่งตน พึ่งธรรม”32
15. การแสวงหา ๒ แบบ36

--การแสวงหาทีไ่ ม่ประเสริฐ36
--การแสวงหาทีป่ ระเสริฐ39

16. โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก41
17. สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์44
18. สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา48
19. สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ53
20. เพราะแตกสลาย จึงได้ชื่อว่า “โลก”60
21. เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ62
22. ความเพลินในอายตนะ เท่ากับเพลินอยู่ในทุกข์64
23. ความไม่เพลินในอายตนะ คือความหลุดพ้นจากทุกข์66
24. ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์68
25. ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์71
26. ความเร่าร้อนเพราะกามตัณหา73
27. สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่ ๑)75
28. สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่ ๒)79
29. สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่ ๓)83
30. ธรรมที่ละได้ด้วยกาย ละได้ด้วยวาจา
84
และไม่อาจละได้ด้วยกายหรือวาจา
31. ปัจจัยแห่งทุกข์ และความดับแห่งทุกข์โดยอเนกปริยาย90
32. เหตุให้ได้ปัญญา อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์100
33. ทางให้ถึงความหลุดพ้นห้าทาง104
34. ทัศนะต่างกัน แต่หลุดพ้นเหมือนกัน109
35. ลำ�ดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล114
36. อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ116
37. ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม118
38. ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม121
39. ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่ ๑)122
40. ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่ ๒)123

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ อริยมรรคมีองค์ ๘

125

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขันธ์ ๕

143

41. กระทำ�ให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน126
42. อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางสายกลาง
128
อันเป็นเหตุให้เกิดจักษุและญาณเพื่อนิพพาน
43. ปรารภโพชฌงค์แล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย129
44. ปรารภสติปัฏฐานแล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย131
45. ความถึงพร้อมด้วยศีล เป็นเบื้องต้น
133
เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘
46. หนทางมีอยู่ เมือ่ ปฏิบตั ติ ามแล้ว จะรูไ้ ด้เอง (หลักการเลือกครู)134

47. ความหมายของคำ�ว่า “รูป”144
48. อุปมาแห่งรูป145
49. มหาภูต ๔ และรูปอาศัย146
50. รายละเอียดของธาตุสี่147
51. อัสสาทะและอาทีนวะของรูป150
52. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งรูป151
53. ความหมายของคำ�ว่า “เวทนา”153
54. อุปมาแห่งเวทนา154
55. หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับ เวทนา155
56. เวทนา เป็นทางมาแห่งอนุสัย157
57. เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยง159
58. อาการเกิดดับแห่งเวทนา161
59. เวทนา ๑๐๘ (นัยที่ ๑)163
60. เวทนา ๑๐๘ (นัยที่ ๒)165
61. อินทรีย์ ๕ - เวทนา ๓167

62. เวทนาใดๆ ต่างประมวลลงใน “ทุกข์”169
63. ความเป็นทุกข์สามลักษณะ170
64. อัสสาทะและอาทีนวะของเวทนา171
65. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งเวทนา172
66. ความหมายของคำ�ว่า “สัญญา”174
67. อุปมาแห่งสัญญา175
68. หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับสัญญา176
69. อัสสาทะและอาทีนวะของสัญญา178
70. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งสัญญา179
71. ความหมายของคำ�ว่า “สังขาร”181
72. อุปมาแห่งสังขาร182
73. อัสสาทะและอาทีนวะของสังขาร183
74. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งสังขาร184
75. ความหมายของคำ�ว่า “วิญญาณ”186
76. อุปมาแห่งวิญญาณ187
77. ปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของวิญญาณ188
78. ที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ191
79. วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว194
80. วิญญาณ ไม่เที่ยง201
81. วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 204
82. อัสสาทะและอาทีนวะของวิญญาณ206
83. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ207
84. ความลับของขันธ์ ๕209
85. สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์212
86. ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
214
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๑)

87. ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
217
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๑)
88. ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
219
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒)
89. ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
221
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๒)
90. อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน223
91. อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ มิใช่อันเดียวกัน225
92. รากเง่าแห่งอุปาทานขันธ์226
93. ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕227
94. ทุกข์เกิด เพราะเห็นอุปาทานิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ230
95. ทุกข์ดับ เพราะเห็นอุปาทานิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ232
96. เพลินในขันธ์ ๕ เท่ากับเพลินในทุกข์
234
ไม่เพลินในขันธ์ ๕ เท่ากับพ้นไปจากทุกข์
97. ต้องละฉันทราคะในขันธ์ ๕237
98. วิญญาณไม่เที่ยง238
99. ลักษณะความเป็นอนัตตา241
100. ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา243
101. ความเกิดขึ้น และความดับไปของขันธ์ ๕247
102. ขันธ์ ๕ คือ มาร (นัยที่ ๑)251
103. ขันธ์ ๕ คือ มาร (นัยที่ ๒)252
104. รอบรู้ซึ่งสักกายะ254
105. เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ256
106. สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ ๑)258
107. สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ ๒)259

108. ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๑)262
109. ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๒)264
110. ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๓)266

ข้อแนะนำ� ในการปรารภความเพียร269

111. ความเพียรสามารถทำ�ได้ในทุกอิริยาบถ270
112. ลักษณะของผู้เกียจคร้าน272
113. ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน274
114. ที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร277
115. เพียรละอกุศลแข่งกับความตาย281
116. ทำ�ความเพียรแข่งกับอนาคตภัย (นัยที่ ๑)284
117. ทำ�ความเพียรแข่งกับอนาคตภัย (นัยที่ ๒)289
118. สมัยที่ไม่สมควร และที่สมควรกระทำ�ความเพียร294
119. ทำ�อย่างไร ความเพียรพยายามจึงมีผล297
120. สิ่งที่ควรเสพ-ไม่ควรเสพ300
121. หลักการเลือกสถานที่และบุคคล ที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ303
122. เครื่องผูกพันจิต ๕ อย่าง309
123. อุปกิเลสแห่งจิต316
124. มนสิการโดยไม่แยบคาย นิวรณ์ ๕ ย่อมเกิด319
125. เจริญสมาธิให้ได้
320
อย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง
126. ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ322
127. เจริญสมาธิแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน323
128. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๑)324
129. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๒)325
130. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๓)327

131. ผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่น328
132. ต้องปรารภความเพียรแต่พอดี329
133. ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๑)331
134. ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๒)332
135. ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๓)335
136. อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๑)337
137. อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๒)341
138. ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ347
139. ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายคตาสติ349
140. ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือภาชนะน้ำ�มัน 351
141. ที่สำ�หรับเที่ยวไป ของนักปฏิบัต354
ิ
142. การเจริญสติปัฏฐานของคนฉลาด355
143. อานิสงส์ของการเดินจงกรม360
144. การอยู่ป่าเหมาะกับภิกษุบางรูป361
145. ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท364
146. ไม่ต้องร้อนใจ หากยังไม่ประสบผล366
147. สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร368
148. หากประพฤติถูกต้อง จะหวังผลหรือไม่หวังผล ย่อมได้รับผล369
149. บทอธิษฐานจิตเพื่อทำ�ความเพียร372

ตัวอย่าง วิธีการปฏิบัติ

375

150. สมาธิทุกระดับ สามารถอาศัยเพื่อสิ้นอาสวะได้376
151. อานาปานสติ383
152. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน ๔
387
โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์
153. สัญญา ๑๐ ประการ398
154. ลักษณะของสัญญา ๑๐ ประการ399
155. อานิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆ406

156. ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๑)407
157. ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๒)408
158. ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๓)409
159. ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๔)410
160. ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๑)412
161. ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๒)414
162. ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้ผ่านราตรีนาน415
163. ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้419
164. ข้อปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุมรรคผล ของบุคคลทัว่ ไป (นัยที่ ๑)420
165. ข้อปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุมรรคผล ของบุคคลทัว่ ไป (นัยที่ ๒)421
166. ธรรมอย่างหนึง่ เพือ่ ละอวิชชา (นัยที่ ๑)425
167. ธรรมอย่างหนึง่ เพือ่ ละอวิชชา (นัยที่ ๒)426
168. ย่อมยุบ ย่อมไม่กอ่ ย่อมขว้างทิง้ ย่อมไม่ถอื เอา428
169. การดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายใน435
170. ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ437
171. สิน้ นันทิ สิน้ ราคะ จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑)438
172. สิน้ นันทิ สิน้ ราคะ จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒)439
173. เห็นตามความเป็นจริง จึงหลุดพ้น440
174. การเห็นชนิดทีล่ ะมิจฉาทิฏฐิได้442
175. การเห็นชนิดทีล่ ะสักกายทิฏฐิได้444
176. การเห็นชนิดละอัตตานุทฏิ ฐิได้445
177. การเห็นเพือ่ ความหลุดพ้น (นัยที่ ๑)446
178. การเห็นเพือ่ ความหลุดพ้น (นัยที่ ๒)451
179. ลักษณะของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม453
180. ธรรมทีส่ มควรแก่ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม (นัยที่ ๑)455
181. ธรรมทีส่ มควรแก่ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม (นัยที่ ๒)456
182. ธรรมอันสมควรแก่กลุ บุตรผูบ้ วชด้วยศรัทธา 457

การแก้ปัญหา และข้อควรระวัง ขณะปฏิบัติ

459

183. เข้าใจนิวรณ์ ๕460
184. อาหารของนิวรณ์ ๕462
185. อาหารของอวิชชา466
186. อาหารของวิชชาและวิมตุ ติ471
187. อาหารของภวตัณหา475
188. ทีเ่ กิดแห่งอุปธิ479
189. วิธแี ก้ความง่วง489
190. เครือ่ งกัน้ จิตจากกามคุณในอดีต491
191. วิธกี �ำ จัดอกุศลวิตก ๕ ประการ493
192. เมือ่ ตรึกถึงอารมณ์ใดมาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนัน้ 500
193. วิธแี ก้ความหดหู่ และความฟุง้ ซ่านแห่งจิต508
194. เหตุให้สมาธิเคลือ่ น512
195. การทำ�สมาธิมเี คล็ดลับ เหมือนโคปีนภูเขาทีล่ าดชัน521
196. ประโยชน์ของการระลึกถึงสิง่ ทีต่ นเองเลือ่ มใส526
197. ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปฏั ฐานสี528
่
198. ภิกษุอาชาไนย-ภิกษุกระจอก533
199. ลักษณะของการอยูอ่ ย่างมีตณ
ั หาเป็นเพือ่ น537
200. ท่อนไม้ทล่ี อยออกไปได้ถงึ ทะเล540
201. เครือ่ งกีดขวางการละสัญโญชน์543
202. ไม่มผี อู้ ยาก ไม่มผี ยู้ ดึ มัน่ 545

วิธีวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติ551

203. ความสามารถในการทิง้ อารมณ์ได้เร็ว552
204. ความสามารถในการละ557
205. แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน569
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

01

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๗๗-๗๘/๒๗๕-๒๗๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ธรรม ๒ อย่ า งเหล่ า นี้ เ ป็ น ไปใน
ส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่างอะไรเล่า คือ สมถะและ
วิปัสสนา.
ภิกษุทงั้ หลาย สมถะทีอ่ บรมแล้ว ย่อมได้ประโยชน์
อะไร (สมถะที่อบรมแล้ว) ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์อะไร (จิตทีอ่ บรมแล้ว) ย่อมละราคะได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ปั ส สนาที่ อ บรมแล้ ว ย่ อ มได้
ประโยชน์อะไร (วิปัสสนาที่อบรมแล้ว) ย่ อ มอบรมปั ญ ญา
ปัญญาทีอ่ บรมแล้ว ย่อมได้ประโยชน์อะไร (ปัญญาทีอ่ บรมแล้ว)
ย่อมละอวิชชาได้.
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อมไม่
หลุดพ้น หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชา ย่อมไม่เจริญ
ด้วยอาการอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะสำ � รอกราคะได้ จึ ง ชื่ อ ว่ า
เจโตวิมตุ ติ เพราะสำ�รอกอวิชชาได้ จึงชือ่ ว่าปัญญาวิมตุ ติ.

3

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

เจริญสมถะและวิปัสสนา
ย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก

สมถะ วิปัสสนา

02

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๕๗-๒๖๑/๒๖๐-๒๖๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผลที่กำ�หนดไว้เท่าใด ที่บุคคลพึงบรรลุ
ด้วยญาณของพระเสขะ ด้วยวิชชาของพระเสขะ ผลนัน้ ทัง้ หมดข้าพระองค์ได้
บรรลุแล้ว ขอพระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงธรรมทีย่ ง่ิ ขึน้ ไปแก่ขา้ พระองค์เถิด.

วั จ ฉะ ถ้ า เช่ น นั้ น เธอจงเจริ ญ ธรรมทั้ ง สอง คื อ
สมถะและวิปัสสนาให้ย่ิงขึ้นไปเถิด วัจฉะ ธรรมทั้งสอง
คือ สมถะและวิปัสสนานี้ เมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว
จักเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก.
(๑) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงบรรลุอิทธิวิธี
หลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็น
คนเดียวก็ได้ ทำ�ให้ปรากฏก็ได้ ทำ�ให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา
กำ�แพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดดุจไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำ�ลง
แม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำ�ก็ได้ เดินบนน้ำ�ไม่แตกเหมือน
เดิ น บนแผ่ น ดิ น ก็ ไ ด้ เหาะไปในอากาศเหมื อ นนกก็ ไ ด้
ลูบคลำ�พระจันทร์พระอาทิตย์ ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากด้วย
ฝ่ามือก็ได้ ใช้อำ�นาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดังนี้
ในอิทธิวธิ นี นั้ ๆ นัน่ แหละ เธอก็จกั ถึงความสามารถทำ�ได้
จนเป็นสักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู.่
4

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

(๒) วั จ ฉะ เธอนั้ น เพี ย งหวั ง ว่ า เราพึ ง ฟั ง เสี ย ง
ทัง้ สองคือเสียงทิพย์และเสียงของมนุษย์ ทัง้ ทีไ่ กลและทีใ่ กล้
ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ล่วงโสตธาตุของมนุษย์ดังนี้
ในทิพยโสตธาตุนนั้ ๆ นัน่ แหละ เธอก็จกั ถึงความสามารถ
ทำ�ได้จนเป็นสักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู.่
(๓) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงกำ�หนดรู้ใจ
ของสัตว์อนื่ ของบุคคลอืน่ ด้วย คือ จิตมีราคะ พึงรูว้ า่ จิตมีราคะ
หรือจิตปราศจากราคะ พึงรูว้ า่ จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ
พึงรูว้ า่ จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ พึงรูว้ า่ จิตปราศจาก
โทสะ จิตมีโมหะ พึงรูว้ า่ จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ
พึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ พึงรู้ว่าจิตหดหู่ หรือ
จิตฟุ้งซ่าน พึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่ พึงรู้ว่า
จิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่ หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่ พึงรู้ว่า
จิตไม่ถงึ ซึง่ คุณอันใหญ่ จิตมีจติ อืน่ ยิง่ กว่า พึงรูว้ า่ จิตมีจติ อืน่
ยิง่ กว่า หรือจิตไม่มจี ติ อืน่ ยิง่ กว่า พึงรูว้ า่ จิตไม่มจี ติ อืน่ ยิง่ กว่า
จิตเป็นสมาธิ พึงรูว้ า่ จิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ พึงรูว้ า่
จิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น พึงรูว้ า่ จิตหลุดพ้น หรือจิตไม่
หลุดพ้น พึงรูว้ า่ จิตไม่หลุดพ้น ดังนี้ ในเจโตปริยญาณนัน้ ๆ
นัน่ แหละ เธอก็จกั ถึงความสามารถทำ�ได้จนเป็นสักขีพยาน
ในขณะทีอ่ ายตนะยังมีอยู.่
5
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(๔) วัจฉะ เธอนัน้ เพียงหวังว่า เราพึงระลึกชาติกอ่ น
ได้เป็นอันมาก คือ พึงระลึกได้ชาติหนึง่ บ้าง สองชาติบา้ ง
สามชาติบา้ ง สีช่ าติบา้ ง ห้าชาติบา้ ง สิบชาติบา้ ง ยีส่ บิ ชาติบา้ ง
สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง
พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง
ตลอดวิวฏั ฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวฏั ฏกัปเป็น
อันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์
อย่างนัน้ มีก�ำ หนดอายุเพียงเท่านัน้ ครัน้ จุตจิ ากภพนัน้ แล้ว
ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น
เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำ�หนดอายุเพียงเท่านั้น
ครั้ น จุ ติ จ ากภพนั้ น แล้ ว ได้ ม าเกิ ด ในภพนี้ เราพึ ง ระลึ ก
ชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ
ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้ ในบุพเพนิวาสานุสติญาณนั้นๆ
นัน่ แหละ เธอก็จกั ถึงความสามารถทำ�ได้จนเป็นสักขีพยาน
ในขณะที่อายตนะยังมีอยู่.
(๕) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงเห็นหมู่สัตว์
ทีก่ �ำ ลังจุติ กำ�ลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผวิ พรรณ
6

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอนั บริสทุ ธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์
พึงรูช้ ดั ซึง่ หมูส่ ตั ว์ผเู้ ป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านีป้ ระกอบ
ด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็น
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำ�ด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เบือ้ งหน้า
แต่การตายเพราะการทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินบิ าต นรก ส่วนสัตว์เหล่านีป้ ระกอบด้วยกายสุจริต วจีสจุ ริต
มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการ
กระทำ�ด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่การตายเพราะ
การทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้ เราพึง
เห็นหมูส่ ตั ว์ทกี่ �ำ ลังจุติ กำ�ลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ล่วงจักษุของมนุษย์ พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม
ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้ ในจูตปู ปาตญาณนัน้ ๆ นัน่ แหละ
เธอก็จกั ถึงความสามารถทำ�ได้จนเป็นสักขีพยาน ในขณะที่
อายตนะยังมีอยู.่
(๖) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงทำ�ให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ดังนี้
ในอาสวั ก ขยญาณนั้ น ๆ นั่ น แหละ เธอก็ จั ก ถึ ง ความ
สามารถทำ�ได้จนเป็นสักขีพยาน ในขณะทีอ่ ายตนะยังมีอยู.่
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

สมถะและวิปัสสนา
ต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไป

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

03

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๒๑–๑๒๔/๙๓-๙๔.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปกติได้ความสงบแห่งใจ
ในภายใน (เจโตสมถะ) แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรม ด้วย
ปัญญาอันยิ่ง (อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา).
(๒) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปกติได้ความเห็นแจ้ง
ในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่ แต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน.
(๓) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปกติไม่ได้ความสงบแห่ง
ใจในภายใน ทัง้ ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่ .
(๔) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปกติได้ความสงบแห่งใจ
ในภายใน ทั้งได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหล่านั้น
(๑) บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายใน
แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง บุคคลนั้น
พึงตัง้ อยูใ่ นความสงบแห่งใจในภายใน แล้วกระทำ�ความเพียร
ในความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง สมัยต่อมา
8

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน และ
ได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง.
(๒) บุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วย
ปัญญาอันยิง่ แต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน บุคคลนัน้
พึ ง ตั้ ง อยู่ ใ นความเห็ น แจ้ ง ในธรรมด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง
แล้ ว กระทำ � ความเพี ย รในความสงบแห่ ง ใจในภายใน
สมัยต่อมา เขาย่อมเป็นผูม้ ปี กติได้ทงั้ ความเห็นแจ้งในธรรม
ด้วยปัญญาอันยิ่ง และได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน.
(๓) บุ ค คลผู้ มี ป กติ ไ ม่ ไ ด้ ค วามสงบแห่ ง ใจใน
ภายใน ทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง
บุคคลนัน้ พึงกระทำ�ฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขม้น ความไม่ย่อท้อ สติและสัมปชัญญะ
ให้ มี ป ระมาณยิ่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ กุ ศ ลธรรมเหล่ า นั้ น ภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าถูกไฟไหม้ หรือ
มีศีรษะถูกไฟไหม้ เขาพึงกระทำ�ฉันทะ ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ย่อท้อ สติ
และสัมปชัญญะ ให้มีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟที่ผ้าหรือ
ที่ศีรษะ ฉันใด บุคคลนั้นก็พึงทำ�ฉันทะ ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ย่อท้อ สติและ
9
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สัมปชัญญะ ให้มีประมาณยิ่ง เพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้น
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยต่อมา เขาย่อมเป็นผู้มีปกติ ได้ท้งั
ความสงบแห่งใจในภายใน และได้ทง้ั ความเห็นแจ้งในธรรม
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.
(๔) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีปกติได้ทั้งความสงบ
แห่ ง ใจในภายใน และได้ ท้ั ง ความเห็ น แจ้ ง ในธรรมด้ ว ย
ปัญญาอันยิง่ บุคคลนัน้ พึงตัง้ อยูใ่ นกุศลธรรมเหล่านัน้ แหละ
แล้วกระทำ�ความเพียรให้ ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ความสิ้ น ไปแห่ ง
อาสวะทั้งหลาย...
ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหล่านั้น
(๑) บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายใน
แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่ พึงเข้าไปหา
บุคคลผูม้ ปี กติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่
แล้วถามอย่างนี้ว่า  ท่านผู้มีอายุ พึงเห็นสังขารอย่างไร
พึงพิจารณาสังขารอย่างไร พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไร
ผูถ้ กู ถามนัน้ ย่อมตอบเขาตามทีต่ นเห็นแล้ว ตามทีต่ นรูแ้ ล้วว่า
ท่านผูม้ อี ายุ พึงเห็นสังขารอย่างนี้ พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้
พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ สมัยต่อมา เขาย่อมเป็นผู้มีปกติ
ได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน และได้ทั้งความเห็นแจ้ง
ในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง.
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(๒) ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูม้ ปี กติได้ความเห็นแจ้ง
ในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่ แต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน
พึงเข้าไปหาบุคคลผูม้ ปี กติได้ความสงบแห่งใจในภายใน
แล้ ว ถามอย่ า งนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ พึง ตั้ง จิตไว้อย่างไร
พึงน้อมจิตไปอย่างไร พึงทำ�จิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้น
ได้อย่างไร พึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไร ผูถ้ กู ถามนัน้
ย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้ว ตามที่ตนรู้แล้วว่า พึงตั้งจิต
ไว้อย่างนี้ พึงน้อมจิตไปอย่างนี้ พึงทำ�จิตมีอารมณ์เดียวให้
เกิดขึน้ อย่างนี้ พึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างนี้ สมัยต่อมา
เขาย่อมเป็นผูม้ ปี กติได้ทงั้ ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญา
อันยิ่ง และได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน.
(๓) ภิกษุท้งั หลาย บุคคลผู้มีปกติไม่ได้ความสงบ
แห่งใจในภายใน ทัง้ ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญา
อันยิง่ พึงเข้าไปหาบุคคลผูม้ ปี กติได้ทง้ั ความสงบแห่งใจใน
ภายใน และได้ทง้ั ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่
แล้ ว ถามอย่ า งนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ พึง ตั้ง จิตไว้อย่างไร
พึงน้อมจิตไปอย่างไร พึงทำ�จิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้น
ได้อย่างไร พึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไร พึงเห็น
สังขารนัน้ อย่างไร พึงพิจารณาสังขารอย่างไร พึงเห็นแจ้ง
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สังขารอย่างไร ผูถ้ กู ถามนัน้ ย่อมตอบเขาตามทีต่ นเห็นแล้ว
ตามที่ตนรู้แล้วว่า พึงตั้งจิตไว้อย่างนี้ พึงน้อมจิตไปอย่างนี้
พึงทำ�จิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึน้ อย่างนี้ พึงชักจูงจิตให้เป็น
สมาธิได้อย่างนี้ พึงเห็นสังขารอย่างนี้ พึงพิจารณาสังขาร
อย่างนี้ พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ สมัยต่อมา เขาย่อมเป็น
ผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน และได้ทั้งความ
เห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง.
(๔) ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูม้ ปี กติได้ความสงบแห่งใจ
ในภายใน และได้ทง้ั ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่
บุคคลนัน้ พึงตัง้ อยูใ่ นกุศลธรรมเหล่านัน้ แหละ แล้วกระทำ�
ความเพียรให้ยงิ่ ขึน้ เพือ่ ความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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ธรรมทีค่ วรก�ำหนดรู,้ ควรละ,
ควรท�ำให้เจริญ, ควรท�ำให้แจ้ง (นัยที่ ๑)

04

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๓๓-๓๓๔/๒๕๔.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ๔ ประการ
เป็นอย่างไร คือ ธรรมทีร่ ยู้ ง่ิ ด้วยปัญญาแล้วพึงกำ�หนดรู้ ก็มี
ธรรมทีร่ ยู้ ง่ิ ด้วยปัญญาแล้วพึงละเสีย ก็มี ธรรมทีร่ ยู้ ง่ิ ด้วย
ปัญญาแล้วพึงทำ�ให้เจริญ ก็มี ธรรมทีร่ ยู้ ง่ิ ด้วยปัญญาแล้ว
พึงทำ�ให้แจ้ง ก็ม.ี
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ธ รรมที่ รู้ ย่ิ ง ด้ ว ยปั ญ ญาแล้ ว พึ ง
กำ�หนดรูเ้ ป็นอย่างไร คือ อุปาทานขันธ์ ๕ ภิกษุทงั้ หลาย
นี้เราเรียกว่า ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงกำ�หนดรู.้
ก็ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงละเสียเป็นอย่างไร
คือ อวิชชาและภวตัณหา  ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า
ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงละเสีย.
ก็ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงทำ�ให้เจริญเป็น
อย่างไร คือ สมถะและวิปัสสนา  ภิกษุทั้งหลาย นี้เรา
เรียกว่า ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงทำ�ให้เจริญ.
ก็ธรรมทีร่ ยู้ ง่ิ ด้วยปัญญาแล้ว พึงทำ�ให้แจ้งเป็นอย่างไร
คือ วิชชาและวิมุตติ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ธรรม
ที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงทำ�ให้แจ้ง.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลธรรม ๔ ประการ.
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ธรรมทีค่ วรก�ำหนดรู,้ ควรละ,
ควรท�ำให้เจริญ, ควรท�ำให้แจ้ง (นัยที่ ๒)

05

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๓-๕๒๖/๘๒๘-๘๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักษุ ตาม
ความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นรูป ตามความเป็นจริง เมื่อรู้
เมื่อเห็นจักษุวิญญาณ ตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็น
จักษุสมั ผัส ตามความเป็นจริง เมือ่ รูเ้ มือ่ เห็นเวทนาทีเ่ กิดขึน้
เพราะจั ก ษุ สั ม ผั ส เป็ น ปั จ จั ย เป็ น สุ ข ก็ ต าม อั น เป็ น
ทุ ก ข์ ก็ ต าม มิ ใ ช่ ทุ ก ข์ มิ ใ ช่ สุ ข ก็ ต าม ตามความเป็ น จริ ง
เขาย่อมไม่กำ�หนัดในจักษุ ไม่กำ�หนัดในรูป ไม่กำ�หนัด
ในจักษุวิญญาณ ไม่กำ�หนัดในจักษุสัมผัส ไม่กำ�หนัดใน
เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตาม
เป็ น ทุ ก ข์ ก็ ต าม มิ ใ ช่ ทุ ก ข์ มิ ใ ช่ สุ ข ก็ ต าม เมื่ อ บุ ค คลนั้ น
ไม่ก�ำ หนัดแล้ว ไม่ตดิ พันแล้ว ไม่ลมุ่ หลงแล้ว มีปกติเห็นโทษอยู่
อุ ป าทานขั น ธ์ ๕ ย่ อ มถึ ง ซึ่ ง ความไม่ ก่ อ เกิ ด ต่ อ ไป
และตัณหาอันเป็นเครื่องนำ�ไปสู่ภพใหม่ อันประกอบด้วย
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินอย่างยิง่
ในอารมณ์นั้นๆ เขาย่อมละเสียได้ ความกระวนกระวาย
แม้ทางกาย เขาย่อมละเสียได้ ความกระวนกระวาย
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แม้ทางจิต เขาย่อมละเสียได้ ความแผดเผาแม้ทางกาย
เขาย่อมละเสียได้ ความแผดเผาแม้ทางจิต เขาย่อมละเสียได้
ความเร่าร้อน แม้ทางกาย เขาย่อมละเสียได้ ความเร่าร้อน
แม้ทางจิต เขาย่อมละเสียได้ บุคคลนัน้ ย่อมเสวยซึง่ ความสุข
อันเป็นไปทางกายด้วย ซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วย.
เมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้ว ทิฏฐิของเขา ย่อมเป็น
สัมมาทิฏฐิ ความดำ�ริของเขา ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะ
ความพยายามของเขา ย่อมเป็นสัมมาวายามะ สติของเขา
ย่อมเป็นสัมมาสติ สมาธิของเขา ย่อมเป็นสัมมาสมาธิ
ส่วนกายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขา ย่อมบริสุทธิ์
อยู่ ก่ อ นแล้ ว นั่ น เที ย ว ด้ ว ยอาการอย่ า งนี้ เป็ น อั น ว่ า
อริยอัฏฐังคิกมรรคของเขานั้น ย่อมถึงซึ่งความเจริญ
บริบูรณ์.
เมือ่ เขาทำ�อริยอัฏฐังคิกมรรค ให้เจริญอยูด่ ว้ ยอาการ
อย่างนี้ สติ ปั ฏฐานทั้ง ๔ ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์
สัมมัปปธานทัง้ ๔ ย่อมถึงซึง่ ความเจริญบริบรู ณ์ อิทธิบาท
ทั้ง ๔ ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ อินทรีย์ทั้ง ๕ ย่อมถึง
ซึ่งความเจริญบริบูรณ์ พละทั้ง ๕ ย่อมถึงซึ่งความเจริญ
บริบูรณ์ โพชฌงค์ทั้ง ๗ ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์
15

พุทธวจน - หมวดธรรม

ธรรมทั้งสอง คือ สมถะและวิปัสสนา ของเขานั้น ย่อม
เป็นธรรมเคียงคู่กันไป เขาชื่อว่า ย่อมกำ�หนดรู้ซึ่งธรรม
ทั้งหลายที่ควรกำ�หนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่ อ มละด้ ว ย
ปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญา
อันยิง่ ย่อมทำ�ให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่ ซึง่ ธรรมทัง้ หลาย
อันบุคคลพึงทำ�ให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกำ�หนดรู้ด้วยปัญญา
อันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคือ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ได้แก่
อุปาทานขันธ์คอื รูป อุปาทานขันธ์คอื เวทนา อุปาทานขันธ์
คือสัญญา  อุปาทานขันธ์คือสังขาร อุปาทานขันธ์คือ
วิญญาณ เหล่านี้ช่ือว่า ธรรมที่ควรกำ�หนดรู้ด้วยปัญญา
อันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่ง
เป็นอย่างไร กล่าวคือ อวิชชาและภวตัณหา เหล่านี้ชื่อว่า
ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่ง.

16

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทำ�ให้เจริญด้วยปัญญา
อันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคือ สมถะและวิปัสสนา เหล่านี้
ชื่อว่า ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญา
อันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคือ วิ ช ชาและวิ มุ ต ติ เหล่ า นี้
ชื่อว่า ธรรมที่ควรทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง.
(ในกรณีแห่งหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มี
ข้อความที่ตรัสไว้อย่างเดียวกัน พึงขยายความเอาเองให้เต็มตามนั้น).
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

เพราะไม่รู้อริยสัจ
จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

06

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑/๑, บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

ภิกษุทงั้ หลาย เพราะไม่รตู้ ามลำ�ดับ เพราะไม่แทง
ตลอดซึ่งอริยสัจทั้ง ๔ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้
ท่อ งเที่ ย วไปแล้ ว ในสัง สารวัฏ ตลอดกาลยืด ยาวนาน
ถึงเพียงนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ อ ริ ย สั จ ทั้ ง ๔ เป็ น อย่ า งไร คื อ
ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ (เหตุให้เกิดทุกข์) ทุกขนิโรธ
อริยสัจ (ความดับไม่เหลือของทุกข์) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ (ทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์) ที่เมื่อไม่รู้
ตามลำ�ดับและไม่แทงตลอดแล้ว เราและพวกเธอทั้งหลาย
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้ว ในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทุกขอริยสัจ อันเราและพวกเธอ
ทั้งหลาย รู้ตามลำ�ดับและแทงตลอดแล้ว เมื่อทุกขสมุทยอริยสัจ อันเราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำ�ดับและแทง
ตลอดแล้ว เมือ่ ทุกขนิโรธอริยสัจ อันเราและพวกเธอทัง้ หลาย
รูต้ ามลำ�ดับและแทงตลอดแล้ว เมือ่ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา18

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

อริยสัจ อันเราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำ�ดับและแทง
ตลอดแล้ว ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำ�ไปสู่
ภพใหม่ก็สิ้นไป บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
(สูตรอื่นได้ตรัสเหตุที่ทำ�ให้ ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ
เพราะไม่รู้อริยธรรมสี่ประการ ดังต่อไปนี้ )

ภิกษุท้ังหลาย เพราะไม่รู้ตามลำ�ดับ เพราะไม่แทง
ตลอดซึง่ ธรรม ๔ ประการ เราและพวกเธอทัง้ หลาย จึงได้
ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
ศีลทีเ่ ป็นอริยะ สมาธิทเ่ี ป็นอริยะ ปัญญาทีเ่ ป็นอริยะ และ
วิมตุ ติทเ่ี ป็นอริยะ ทีเ่ มือ่ ไม่รตู้ ามลำ�ดับและไม่แทงตลอดแล้ว
เราและพวกเธอทัง้ หลาย จึงได้ทอ่ งเทีย่ วไปแล้ว ในสังสารวัฏ
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ศีลทีเ่ ป็นอริยะ สมาธิทเี่ ป็นอริยะ
ปั ญ ญาที่ เป็ น อริยะ และวิมุตติที่เ ป็นอริยะ อันเราและ
พวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำ�ดับและแทงตลอดแล้ว ตัณหา
ในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำ�ไปสู่ภพใหม่ก็สิ้นไป
บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
19

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง
(นัยที่ ๑)

07

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริ ญ สมาธิ เ ถิ ด
ภิ ก ษุ ผู้ มี จิ ต ตั้ ง มั่ น แล้ ว ย่ อ มรู้ ไ ด้ ต ามความเป็ น จริ ง
ก็ภิกษุย่อมรู้อะไรได้ตามความเป็นจริง คือ ย่อมรู้ได้ตาม
ความเป็นจริงว่า นีท้ กุ ข์ นีท้ กุ ขสมุทยั (เหตุให้เกิดขึน้ แห่งทุกข์)
นี้ทุกขนิโรธ (ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์) นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์).
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุ
ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงกระทำ � ความเพี ย รเพื่อ รู้ตามความเป็น จริงว่า นี้ทุกข์
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

20

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง
(นัยที่ ๒)

08

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๑/๒๔๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลาย จงเจริ ญ สมาธิ เ ถิ ด
ภิกษุผมู้ จี ติ ตัง้ มัน่ แล้ว สิง่ ทัง้ ปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง
ก็อะไรเล่า ย่อมปรากฏตามความเป็นจริง คือ
จักษุ ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
รูป ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
จั ก ษุ วิ ญ ญาณ ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า
ไม่เที่ยง
จั ก ษุ สั ม ผั ส ย่ อ มปรากฏตามความเป็ น จริ ง ว่ า
ไม่เที่ยง
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย ย่อมปรากฏตามความ
เป็นจริงว่า ไม่เที่ยง.
(ในกรณีแห่งหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มี
ข้อความที่ตรัสไว้อย่างเดียวกัน พึงขยายความเอาเองให้เต็มตามนั้น).

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด
เพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏ
ตามความเป็นจริง.
21

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง
(นัยที่ ๓)

09

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘-๒๐/๒๗-๒๙.

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุ
ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง ก็ภิกษุย่อมรู้ชัด
ตามเป็นจริงซึ่งอะไร คือ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่ง
ความเกิดและความดับแห่งรูป ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริง
ซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนา ย่อมรู้ชัดตามความ
เป็นจริงซึง่ ความเกิดและความดับแห่งสัญญา ย่อมรูช้ ดั ตาม
ความเป็นจริงซึง่ ความเกิดและความดับแห่งสังขาร ย่อมรูช้ ดั
ตามความเป็นจริงซึง่ ความเกิดและความดับแห่งวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป ...
แห่งเวทนา ...แห่งสัญญา ...แห่งสังขาร ...แห่งวิญญาณ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมเพลิดเพลิน
ย่ อ มพร่ำ � ถึ ง ย่ อ มดื่ ม ด่ำ � อยู่ ก็ บุ ค คลย่ อ มเพลิ ด เพลิ น
ย่ อ มพร่ำ � ถึ ง ย่ อ มดื่ ม ด่ำ� อยู่ ซึ่ ง อะไร ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น
ย่ อ มพร่ำ � ถึ ง ย่ อ มดื่ ม ด่ำ � อยู่ ซึ่ ง รู ป เมื่ อ เขาเพลิ ด เพลิ น
พร่�ำ ถึง ดืม่ ด่�ำ อยูซ่ งึ่ รูป ความเพลินก็เกิดขึน้ ความเพลินใด
ในรูป ความเพลินนัน้ เป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของเขานัน้
22

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติ
เป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในกรณีของ การเกิดขึน้ แห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร และ
แห่งวิญญาณ ก็มขี อ้ ความทีต่ รัสอย่างเดียวกัน เปลีย่ นแต่ชอื่ ขันธ์ เท่านัน้ ).

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความเกิดแห่งรูป ความเกิด
แห่งเวทนา ความเกิดแห่งสัญญา ความเกิดแห่งสังขาร
และความเกิดแห่งวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นความดับแห่งรูป ...
แห่งเวทนา ...แห่งสัญญา ...แห่งสังขาร ...แห่งวิญญาณ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่เพลิดเพลิน
ย่ อ มไม่ พ ร่ำ � ถึ ง ย่ อ มไม่ ดื่ ม ด่ำ � อยู่ ก็ บุ ค คลย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งอะไร ย่อม
ไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งรูป
เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งรูป ความ
เพลิ น ในรู ป ย่ อ มดั บ เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง ความเพลิ น
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความ
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ดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในกรณีของ การดับแห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร และ
แห่งวิญญาณ ก็มขี อ้ ความทีต่ รัสอย่างเดียวกัน เปลีย่ นแต่ชอื่ ขันธ์ เท่านัน้ ).

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความดับแห่งรูป ความดับ
แห่งเวทนา ความดับแห่งสัญญา ความดับแห่งสังขาร
และความดับแห่งวิญญาณ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เจริญสมาธิ ได้ชื่อว่าก�ำลังโน้มเอียง
ไปสู่นิพพาน

10

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๒-๓๙๓/๑๓๐๑-๑๓๐๒.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำ�คงคา ไหลไป
สู่ทิศปราจีน หลั่งไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน ฉันใด.
ภิกษุเจริญ กระทำ�ให้มาก ซึ่งฌานทั้ง ๔ ย่อมเป็น
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญ กระทำ�ให้มากซึ่งฌาน
ทัง้ ๔ อย่างไร ย่อมเป็นผูน้ อ้ มไปสูน่ พิ พาน โน้มไปสูน่ พิ พาน
โอนไปสู่นิพพาน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ สงั ด แล้ ว จากกาม
และจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึง ปฐมฌาน อันมีวิตก
วิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะความ
ที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เข้าถึง ทุติยฌาน เป็นเครื่อง
ผ่องใสใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่มี
วิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่
เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา
มี ส ติ แ ละสั ม ปชั ญ ญะ และย่ อ มเสวยความสุ ข ด้ ว ยกาย
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ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า
เป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติ อยูเ่ ป็นสุข เข้าถึง ตติยฌาน แล้วแลอยู่
เพราะละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความ
ดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลก่อน เข้าถึง
จตุ ต ถฌาน อั น ไม่ มี ทุ ก ข์ ไ ม่ มี สุ ข มี แ ต่ ค วามที่ ส ติ เ ป็ น
ธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญ กระทำ�ให้มากซึ่งฌาน
ทั้ง ๔ อย่างนี้แล ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่
นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เจริญสมาธิ ได้ความอยูเ่ ป็นสุขในปัจจุบนั

และที่สุดแม้แต่ความสิ้นอาสวะ

11

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๕๗-๕๘/๔๑.

ภิกษุทง้ั หลาย สมาธิภาวนา ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(๑) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพือ่ อยูเ่ ป็นสุขในปัจจุบนั (ทิฏฺ ธมฺมสุขวิหาร) มีอยู่
(๒) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้เฉพาะซึง่ ญาณทัสสนะ (าณทสฺสนปฏิลาภ)
มีอยู่
(๓) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ (สติสมฺปชญฺ) มีอยู่
(๔) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ (อาสวกฺขย) มีอยู่.
ภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ อยูเ่ ป็นสุขในปัจจุบนั เป็น
อย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้วจากกาม
และจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึง ปฐมฌาน อันมีวิตก
วิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะความ
ที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เข้าถึง ทุติยฌาน เป็นเครื่อง
ผ่องใสใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่มี
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนา

วิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่
เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา
มีสติและสัมปชัญญะ และย่อมเสวยความสุขด้วยกาย ชนิดที่
พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า เป็นผู้อยู่
อุเบกขา มีสติ อยูเ่ ป็นสุข เข้าถึง ตติยฌาน แล้วแลอยู่ เพราะ
ละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลก่อน เข้าถึง จตุตถฌาน
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่ ภิกษุทงั้ หลาย นีค้ อื สมาธิภาวนา
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้เฉพาะซึง่ ญาณทัสสนะ
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมกระทำ�ไว้ในใจซึ่งอาโลกสัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา ว่ากลางคืนฉันใด กลางวันก็
ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น เธอมีใจอันสงัด
ปราศจากเครื่องรัดรึง อบรมจิตให้มีความสว่างอยู่ ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้คือสมาธิภาวนา อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัสสนะ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ สติ สั ม ปชั ญ ญะเป็ น
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนา

อย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ เวทนาเกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไป ก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ สัญญา เกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไป ก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ วิตกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ ภิกษุท้งั หลาย นี้คือสมาธิภาวนา
อันบุคคลเจริญ กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
สติสัมปชัญญะ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปกติพิจารณาเห็นความ
เกิดขึน้ และความเสือ่ มไปในอุปาทานขันธ์ ๕ อยูว่ า่ รูปเป็น
ดังนี้ ความเกิดขึน้ แห่งรูปเป็นดังนี้ ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้
เวทนาเป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นดังนี้ ความดับ
แห่งเวทนาเป็นดังนี้ สัญญาเป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่ง
สัญญาเป็นดังนี้ ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้ สังขารเป็น
ดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นดังนี้ ความดับแห่งสังขาร
เป็นดังนี้ วิญญาณเป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็น
ดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ
สมาธิภาวนา  อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สมาธิภาวนา ๔ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่ ๑)

สมถะ วิปัสสนา

12

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๐-๕๒๑/๑๖๕๕.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงประกอบความเพียร
ในการหลีกเร้นเถิด ภิกษุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง
ภิกษุย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไร ย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง
ซึ่งความจริงอันประเสริฐว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์
นีค้ วามดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับ
ไม่เหลือแห่งทุกข์ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลาย
จงประกอบความเพียร ในการหลีกเร้นเถิด ภิกษุผู้หลีกเร้น
ย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอ
พึงทำ�ความเพียร เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้
เกิดขึ้นแห่งทุกข์ นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ทางดำ�เนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ดังนี้เถิด.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่ ๒)

สมถะ วิปัสสนา

13

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๖๐/๒๒๓.

ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลาย จงเป็นผูม้ คี วามหลีกเร้น
(ปฏิสลฺลาน) เป็ น ที่ ม ายิ น ดี ยิ น ดี แ ล้ ว ในความหลี ก เร้ น
เป็นผู้ประกอบซึ่งความสงบจิตของตนในภายใน มีฌาน
อันไม่เสื่อม ประกอบด้วยวิปัสสนา พอกพูนสุญญาคาร
อยู่เถิด.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ เธอทัง้ หลายมีความหลีกเร้นเป็น
ทีม่ ายินดี ยินดีแล้วในความหลีกเร้น เป็นผูป้ ระกอบซึง่ ความ
สงบจิตของตนในภายใน มีฌานอันไม่เสื่อม ประกอบด้วย
วิปสั สนา พอกพูนสุญญาคารอยู่ พึงหวังได้ผล ๒ อย่าง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
(ในสูตรอืน่ (-บาลี ขนฺธ สํ. ๑๗/๒๐/๓๐.) แสดงอานิสงส์แห่ง
การหลีกเร้นไว้ด้วยการรู้ชัดการเกิดขึ้นและความดับไปแห่งขันธ์ห้า ก็มี.
ในสูตรอื่น (-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๐/๑๔๘.) แสดงไว้ด้วยการรู้ชัด
อายตนิกธรรม ๖ หมวดๆ ละ ๕ อย่าง คือ จักษุ รูป จักษุวญ
ิ ญาณ จักษุสมั ผัส
เวทนาทีเ่ กิดขึน้ จากจักษุสมั ผัส ฯลฯ รวมเป็นรูช้ ดั อายตนิกธรรม ๓๐ อย่าง
ว่าเป็นอนิจจัง ก็ม.ี ในสูตรอืน่ (-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๑/๒๕๐.) แสดง
ไว้ด้วยการปรากฏของอายตนิกธรรมทั้ง ๖ หมวดนั้น โดยความเป็น
อนิจจังก็มี).
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ปฏิบัติ

ตถาคตตรัสให้ “พึ่งตน พึ่งธรรม”

สมถะ วิปัสสนา

14

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๖-๒๑๗/๗๓๖-๗๔๐.

(ทรงตรัสแก่พระอานนท์ที่เสียใจต่อข่าวการปรินิพพานของ
พระสารีบุตร)

อานนท์ เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่า
ความเป็ น ต่ า งๆ ความพลั ด พราก ความเป็ น อย่ า งอื่ น
จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ย่อมมี.
อานนท์ ข้อนัน้ จักได้มาแต่ไหนเล่า สิง่ ใดเกิดขึน้ แล้ว
เป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแล้ว มีความชำ�รุดไปเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นอย่าชำ�รุดไปเลย ดังนี้ ข้อนั้น ย่อมเป็นฐานะที่มี
ไม่ได้.
อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย
จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ
จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่น
เป็นสรณะ.
อานนท์ ภิกษุ มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้น เป็นอย่างไรเล่า.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

อานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำ � จั ด อภิ ช ฌาและโทมนั ส ในโลกเสี ย พิ จ ารณาเห็ น
เวทนาในเวทนาทั้ ง หลายอยู่ มี ค วามเพี ย รเผากิ เ ลส
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
พิ จ ารณาเห็ น จิ ต ในจิ ต อยู่ มี ค วามเพี ย รเผากิ เ ลส
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย.
อานนท์ ภิกษุ อย่างนี้แล ชื่อว่ามีตนเป็นประทีป
มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป
มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่.
อานนท์ ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี
ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอา
สิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ.
อานนท์ ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา (สนใจ
ศึกษาและปฏิบัติตาม) ภิ ก ษุ พ วกนั้ น จั ก เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.
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การแสวงหา ๒ แบบ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

15

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๔-๓๑๖/๓๑๔-๓๑๕.

การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย การแสวงหาที่ ไ ม่ ป ระเสริ ฐ เป็ น
อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็น
ผูม้ ีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความ
เกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็น
ธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
อยูน่ นั่ เอง ตนเองเป็นผูม้ คี วามเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว
ก็ ยั ง แสวงหาสิ่ ง ที่ มี ค วามเจ็ บ ไข้ เ ป็ น ธรรมดาอยู่ นั่ น เอง
ตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหา
สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองเป็นผู้ มี
ความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความ
โศกเป็นธรรมดาอยูน่ นั่ เอง ตนเองเป็นผูม้ คี วามเศร้าหมอง
เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ก็ยงั แสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามเศร้าหมองเป็น
ธรรมดาอยู่นั่นเอง.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความเกิดเป็น
ธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น
สิง่ ทีม่ คี วามเกิดเป็นธรรมดา ภิกษุทง้ั หลาย สิง่ ทีม่ คี วามเกิด
เป็นธรรมดาเหล่านัน้ เป็นอุปธิ ซึง่ บุคคลในโลกนี้ พากันจม
ติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ในอุปธิเหล่านั้น จึงทำ�ให้ตนทั้งที่
มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยัง แสวงหาสิ่งที่มี
ความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความแก่เป็น
ธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น
สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มีความแก่
เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้ พากัน
จมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่านั้น
จึงทำ�ให้ตนทั้งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยัง
แสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความเจ็บไข้
เป็นธรรมดา ภิกษุทงั้ หลาย บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น
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สิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็นธรรมดา ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีม่ คี วาม
เจ็บไข้เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้
พากันจมติ ดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในอุปธิ
เหล่านัน้ จึงทำ�ให้ตนทัง้ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยูเ่ องแล้ว
ก็ยงั แสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยูน่ นั่ เองอีก.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความตาย
เป็นธรรมดา ภิกษุทงั้ หลาย บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น
สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มีความ
ตายเป็นธรรมดาเหล่านัน้ เป็นอุปธิ ซึง่ บุคคลในโลกนี้ พากัน
จมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่านั้น
จึงทำ�ให้ตนทั้งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยัง
แสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความโศก
เป็นธรรมดา ภิกษุทงั้ หลาย บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น
สิง่ ทีม่ คี วามโศกเป็นธรรมดา ภิกษุทง้ั หลาย สิง่ ทีม่ คี วามโศก
เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้ พากัน
จมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่านั้น
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

จึงทำ�ให้ตนทั้งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยัง
แสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความเศร้าหมอง
เป็นธรรมดา ภิกษุทงั้ หลาย บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น
สิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มี
ความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคล
ในโลกนี้ พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่
ในอุปธิเหล่านั้น จึงทำ�ให้ตนทั้งที่มีความเศร้าหมองโดย
รอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความ
เศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก.
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ.

การแสวงหาที่ประเสริฐ
ภิกษุทงั้ หลาย การแสวงหาทีป่ ระเสริฐ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองมีความ
เกิดเป็นธรรมดา ก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็น
ธรรมดา แล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่เกิด เป็น
ธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มธี รรมอืน่ ยิง่ กว่า ตนเองมีความแก่
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เป็นธรรมดา ก็ทราบชัดโทษในสิง่ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา
แล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่แก่ เป็นธรรมเกษม
จากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ตนเองมีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา ก็ทราบชัดโทษในสิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็นธรรมดา
แล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่เจ็บไข้ เป็นธรรมเกษม
จากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ตนเองมีความตายเป็น
ธรรมดา ก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา
แล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่ตาย เป็นธรรมเกษม
จากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ตนเองมีความโศกเป็น
ธรรมดา ก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดา
แล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่โศก เป็นธรรมเกษม
จากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ตนเองมีความเศร้าหมอง
เป็นธรรมดา ก็ทราบชัดโทษในสิง่ ทีม่ คี วามเศร้าหมองเป็น
ธรรมดา แล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่เศร้าหมอง
เป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า.
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ การแสวงหาที่ประเสริฐ.
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โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

16

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘-๕๖๙/๑๗๔๔.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นมหาปฐพี อั น ใหญ่
หลวงนี้ มีน้ำ�ท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด บุรุษคนหนึ่ง
ทิง้ แอก ซึง่ มีรเู จาะเพียงรูเดียว ลงไปในน้�ำ นัน้ ลมตะวันออก
พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก ลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทาง
ทิศตะวันออก ลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ ลมใต้พดั ให้
ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ ในน้ำ�นั้น มีเต่าตัวหนึ่งตาบอด
ล่วงไปร้อยปีๆ มันจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร จะเป็นไปได้ไหม ที่เต่าตาบอด ร้อยปีจึงจะผุดขึ้น
สักครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวใน
แอกนั้น.
ข้อนีย้ ากทีจ่ ะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า ทีเ่ ต่าตาบอดนัน้ ร้อยปีผดุ ขึน้
เพียงครั้งเดียว จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ยากที่ จ ะเป็ น ไปได้ ฉั น เดี ย วกั น
ที่ใครๆ จะพึงได้ความเป็นมนุษย์ ยากที่จะเป็นไปได้
ฉันเดียวกัน ที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ จะเกิดขึ้น
41

ในโลก ยากที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ที่ธรรมวินัยอัน
ตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก.
ภิกษุทงั้ หลาย แต่วา่ บัดนี้ ความเป็นมนุษย์ ก็ได้แล้ว
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว และ
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ
พึงทำ�ความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้
เกิดทุกข์ นี้ความดับแห่งทุกข์ นี้หนทางให้ถึงความดับแห่ง
ทุกข์ ดังนี้เถิด.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

สมัยเพือ่ การอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์

17

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๒๙-๒๓๑/๑๑๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ปุ ถุ ช นผู้ ไ ม่ ไ ด้ ส ดั บ ย่ อ มกล่ า วว่ า
โลกได้ขณะจึงทำ�กิจ แต่เขาไม่รู้ขณะหรือมิใช่ขณะ ภิกษุ
ทั้ ง หลาย กาลมิ ใ ช่ ข ณะมิ ใ ช่ ส มั ย ในการอยู่ ป ระพฤติ
พรหมจรรย์ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ.
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็น
อรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มี
ผู้ อื่ น ยิ่ ง กว่ า เป็ น ศาสดาของเทวดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำ�แนกธรรม และแสดงธรรม
อั น นำ � ความสงบมาให้ เป็ น ไปเพื่อ ปริ นิพ พาน ให้ ถึง
การตรัสรู้ ที่พระสุคตประกาศแล้ว แต่ บุ ค คลผู้ นี้ เ ข้ า ถึ ง
นรกเสีย ภิกษุทั้งหลาย นี้มิใช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก … เป็น
ผูจ้ �ำ แนกธรรม และแสดงธรรมอันนำ�ความสงบมาให้ … แต่
บุคคลผู้น้ีเข้าถึงกำ�เนิดสัตว์ดิรัจฉานเสีย ภิกษุท้ังหลาย
นีม้ ใิ ช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์ขอ้ ที่ ๒.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

อีกประการหนึง่ … แต่บคุ คลนีเ้ ข้าถึงเปรตวิสยั เสีย
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ มิ ใ ช่ ข ณะ มิ ใ ช่ ส มั ย ในการอยู่ ป ระพฤติ
พรหมจรรย์ข้อที่ ๓.
อีกประการหนึง่ … แต่บคุ คลนีเ้ ข้าถึงเทพนิกายผูม้ ี
อายุยืน เหล่าใดเหล่าหนึ่งเสีย ภิกษุทั้งหลาย นี้มิใช่ขณะ
มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๔.
อี ก ประการหนึ่ ง … แต่ บุ ค คลนี้ ก ลั บ มาเกิ ด ใน
ปัจจันตชนบทและอยูใ่ นพวกมิลกั ขะ ไม่รดู้ รี ชู้ อบ อันเป็น
สถานทีไ่ ม่มภี กิ ษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาไปมา ภิกษุทง้ั หลาย
นี้มิใช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๕.
อีกประการหนึง่ … บุคคลนีก้ ลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แต่เขาเป็นมิจฉาทิฎฐิ มีความเห็นวิปริตว่า ทานทีใ่ ห้
แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การบวงสรวงไม่มีผล
ผลวิบากแห่งกรรมดี กรรมชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้า
ไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์ทงั้ หลายทีผ่ ดุ เกิดขึน้ ไม่มี
สมณพราหมณ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ โลกนี้
และโลกอืน่ ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง แล้วสัง่ สอนผูอ้ นื่ ให้รตู้ าม
ไม่มี ภิกษุทงั้ หลาย นีม้ ใิ ช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยูป่ ระพฤติ
พรหมจรรย์ข้อที่ ๖.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

อีกประการหนึง่ … บุคคลนีก้ ลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แต่เขามีปัญญาทราม บ้าใบ้ ไม่สามารถรู้อรรถ
แห่งสุภาษิตและทุพภาษิต ภิกษุทงั้ หลาย นีม้ ใิ ช่ขณะ มิใช่
สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๗.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตไม่ได้อุบัติขึ้นในโลก เป็น
อรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแล้ว รูแ้ จ้งโลก เป็นสารถีฝกึ บุรษุ ทีค่ วรฝึก ไม่มผี อู้ นื่
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้
เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำ�แนกธรรม และไม่ได้แสดงธรรมอัน
นำ�ความสงบมาให้ เป็นไปเพื่อปรินิพพาน ให้ถึงการตรัสรู้
ทีพ่ ระสุคตทรงประกาศแล้ว ถึงบุคคลผูน้ จี้ ะเกิดในมัชฌิมชนบทและมีปัญญา ไม่บ้าใบ้ ทัง้ สามารถจะรูอ้ รรถแห่ง
สุภาษิตและทุพภาษิต ภิกษุทง้ั หลาย นี้มิใช่ขณะ มิใช่สมัย
ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๘.
ภิกษุทั้งหลาย นี้แล กาลอันมิใช่ขณะ มิใช่สมัย
ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๘ ประการนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ส่ ว นขณะและสมั ย ในการอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์ มีประการเดียว ประการเดียวเป็น
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

อย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้
เป็นอรหันต์ ตรัสรูเ้ องโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มี
ผู้อื่นยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำ�แนกธรรม และแสดงธรรม
อันนำ�ความสงบมาให้ เป็นไปเพือ่ ปรินพิ พานให้ถงึ การตรัสรู้
ที่พระสุคตประกาศแล้ว และบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบท
ทัง้ มีปญ
ั ญา ไม่บา้ ใบ้ สามารถเพือ่ จะรูอ้ รรถแห่งสุภาษิตและ
ทุพภาษิตได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ เ ป็ น ขณะและสมั ย ในการอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์ประการเดียว.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา

18

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๕๙-๖๒/๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ อันสมณะ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่พึง
ได้ตามปรารถนา ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สมณะ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อาจได้
ตามปรารถนาว่า
(๑) สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่เลย
(๒) สิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บไข้เลย
(๓) สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าตายเลย
(๔) สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าสิ้นไปเลย
(๕) สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา อย่าวินาศเลย
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ก็ยอ่ มแก่
สำ�หรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
แก่แล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำ�หรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดย
ที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำ�หรับสัตว์
ทัง้ ปวง ทีม่ กี ารมา การไป การจุติ การอุบตั ิ ก็เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามแก่
เป็นธรรมดา แก่แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ร่�ำ ไรรำ�พัน ทุบอกร่�ำ ไห้ ถึงความหลงใหล แม้อาหารก็ไม่ยอ่ ย
กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจ
มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้ ปุถุชนนั้น เมื่อสิ่งที่มีความแก่
เป็นธรรมดา แก่แล้ว ย่อมเศร้าโศก กระวนกระวาย ร่�ำ ไรรำ�พัน
เป็นผู้ทุบอกร่ำ�ไห้ ย่อมถึงความหลงใหล ภิกษุทั้งหลาย  
เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ ถูกลูกศรแห่งความโศก
อันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำ�ตนเองให้เดือดร้อนอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย ข้ออืน่ ยังมีอกี สิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้สำ�หรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ … สิ่งที่มี
ความตายเป็นธรรมดา ก็ยอ่ มตายสำ�หรับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ
… สิง่ ทีม่ คี วามสิน้ ไปเป็นธรรมดา ก็ยอ่ มสิน้ ไปสำ�หรับปุถชุ น
ผู้ไม่ได้สดับ … สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมวินาศ
สำ�หรับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามวินาศเป็นธรรมดา
วินาศแล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความวินาศเป็นธรรมดา จะวินาศสำ�หรับเราผู้เดียวเท่านั้น
โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ย่อมวินาศ
สำ�หรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ
ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว เราจะมามัว
เศร้าโศก กระวนกระวาย ร่ำ�ไรรำ�พัน ทุบอกร่ำ�ไห้ ถึงความ
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หลงใหล แม้อาหารก็ไม่ยอ่ ย กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุด
ชะงัก พวกอมิตรก็ดใี จ มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้ ปุถชุ นนัน้
เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว ย่อมเศร้าโศก
กระวนกระวาย ร่ำ�ไรรำ�พัน เป็นผู้ทุบอกร่ำ�ไห้ ย่อมถึงความ
หลงใหล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้มิได้สดับนี้
ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำ�ตนเอง
ให้เดือดร้อนอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ก็ยอ่ มแก่
สำ�หรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
แก่แล้ว อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำ�หรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดยที่
แท้แล้ว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำ�หรับสัตว์ทั้ง
ปวงทีม่ กี ารมา การไป การจุติ การอุบตั ิ ก็เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามแก่
เป็นธรรมดา แก่แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย
ร่ำ�ไรรำ�พัน ทุบอกร่ำ�ไห้ ถึงความหลงใหล แม้อาหารก็ไม่
ย่อย กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดใี จ
มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้ อริยสาวกนัน้ เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามแก่
เป็นธรรมดา แก่แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่กระวนกระวาย ไม่
ร่�ำ ไรรำ�พัน ไม่เป็นผูท้ บุ อกร่�ำ ไห้ ไม่ถงึ ความหลงใหล ภิกษุ
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ทั้งหลาย เรากล่าวว่า อริยสาวกผู้ได้สดับนี้ ถอนลูกศรแห่ง
ความโศก ของปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ อันมีพษิ เสียบแทงแล้ว ทำ�
ตนเองให้เดือดร้อน อริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนลูกศร
ได้แล้ว ย่อมปรินิพพานด้วยตน.
ภิกษุทงั้ หลาย ข้ออืน่ ยังมีอกี สิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้สำ�หรับอริยสาวกผู้ได้สดับ … สิ่งที่
มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตายสำ�หรับอริยสาวกผู้ได้
สดับ … สิง่ ทีม่ คี วามสิน้ ไปเป็นธรรมดา ก็ยอ่ มสิน้ ไปสำ�หรับ
อริยสาวกผูไ้ ด้สดับ … สิง่ ทีม่ คี วามวินาศเป็นธรรมดา ก็ยอ่ ม
วินาศสำ�หรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็น
ธรรมดา วินาศแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
ไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา จะวินาศสำ�หรับเรา
ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา
ย่อมวินาศสำ�หรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ
การอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้ว
เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย ร่�ำ ไรรำ�พัน ทุบอกร่�ำ ไห้ ถึง
ความหลงใหล แม้อาหารก็ไม่ยอ่ ย กายก็เศร้าหมอง การงาน
ก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้
อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว
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ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่กระวนกระวาย ไม่ร่ำ�ไรรำ�พัน ไม่เป็น
ผูท้ บุ อกร่�ำ ไห้ ไม่ถงึ ความหลงใหล ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าว
ว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ ถอนลูกศรแห่งความโศก อันมี
พิษเสียบแทงแล้ว ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ อันทำ�ตนเองให้
เดือดร้อนอยู่ อริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนลูกศรได้แล้ว
ย่อมปรินิพพานด้วยตน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหล่ า นี้ แ ลฐานะ ๕ ประการนี้
อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
ไม่พึงได้ตามปรารถนา.
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19

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๘๑-๘๖/๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ
เป็ น อย่ า งไร คื อ สตรี บุ รุ ษ คฤหั ส ถ์ หรื อ บรรพชิ ต
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
(๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่
ไปได้
(๒) เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้
(๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
ตายไปได้
(๔) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น
(๕) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจะเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิง
หรือว่า ทำ � ให้ เบาบางลงได้ ภิก ษุทั้งหลาย เพราะอาศัย
อำ�นาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึง
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความแก่ไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
ภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือ
ว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจ
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ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความเจ็บไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความตายไปได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น
เหตุให้สตั ว์ทงั้ หลายประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต
เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละความมัวเมา
ในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุ
ทัง้ หลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นแี้ ล สตรี บุรษุ คฤหัสถ์
หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตาย
เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ภิกษุ
ทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
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ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่า
ทำ � ให้ เ บาบางลงได้ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะอาศั ย อำ � นาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้น.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม
ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ภิกษุท้ังหลาย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อ
เขาพิ จ ารณาฐานะนั้ น อยู่ เ นื อ งๆ ย่ อ มละทุ จ ริ ต เหล่ า นั้ น
ได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย
เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน
เป็ น ทายาทแห่ ง กรรม มี ก รรมเป็ น กำ � เนิ ด มี ก รรมเป็ น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
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ภิกษุทง้ั หลาย อริยสาวกนัน้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่
ไม่ใช่เราแต่ผเู้ ดียวเท่านัน้ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความแก่ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความแก่ไปได้ เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ
มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มาก
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้น ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทงั้ ปวงทีม่ กี ารมา การไป การจุติ
การอุบัติ ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มาก
ซึ่ ง มรรคนั้ น เมื่ อ เสพ อบรม ทำ � ให้ ม ากซึ่ ง มรรคนั้ น อยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทีม่ คี วามตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความตาย
ไปได้ โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทงั้ ปวงทีม่ กี ารมา การไป การจุติ การอุบตั ิ
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ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ มรรคย่อมเกิดขึน้
อริ ย สาวกนั้ น ย่ อ มเสพ อบรม ทำ � ให้ ม ากซึ่ ง มรรคนั้ น
เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้ ง สิ้ น โดยที่ แ ท้ สั ต ว์ ทั้ ง ปวงที่ มี ก ารมา การไป การจุ ติ
การอุบตั ิ ล้วนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ สิน้
เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม
เกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้
เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจักเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ
ล้ ว นมี ก รรมเป็ น ของตน เป็ น ทายาทแห่ ง กรรม มี ก รรม
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เป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำ�กรรม
ใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เมื่อ
อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ มรรคย่อมเกิดขึน้
อริยสาวกนั้นย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
สัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมเป็นไปตามธรรมดา พวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้าเราพึง
เกลียดธรรมนัน้ ในพวกสัตว์ผมู้ อี ย่างนัน้ เป็นธรรมดา ข้อนัน้
ไม่สมควรแก่เราผูเ้ ป็นอยูอ่ ย่างนี้ เรานัน้ เป็นอยูอ่ ย่างนี้ ทราบ
ธรรมที่หาอุปธิมิได้ เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม
ครอบงำ�ความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรค ในความเป็น
หนุ่มสาวและในชีวิต ความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็น
เฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้ เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลาย
จักเป็นผูป้ ระพฤติไม่ถอยหลัง ตัง้ หน้าประพฤติพรหมจรรย์.
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20

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๔/๙๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลก
มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย.
ภิกษุ จักษุแตกสลาย รูปแตกสลาย จักษุวิญญาณ
แตกสลาย จักษุสมั ผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ โสตะแตกสลาย เสียงแตกสลาย โสตวิญญาณ
แตกสลาย โสตสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ ฆานะแตกสลาย กลิน่ แตกสลาย ฆานวิญญาณ
แตกสลาย ฆานสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
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ภิกษุ ชิวหาแตกสลาย รสแตกสลาย ชิวหาวิญญาณ
แตกสลาย ชิวหาสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดที กุ ขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิ ก ษุ กายแตกสลาย โผฏฐั พ พะแตกสลาย
กายวิญญาณแตกสลาย กายสัมผัสแตกสลาย แม้สุขเวทนา
ก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
กายสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลาย.
ภิกษุ ใจแตกสลาย ธรรมแตกสลาย มโนวิญญาณ
แตกสลาย มโนสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก ดังนี.้

61

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ

สมถะ วิปัสสนา

21

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๘.

ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีรูปเป็น
ทีม่ ายินดี ยินดีแล้วในรูป เพลิดเพลินแล้วในรูป เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน
เสื่อมสลาย และความดับไปของรูป.
เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย มีเสียงเป็นทีม่ ายินดี ยินดี
แล้วในเสียง เพลิดเพลินแล้วในเสียง เทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลาย ย่อมอยูเ่ ป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน เสือ่ มสลาย
และความดับไปของเสียง.
เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย มีกลิน่ เป็นทีม่ ายินดี ยินดี
แล้วในกลิ่น เพลิดเพลินแล้วในกลิ่น เทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลาย ย่อมอยูเ่ ป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน เสือ่ มสลาย
และความดับไปของกลิ่น.
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีรสเป็นที่มายินดี ยินดี
แล้วในรส เพลิดเพลินแล้วในรส เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย
ย่อมอยูเ่ ป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน เสือ่ มสลาย และ
ความดับไปของรส.
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เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีโผฏฐัพพะเป็นที่มา
ยินดี ยินดีแล้วในโผฏฐัพพะ เพลิดเพลินแล้วในโผฏฐัพพะ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความ
แปรปรวน เสื่อมสลาย และความดับไปของโผฏฐัพพะ.
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีธรรมเป็นที่มายินดี
ยินดีแล้วในธรรม เพลิดเพลินแล้วในธรรม เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน
เสื่อมสลาย และความดับไปของธรรม.
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ความเพลินในอายตนะ
เท่ากับเพลินอยู่ในทุกข์
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22
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่ กับตา (จักษุ)
ผู้ นั้ น ชื่ อ ว่ า ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น อยู่ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ทุ ก ข์ ผู้ ใ ด
เพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้นไป
ได้จากทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่ กับหู (โสตะ)
ผู้ นั้ น ชื่ อ ว่ า ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น อยู่ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ทุ ก ข์ ผู้ ใ ด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดยังเพลิดเพลินอยู่ กับจมูก (ฆานะ)
ผู้ นั้ น ชื่ อ ว่ า ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น อยู่ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ทุ ก ข์ ผู้ ใ ด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดยังเพลิดเพลินอยู่ กับลิน้ (ชิวหา)
ผู้ นั้ น ชื่ อ ว่ า ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น อยู่ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ทุ ก ข์ ผู้ ใ ด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.
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ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดยังเพลิดเพลินอยู่ กับกาย (กายะ)
ผู้ นั้ น ชื่ อ ว่ า ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น อยู่ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ทุ ก ข์ ผู้ ใ ด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่ กับใจ (มนะ)
ผู้ นั้ น ชื่ อ ว่ า ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น อยู่ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ทุ ก ข์ ผู้ ใ ด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.
(ในสูตรต่อไป ได้ตรัสถึงในกรณีแห่ง อายตนะภายนอกหก ซึง่ มี
ข้อความเหมือนในกรณีแห่งอายตนะภายในข้างบนนีท้ กุ ประการ ต่างแต่
ชื่ออายตนะเท่านั้น).
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ความไม่เพลินในอายตนะ
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23
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินกับตา ผูน้ นั้ ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับหู ผู้นั้นชื่อว่า
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินกับจมูก ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินอยูใ่ นสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินกับลิน้ ผูน้ นั้ ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินกับกาย ผูน้ นั้ ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.
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ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินกับใจ ผูน้ นั้ ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.
(ในสูตรต่อไป ได้ตรัสถึงในกรณีแห่งอายตนะภายนอกหก ซึง่ มี
ข้อความเหมือนในกรณีแห่งอายตนะภายในข้างบนนีท้ กุ ประการ ต่างแต่ชอ่ื
อายตนะเท่านัน้ ).
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ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

24

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓-๔๐๕/๖๒๗.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดทรงแสดงซึ่งเหตุเกิดและเหตุดับแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิด.

คามณิ ถ้าเราพึงปรารภอดีตกาลแสดงความเกิด
และความดับแห่งทุกข์แก่ทา่ นว่า ในอดีตกาลได้มแี ล้วอย่างนี้
ความสงสัย ความเคลือบแคลงในข้อนั้นจะพึงมีแก่ท่าน
ถ้าเราปรารภอนาคตกาลแสดงความเกิดและความดับแห่ง
ทุกข์แก่ทา่ นว่า ในอนาคตกาลจักมีอย่างนี้ แม้ในข้อนัน้ ความ
สงสัย ความเคลือบแคลงจะพึงมีแก่ท่าน อนึ่งเล่า เรานั่งอยู่
ณ ที่นี้แหละ จักแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่
ท่านซึ่งนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกัน ท่านจงฟังคำ�นั้น จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว.
คามณิ ท่ า นจะสำ � คั ญ ความข้ อ นั้ น เป็ น อย่ า งไร
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ จะพึงเกิดขึน้ แก่ทา่ น
เพราะหมู่ มนุ ษ ย์ ในอุรุเ วลกัปปนิคม ที่ถูก ฆ่า ถูกจองจำ�
ถูกทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีแก่ท่านหรือ.
มีอยู่ พระเจ้าข้า.
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คามณิ ก็โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ
จะไม่พงึ เกิดขึน้ แก่ทา่ น เพราะหมูม่ นุษย์ในอุรเุ วลกัปปนิคม
ที่ถูกฆ่า ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีอยู่
แก่ท่านหรือ.
มีอยู่ พระเจ้าข้า.

คามณิ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทีโ่ สกะ ปริเทวะทุกขะ
โทมนัส อุปายาสะ จะพึงเกิดขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์
ชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวกถูกฆ่า ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้
เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน หรือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ จะไม่พึงเกิดมีขึ้น
แก่ทา่ น เพราะหมูม่ นุษย์ชาวอุรเุ วลกัปปนิคมบางพวก ถูกฆ่า
ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
จะพึงเกิดขึน้ แก่ขา้ พระองค์ เพราะหมูม่ นุษย์ชาวอุรเุ วลกัปปนิคมเหล่าใดที่
ถูกฆ่า ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน ก็เพราะข้าพระองค์
มีฉันทราคะ ในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหล่านั้น ส่วนโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ จะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่
มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหล่าใด ถูกฆ่า ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้เสื่อมเสีย
หรือถูกติเตียน ก็เพราะข้าพระองค์ไม่มฉี นั ทราคะในหมูม่ นุษย์ชาวอุรเุ วลกัปปนิคมเหล่านั้น พระเจ้าข้า.
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คามณิ ด้วยธรรมนี้ อันท่านเห็นแล้ว รู้แจ้งแล้ว
บรรลุแล้ว หยัง่ ลงทัว่ ถึงแล้ว อันไม่ขนึ้ อยูก่ บั เวลา ท่านจงนำ�
ไปซึ่งนัยนี้สู่อดีตและอนาคตว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วใน
อดีต ทุกข์ทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะ เป็นเหตุ
เพราะว่า ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ และทุกข์ใดๆ อัน
จะเกิดขึ้นในอนาคต ทุกข์ทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็นมูล
มีฉันทะเป็นเหตุ เพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์
ดังนี้.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์

25

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑-๑๖๒/๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอ
จงละสิง่ นัน้ เสีย สิง่ นัน้ อันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าไม่ใช่ของพวกเธอ.
ภิกษุทั้งหลาย ตาไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ละมั น เสี ย สิ่ ง นั้ น อั น พวกเธอละได้ แ ล้ ว จั ก เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หู ไ ม่ ใ ช่ ข องพวกเธอ พวกเธอจง
ละมั น เสี ย สิ่ ง นั้ น อั น พวกเธอละได้ แ ล้ ว จั ก เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย จมู ก ไม่ ใ ช่ ข องพวกเธอ พวกเธอ
จงละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย ลิ้นไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ละมั น เสี ย สิ่ ง นั้ น อั น พวกเธอละได้ แ ล้ ว จั ก เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุทั้งหลาย กายไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ละมั น เสี ย สิ่ ง นั้ น อั น พวกเธอละได้ แ ล้ ว จั ก เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ใจไม่ใ ช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ละมั น เสี ย สิ่ ง นั้ น อั น พวกเธอละได้ แ ล้ ว จั ก เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนคนเขาพึงนำ�หญ้า กิง่ ไม้
และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไป หรือพึงเผา หรือพึงทำ�ตาม
สมควรแก่เหตุ เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า คนเขา
นำ�พวกเราไป หรือเผาเรา หรือทำ�พวกเราตามสมควรแก่เหตุ
ดังนี้บ้างหรือหนอ.
หาเป็นดังนั้นไม่ พระเจ้าข้า.

ข้อนั้น เพราะเหตุอะไร.
เพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตน (อตฺตา) ของตน (อตฺตนิยา)
ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทง้ั หลาย ฉันนัน้ ก็เหมือนกัน ตาไม่ใช่ของพวกเธอ
พวกเธอจงละมันเสีย สิง่ นัน้ อันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ หู ... จมูก ...
ลิน้ ... กาย ... ใจ ไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจงละมันเสีย
สิง่ นัน้ อันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล
เพื่อความสุขแก่เธอ.
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ความเร่าร้อนเพราะกามตัณหา

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

26

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๗๔/๒๘๕.

มาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน มีตัวเป็น
แผล สุกปลัง่ ถูกเชือ้ โรคแทะกัดอยู่ เกาปากแผลอยูด่ ว้ ยเล็บ
ย่างกายให้ร้อนที่หลุมถ่านเพลิง.
มาคัณฑิยะ เขาทำ�เช่นนัน้ อยูเ่ พียงใด ปากแผลเหล่านัน้
ของเขา ยิ่งเป็นของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นขึ้นและเน่าขึ้น
ด้วยประการนั้นๆ และจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจ
สักหน่อยหนึง่ ก็คอื ปากแผลทัง้ หลาย ได้รบั การเกาหรือการ
อบอุ่นด้วยไฟเป็นเหตุเท่านั้น ข้อนี้ฉันใด.
มาคัณฑิยะ สัตว์ทงั้ หลายก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ยังเป็น
ผูไ้ ม่ปราศจากความกำ�หนัดในกาม ถูกกามตัณหาเคีย้ วกินอยู่
ถูกความเร่าร้อนทีเ่ กิดขึน้ เพราะกามแผดเผาอยู่ ก็ยงั ขืนเสพ
กามอยู่นั่นเอง.
มาคั ณ ฑิ ย ะ สั ต ว์ เ หล่ า นั้ น ทำ � เช่ น นั้ น อยู่ เ พี ย งใด
กามตัณหาก็ยอ่ มเจริญขึน้ แก่สตั ว์เหล่านัน้ และสัตว์เหล่านัน้
ก็ถกู ความเร่าร้อนทีเ่ กิด เพราะความปรารภกามแผดเผาอยู่
ด้วยประการนั้นๆ และจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจ
สักหน่อยหนึ่ง ก็เพราะอาศัยกามคุณทั้ง ๕ เป็นเหตุเท่านั้น.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

สิง่ ทัง้ ปวงทีต่ อ้ งรูจ้ กั เพือ่ ความสิน้ ทุกข์
(นัยที่ ๑)

27

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๑/๒๗-๒๘.

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ไม่รยู้ งิ่ ไม่รอบรู้ ไม่คลายกำ�หนัด
ไม่ละขาดซึง่ สิง่ ทัง้ ปวง ย่อมเป็นผูไ้ ม่สมควรเพือ่ ความสิน้ ไป
แห่งทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็สงิ่ ทัง้ ปวงนัน้ คืออะไรเล่า อันบุคคล
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตา … รู ป … จั ก ษุ วิ ญ ญาณ …
จักษุสมั ผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ
ยังไม่รยู้ งิ่ ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย หู … เสียง … โสตวิญญาณ …
โสตสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ
ยังไม่รยู้ งิ่ ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
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ภิกษุทั้งหลาย จมูก … กลิ่น … ฆานวิญญาณ …
ฆานสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ
ยังไม่รยู้ งิ่ ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ลิ้น … รส … ชิวหาวิญญาณ …
ชิวหาสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ
ยังไม่รยู้ งิ่ ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย กาย … โผฏฐัพพะ … กายวิญญาณ
… กายสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ใจ … ธรรม … มโนวิญญาณ …
มโนสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกข์เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ซึ่ง
สิ่งทั้งปวง ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวง อันบุคคล
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ยังไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคล เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลาย
กำ�หนัด ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวง เป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไป
แห่งทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็สงิ่ ทัง้ ปวงนัน้ คืออะไรเล่า อันบุคคล
เมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตา … รู ป … จั ก ษุ วิ ญ ญาณ …
จักษุสมั ผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะจั ก ษุ สั ม ผั ส เป็ น ปั จ จั ย อั น บุ ค คล
เมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หู … เสี ย ง … โสตวิ ญ ญาณ …
โสตสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
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ภิกษุทั้งหลาย จมูก … กลิ่น … ฆานวิญญาณ …
ฆานสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ลิ้น … รส … ชิวหาวิญญาณ …
ชิวหาสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ
รูย้ งิ่ รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผูส้ มควรเพือ่ ความ
สิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย กาย … โผฏฐัพพะ … กายวิญญาณ
… กายสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล
เมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ใจ … ธรรม … มโนวิญญาณ …
มโนสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล
เมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล คือสิ่งทั้งปวง อันบุคคล
เมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

สิง่ ทัง้ ปวงทีต่ อ้ งรูจ้ กั เพือ่ ความสิน้ ทุกข์
(นัยที่ ๒)

28

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๒-๒๓/๒๙-๓๐.

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ไม่รยู้ งิ่ ไม่รอบรู้ ไม่คลายกำ�หนัด
ไม่ละขาดซึ่งสิ่งทั้งปวง ก็เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไป
แห่งทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็สง่ิ ทัง้ ปวงนัน้ คืออะไรเล่า อันบุคคล
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตา … รู ป … จั ก ษุ วิ ญ ญาณ …
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ อันบุคคลเมื่อยัง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย หู … เสียง … โสตวิญญาณ …
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญาณ อันบุคคลเมื่อยัง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย จมูก … กลิ่น … ฆานวิญญาณ …
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยฆานวิญญาณ อันบุคคลเมื่อยังไม่
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รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็นผู้
ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ลิ้น … รส … ชิวหาวิญญาณ …
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณ อันบุคคลเมื่อยัง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย กาย … โผฏฐัพพะ … กายวิญญาณ
… ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายวิญญาณ อันบุคคลเมื่อยัง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ใจ … ธรรมารมณ์ … มโนวิญญาณ
… ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ อันบุคคลเมื่อ
ยังไม่รยู้ งิ่ ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้ ย่อม
เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวง อันบุคคล
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ยังไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำ�หนัด ยังละไม่ได้
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคล เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลาย
กำ�หนัด ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวง เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์.
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็สงิ่ ทัง้ ปวงนัน้ คืออะไรเล่า อันบุคคล
เมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตา … รู ป … จั ก ษุ วิ ญ ญาณ …
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ อันบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง
รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความ
สิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย หู … เสียง … โสตวิญญาณ …
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญาณ อันบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง
รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความ
สิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย จมูก … กลิ่น … ฆานวิญ ญาณ
… ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยฆานวิญญาณ อันบุคคลเมื่อ
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ลิ้น … รส … ชิวหาวิญญาณ …
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณ อันบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง
รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความ
สิ้นไปแห่งทุกข์.
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ภิกษุทั้งหลาย กาย … โผฏฐัพพะ … กายวิญญาณ
… ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายวิญญาณ อันบุคคลเมื่อ
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ใจ … ธรรม … มโนวิญญาณ …
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ อันบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง
รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความ
สิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล คือสิ่งทั้งปวง อันบุคคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควร
เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

สิง่ ทัง้ ปวงทีต่ อ้ งรูจ้ กั เพือ่ ความสิน้ ทุกข์
(นัยที่ ๓)

29

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๓/๕๖-๕๗.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ไม่รยู้ งิ่ ไม่รอบรู้ ไม่คลาย
กำ�หนัด ไม่ละขาดซึง่ รูป เป็นผูไ้ ม่สมควรเพือ่ ความสิน้ ทุกข์
บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ไม่คลายกำ�หนัด ไม่ละขาดซึ่ง
เวทนา เป็นผูไ้ ม่สมควรเพือ่ ความสิน้ ทุกข์ บุคคลเมือ่ ไม่รยู้ งิ่
ไม่ ร อบรู้ ไม่ ค ลายกำ � หนั ด ไม่ ล ะขาดซึ่ ง สั ญ ญา เป็ น ผู้
ไม่สมควรเพื่อความสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้
ไม่คลายกำ�หนัด ไม่ละขาดซึ่งสังขาร เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อ
ความสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ไม่คลายกำ�หนัด
ไม่ละขาดซึ่งวิญญาณ เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลเมือ่ รูย้ งิ่ รอบรู้ คลายกำ�หนัด
ละขาดซึง่ รูป จึงเป็นผูส้ มควรเพือ่ ความสิน้ ทุกข์ บุคคลเมือ่
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละขาดซึ่งเวทนา จึงเป็นผู้สมควร
เพื่อความสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำ�หนัด
ละขาดซึง่ สัญญา จึงเป็นผูส้ มควรเพือ่ ความสิน้ ทุกข์ บุคคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำ�หนัด ละขาดซึ่งสังขาร จึงเป็นผู้
สมควรเพือ่ ความสิน้ ทุกข์ บุคคลเมือ่ รูย้ งิ่ รอบรู้ คลายกำ�หนัด
ละขาดซึ่งวิญญาณ จึงเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นทุกข์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ธรรมทีล่ ะได้ดว้ ยกาย ละได้ดว้ ยวาจา
และไม่อาจละได้ดว้ ยกายหรือวาจา

สมถะ วิปัสสนา

30

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๔๑/๒๓.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ธรรมอั น บุ ค คลพึ ง ละได้ ด้ ว ยกาย
ไม่ใช่ละด้วยวาจาก็มีอยู่ ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจา
ไม่ใช่ละด้วยกายก็มอี ยู่ ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายก็ไม่ได้
ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้
ก็มีอยู่
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกาย ไม่ใช่
ละด้วยวาจาเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในกรณีนเี้ ป็น
ผูต้ อ้ งอาบัตบิ างส่วน อันเป็นอกุศลด้วยกาย เพือ่ นพรหมจารี
ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้ว ได้กล่าวกะภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า
ท่านนัั้นแลเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัติบางส่วน อันเป็นอกุศล
ด้วยกาย จะเป็นการดีหนอ ทีท่ า่ นจะละกายทุจริต ประพฤติ
กายสุจริต ภิกษุนนั้ อันเพือ่ นพรหมจารีผรู้ ทู้ งั้ หลายใคร่ครวญ
แล้วว่ากล่าวอยู่ ย่อมละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยกาย ไม่ใช่
ละด้วยวาจา.
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สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจา
ไม่ใช่ละด้วยกายเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้
เป็นผู้ต้องอาบัติบางส่วน อันเป็นอกุศลด้วยวาจา เพื่อน
พรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้ว ได้กล่าวกะภิกษุนั้น
อย่างนีว้ า่ ท่า่ นนัน้ แลเป็นผูต้ อ้ งแล้วซึง่ อาบัตบิ างส่วน อันเป็น
อกุศลด้วยวาจา จะเป็นการดีหนอ ที่ท่านผู้นี้จะละวจีทุจริต
ประพฤติวจีสุจริต ภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย
ใคร่ ค รวญแล้ ว ว่ า กล่ า วอยู่ ย่ อ มละวจี ทุ จ ริ ต ประพฤติ
วจีสุจริต ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมอันบุคคลจะพึง
ละได้ด้วยวาจา มิใช่ละด้วยกาย.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้
ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย โลภะ (ความโลภ) บุคคลพึงละ
ด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญา
แล้วจึงจะละได้ โทสะ (ความประทุษร้าย) ... โมหะ (ความหลง)
... โกธะ (ความโกรธ) ... อุปนาหะ (ความผูกโกรธ) ... มักขะ
(ความลบหลู่คุณ) ... ปฬาสะ (ความตีตนเสมอท่าน) ... มัจฉริยะ
(ความตระหนี่) บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้
แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้.
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ภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชั่วช้า (ปาปิกา อิสฺสา)
บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็น
ด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ ภิกษุทงั้ หลาย ก็ความริษยาอัน
ชัว่ ช้าเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย คหบดีหรือบุตรแห่งคหบดี
ในกรณีนี้ ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ ด้วยข้าวเปลือก เงินหรือ
ทอง ทาสหรือคนเข้าไปอาศัยของคหบดีหรือบุตรแห่งคหบดี
ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ คหบดีหรือบุตรแห่ง
คหบดี นี้ ไม่ พึ ง สมบู ร ณ์ ด้ ว ยทรั พ ย์ ไม่ พึ ง สมบู ร ณ์ ด้ ว ย
ข้าวเปลือก ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยเงินหรือทอง อนึ่ง สมณะ
หรือพราหมณ์เป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช
บริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใด
ผู้หนึ่ง ย่อมคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ ท่านผู้นี้ ไม่พึงได้จีวร
ไม่พึงได้บิณฑบาต ไม่พึงได้เสนาสนะ และไม่พึงได้เภสัช
บริ ข ารอั น เป็ น ปั จ จั ย แก่ ค นไข้ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายนี้ เ รี ย กว่ า
ความริษยาอันชั่วช้า ภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชั่วช้านี้
บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วย
ปัญญาแล้วจึงจะละได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ความปรารถนาอันชัว่ ช้า (ปาปิกา อิจฉฺ า)
บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็น
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ด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ ภิกษุทงั้ หลาย ก็ความปรารถนา
อันชัว่ ช้าเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้
เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่า
เราเป็นผู้มีศรัทธา บุคคลเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่า คน
ทัง้ หลายพึงรูจ้ กั ว่า เราเป็นผูม้ ศี ลี บุคคลเป็นผูไ้ ด้สดับน้อย
ย่อมปรารถนาว่า คนทัง้ หลายพึงรูจ้ กั ว่า เราเป็นผูไ้ ด้สดับมาก
บุคคลเป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ย่อม
ปรารถนาว่ า คนทั้ ง หลายพึ ง รู้ จั ก ว่ า เราเป็ น ผู้ ช อบสงั ด
บุ ค คลเป็ น ผู้ เ กี ย จคร้ า น ย่ อ มปรารถนาว่ า คนทั้ ง หลาย
พึงรู้จักว่า เราเป็นผู้ปรารภความเพียร บุคคลเป็นผู้มีสติ
หลงลืม ย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่า เราเป็นผู้
มีสติตั้งมั่น บุคคลเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ย่อมปรารถนาว่า
คนทั้งหลายพึงรู้จักว่า เราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่น บุุคคลเป็นผู้มี
ปัญญาทราม ย่อมปรารถนาว่า คนทัง้ หลายพึงรูจ้ กั ว่า เราเป็น
ผู้มีปัญญา บุคคลเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะ ย่อมปรารถนาว่า
คนทั้งหลายพึงรู้จักว่า เราเป็นผู้สิ้นอาสวะ ภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้า ภิกษุทั้งหลาย ความ
ปรารถนาอันชั่วช้านี้ บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วย
วาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้.
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ภิกษุทั้งหลาย หากว่าโลภะย่อมครอบงำ�ภิกษุนั้น
เป็นไป หากว่าโทสะ … หากว่าโมหะ … หากว่าโกธะ …
หากว่าอุปนาหะ … หากว่ามักขะ … หากว่าปฬาสะ …
หากว่ามัจฉริยะ … หากว่าความริษยาอันชั่วช้า … หากว่า
ความปรารถนาอันชั่วช้า ครอบงำ�ภิกษุนั้นเป็นไป ภิกษุนั้น
อันบุคคลพึงรูอ้ ย่างนีว้ า่ โลภะย่อมไม่มแี ก่ผรู้ ชู้ ดั และท่านผูน้ ี้
หาได้รชู้ ดั อย่างนัน้ ไม่ เพราะเหตุนน้ั โลภะจึงครอบงำ�ท่านผูน้ ไ้ี ด้
ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโทสะ … โมหะ ... โกธะ …
อุปนาหะ … มักขะ … ปฬาสะ … มัจฉริยะ … ความริษยา
อันชัว่ ช้า … ความปรารถนาอันชัว่ ช้าย่อมไม่มแี ก่ผรู้ ชู้ ดั และ
ท่านผูน้ หี้ าได้รชู้ ดั อย่างนัน้ ไม่ เพราะเหตุนนั้ ความปรารถนา
อันชั่วช้าจึงครอบงำ�ท่านผู้นี้ได้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากว่ า โลภะไม่ ค รอบงำ � ภิ ก ษุ นั้ น
เป็นไป หากว่าโทสะ … หากว่าโมหะ ... หากว่าโกธะ …
หากว่าอุปนาหะ … หากว่ามักขะ … หากว่าปฬาสะ …
หากว่ามัจฉริยะ … หากว่าความริษยาอันชั่วช้า … หากว่า
ความปรารถนาอันชั่วช้า ย่อมไม่ครอบงำ�ภิกษุนั้นเป็นไป
ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่า โลภะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัด
และท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัด เพราะเหตุนั้นโลภะจึงครอบงำ�
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ท่านผู้นี้ไม่ได้ ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโทสะ (ความ
ประทุษร้าย) … โมหะ (ความหลง) ... โกธะ (ความโกรธ) …
อุ ป นาหะ (ความผู ก โกรธ) … มั ก ขะ (ความลบหลู่ คุ ณ ) …
ปฬาสะ (ความตีตนเสมอท่าน) … มัจฉริยะ (ความตระหนี่) …
ความริษยาอันชัว่ ช้า (ปาปิกา อิสสฺ า) … ความปรารถนาอันชัว่ ช้า
(ปาปิกา อิจฉฺ า) ย่อมไม่มแี ก่ผรู้ ชู้ ด
ั และท่านผูน้ ยี้ อ่ มเป็นผูร้ ชู้ ดั
เพราะเหตุนั้นความปรารถนาอันชั่วช้า จึงครอบงำ�ท่านผู้นี้
ไม่ได้ ดังนี้.
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ปัจจัยแห่งทุกข์ และความดับแห่งทุกข์
โดยอเนกปริยาย

31

-บาลี สุตตฺ . ขุ. ๒๕/๔๗๓-๔๘๒/๓๙๐-๔๐๖.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าจะพึงมีผู้ถามเธอทั้งหลายอย่างนี้
ว่ า จะมี ป ระโยชน์ อ ะไร เพื่ อ การฟั ง กุ ศ ลธรรมอั น เป็ น
อริยะ เป็นเครื่องนำ�ออก อันให้ถึงปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้
เธอทัง้ หลายพึงตอบเขาอย่างนีว้ า่ มีประโยชน์เพือ่ รูธ้ รรมอัน
เป็นธรรม ๒ อย่างตามความเป็นจริง ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า
ท่านทั้งหลายกล่าวอะไรว่าเป็นธรรม ๒ อย่าง เธอทั้งหลาย
พึงตอบเขาอย่างนี้ว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา)
ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้เป็นอย่างที่ ๑  การพิจารณา
เห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา) ว่า นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบเนืองๆ อย่างนี้
เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ พึงหวัง
ผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบเนืองๆ จะพึงมีโดย
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ปริยายอย่างอืน่ อีกบ้างไหม ให้ตอบเขาว่า พึงมี ถ้าเขาถาม
ต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้น
เพราะอุปธิเป็นปัจจัย นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อุปธินั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะอวิ ช ชาเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะสั ง ขารเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งสังขารนัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ ๒ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ พิ จ ารณาเห็ น
เนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ …
พึงหวังผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผล
ในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะวิ ญ ญาณเป็ น ปั จ จั ย
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความจาง
คลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิญญาณนั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสะนัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวัง
ผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะเวทนาเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งเวทนานัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวัง
ผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะตั ณ หาเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวัง
ผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะอุ ป าทานเป็ น ปั จ จั ย
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความจาง
คลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอุปาทานนัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือ
เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
94

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่ม (อารมฺภ)
เป็นปัจจัย นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความริเริ่ม
นัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุ
ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
ชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะอาหารเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดั บ ไปโดยไม่ เ หลื อ แห่ ง อาหารทั้ ง หมดนั่ น เอง
ทุกข์จึงไม่เกิด นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ ๒ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้
พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
ชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์อย่างใด
อย่างหนึง่ ทัง้ หมดย่อมเกิดขึน้ เพราะความหวัน่ ไหวเป็นปัจจัย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความหวั่นไหวทั้งหลาย
นัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุ
ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
ชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ความดิ้นรน
ย่อมมีแก่ผู้อันตัณหา ทิฏฐิ และมานะอาศัยแล้ว นี้ เ ป็ น
อย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ผู้ที่ตัณหา ทิฏฐิ
และมานะไม่อาศัยแล้ว ย่อมไม่ดิ้นรน นี้เ ป็น อย่างที่ ๒
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ พิ จ ารณาเห็ น เนื อ งๆ ซึ่ ง ธรรมอั น
เป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า อรูปภพละเอียด
กว่ า รู ป ภพ นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ ๑ การพิ จ ารณาเห็ น เนื อ งๆ
ว่านิโรธละเอียดกว่าอรูปภพ นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า นามรูปที่โลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า นามรูปนี้เป็น
ของจริง พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงว่า นามรูปนัน่ เป็นของเท็จ นีเ้ ป็น
อย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า นิพพานทีโ่ ลกพร้อม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า นิพพานนีเ้ ป็นของเท็จ
พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงว่า นิพพานนั้นเป็นของจริง นี้เป็นอย่างที่ ๒
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็น
ธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทงั้ หลาย ... ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างเนืองๆ โดยชอบ จะพึงมีโดย
ปริยายอย่างอื่นบ้างไหม ให้ตอบเขาว่า พึงมี ถ้าเขาถาม
ต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า อิฏฐารมณ์ (อารมณ์หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ) ที่
โลกพร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ทีห่ มูส่ ตั ว์พร้อมทัง้
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า เป็นสุข พระอริยเจ้า
ทัง้ หลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
ว่า นัน่ เป็นทุกข์ นีเ้ ป็นอย่างที่ ๑  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า
นิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกที่หมู่
สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า
นีเ้ ป็นทุกข์ พระอริยะเจ้าทัง้ หลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญา
อันชอบ ตามความเป็นจริงว่า นั่นเป็นสุข นี้เป็นอย่างที่ ๒
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบเนืองๆ อย่างนี้ ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจ
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เด็ดเดี่ยวอยู่ พึงหวังผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
(สำ�หรับบทนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว ผู้รวบรวมจึงได้นำ�มาใส่ไว้
บางส่วน ผู้สนใจพึงตามอ่านเนื้อความเต็มได้จากที่มาของพระสูตร).
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เหตุให้ได้ปัญญา
อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

32

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๑๕๒-๑๕๖/๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการนี้
ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
(อาทิพรฺ หฺมจริยกิ า) ทีย่ งั ไม่ได้ เพือ่ ความงอกงามไพบูลย์ ความ
เจริญบริบรู ณ์แห่งปัญญาทีไ่ ด้แล้ว ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
(๑) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ อาศั ย
พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่ง ผู้ตั้งอยู่ใน
ฐานะครู อันเป็นที่ซึ่งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก
และความเคารพของภิกษุนั้นจะตั้งไว้อย่างแรงกล้า ภิกษุ
ทัง้ หลาย นีเ้ ป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ ๑ ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้
ปัญญาอันเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ทยี่ งั ไม่ได้ เพือ่ ความ
งอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
(๒) ภิกษุนนั้ อาศัยพระศาสดา หรือเพือ่ นพรหมจรรย์
รูปใดรูปหนึง่ ผูต้ งั้ อยูใ่ นฐานะครู จนกระทัง่ ความละอาย ความ
เกรงกลัว ความรัก และความเคารพของภิกษุนั้นตั้งขึ้นไว้
อย่างแรงกล้าแล้ว เธอนั้นเข้าไปหาแล้วไต่ถาม สอบถาม
ตามกาลสมควรว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภาษิตนี้เป็นอย่างไร
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เนือ้ ความแห่งภาษิตนีเ้ ป็นอย่างไร ท่านเหล่านัน้ ย่อมเปิดเผย
ข้ อ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผย ทำ � ให้ แ จ้ ง ข้ อ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ทำ � ให้ แ จ้ ง
และบรรเทาความสงสัยในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
สงสั ย หลายประการแก่ เ ธอ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ เ ป็ น เหตุ
เป็นปัจจัยข้อที่ ๒ ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้ปญ
ั ญาอันเป็นเบือ้ งต้น
แห่งพรหมจรรย์ทยี่ งั ไม่ได้ เพือ่ ความงอกงามไพบูลย์ ความ
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
(๓) ภิกษุนนั้ ครัน้ ฟังธรรมนัน้ แล้ว ย่อมยังความสงบ
๒ อย่าง คือ ความสงบกายและความสงบจิตให้ถึงพร้อม
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ ๓ ย่อมเป็นไป
เพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้
เพื่อความงอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญา
ที่ได้แล้ว.
(๔) ภิกษุนั้น เป็นผู้มีศีล สำ�รวมระวังในปาติโมกข์
ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มี
ประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิกขาบททัง้ หลาย ภิกษุ
ทัง้ หลาย นีเ้ ป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ ๔ ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้
ปัญญาอันเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ทยี่ งั ไม่ได้ เพือ่ ความ
งอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
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(๕) ภิกษุนั้น เป็นพหูสูต ทรงจำ�สุตะ สั่งสมสุตะ
เป็นผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟงั มาก ทรงจำ�ได้้ คล่องปาก ขึน้ ใจ แทงตลอด
ด้วยดีด้วยทิฏฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ
พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง ภิกษุทั้งหลาย
นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ ๕ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา
อั น เป็ น เบื้ อ งต้ น แห่ ง พรหมจรรย์ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เพื่ อ ความ
งอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
(๖) ภิ ก ษุ นั้ น ย่ อ มปรารภความเพี ย รเพื่ อ ละ
อกุศลธรรม เพือ่ ความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม เป็นผูม้ กี �ำ ลัง
มีความบากบัน่ มัน่ คง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมหลาย ภิกษุ
ทัง้ หลาย นีเ้ ป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ ๖ ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้
ปัญญาอันเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ทยี่ งั ไม่ได้ เพือ่ ความ
งอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
(๗) ภิกษุนั้น เข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์แล้ว ไม่พูดเรื่อง
นอกเรื่อง ไม่พูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์ (ติรจฺฉานกถา) ย่อม
แสดงธรรมเองบ้าง ย่อมเชื้อเชิญผู้อื่นให้แสดงธรรมบ้าง
ย่ อ มไม่ ดู ห มิ่ น การนิ่ ง อย่ า งพระอริ ย เจ้ า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ ๗ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา
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อันเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ทยี่ งั ไม่ได้ เพือ่ ความงอกงาม
ไพบูลย์ ความเจริญบริบรู ณ์แห่งปัญญาทีไ่ ด้แล้ว.
(๘) เธอพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสือ่ มใน
อุปาทานขันธ์ ๕ ว่า รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึน้ แห่งรูปเป็น
อย่างนี้ ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้ เวทนาเป็นอย่างนี้ ...
สั ญ ญาเป็ น อย่ า งนี้ ... สั ง ขารทั้ ง หลายเป็ น อย่ า งนี้ ...
วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้
ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ป็นเหตุ
เป็นปัจจัยข้อที่ ๘ ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้ปญ
ั ญาอันเป็นเบือ้ งต้น
แห่งพรหมจรรย์ทยี่ งั ไม่ได้ เพือ่ ความงอกงามไพบูลย์ ความ
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ลเหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ
ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้ปญ
ั ญาอันเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ที่
ยังไม่ได้ เพื่อความงอกงามไพบูลย์ เพื่อความเจริญบริบูรณ์
แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
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-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๒-๒๕/๒๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหตุ แ ห่ ง วิ มุ ต ติ ๕ ประการนี้ ซึ่ ง
เป็นเหตุให้ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
จิ ต ที่ ยั ง ไม่ ห ลุ ด พ้ น ย่ อ มหลุ ด พ้ น อาสวะที่ ยั ง ไม่ สิ้ น
ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจาก
โยคะอันยอดเยีย่ ม ทีย่ งั ไม่ได้บรรลุ เหตุแห่งวิมตุ ติ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(๑) ภิกษุทง้ั หลาย พระศาสดาหรือเพือ่ นสพรหมจารี
ผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เธอย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนัน้ ตามทีพ่ ระศาสดา
หรือเพือ่ นสพรหมจารี ผูอ้ ยูใ่ นฐานะครูแสดงแก่เธอ เมือ่ เธอ
เข้ า ใจอรรถ เข้ า ใจธรรม ย่ อ มเกิ ด ปราโมทย์ เมื่ อ เกิ ด
ปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติ กายย่อมสงบ
ผู้มีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ป็นเหตุแห่งวิมตุ ติขอ้ ที่ ๑ ซึง่ เป็นเหตุให้
ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ จิตที่ยัง
ไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึง
ความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ.
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(๒) ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดา
หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมา
ได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร เธอนั้นย่อมเข้าใจ
อรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนัน้ ตามทีเ่ ธอได้ท�ำ การแสดงธรรม
ตามที่ได้ฟังมาแล้ว ได้เล่าเรียนมาแล้ว แก่ชนเหล่าอื่นโดย
พิสดาร เมื่อเธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์
... เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่ง
วิมุตติข้อที่ ๒ ...
(๓) ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดา
หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภกิ ษุ และภิกษุนนั้ ก็ไม่ได้แสดงธรรมตามทีไ่ ด้ฟงั มา
ได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร ก็แต่ว่าภิกษุย่อม
ทำ �การสาธยายธรรมตามที่ ไ ด้ ฟั ง มา ได้ เ ล่ า เรี ย นมาโดย
พิสดาร เธอย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่
เธอได้ทำ�การสาธยายธรรม ตามที่ได้ฟังมาแล้ว ได้เล่าเรียน
มาแล้วโดยพิสดาร เมือ่ เธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิด
ปราโมทย์ ... เมือ่ มีสขุ จิตย่อมตัง้ มัน่ ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ป็น
เหตุแห่งวิมุตติข้อที่ ๓ ...
105

พุทธวจน - หมวดธรรม

(๔) ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดา
หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมา
ได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร และภิกษุนั้นก็
ไม่ได้ท�ำ การสาธยายธรรมตามทีไ่ ด้ฟงั มา ได้เล่าเรียนมาโดย
พิสดาร ก็แต่วา่ ภิกษุยอ่ มตรึกตรอง ใคร่ครวญธรรมตามทีไ่ ด้
ฟังมา ได้เล่าเรียนมาด้วยใจ เธอย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม
ในธรรมนั้น ตามที่เธอได้ทำ�การตรึกตรอง ใคร่ครวญธรรม
ตามทีไ่ ด้ฟงั มาแล้ว ได้เล่าเรียนมาแล้วด้วยใจ เมือ่ เธอเข้าใจ
อรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ ... เมื่อมีสุข จิตย่อม
ตั้งมั่น ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่ ๔ ...
(๕) ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดา
หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมา
ได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร ภิกษุนั้นก็ไม่ได้
สาธยายธรรมตามทีไ่ ด้ฟงั มา ได้เล่าเรียนมาโดยพิสดาร และ
ภิกษุนั้นก็ไม่ได้ตรึกตรอง ใคร่ครวญธรรมตามที่ได้ฟังมา
ได้ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นมาด้ ว ยใจ ก็ แ ต่ ว่ า สมาธิ นิ มิ ต อย่ า งใด
อย่างหนึ่ง เธอเล่าเรียนมาด้วยดี ทำ�ไว้ในใจด้วยดี ทรงไว้
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ด้วยดี แทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญา เธอย่อมเข้าใจอรรถ
เข้ า ใจธรรมในธรรมนั้ น ตามที่ เ ธอเล่ า เรี ย นสมาธิ นิ มิ ต
อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดี ทำ�ไว้ในใจด้วยดี ทรงไว้ด้วยดี
แทงตลอดด้วยดี ด้วยปัญญา เมือ่ เธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม
ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ
เมือ่ มีใจเกิดปีติ กายย่อมสงบ ผูม้ กี ายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข
เมื่ อ มี สุ ข จิ ต ย่ อ มตั้ ง มั่ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง
วิมตุ ติขอ้ ที่ ๕ ซึง่ เป็นเหตุให้ภกิ ษุผไู้ ม่ประมาท มีความเพียร
มี ใ จเด็ ด เดี่ ย วอยู่ จิ ต ที่ ยั ง ไม่ ห ลุ ด พ้ น ย่ อ มหลุ ด พ้ น
อาสวะที่ยังไม่สิ้น ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุ
ธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ .
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ ซึ่ง
เป็นเหตุให้ภกิ ษุผไู้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู่
จิตที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้น ย่อมถึง
ความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ.
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ทัศนะต่างกัน แต่หลุดพ้นเหมือนกัน

34

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๓๙-๒๔๒/๓๔๐-๓๔๒.

ภิกษุรปู หนึง่ ได้เข้าไปถามปัญหากับภิกษุหลายรูป แต่กไ็ ม่ยนิ ดี
การพยากรณ์ปัญหาของภิกษุเหล่านั้น จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
แล้วทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ข้าพระองค์เข้าไป
หาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่ แล้วได้ถามว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอัน
หมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ เมื่อข้าพระองค์ถามอย่างนี้แล้ว
ภิกษุนน้ั ได้กล่าวกะข้าพระองค์วา่ อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดี
ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้ชัดเหตุเกิด และความดับแห่งผัสสายตนะ ๖ ตามความ
เป็นจริง.
ทีนน้ั แล ข้าพระองค์ไม่ยนิ ดีดว้ ยการพยากรณ์ปญ
ั หาของภิกษุนน้ั
จึงเข้าไปหาภิกษุอกี รูปหนึง่ ถึงทีอ่ ยู่ แล้วได้ถามว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุ
เป็นอันหมดจดดีดว้ ยเหตุเพียงเท่าไรหนอ เมือ่ ข้าพระองค์ถามอย่างนีแ้ ล้ว
ภิกษุนน้ั ได้กล่าวกะข้าพระองค์วา่ อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดี
ด้วยเหตุทภี่ กิ ษุรชู้ ดั เหตุเกิด และความดับแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ตามความ
เป็นจริง.
ทีนน้ั แล ข้าพระองค์ไม่ยนิ ดีดว้ ยการพยากรณ์ปญ
ั หาของภิกษุนน้ั
จึงเข้าไปหาภิกษุอกี รูปหนึง่ ถึงทีอ่ ยู่ แล้วได้ถามว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุ
เป็นอันหมดจดดีดว้ ยเหตุเพียงเท่าไรหนอ เมือ่ ข้าพระองค์ถามอย่างนีแ้ ล้ว
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ภิกษุนน้ั ได้กล่าวกะข้าพระองค์วา่ อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดี
ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้ชัดเหตุเกิด และความดับแห่งมหาภูตรูป ๔ ตามความ
เป็นจริง.
ทีนน้ั แล ข้าพระองค์ไม่ยนิ ดีดว้ ยการพยากรณ์ปญ
ั หาของภิกษุนน้ั
จึงเข้าไปหาภิกษุรปู อีกหนึง่ ถึงทีอ่ ยู่ แล้วได้ถามว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุ
เป็นอันหมดจดดีดว้ ยเหตุเพียงเท่าไรหนอ เมือ่ ข้าพระองค์ถามอย่างนีแ้ ล้ว
ภิกษุนน้ั ได้กล่าวกะข้าพระองค์วา่ อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดี
ด้วยเหตุทภี่ กิ ษุรชู้ ดั ตามความเป็นจริงว่า สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา.
ทีนน้ั แล ข้าพระองค์ไม่ยนิ ดีดว้ ยการพยากรณ์ปญ
ั หาของภิกษุนน้ั
จึงเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ขอทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียง
เท่าไรหนอแล.

ภิกษุ บุรุษผู้ยังไม่เคยเห็นต้นทองกวาว บุรุษนั้นพึง
เข้าไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่
แล้วถามอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็นเช่นไร
บุรุษนั้นพึงตอบว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวดำ�เหมือน
ตอไม้ไหม้ ก็สมัยนัน้ แล ต้นทองกวาวเป็นดังทีบ่ รุ ษุ นัน้ เห็น.
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ทีนั้นแล บุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหา
ของบุรษุ นัน้ พึงเข้าไปหาบุรษุ คนหนึง่ ผูเ้ คยเห็นต้นทองกวาว
ถึงที่อยู่ แล้วถามอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็น
เช่นไร บุรุษนั้นพึงตอบว่า ต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อ
ก็สมัยนั้น ต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็น.
ทีนั้นแล บุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหา
ของบุรษุ นัน้ พึงเข้าไปหาบุรษุ คนหนึง่ ผูเ้ คยเห็นต้นทองกวาว
ถึงที่อยู่ แล้วถามอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็น
เช่นไร บุรุษนั้นพึงตอบว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวที่เกิด
นานมีฝักเหมือนต้นซึก ก็สมัยนั้น ต้นทองกวาวเป็นดังที่
บุรุษนั้นเห็น.
ทีนั้นแล บุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหา
ของบุรษุ นัน้ พึงเข้าไปหาบุรษุ คนหนึง่ ผูเ้ คยเห็นต้นทองกวาว
ถึงที่อยู่ แล้วถามอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็น
เช่นไร บุรษุ นัน้ พึงตอบว่า บุรษุ ผูเ้ จริญ ต้นทองกวาวมีใบแก่
และใบอ่อนหนาแน่น มีร่มทึบเหมือนต้นไทร ก็สมัยนั้น
ต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็น แม้ฉันใด.
ภิกษุ ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่ทัศนะของสัปบุรุษ
เหล่านั้น ผู้น้อมไปแล้วเป็นอันหมดจดดีด้วยประการใดๆ
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ก็เป็นอันว่า สัปบุรษุ ผูฉ้ ลาดเหล่านัน้ พยากรณ์แล้วด้วยอาการ
อย่างนัน้ ๆ.
ภิกษุ เปรียบเหมือน เมืองชายแดนของพระราชา
เป็นเมืองที่มั่นคง มีกำ�แพงและเชิงเทิน มีประตู ๖ ประตู
นายประตู เมื องนั้ น เป็นคนฉลาด เฉียบแหลม มีปัญ ญา
คอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จัก อนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปใน
เมืองนั้น ราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศตะวันออก
พึงถามนายประตูนนั้ ว่า แน่ะบุรษุ ผูเ้ จริญ เจ้าเมืองนีอ้ ยูท่ ไี่ หน
นายประตูนนั้ ตอบว่า แน่ะท่านผูเ้ จริญ นัน่ เจ้าเมืองนัง่ อยู่ ณ
ทางสีแ่ พร่งกลางเมือง ทีนนั้ แล ราชทูตคูน่ นั้ มอบถ้อยคำ�ตาม
ความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้ว พึงดำ�เนินกลับไปตามทาง
ที่มาแล้ว ราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศตะวันตก ...
ราชทูตคูห่ นึง่ มีราชการด่วนมาแต่ทศิ เหนือ ... ราชทูตคูห่ นึง่
มีราชการด่วนมาแต่ทิศใต้ แล้วถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่า
แน่ะบุรษุ ผูเ้ จริญ เจ้าเมืองนีอ้ ยูท่ ไี่ หน นายประตูนนั้ พึงตอบว่า
แน่ะท่านผูเ้ จริญ นัน่ เจ้าเมืองนัง่ อยู่ ณ ทางสีแ่ พร่งกลางเมือง
ทีนนั้ แล ราชทูตคูห่ นึง่ นัน้ มอบถ้อยคำ�ตามความเป็นจริงแก่
เจ้าเมืองแล้ว พึงดำ�เนินกลับไปทางตามที่มาแล้ว.
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ภิกษุ อุปมานีแ้ ล เรากระทำ�แล้วเพือ่ จะให้เนือ้ ความ
แจ่มแจ้ง ก็ในอุปมานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้ คำ�ว่าเมือง
เป็นชือ่ ของกายนีท้ ปี่ ระกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ ซึง่ มีมารดา
และบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด
มี อั น ต้ อ งอบ ต้ อ งนวดฟั้ น เป็ น นิ ต ย์ มี อั น ทำ � ลายและ
กระจัดกระจายเป็นธรรมดา คำ�ว่าประตู ๖ ประตู เป็นชื่อ
ของอายตนะภายใน ๖ คำ�ว่านายประตู เป็นชื่อของสติ
คำ�ว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วน เป็นชื่อของสมถะและ
วิ ปั ส สนา คำ � ว่ า เจ้ า เมื อ ง เป็ น ชื่ อ ของวิ ญ ญาณ คำ � ว่ า
ทางสีแ่ พร่งกลางเมือง เป็นชือ่ ของมหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ คำ�ว่าถ้อยคำ�ตามความเป็นจริง
เป็นชื่อของนิพพาน คำ�ว่าทางตามที่มาแล้ว เป็นชื่อของ
อริยมรรคมีองค์ ๘ คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ.
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35

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราย่ อ มไม่ ก ล่ า วการตั้ ง อยู่ ใ น
อรหัตตผล ด้วยการกระทำ�เพียงอันดับแรกเท่านั้น แต่การ
ตั้งอยู่ในอรหัตตผลนั้น ย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำ�ดับ
ด้วยการกระทำ�โดยลำ�ดับ ด้วยการปฏิบัติโดยลำ�ดับ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็การตั้งอยู่ในอรหัตตผล ย่อมมีได้
ด้วยการศึกษาโดยลำ�ดับ ด้วยการกระทำ�โดยลำ�ดับ ด้วยการ
ปฏิบัติโดยลำ�ดับอย่างไรเล่า
ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรในกรณีนี้
เกิดศรัทธาแล้ว ย่อมเข้าไปหา
เมื่อเข้าไปหา ย่อมเข้าไปนั่งใกล้
เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ ย่อมเงี่ยโสตลง
เมื่อเงี่ยโสตลงแล้ว ย่อมได้ฟังซึ่งธรรม
ครั้นได้ฟังธรรมแล้ว ย่อมทรงจำ�ธรรมนั้นไว้
ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำ�ไว้แล้ว
เมือ่ พิจารณาเนือ้ ความอยู่ ธรรมทัง้ หลายย่อมทน
ต่อการเพ่งพิิสูจน์
เมือ่ ธรรมทนต่อการเพ่งพิสจู น์ได้อยู่ ฉันทะย่อมเกิด
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เมื่อเกิดฉันทะแล้ว ย่อมมีอุตสาหะ
ครั้นมีอุตสาหะแล้ว ย่อมไตร่ตรอง
ครั้นไตร่ตรองแล้ว ย่อมตั้งความเพียร
เมือ่ มีตนส่งไปแล้ว ย่อมทำ�ให้แจ้งชัดซึง่ บรมสัจจะ
ด้วยกาย และย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดบรมสัจจะนั้นด้วย
ปัญญา.
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อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

36

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖-๕๑๘/๑๖๓๔-๑๖๕๓.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ กระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง
โสดาปัตติผล ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(๑) การคบสัตบุรุษ
(๒) การฟังสัทธรรม
(๓) การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย
(๔) การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้
แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งสกทาคามิผล ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งอนาคามิผล ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่ง
อรหัตตผล ... . ... ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้เฉพาะซึง่ ปัญญา ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญฺญาวุฑฺฒิยา)
... . ... ย่อมเป็นไปเพือ่ ความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺญาเวปุลลฺ าย) ... . ... ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม
้ ปี ญ
ั ญาใหญ่
(มหาปญฺญตาย) ... . ... ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความเป็ น ผู้ มี
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ปัญญาแน่นหนา (ปุถุปญฺญตาย) ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ (วิปุลปญฺญตาย) ... . … ย่อม
เป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาลึกซึง้ (คมฺภรี ปญฺญตาย) … .
… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้
(อปฺปมตฺตปญฺญตาย) … . … ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความเป็ น
ผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน (ภูริปญฺญตาย) … . … ย่อม
เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก (ปญฺญาพาหุลฺลาย) … .
… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว (สีฆปญฺญตาย)
… . … ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา (ลหุปญฺญตาย) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา
ร่าเริง (หาสปญฺญตาย) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็น
ผู้มีปัญญาไว (ชวนปญฺญตาย ) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเป็นผู้มีปัญญาคมกล้า (ติกฺขปญฺญตาย) … . ... ย่อม
เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำ�แรกกิเลส
(นิพฺเพธิกปญฺญตาย).
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37

-บาลี เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๓๖/๒๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์แล้วด้วยศีล
ไม่ตอ้ งทำ�เจตนาว่า ขอความไม่เดือดร้อนจงเกิดขึน้ แก่เราเถิด
ภิกษุทง้ั หลาย ข้อทีค่ วามไม่เดือดร้อนเกิดขึน้ แก่บคุ คลผูม้ ศี ลี
สมบูรณ์แล้วด้วยศีลนี้ เป็นธรรมดา.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลผู้ ไ ม่ มี ค วามเดื อ ดร้ อ น
ไม่ต้องทำ�เจตนาว่า ขอความปราโมทย์จงเกิดขึ้นแก่เราเถิด
ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ความปราโมทย์เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่มี
ความเดือดร้อนนี้ เป็นธรรมดา.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีความปราโมทย์ไม่ต้องทำ�
เจตนาว่า ขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราเถิด ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่
ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทย์นี้ เป็นธรรมดา.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้อง
ทำ�เจตนาว่า ขอกายของเราจงสงบเถิด ภิกษุทงั้ หลาย ข้อที่
กายของบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติสงบนี้ เป็นธรรมดา.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลผู้ มี ก ายสงบแล้ ว ไม่ ต้ อ งทำ �
เจตนาว่า ขอเราจงเสวยสุขเถิด ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคล
ผู้มีกายสงบแล้ว เสวยสุขนี้ เป็นธรรมดา.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลผู้ มี สุ ข ไม่ ต้ อ งทำ � เจตนาว่ า
ขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิด. ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่จิตของ
บุคคลผู้มีสุขแล้วตั้งมั่นนี้ เป็นธรรมดา.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ต้องทำ�เจตนา
ว่ า ขอเราจงรู้ จ งเห็ น ตามเป็ น จริ ง เถิ ด ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ข้อทีบ่ คุ คลผูม้ จี ติ ตัง้ มัน่ แล้วรูเ้ ห็นตามเป็นจริงนี้ เป็นธรรมดา.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูร้ เู้ ห็นตามเป็นจริง ไม่ตอ้ งทำ�
เจตนาว่า ขอเราจงเบือ่ หน่ายเถิด ภิกษุทง้ั หลาย ข้อทีบ่ คุ คล
ผู้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายนี้ เป็นธรรมดา.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เบื่อหน่าย ไม่ต้องทำ�เจตนา
ว่า ขอเราจงคลายกำ�หนัดเถิด ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคล
ผู้เบื่อหน่ายแล้วคลายกำ�หนัดนี้ เป็นธรรมดา.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูม้ จี ติ คลายกำ�หนัดแล้วไม่ตอ้ ง
ทำ�เจตนาว่า ขอเราจงทำ�ให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะเถิด
ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลคลายกำ�หนัดแล้ว ทำ�ให้แจ้งซึ่ง
วิมุตติญาณทัสสนะนี้ เป็นธรรมดา.
ภิกษุทั้งหลาย วิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล
มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์
นิพพิทา มีวิราคะเป็นผล มีวิราคะเป็นอานิสงส์
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ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเป็นผล มีนิพพิทา
เป็นอานิสงส์
สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผล มียถาภูตญาณทัสนะเป็นอานิสงส์
สุข มีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอานิสงส์
ปัสสัทธิ มีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส์
ปีติ มีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์
ความปราโมทย์ มีปีติเป็นผล มีปีติเป็นอานิสงส์
ความไม่ เ ดื อ ดร้ อ น มี ค วามปราโมทย์ เ ป็ น ผล
มีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์
ศีลที่เป็นกุศล มีความไม่เดือดร้อนเป็นผล มีความ
ไม่เดือดร้อนเป็นอานิสงส์ ด้วยประการดังนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมย่อมไหลไปสูธ่ รรม ธรรมย่อม
ยังธรรมให้บริบรู ณ์ เพือ่ การถึงฝัง่ (คือนิพพาน) จากทีอ่ นั มิใช่ฝงั่
(สังสารวัฏ) ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ความไม่ประมาท
เป็นยอดแห่งกุศลธรรม

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

38
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๒/๒๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ดี มี ๒ เท้า
ก็ดี มี ๔ เท้าก็ดี มีเท้ามากก็ดี มีรูปก็ดี ไม่มีรูปก็ดี มีสัญญา
ก็ดี ไม่มีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดี
มีประมาณเท่าใด ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ บัณฑิต
กล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้น ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่ ทัง้ หมดนัน้
มีความไม่ประมาทเป็นมูล รวมลงในความไม่ประมาท ความ
ไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น
ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้ว พึงหวัง
ข้ อ นี้ ไ ด้ ว่ า จั ก เจริ ญ อริ ย มรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ ๘
จักกระทำ�ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่ ๑)

สมถะ วิปัสสนา

39

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๘/๑๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท
เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุสำ�รวมอินทรีย์คือตาอยู่
จิตก็ไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยตา
เมื่อภิกษุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้ว ปราโมทย์ก็เกิด
เมื่อภิกษุเกิดปราโมทย์แล้ว ปีติก็เกิด
เมื่อภิกษุมีใจเกิดปีติ แม้กายก็สงบ แม้จิตก็สงบ
ภิกษุผู้มีกายและจิตสงบ ย่อมอยู่เป็นสุข จิตของภิกษุผู้มี
สุขก็ตั้งมั่น
เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ เพราะ
ธรรมทั้งหลายปรากฏ ภิกษุนั้นก็ถึงความนับว่า เป็นผู้อยู่
ด้วยความไม่ประมาทแท้จริง.
(ในกรณีแห่งอินทรีย์ คือ หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็มีนัยอย่าง
เดียวกัน)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท
ด้วยอาการอย่างนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่ ๒)

สมถะ วิปัสสนา

40

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๒๗/๑๗๐.

ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ส่ ว นภิ ก ษุ ใ ดเจริ ญ มรณสติ อ ย่ า งนี้
ว่า โอหนอ เราอาจมีชิวิตอยู่ช่ัวระยะเวลาเคี้ยวข้าวคำ�
หนึ่งแล้วกลืนกิน เราพึงมนสิการถึงคำ�สอนของพระผู้มี
พระภาคเถิด การกระทำ�ตามคำ�สอนของพระผูม้ พี ระภาค
เราควรทำ�ให้มากหนอ และภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้
ว่า โอหนอ เราอาจมีชวี ติ อยูช่ ว่ั ระยะเวลาหายใจออกแล้ว
หายใจเข้า หรือหายใจเข้าแล้วหายใจออก เราพึงมนสิการ
ถึ ง คำ � สอนของพระผู้ มี พ ระภาคเถิ ด การกระทำ � ตาม
คำ�สอนของพระผู้มีพระภาคเราควรทำ�ให้มากหนอ.
ภิ กษุ ท้ังหลาย ภิก ษุเ หล่านี้เ รากล่ า วว่ า เป็ น ผู้ไ ม่
ประมาทอยู่ ย่อมเจริญมรณสติ เพือ่ ความสิน้ อาสวะ.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้ประมาทอยู่
จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

กระท�ำให้มากซึง่ อริยมรรคมีองค์ ๘
ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน

สมถะ วิปัสสนา

41

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๙/๑๘๙-๑๙๐.

ภิกษุท้ังหลาย แม่น้ำ�ใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ
แม่น�้ำ คงคา แม่น�้ำ ยมุนา แม่น�้ำ อจิรวดี แม่น�้ำ สรภู แม่น�้ำ มหี
ทั้งหมดนั้นไหลไปสู่ทิศปราจีน หลั่งไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่
ทิศปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เมือ่ กระทำ�ให้มากซึง่ อริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไป
สู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ เ มื่ อ เจริ ญ อริ ย มรรคอั น
ประกอบด้วยองค์ ๘ เมื่อกระทำ�ให้มากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน
โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ
… สัมมาสังกัปปะ … สัมมาวาจา … สัมมากัมมันตะ …
สัมมาอาชีวะ … สัมมาวายามะ … สัมมาสติ … สัมมาสมาธิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ โน้มไปในการสละ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเมือ่ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เมื่อกระทำ�ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่
นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน.
(คำ�ว่า เจริญกระทำ�ให้มากซึ่งองค์มรรค ชนิดที่อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะเป็นต้น ดังทีก่ ล่าวข้างบนนัน้ ในบางสูตรตรัสว่า เจริญกระทำ�
ให้มากซึ่งองค์มรรคชนิดที่มีการนำ�ออกซึ่งราคะ - โทสะ - โมหะ เป็น
ปริโยสาน ดังนี้ก็มี -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒/๒๐๕. ในบางสูตรตรัส
ว่า ชนิดทีม่ กี ารหยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีไ่ ปในเบือ้ งหน้า มีอมตะเป็น
ปริโยสาน ดังนี้ก็มี -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕/๒๒๐. และในบางสูตร
ตรัสว่า ชนิดทีน่ อ้ มไปสูน่ ิพพาน โน้มไปสูน่ พิ พาน โอนไปสูน่ พิ พาน ดังนี้
ก็มี -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๘/๒๓๖. คำ�ที่ว่า ไหล หลั่ง บ่า ไปทาง
ทิศปราจีนนั้น ในบางสูตรทรงใช้คำ�ว่า ไหล หลั่ง บ่า ไปสู่สมุทร ก็มี
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๐,๕๔,๕๗,๖๐/๑๙๗,๒๑๒,๒๒๗,๒๔๓.).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางสายกลาง

สมถะ วิปัสสนา

อันเป็นเหตุให้เกิดจักษุและญาณเพือ่ นิพพาน

42

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนข้อปฏิบตั อิ นั เป็นทางสายกลาง
(มัชฌิมาปฏิปทา) ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุด ๒ อย่างเหล่านี้ อัน
ตถาคตได้ตรัสรูแ้ ล้ว กระทำ�ให้เกิดจักษุ กระทำ�ให้เกิดญาณ
ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้
เพื่อนิพพาน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ข้ อ ปฏิ บั ติ อั น เป็ น ทางสายกลาง
ทีต่ ถาคตได้ตรัสรูแ้ ล้ว กระทำ�ให้เกิดจักษุ กระทำ�ให้เกิดญาณ
ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้
เพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไร คือ อริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ นีแ้ หละ ซึง่ ได้แก่ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ
วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ
ตั้งใจชอบ.
ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีแ้ ล คือ ข้อปฏิบตั อิ นั เป็นทาง
สายกลาง ทีต่ ถาคตได้ตรัสรูแ้ ล้ว เป็นข้อปฏิบตั กิ ระทำ�ให้
เกิดจักษุ กระทำ�ให้เกิดญาณ ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปรารภโพชฌงค์แล้ว
มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

43

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๑๗-๑๑๘/๔๓๑-๔๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค์ท้ัง ๗ อันบุคคลเหล่าใด
เหล่าหนึ่งไม่ปรารภแล้ว อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความ
สิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นไม่ปรารภแล้ว
โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้ว
อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็น
อันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว.
โพชฌงค์ทั้ง ๗ เป็นอย่างไร คือ สติสัมโพชฌงค์
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์
ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ สมาธิสมั โพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์.
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่านี้ อันบุคคล
เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปรารภแล้ว อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึง
ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอันบุคคลเหล่านัน้ ไม่ปรารภแล้ว
โพชฌงค์ ทั้ ง ๗ เหล่ า นี้ อั น บุ ค คลเหล่ า ใดเหล่ า หนึ่ ง
ปรารภแล้ว อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดย
ชอบ ก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว.
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ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว เป็นธรรมเครื่องนำ�ออกอัน
ประเสริฐ ย่อมนำ�ไปเพือ่ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ แก่ผกู้ ระทำ�
ซึ่งโพชฌงค์ทั้ง ๗ นั้น.
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย
โดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำ�หนัด เพื่อความดับ เพื่อความ
สงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปรารภสติปัฏฐานแล้ว
มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

44

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๐-๒๔๑/๘๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเหล่าใด
เหล่ า หนึ่ ง ไม่ ป รารภแล้ ว อริ ย มรรคอั น ประกอบด้ ว ย
องค์ ๘1 อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอัน
บุคคลเหล่านั้นไม่ปรารภแล้ว สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคล
เหล่าใดเหล่าหนึง่ ปรารภแล้ว อริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอัน
บุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นอย่างไร คือ
ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น กายในกายอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
1. บาลีฉบับมอญและอักษรโรมัน ไม่ปรากฏค�ำว่า ประกอบด้วยองค์ ๘ -ผูร้ วบรวม
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ภิกษุท้งั หลาย สติปัฏฐานทั้ง ๔ เหล่านี้ อันบุคคล
เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปรารภแล้ว อริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็น
อันบุคคลเหล่านั้นไม่ปรารภแล้ว สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้
อั น บุ ค คลเหล่ า ใดเหล่ า หนึ่ ง ปรารภแล้ ว อริ ย มรรคอั น
ประกอบด้วยองค์ ๘ อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
ก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ความถึงพร้อมด้วยศีล เป็นเบื้องต้น

เพือ่ ความเกิดขึน้ แห่งอริยมรรคมีองค์ ๘

45

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖/๑๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน
สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง.
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีเ่ ป็นเบือ้ งต้น เป็นนิมติ มาก่อน
เพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
ของภิกษุ คือ ความถึงพร้อมแห่งศีล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทง้ั หลาย อันภิกษุผถู้ งึ พร้อมด้วยศีล พึงหวังข้อนี้
ได้วา่ จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ จักทำ�ให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ … .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

หนทางมีอยู่ เมือ่ ปฏิบตั ติ ามแล้ว จะรูไ้ ด้เอง
(หลักการเลือกครู)

46

-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๕-๒๑๐/๒๖๐-๒๖๕.

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ข้าพเจ้าได้ฟงั มาว่า พระสมณโคดมทรง
ติตบะทุกอย่าง ทรงคัดค้าน กล่าวโทษ บุคคลผูป้ ระพฤติตบะทัง้ ปวง ผูม้ ี
อาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียว ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ สมณพราหมณ์
พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอย่าง ทรงคัดค้าน
กล่าวโทษ บุคคลผูป้ ระพฤติตบะทัง้ ปวง ผูม้ อี าชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียว
เป็นผู้กล่าวตามคำ�ที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระโคดม
ผู้เจริญด้วยคำ�ไม่จริง และชื่อว่าพยากรณ์ธรรมตามสมควรแก่ธรรม
อนึ่ง การกล่าวและกล่าวตามที่ชอบแก่เหตุแม้น้อยหนึ่ง จะไม่ถึงฐานะ
ที่ควรติเตียนแลหรือ ความจริงข้าพเจ้ามิได้มีความประสงค์ที่จะกล่าวตู่
พระโคดมผู้เจริญ.

กัสสปะ สมณพราหมณ์ผทู้ ก่ี ล่าวอย่างนีว้ า่ พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอย่าง ทรงคัดค้าน กล่าวโทษ บุคคล
ผู้ประพฤติตบะทั้งปวง ผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียว
ไม่ เ ป็ น อั น กล่ า วตามเรา และชื่ อ ว่ า กล่ า วตู่ เ ราด้ ว ยคำ � ที่
ไม่ มี จ ริ ง ไม่ เ ป็ น จริ ง เราเห็ น บุ ค คลผู้ ป ระพฤติ ต บะมี
อาชีพเศร้าหมองบางคนในโลกนี้ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ
134

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

การทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ด้วยทิพยจักษุอนั บริสทุ ธิ์ ล่วงจักษุมนุษย์กม็ ี เราเห็นบุคคล
ผูป้ ระพฤติตบะ มีอาชีพเศร้าหมองบางคนในโลกนี้ เบือ้ งหน้า
แต่ตายเพราะการทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
ด้วยทิพยจักษุอนั บริสทุ ธิ์ ล่วงจักษุมนุษย์กม็ ี เราเห็นบุคคล
ผู้ประพฤติตบะบางคนในโลกนี้ อยู่เป็นทุกข์เพราะบุญน้อย
เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะการทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินบิ าต นรก ด้วยทิพยจักษุอนั บริสทุ ธิ์ ล่วงจักษุมนุษย์
ก็มี เราเห็นบุคคลผู้ประพฤติตบะบางคนในโลกนี้ อยู่เป็น
ทุกข์เพราะบุญน้อย เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะการทำ�ลายแห่ง
กาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ล่วงจักษุมนุษย์ก็มี เรารู้การมา การไป จุติและอุบัติของ
บุคคลผู้ประพฤติตบะเหล่านี้ ตามความเป็นจริงอย่างนี้
เหตุไร เราจักติตบะทุกอย่าง จักคัดค้าน กล่าวโทษ บุคคล
ผูป้ ระพฤติตบะทัง้ ปวง ผูม้ อี าชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวเล่า.
กั ส สปะ มี ส มณพราหมณ์ พ วกหนึ่ ง เป็ น บั ณ ฑิ ต
มีปัญญา ละเอียด ทำ�การโต้เถียงผู้อื่น มีท่าทางเหมือนคน
แม่นธนู เขาน่าจะเที่ยวทำ�ลายทิฏฐิทั้งหลายด้วยปัญญา
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สมณพราหมณ์พวกนั้น ย่อมลงกับเราในฐานะบางอย่าง
ไม่ลงกับเราในฐานะบางอย่าง บางอย่างที่เขากล่าวว่าดี
แม้เราก็กล่าวว่าดี บางอย่างทีเ่ ขากล่าวว่าไม่ดี แม้เราก็กล่าว
ว่าไม่ดี บางอย่างทีเ่ ขากล่าวว่าดี เรากล่าวว่าไม่ดี บางอย่าง
ที่เขากล่าวว่าไม่ดี เรากล่าวว่าดี บางอย่างที่เรากล่าวว่าดี
แม้สมณพราหมณ์พวกอืน่ ก็กล่าวว่าดี บางอย่างทีเ่ รากล่าวว่า
ไม่ดี แม้สมณพราหมณ์พวกอืน่ ก็กล่าวว่าไม่ดี บางอย่างทีเ่ รา
กล่าวว่าดี สมณพราหมณ์พวกอืน่ กล่าวว่าไม่ดี บางอย่างทีเ่ รา
กล่าวว่าไม่ดี สมณพราหมณ์พวกอืน่ กล่าวว่าดี เราเข้าไปหา
สมณพราหมณ์พวกนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ
ฐานะทีเ่ ราไม่ลงกันจงงดไว้ ในฐานะทัง้ หลายทีล่ งกัน วิญญูชน
จงซักไซ้ไล่เลียง สอบสวน เปรียบเทียบครูดว้ ยครู เปรียบ
เทียบหมูด่ ว้ ยหมู่ ว่าธรรมของท่านพวกนี้ เหล่าใดเป็นอกุศล
นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ ไม่ควรเสพ นับว่าไม่
ควรเสพ ไม่เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าไม่เป็นธรรมประเสริฐ
และเป็ น ฝ่ า ยดำ � นั บว่าเป็น ฝ่ายดำ�  ใครละธรรมเหล่า นี้
ได้ไม่มีเหลือ ประพฤติอยู่ จะเป็นพระสมณโคดม หรือ
คณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น.
136

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

กัสสปะ ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ วิญญูชนเมื่อ
ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ ธรรมของท่านพวกนี้
เหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ
ไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ไม่เป็นธรรมประเสริฐ นับว่า
ไม่เป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายดำ� นับว่าเป็นฝ่ายดำ�
พระสมณโคดม หรือว่าท่านคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น ละ
ธรรมเหล่านีไ้ ด้ไม่มเี หลือประพฤติอยู่ กัสสปะ วิญญูชนใน
โลกนี้ เมือ่ ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญ
พวกเราพวกเดียวในข้อนั้น.
กัสสปะ อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญูชนจงซักไซ้ไล่เลียง
สอบสวนพวกเรา เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่
ด้วยหมู่ ว่าธรรมของท่านพวกนีเ้ หล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็น
กุศล ไม่มโี ทษ นับว่าไม่มโี ทษ ควรเสพ นับว่าควรเสพ เป็น
ธรรมประเสริฐ นับว่าเป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว
นับว่าเป็นฝ่ายขาว ใครสมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้
ครบถ้วนไม่มีเหลือ จะเป็นพระสมณโคดม หรือคณาจารย์
ผู้เจริญเหล่าอื่น.
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กั ส สปะ ก็ ข้ อ นี้ เ ป็ น ฐานะที่ จ ะมี ไ ด้ คื อ วิ ญ ญู ช น
เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ธรรมของ
ท่านพวกนี้ เหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ไม่มีโทษ
นับว่าไม่มโี ทษ ควรเสพ นับว่าควรเสพ เป็นธรรมประเสริฐ
นับว่าเป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว
พระสมณโคดม หรือคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น สมาทาน
ประพฤติ ธ รรมเหล่ า นี้ ไ ด้ ค รบถ้ ว นไม่ มีเ หลื อ กั ส สปะ
วิญญูชนในโลกนี้ เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนดังนี้ โดยมาก
พึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น.
กัสสปะ อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญูชนจงซักไซ้ไล่เลียง
สอบสวนพวกเรา เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่
ด้วยหมู่ ว่าธรรมของท่านพวกนี้ เหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็น
อกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ ไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ
ไม่เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าไม่เป็นธรรมประเสริฐ และ
ฝ่ายดำ� นับว่าเป็นฝ่ายดำ�  ใครละธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือ
ประพฤติอยู่ จะเป็นหมู่สาวกของพระโคดม หรือหมู่สาวก
ของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น.
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กัสสปะ ก็ขอ้ นีเ้ ป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ คือ วิญญูชน เมือ่
ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ ธรรมของท่านพวกนี้
เหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ
ไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ไม่เป็นธรรมประเสริฐ นับว่า
ไม่เป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายดำ� นับว่าเป็นฝ่ายดำ�
หมู่สาวกของพระโคดม หรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญ
เหล่าอื่น ละธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่ กัสสปะ
วิญญูชนทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนดังนี้
โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น.
กัสสปะ อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญูชนจงซักไซ้ไล่เลียง
สอบสวนพวกเรา เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่
ด้วยหมู่ว่า ธรรมทั้งหลายของท่านพวกนี้ เหล่าใดเป็นกุศล
นับว่าเป็นกุศล ไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ควรเสพ นับว่า
ควรเสพ เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าเป็นธรรมประเสริฐ และ
เป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว ใครสมาทานประพฤติธรรม
เหล่านีไ้ ด้ครบถ้วนไม่มเี หลือ จะเป็นหมูส่ าวกของพระโคดม
หรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น.
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กัสสปะ ก็ขอ้ นีเ้ ป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ คือ วิญญูชน เมือ่
ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ ธรรมของท่านพวกนี้
เหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ
ควรเสพ นับว่าควรเสพ เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าเป็นธรรม
ประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว หมู่สาวก
ของพระโคดม หรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น
สมาทานธรรมประพฤติเหล่านีไ้ ด้ครบถ้วนไม่มเี หลือ กัสสปะ
วิญญูชนในโลกนี้ เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนดังนี้ โดยมาก
พึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น.
กัสสปะ หนทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ บุคคลเมือ่ ปฏิบตั ิ
ตามแล้ว จักรู้ได้เอง จักเห็นได้เองว่า พระสมณโคดมกล่าว
ตามกาล (กาลวาที) กล่าวคำ�จริง (ภูตวาที) กล่าวโดยอรรถ
(อตฺถวาที) กล่าวโดยธรรม (ธมฺมวาที) กล่าวโดยวินยั (วินยวาที)
กัสสปะ หนทางเป็นอย่างไร ปฏิปทาเป็นอย่างไร ที่บุคคล
เมือ่ ปฏิบตั ติ ามแล้ว จักรูไ้ ด้เอง จักเห็นได้เองว่า พระสมณโคดมกล่าวตามกาล กล่าวคำ�จริง กล่าวโดยอรรถ กล่าวโดย
ธรรม กล่าวโดยวินัย หนทางนั้นคือ หนทางอันประกอบ
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ด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ ย งชี พ ชอบ
พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ.
กัสสปะ มรรคานีแ้ ล ปฏิปทานีแ้ ล ทีบ่ คุ คลปฏิบตั ิ
ตามแล้ว จักรู้เอง จักเห็นเองว่า พระสมณโคดมกล่าว
ตามกาล กล่าวคำ�จริง กล่าวโดยอรรถ กล่าวโดยธรรม
กล่าวโดยวินัย.
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ความหมายของค�ำว่า “รูป”

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

47

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า รูป.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะสิง่ นัน้ แตกสลาย ดังนัน้ จึงเรียก
ว่า รูป แตกสลายไปเพราะอะไร แตกสลายไปเพราะความ
หนาวบ้าง แตกสลายไปเพราะความร้อนบ้าง แตกสลาย
ไปเพราะความหิวบ้าง แตกสลายไปเพราะกระหายบ้าง
แตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และ
สัตว์เลื้อยคลานบ้าง.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะสิง่ นัน้ แตกสลาย ดังนั้นจึงเรียก
ว่า รูป.
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สมถะ วิปัสสนา

48

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๑/๒๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำ�คงคานี้ไหลพากลุ่มฟองน้ำ�
ก้อนใหญ่มา บุรุษผู้มีจักษุเห็นกลุ่มฟองน้ำ�นั้น ย่อมเพ่ง
พินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่ เพ่งพินิจ
พิจารณาอยูโ่ ดยแยบคายอยู่ กลุม่ ฟองน้�ำ นัน้ พึงปรากฏเป็น
ของว่างของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารใน
กลุ่มฟองน้ำ�นั้น จะพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ฉั น นั้ น ก็ เ หมื อ นกั น รู ป อย่ า งใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม ทั้งที่
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรื อ ประณี ต ก็ ต าม อยู่ ใ นที่ ไ กลหรื อ ในที่ ใ กล้ ก็ ต าม
ภิกษุเห็นรูปนั้น ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อ
ภิกษุนนั้ เห็นอยู่ เพ่งพินจิ พิจารณาอยูโ่ ดยแยบคายอยู่ รูปนัน้
ย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของหาแก่นสาร
มิได้เลย ก็แก่นสารในรูปนั้นจะพึงมีได้อย่างไร.
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มหาภูต ๔  และรูปอาศัย

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

49

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๓/๔๐๓, -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๒/๑๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเป็นอย่างไร คือ มหาภู ต ๔ 
และรูปที่อาศัยมหาภูต นี้เรียกว่า รูป.
ภิกษุทั้งหลาย ธาตุมี ๔ อย่างเหล่านี้ คือ ปฐวีธาตุ
(ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ�) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) วาโยธาตุ
(ธาตุลม) ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธาตุ ๔ อย่าง ดังนี้.
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รายละเอียดของธาตุสี่

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

50

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๓๗-๔๓๙/๖๘๔-๖๘๗.

ภิกษุ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) เป็นอย่างไร คือ ปฐวีธาตุ
ภายในก็มี ปฐวีธาตุภายนอกก็มี ภิกษุ ก็ปฐวีธาตุภายใน
เป็นอย่างไร ได้แก่ สิ่งที่เป็นของแข็ง ของหยาบ ถูกต้องได้
มีในตน อาศัยตน คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก
เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่
ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆ
ทีเ่ ป็นของแข็ง เป็นของหยาบ ถูกต้องได้ มีในตน เฉพาะตน
นีเ้ รียกว่า ปฐวีธาตุภายใน ก็ปฐวีธาตุทง้ั ภายในและภายนอก
เหล่านี้แล ต่างก็เป็นปฐวีธาตุท้งั นั้น ปฐวีธาตุน้นั บุคคลพึง
เห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นัน่ ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ครั้นเห็นอยู่ด้วย
ปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย
ในปฐวีธาตุ ย่อมยังจิตให้คลายกำ�หนัดในปฐวีธาตุได้.
ภิกษุ ก็อาโปธาตุุ (ธาตุน�้ำ ) เป็นอย่างไร คือ อาโปธาตุ
ภายในก็มี อาโปธาตุภายนอกก็มี ภิกษุ ก็อาโปธาตุภายใน
เป็นอย่างไร ได้แก่ สิ่งที่เอิบอาบ ซึมซาบไป ถูกต้องได้
มีในตน อาศัยตน คือ ดี เสลด น้�ำ เหลือง เลือด เหงือ่ มันข้น
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น้�ำ ตา เปลวมัน น้�ำ ลาย น้�ำ มูก ไขข้อ มูตร หรือแม้สงิ่ อืน่ ไม่วา่
ชนิดไรๆ ทีเ่ อิบอาบ ซึมซาบไป ถูกต้องได้ มีในตน อาศัยตน
นี้เรียกว่า อาโปธาตุภายใน ก็อาโปธาตุทั้งภายในและ
ภายนอกเหล่านีแ้ ล ต่างก็เป็นอาโปธาตุทงั้ นัน้ อาโปธาตุนนั้
บุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้
ว่ า นั่ น ไม่ ใ ช่ ข องเรา ไม่ ใ ช่ เ ป็ น เรา ไม่ ใ ช่ ตั ว ตนของเรา
ครัน้ เห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันถูกต้องตามทีเ่ ป็นจริงอย่างนีแ้ ล้ว
ย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุ ย่อมยังจิตให้คลายกำ�หนัดใน
อาโปธาตุได้.
ภิกษุ ก็เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) เป็นอย่างไร คือ เตโชธาตุ
ภายในก็มี เตโชธาตุภายนอกก็มี ก็เตโชธาตุภายใน เป็น
อย่างไร ได้แก่ สิง่ ทีเ่ ป็นของร้อน มีลกั ษณะร้อน ถูกต้องได้
มีในตน อาศัยตน คือ ไฟที่ยังกายให้อบอุ่น ยังกายให้
ทรุดโทรม ยังกายให้กระวนกระวาย และไฟที่เป็นเหตุให้
ของที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มแล้ว ถึงความย่อยไปด้วยดี
หรื อ แม้ สิ่ ง อื่ น ไม่ ว่ า ชนิ ด ไรๆ ที่ เ ป็ น ของมี ลั ก ษณะร้ อ น
ถูกต้องได้ มีในตน อาศัยตน นี้เรียกว่า เตโชธาตุภายใน
ก็ เ ตโชธาตุ ท้ั ง ภายในและภายนอกเหล่ า นี้ แ ล ต่ า งก็ เ ป็ น
เตโชธาตุทั้งนั้น เตโชธาตุนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอัน
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ถูกต้องตามทีเ่ ป็นจริงอย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา
ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ครัน้ เห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันถูกต้องตาม
ทีเ่ ป็นจริงอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเบือ่ หน่ายในเตโชธาตุ ย่อมยังจิต
ให้คลายกำ�หนัดในเตโชธาตุได้.
ภิกษุ ก็วาโยธาตุ (ธาตุลม) เป็นอย่างไร คือ วาโยธาตุ
ภายในก็มี วาโยธาตุภายนอกก็มี ก็วาโยธาตุภายใน เป็น
อย่างไร ได้แก่ สิ่งที่พัดไปมา ถูกต้องได้ มีในตน อาศัยตน
คื อ ลมพั ด ขึ้ น เบื้ อ งบน ลมพั ด ลงเบื้ อ งต่ำ � ลมในท้ อ ง
ลมในลำ�ไส้ ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆ ที่พัดไปมา
ถูกต้องได้ มีในตน อาศัยตน นี้เรียกว่า วาโยธาตุภายใน
ก็ ว าโยธาตุ ทั้ ง ภายในและภายนอกเหล่ า นี้ แ ล ต่ า งก็ เ ป็ น
วาโยธาตุ ทั้ ง นั้ น วาโยธาตุ นั้ น บุ ค คลพึ ง เห็ น ด้ ว ยปั ญ ญา
อันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ครัน้ เห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันถูกต้อง
ตามทีเ่ ป็นจริงอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเบือ่ หน่ายในวาโยธาตุ ย่อมยังจิต
ให้คลายกำ�หนัดในวาโยธาตุได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

อัสสาทะและอาทีนวะของรูป

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

51

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔/๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่า
อะไรหนอเป็นคุณ (อัสสาทะ) ของรูป อะไรเป็นโทษ (อาทีนพ)
ของรูป อะไรเป็นอุบายเครื่องสลัดออก (นิสสรณะ) ของรูป.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้ปริวิตกต่อไปว่า สุขโสมนัส
อันใด อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้น นี้เป็นคุณของรูป รูปไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของรูป
การกำ�จัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูปเสียได้ นี้เป็น
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบตั ิ
ให้ถงึ ความดับแห่งรูป

สมถะ วิปัสสนา

52

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๒/๑๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย รูป เป็นอย่างไร คือ มหาภูต ๔
และรู ป ที่ อ าศั ย มหาภู ต ๔ เหล่ า นั้ น ด้ ว ย นี้ เ รี ย กว่ า รู ป
ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร
ความดั บ แห่ ง รู ป ย่ อ มมี เพราะความดั บ แห่ ง อาหาร
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นีน้ นั่ เอง เป็นข้อปฏิบตั ิ
ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูป คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสั ง กั ป ปะ สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ สั ม มาอาชี ว ะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ รูปอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งรูปอย่างนี้
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความดับแห่งรูปอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับแห่งรูปอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย
เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับแห่งรูป สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใด ปฏิบัติ
ดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
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ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ รูปอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งรูปอย่างนี้
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความดับแห่งรูปอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับแห่งรูปอย่างนี้ แล้วเป็นผูห้ ลุดพ้น เพราะเบื่อหน่าย
เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในรูป
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า หลุดพ้นดีแล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี
ความเวียนวนเพื่อความปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ความหมายของค�ำว่า “เวทนา”

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

53

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า เวทนา.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะสิ่งนั้นรู้สึก ดังนั้นจึงเรียกว่า
เวทนา รู้สึกได้ซึ่งอะไร รู้ สึ ก ได้ ซึ่ ง สุ ข บ้ าง รู้ สึ ก ได้ ซึ่ ง
ทุกข์บ้าง รู้สึกได้ซึ่งอทุกขมสุขบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะสิ่งนั้นรู้สึก ดังนั้นจึงเรียกว่า
เวทนา.
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อุปมาแห่งเวทนา

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

54

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๑-๑๗๒/๒๔๓.

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ฝนเมล็ดหยาบตกอยูใ่ นสรทสมัย
(ท้ายฤดูฝน) ฟองอากาศในน้ำ� ย่อมบังเกิดขึ้นและดับไป
บนผิวน้ำ�  บุรุษผู้มีจักษุเห็นฟองอากาศนั้น ย่อมเพ่งพินิจ
พิจารณาโดยแยบคาย เมือ่ บุรษุ นัน้ เห็นอยู่ เพ่งพินจิ พิจารณา
อยู่โดยแยบคายอยู่ ฟองอากาศนั้น พึงปรากฏเป็นของว่าง
ของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในฟอง
อากาศนั้นจะพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน เวทนาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม ทั้งที่
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรื อ ประณี ต ก็ ต าม อยู่ ใ นที่ ไ กลหรื อ ในที่ ใ กล้ ก็ ต าม
ภิกษุเห็นเวทนานั้น ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย
เมื่ อ ภิ ก ษุ นั้ น เห็ น อยู่ เพ่ ง พิ นิ จ พิ จ ารณาโดยแยบคายอยู่
เวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของหา
แก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในเวทนานัน้ จะพึงมีได้อย่างไร.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับ เวทนา

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

55

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๑-๔๖๒/๓๓๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีเ่ รากล่าวว่า เธอทัง้ หลาย พึงรูจ้ กั
เวทนา พึงรู้จักเหตุเกิดแห่งเวทนา พึงรู้จักความต่างกัน
แห่งเวทนา พึงรู้จักวิบากแห่งเวทนา พึงรู้จักความดับแห่ง
เวทนา พึงรูจ้ กั ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งเวทนา ดังนีน้ นั้
เราอาศัยอะไรกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเรากล่าวหมายถึง เวทนา ๓
ประการนี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย ผัสสะ เป็นเหตุเกิดแห่งเวทนา.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นอย่างไร
คือ สุขเวทนาที่เจือด้วยอามิส (กามคุณ ๕) มีอยู่ สุขเวทนา
ที่ไม่เจือด้วยอามิส (ไม่มีกามคุณ ๕) มีอยู่ ทุกขเวทนาที่เจือ
ด้วยอามิส มีอยู่ ทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิส มีอยู่
อทุกขมสุขเวทนาทีเ่ จือด้วยอามิส มีอยู่ อทุกขมสุขเวทนา
ทีไ่ ม่เจือด้วยอามิส มีอยู่ นีเ้ รียกว่า ความต่างแห่งเวทนา.
ภิกษุทั้งหลาย ก็วิบากแห่งเวทนาเป็นอย่างไร คือ
การทีบ่ คุ คลผูเ้ สวยเวทนาอยู่ ย่อมยังอัตภาพทีเ่ กิดขึน้ จาก
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เวทนานัน้ ๆ ให้เกิดขึน้ เป็นส่วนแห่งบุญก็ดี หรือเป็นส่วน
มิใช่บุญ นี้เรียกว่า วิบากแห่งเวทนา.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไร คือ
ความดับแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.
ภิกษุท้งั หลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนา
รูช้ ดั เหตุเกิดแห่งเวทนา รูช้ ดั ความต่างกันแห่งเวทนา รูช้ ดั
วิบากแห่งเวทนา รูช้ ดั ความดับแห่งเวทนา รูช้ ดั ข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับแห่งเวทนา ว่าเป็นอย่างนี้ๆ เมื่อนั้นอริยสาวกนั้น ย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่ง
การชำ�แรกกิเลส อันเป็นที่ดับเวทนานี้ ข้อที่เรากล่าวว่า
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงรู้จักเวทนา พึงรู้จักเหตุเกิด
แห่งเวทนา พึงรู้จักความต่างกันแห่งเวทนา พึงรู้จักวิบาก
แห่งเวทนา พึงรู้จักความดับแห่งเวทนา พึงรู้จักข้อปฏิบัติ
ให้ถงึ ความดับแห่งเวทนา ดังนีน้ นั้ เราอาศัยข้อนีก้ ล่าวแล้ว.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

เวทนา เป็นทางมาแห่งอนุสัย

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

56

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖-๕๑๘/๘๒๒.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะอาศั ย ตาและรู ป จึ ง เกิ ด
จักขุวิญญาณ การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .
เพราะอาศั ย หู แ ละเสี ย ง จึ ง เกิ ด โสตวิ ญ ญาณ
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .
เพราะอาศั ย จมู ก และกลิ่ น จึ ง เกิ ด ฆานวิ ญ ญาณ
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .
เพราะอาศั ย ลิ้ น และรส จึ ง เกิ ด ชิ ว หาวิ ญ ญาณ
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .
เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ จึงเกิดกายวิญญาณ
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .
เพราะอาศั ย ใจและธรรม จึ ง เกิ ด มโนวิ ญ ญาณ
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ
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เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา อันเป็นสุขบ้าง เป็น
ทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.
เขาอั น สุ ข เวทนาถู ก ต้ อ งแล้ ว ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น
พร่ำ�สรรเสริญ เมาหมกอยู่ ราคานุสัยย่อมนอนเนื่องใน
บุคคลนั้น เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก
คร่ำ�ครวญ ทุบอกร่ำ�ไห้ ถึงความหลงไหล ปฏิฆานุสัยย่อม
นอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้น เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้อง
แล้ว ย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น
ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งเวทนานัน้
อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้น.
ภิกษุท้ังหลาย ข้อที่บุคคลนั้นยังไม่ละราคานุสัย
เพราะสุขเวทนา  ยังไม่บรรเทาปฏิฆานุสยั เพราะทุกขเวทนา 
ยังไม่ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา  ยังไม่ทำ�
วิชชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชชาเสีย แล้วจักเป็นผูก้ ระทำ�
ที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้น นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยง

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

57

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๖๗-๒๖๘/๒๗๓.

อัคคิเวสสนะ เวทนาสามอย่างเหล่านี้ คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.
อัคคิเวสสนะ สมัยใดได้เสวยสุขเวทนา ในสมัยนัน้
ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ได้เสวยแต่
สุขเวทนาเท่านัน้ ในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนา ในสมัยนัน้
ไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ได้เสวยแต่
ทุกขเวทนาเท่านั้น ในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา
ในสมัยนัน้ ไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ได้เสวย
แต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้น.
อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาไม่เทีย่ ง อันปัจจัยปรุงแต่งขึน้
อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป
เป็นธรรมดา แม้ทกุ ขเวทนาก็ไม่เทีย่ ง อันปัจจัยปรุงแต่งขึน้
อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป
เป็นธรรมดา แม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยง อันปัจจัย
ปรุงแต่งขึน้ อาศัยปัจจัยเกิดขึน้ มีความสิน้ ไป เสือ่ มไป คลายไป
ดับไปเป็นธรรมดา.
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อัคคิเวสสนะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เมื่อเห็นอยู่
อย่างนี้ ย่อมเบือ่ หน่ายทัง้ ในสุขเวทนา ทัง้ ในทุกขเวทนา ทัง้ ใน
อทุกขมสุขเวทนา เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะ
คลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ก็มญ
ี าณหยัง่ รู้
ว่าหลุดพ้นแล้ว ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบ
แล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ส�ำ เร็จแล้ว กิจอืน่ ทีต่ อ้ งทำ�เพือ่ ความเป็น
อย่างนี้มิได้มี.
อัคคิเวสสนะ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แล
ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆ โวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน
ก็พูดไปตามโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฎฐิ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

อาการเกิดดับแห่งเวทนา

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

58

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๖-๒๖๗/๓๘๙-๓๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ นี้ เกิดแต่ผัสสะ มีผัสสะ
เป็นมูล มีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา ๓
เป็นอย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.
ภิกษุทั้งหลาย สุขเวทนา ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ผั ส สะอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง สุ ข เวทนา เพราะความดั บ แห่ ง
ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา สุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสุขเวทนานัน้ ย่อมดับ ย่อมระงับไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ทุกขเวทนา ย่อมเกิดขึน้ เพราะอาศัย
ผั ส สะอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ทุ ก ขเวทนา เพราะความดั บ แห่ ง
ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนาอันเกิดขึ้น
เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้น ย่อมดับ
ย่อมระงับไป.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อทุ ก ขมสุ ข เวทนา ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น
เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา เพราะ
ความดั บ แห่ ง ผั ส สะอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง อทุ ก ขมสุ ข เวทนา
อทุกขมสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้ง
แห่งอทุกขมสุขเวทนานั้น ย่อมดับ ย่อมระงับไป.
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ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกัน
เพราะการเสียดสีกันจึงเกิดไออุ่น จึงเกิดไฟ เมื่อแยกไม้
สองอันนัน้ แหละออกจากกัน ไออุน่ ทีเ่ กิดเพราะการเสียดสีนน้ั
ย่อมดับย่อมระงับไป ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ อย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เกิดจากผัสสะ มีผัสสะเป็นมูล มีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะ
เป็นปัจจัย เวทนาอาศัยผัสสะแล้วย่อมเกิดขึ้น ย่อมดับไป
เพราะผัสสะดับ ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

เวทนา ๑๐๘ (นัยที่ ๑)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

59

-บาลี ม. ม. ๑๓/๙๔-๙๖/๙๘-๙๙.

นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่า  ท่าน
พระอุทายี พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไร.
ท่านพระอุทายีตอบว่า คหบดี พระผูม้ พี ระภาคตรัสเวทนาไว้ ๓
คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา  คหบดี พระผู้มีพระภาค
ตรัสเวทนาไว้ ๓ ประการดังนี้.
ข้ า แต่ ท่ า นพระอุ ท ายี พระผู้ มี พ ระภาคไม่ ไ ด้ ต รั ส เวทนาไว้
๓ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้ ๒ ประการ คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา  เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุข
อันสงบ อันประณีตแล้ว.
ท่านพระอุทายีได้กล่าวคำ�เดิมเป็นครั้งที่ ๒ และนายช่างไม้ชื่อ
ปัญจกังคะก็ได้กล่าวยืนยันคำ�ของตัวเองเป็นครั้งที่ ๒.
ท่านพระอุทายีได้กล่าวคำ�เดิมเป็นครั้งที่ ๓ และนายช่างไม้ช่อื
ปัญจกังคะได้กล่าวยืนยันคำ�ของตัวเองเป็นครัง้ ที่ ๓.
ท่านพระอุทายีไม่สามารถจะให้นายช่างไม้ชอ่ื ปัญจกังคะยินยอมได้
นายช่างไม้ชอ่ื ปัญจะกังคะก็ไม่สามารถจะให้ทา่ นพระอุทายียนิ ยอมได้.
ท่านพระอานนท์ได้สดับถ้อยคำ�เจรจาของท่านพระอุทายีกบั นาย
ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ จึงได้กราบทูลถ้อยคำ�เจรจาของท่านพระอุทายีกับ
นายช่างไม้ชอื่ ปัญจกังคะทัง้ หมดแด่พระผูม้ พี ระภาค เมือ่ ท่านพระอานนท์
กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า
163

พุทธวจน - หมวดธรรม

อานนท์ นายช่ า งไม้ ชื่ อ ปั ญ จกั ง คะไม่ ย อมตาม
บรรยายอันมีอยู่ของพระอุทายี และอุทายีก็ไม่ยอมตาม
บรรยายอันมีอยู่ของนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ.
อานนท์ แม้เวทนา ๒ เราได้กล่าวโดยปริยาย ถึง
เวทนา ๓ เวทนา ๔ 1 เวทนา ๕ เวทนา ๖ เวทนา ๑๘
เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ เราก็กล่าวแล้วโดยปริยาย.
อานนท์ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนีแ้ ล
ผู้ใดไม่รู้ตามด้วยดี ไม่สำ�คัญตามด้วยดี ไม่ยินดีตามด้วยดี
ซึ่งคำ�ที่กล่าวดี พูดดี ของกันและกัน ในธรรมที่เราแสดง
โดยปริยายอย่างนีแ้ ล้ว ผูน้ นั้ จะได้ผลอันนี้ คือ จักบาดหมาง
ทะเลาะวิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่.
อานนท์ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้
ผู้ใดรู้ตามด้วยดี สำ�คัญตามด้วยดี ยินดีตามด้วยดี ซึ่งคำ�ที่
กล่าวดี พูดดี ของกันและกัน ในธรรมที่แสดงโดยปริยาย
อย่างนี้แล้ว ผู้นั้นจะได้ผลอันนี้ คือ จักพร้อมเพรียง บันเทิง
ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนน้ำ�นมระคนกับน้ำ� แลดูกันด้วย
สายตาเป็นที่รักอยู่.

1. บาลีฉบับมอญและอักษรโรมัน ไม่มเี วทนา ๔  -ผูร้ วบรวม
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

เวทนา ๑๐๘ (นัยที่ ๒)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

60

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๘๖-๒๘๘/๔๓๐-๔๓๗.

ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันมีปริยาย
๑๐๘ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมปริยายนั้น
ก็ธรรมปริยายอันมีปริยาย ๑๐๘ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย โดยปริยายหนึ่ง เรากล่าวเวทนา ๒
ก็มี โดยปริยายหนึง่ เรากล่าวเวทนา ๓ ก็มี โดยปริยายหนึง่
เรากล่าวเวทนา ๑๘ ก็มี โดยปริยายหนึง่ เรากล่าวเวทนา ๓๖
ก็มี โดยปริยายหนึ่ง เรากล่าวเวทนา ๑๐๘ ก็มี.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็เวทนา ๒ เป็นอย่างไร เวทนา ๒ คือ
เวทนาทางกาย เวทนาทางใจ เหล่านีเ้ ราเรียกว่า เวทนา ๒.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็เวทนา ๓ เป็นอย่างไร เวทนา ๓ คือ
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา เหล่านีเ้ ราเรียกว่า
เวทนา ๓.
ภิกษุท้งั หลาย ก็เวทนา ๕ เป็นอย่างไร เวทนา ๕
คือ อินทรีย์คือสุข อินทรีย์คือทุกข์ อินทรีย์คือโสมนัส
อินทรียค์ อื โทมนัส อินทรียค์ อื อุเบกขา เหล่านีเ้ ราเรียกว่า
เวทนา ๕.
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ภิกษุทง้ั หลาย ก็เวทนา ๖ เป็นอย่างไร เวทนา ๖ คือ
เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตา เวทนาอันเกิดจากสัมผัส
ทางหู เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางจมูก เวทนาอันเกิดจาก
สัมผัสทางลิ้น เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางกาย เวทนา
อันเกิดจากสัมผัสทางใจ เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนา ๖.
ก็เวทนา ๑๘ เป็นอย่างไร เวทนา ๑๘ คือ เวทนาที่
เกิดร่วมกับโสมนัส ๖ เวทนาทีเ่ กิดร่วมกับโทมนัส ๖  เวทนาที่
เกิดร่วมกับอุเบกขา ๖ เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนา ๑๘.
ก็เวทนา ๓๖ เป็นอย่างไร เวทนา ๓๖ คือ เคหสิต
โสมนัส ๖ (โสมนัสอาศัยเรือน) เนกขัมมโสมนัส ๖ (โสมนัสอาศัย
การหลีกออกจากกาม) เคหสิตโทมนัส ๖ (โทมนัสอาศัยเรือน)
เนกขัมมสิตโทมนัส ๖ (โทมนัสอาศัยการหลีกออกจากกาม) เคหสิต
อุเบกขา ๖ (อุเบกขาอาศัยเรือน) เนกขัมมสิตอุเบกขา ๖ (อุเบกขา
อาศัยการหลีกออกจากกาม) เหล่านีเ้ ราเรียกว่า เวทนา ๓๖.
เวทนา ๑๐๘ เป็นอย่างไร เวทนา ๑๐๘ คือ เวทนา
ที่เป็นอดีต ๓๖ เวทนาที่เป็นอนาคต ๓๖ เวทนาที่เป็น
ปัจจุบัน ๓๖ เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนา ๑๐๘.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธรรมปริยายอันมีปริยาย
๑๐๘.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

อินทรีย์ ๕ - เวทนา ๓

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

61

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๕/๙๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์
โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สุขินทรีย์เป็นอย่างไร ความสุข
ทางกาย ความสำ�ราญทางกาย เวทนาอันเป็นสุขสำ�ราญ
ที่เกิดจากกายสัมผัส นี้เรียกว่าสุขินทรีย์.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ทกุ ขินทรียเ์ ป็นอย่างไร ความทุกข์
ทางกาย ความไม่ สำ � ราญทางกาย เวทนาอั น เป็ น ทุ ก ข์
ไม่สำ�ราญ ที่เกิดจากกายสัมผัส นี้เรียกว่าทุกขินทรีย์.
ภิกษุทั้งหลาย ก็โสมนัสสินทรีย์เป็นอย่างไร ความ
สุขทางใจ ความสำ�ราญทางใจ เวทนาอันเป็นสุขสำ�ราญ
ที่เกิดจากมโนสัมผัส นี้เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์.
ภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสสินทรีย์เป็นอย่างไร ความ
ทุ ก ข์ ท างใจ ความไม่ สำ � ราญทางใจ เวทนาอั น เป็ น ทุ ก ข์
ไม่สำ�ราญ ที่เกิดจากมโนสัมผัส นี้เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็อุเปกขินทรีย์เป็นอย่างไร เวทนา
ทางกายหรือทางใจ อันสำ�ราญก็ไม่ใช่ ไม่สำ�ราญก็ไม่ใช่
นี้เรียกว่าอุเปกขินทรีย์.
ภิกษุทั้งหลาย ในอินทรีย์ ๕ ประการนั้น สุขินทรีย์
และโสมนัสสินทรีย์ พึงเห็นว่าเป็นสุขเวทนา.
ภิกษุทงั้ หลาย ในอินทรีย์ ๕ ประการนัน้ ทุกขินทรีย์
และโทมนัสสินทรีย์ พึงเห็นว่าเป็นทุกขเวทนา.
ภิกษุทงั้ หลาย ในอินทรีย์ ๕ ประการนัน้ อุเปกขินทรีย์
พึงเห็นว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนา.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ น ทรี ย์ มี ๕ ประการนี้ เป็ น ๕
แล้วย่นเข้าเป็น ๓ เป็น ๓ แล้ว ขยายออกเป็น ๕ ก็ได้
โดยปริยาย ด้วยอาการอย่างนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เวทนาใดๆ ต่างประมวลลงใน “ทุกข์”

62

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๘/๓๙๑.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ความปริวติ กแห่งใจ
เกิดขึน้ แก่ขา้ พระองค์ผหู้ ลีกเร้นอยูใ่ นทีล่ บั อย่างนีว้ า่ พระผูม้ พี ระภาคตรัส
เวทนา ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา  พระผูม้ พี ระภาค
ตรัสเวทนา ๓ อย่างนี้ ก็พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำ�รัสนี้ว่า เวทนาใดๆ
ก็ตาม เวทนานั้นๆ ประมวลลงในความทุกข์ ดังนี้ ข้อที่พระองค์ตรัสว่า
เวทนาใดๆ ก็ตาม เวทนานัน้ ๆ ประมวลลงในความทุกข์ ดังนี้ ทรงหมายถึง
อะไรหนอ.

สาธุ สาธุ ภิกษุ เรากล่าวเวทนาไว้ ๓ คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา เรากล่าวเวทนาไว้ ๓ อย่างนี้
ภิกษุ เรากล่าวคำ�นี้ว่า เวทนาใดๆ ก็ตาม เวทนานั้นๆ
ประมวลลงในความทุกข์ ดังนี้.
ภิ ก ษุ ก็ คำ � นี้ ว่ า เวทนาใดๆ ก็ ต าม เวทนานั้ น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ ดังนี้ เรากล่าวหมายเอาความที่
สังขารทั้งหลายนั่นเองไม่เที่ยง.
ภิ ก ษุ ก็ คำ � นี้ ว่ า เวทนาใดๆ ก็ ต าม เวทนานั้ น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์์ ดังนี้ เรากล่าวหมายเอาความที่
สังขารทัง้ หลายนัน่ แหละ มีความสิน้ ไป เสือ่ มไป จางคลาย
ไป ดับไป และมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ความเป็นทุกข์สามลักษณะ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

63

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๕/๓๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นทุกข์ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่าง
เป็นอย่างไร คือ
(๑) ความเป็นทุกข์ เพราะทนได้ยาก (ทุกฺขทุกฺขตา)
(๒) ความเป็นทุกข์ เพราะเป็นของปรุงแต่ง
(สงฺขารทุกฺขตา)

(๓) ความเป็นทุกข์ เพราะมีความแปรปรวน
เปลี่ยนไปเป็นประการอื่น (วิปริณามทุกฺขตา)
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลความเป็นทุกข์ ๓ อย่าง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อัสสาทะและอาทีนวะของเวทนา

สมถะ วิปัสสนา

64

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔/๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสใด อาศัยเวทนาเกิดขึ้น
นี้เป็นคุณแห่งเวทนา (อัสสาทะ)
เวทนาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งเวทนา (อาทีนวะ)
การกำ�จัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเวทนาเสียได้
นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา (นิสสรณะ).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับแห่งเวทนา

สมถะ วิปัสสนา

65

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๓-๗๔/๑๑๔.

ภิกษุทง้ั หลาย ก็เวทนาเป็นอย่างไร เวทนา ๖ หมวดนี้
คือ เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส เวทนาเกิดจากโสตสัมผัส
เวทนาเกิดจากฆานสัมผัส เวทนาเกิดจากชิวหาสัมผัส เวทนา
เกิดจากกายสัมผัส เวทนาเกิดจากมโนสัมผัส ภิกษุทงั้ หลาย
นีเ้ รียกว่าเวทนา ความเกิดขึน้ แห่งเวทนาย่อมมี เพราะความ
เกิดขึน้ แห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความดับ
แห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ เวทนาอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งเวทนา
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับแห่ง
เวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว
ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมหยั่งลงใน
ธรรมวินัยนี้.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ เวทนาอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งเวทนา
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ แล้วเป็นผูห้ ลุดพ้น
เพราะเบื่ อ หน่ า ย เพราะคลายกำ � หนั ด เพราะความดั บ
เพราะไม่ถือมั่นในเวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น
ชือ่ ว่า หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี ความเวียนวนเพือ่ ความปรากฏ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ความหมายของค�ำว่า “สัญญา”

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

66

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔,๑๐๕-๑๐๖/๑๑๕,๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ สัญญาในรูป
สั ญ ญาในเสี ย ง สั ญ ญาในกลิ่ น สั ญ ญาในรส สั ญ ญา
ในโผฏฐัพพะ สัญญาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า
สัญญา.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สัญญา เพราะ
จำ�ได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา จำ�ได้หมายรู้อะไร จำ�ได้
หมายรู้สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะจำ�ได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา.
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อุปมาแห่งสัญญา

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

67

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๒/๒๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่
พยับแดด ย่อมไหวระยิบระยับในเวลากลางวัน บุรษุ ผูม้ จี กั ษุ
เห็นพยับแดดนัน้ ย่อมเพ่งพินจิ พิจารณาโดยแยบคาย เมือ่ บุรษุ
นัน้ เห็นอยู่ เพ่งพินจิ พิจารณาโดยแยบคายอยู่ พยับแดดนัน้
พึงปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมิได้เลย
ก็แก่นสารในพยับแดดนั้นจะพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ฉั น นั้ น ก็ เ หมื อ นกั น สั ญ ญาอย่ า ง
ใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม
ภิกษุเห็นสัญญานั้น ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย
เมื่อภิกษุนั้นเห็นอยู่ เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่
สัญญานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของ
หาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในสัญญานั้นจะพึงมีได้
อย่างไร.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับสัญญา

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

68

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๒-๔๖๓/๓๓๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีเ่ รากล่าวว่า เธอทัง้ หลาย พึงรูจ้ กั
สัญญา พึงรูจ้ กั เหตุเกิดแห่งสัญญา พึงรูจ้ กั ความต่างกันแห่ง
สัญญา พึงรูจ้ กั วิบากแห่งสัญญา พึงรูจ้ กั ความดับแห่งสัญญา
พึงรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา ดังนี้นั้น เรา
อาศัยอะไรกล่าว ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ ประการนี้ คือ
สัญญาในรูป สัญญาในเสียง สัญญาในกลิ่น สัญญาในรส
สัญญาในโผฏฐัพพะ และสัญญาในธรรม.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหตุ เ กิ ด แห่ ง สั ญ ญา เป็ น อย่ า งไร
ภิกษุทั้งหลาย ผัสสะ เป็นเหตุเกิดแห่งสัญญา.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ความต่างกันแห่งสัญญา เป็นอย่างไร
คือ สัญญาในรูปเป็นอย่างหนึง่ สัญญาในเสียงเป็นอย่างหนึง่
สัญญาในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในรสเป็นอย่างหนึ่ง
สัญญาในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึง่ สัญญาในธรรมเป็นอย่างหนึง่
นี้เรียกว่า ความต่างกันแห่งสัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย ก็วิบากแห่งสัญญา เป็นอย่างไร คือ
เราย่อมกล่าวสัญญาว่ามีค�ำ พูดเป็นผล (เพราะว่า) บุคคลย่อม
หมายรู้โดยประการใดๆ ก็ย่อมพูดโดยประการนั้นๆ ว่า
เราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนั้น นี้เรียกว่า วิบากแห่งสัญญา.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแห่งสัญญา เป็นอย่างไร
คือ ความดับแห่งสัญญาย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็เมือ่ ใดอริยสาวกย่อมรูช้ ดั ซึง่ สัญญา
รู้ชัดเหตุเกิดแห่งสัญญา รู้ชัดความต่างกันแห่งสัญญา รู้ชัด
วิบากแห่งสัญญา รู้ชัดความดับแห่งสัญญา รู้ชัดข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับแห่งสัญญา ว่าเป็นอย่างนี้ๆ เมื่อนั้นอริยสาวกนั้น ย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่ง
การชำ�แรกกิเลส อันเป็นที่ดับแห่งสัญญา ข้อที่เรากล่าวว่า
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงรู้จักสัญญา พึงรู้จักเหตุเกิด
แห่งสัญญา พึงรู้จักความต่างกันแห่งสัญญา พึงรู้จักวิบาก
แห่งสัญญา พึงรู้จักความดับแห่งสัญญา พึงรู้จักข้อปฏิบัติ
ให้ถงึ ความดับแห่งสัญญา ดังนีน้ นั้ เราอาศัยข้อนีก้ ล่าวแล้ว.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อัสสาทะและอาทีนวะของสัญญา

สมถะ วิปัสสนา

69

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔/๕๙.

ภิกษุทงั้ หลาย สุขโสมนัสอันใด อาศัยสัญญาเกิดขึน้
นี้เป็นคุณของสัญญา (อัสสาทะ)
สัญญาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา นี้เป็นโทษของสัญญา (อาทีนวะ)
การกำ�จัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในสัญญาเสียได้
นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญา (นิสสรณะ).
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับแห่งสัญญา

สมถะ วิปัสสนา

70

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔/๑๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย
สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ สัญญาในรูป สัญญาในเสียง สัญญาใน
กลิ่น สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ และสัญญาในธรรม
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่าสัญญา ความเกิดขึน้ แห่งสัญญาย่อมมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญาย่อมมี
เพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ สัญญาอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งสัญญา
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับแห่ง
สัญญา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว
ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมหยั่งลงใน
ธรรมวินัยนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ สัญญาอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งสัญญา
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ แล้วเป็นผูห้ ลุดพ้น
เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ
เพราะไม่ถือมั่นในสัญญา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น
ชือ่ ว่า หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี ความเวียนวนเพือ่ ความปรากฏ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ความหมายของค�ำว่า “สังขาร”

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

71

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔,๑๐๖/๑๑๖,๑๕๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ก็สงั ขาร เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย
เจตนา ๖ หมวดนี้ คือ สัญเจตนาในรูป สัญเจตนาในเสียง
สัญเจตนาในกลิน่ สัญเจตนาในรส สัญเจตนาในโผฏฐัพพะ
สัญเจตนาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สังขาร.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร เพราะ
ปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรม
อะไร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูป ปรุงแต่ง
สังขตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนา ปรุงแต่งสังขตธรรม
คือสัญญาโดยความเป็นสัญญา ปรุงแต่งสังขตธรรมคือ
สังขารโดยความเป็นสังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือวิญญาณ
โดยความเป็นวิญญาณ.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่า
สังขาร
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พุทธวจน - หมวดธรรม

อุปมาแห่งสังขาร

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

72

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๒-๑๗๓/๒๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้
เสาะหาแก่นไม้ เทีย่ วแสวงหาแก่นไม้อยู่ เขาถือเอาจอบอันคม
เข้าไปสูป่ า่ บุรษุ นัน้ เห็นต้นกล้วยใหญ่ ลำ�ต้นตรง ยังอ่อน ยัง
ไม่เกิดแกนไส้ ในป่านั้น เขาพึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึง
ตัดปลาย แล้วจึงปอกกาบใบออก บุรุษนั้นปอกกาบใบออก
ก็ไม่พบแม้กระพีใ้ นต้นกล้วยใหญ่นนั้ จะพบแก่นได้อย่างไร
บุรุษผู้มีจักษุเห็นต้นกล้วยนั้น ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดย
แยบคาย เมือ่ บุรษุ นัน้ เห็นอยู่ เพ่งพินจิ พิจารณาโดยแยบคายอยู่
ต้นกล้วยใหญ่นั้น พึงปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของ
หาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในต้นกล้วยใหญ่นั้นจะพึงมี
ได้อย่างไร แม้ฉันใด.
ภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน สังขารอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม ภิกษุ
เห็นสังขารนัน้ ย่อมเพ่งพินจิ พิจารณาโดยแยบคาย เมือ่ ภิกษุ
นัน้ เห็นอยู่ เพ่งพินจิ พิจารณาโดยแยบคายอยู่ สังขารนัน้ ย่อม
ปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมิได้เลย
ก็แก่นสารในสังขารนัน้ จะพึงมีได้อย่างไร.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อัสสาทะและอาทีนวะของสังขาร

สมถะ วิปัสสนา

73

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๕/๕๙.

ภิกษุทงั้ หลาย สุขโสมนัสใดๆ ทีอ่ าศัยสังขารเกิดขึน้
นี้เป็นคุณของสังขาร (อัสสาทะ)
สังขารทัง้ หลาย ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของสังขาร (อาทีนวะ)
การกำ�จัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในสังขารเสียได้
นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขาร (นิสสรณะ).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับแห่งสังขาร

สมถะ วิปัสสนา

74

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔-๗๕/๑๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย
เจตนา ๖ หมวดนี้ คือ สัญเจตนาในรูป สัญเจตนาในเสียง
สัญเจตนาในกลิ่น สัญเจตนาในรส สัญเจตนาในโผฏฐัพพะ
สัญเจตนาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสังขาร ความ
เกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ
ความดั บ แห่ ง สั ง ขารย่ อ มมี เพราะความดั บ แห่ ง ผั ส สะ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นีน้ นั่ เอง เป็นข้อปฏิบตั ิ
ให้ถึงความดับแห่งสังขาร คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ สังขารอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งสังขาร
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับแห่ง
สังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว
ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมหยั่งลงใน
ธรรมวินัยนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ สังขารอย่างนี้ รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งสังขาร
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งสังขารอย่างนี้ แล้วเป็นผูห้ ลุดพ้น
เพราะเบื่ อ หน่ า ย เพราะคลายกำ � หนั ด เพราะความดั บ
เพราะไม่ถือมั่นในสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น
ชือ่ ว่า หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี ความเวียนวนเพือ่ ความปรากฏ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ความหมายของค�ำว่า “วิญญาณ”

สมถะ วิปัสสนา

75

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๖/๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า วิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะรู้แจ้ง จึงเรียกว่า วิญญาณ
รู้แจ้งซึ่งอะไร รู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้าง รู้แจ้งรสขมบ้าง รู้แจ้ง
รสเผ็ดบ้าง รู้แจ้งรสหวานบ้าง รู้แจ้งรสขื่นบ้าง รู้แจ้งรส
ไม่ขื่นบ้าง รู้แจ้งรสเค็มบ้าง รู้แจ้งรสไม่เค็มบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะรู้แจ้ง จึงเรียกว่าวิญญาณ.
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อุปมาแห่งวิญญาณ

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

76

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๓/๒๔๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นั ก เล่ น กลหรื อ ลู ก มื อ นั ก เล่ น กล
พึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สี่แพร่ง บุรุษผู้จักษุเห็นกลนั้น
ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่
เพ่งพินจิ พิจารณาโดยแยบคายอยู่ กลนัน้ พึงปรากฏเป็นของ
ว่างของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในกลนัน้
จะพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด.
ภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน วิญญาณอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรื อ ประณี ต ก็ ต าม อยู่ใ นที่ไ กลหรื อ ในที่ใ กล้ ก็ต าม
ภิกษุเห็นวิญญาณนั้น ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย
เมื่อ ภิ ก ษุ น้ัน เห็ น อยู่ เพ่ ง พิ นิจ พิ จ ารณาโดยแยบคายอยู่
วิญญาณนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของ
หาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในวิญญาณนั้นจะพึงมีได้
อย่างไร.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของวิญญาณ

สมถะ วิปัสสนา

77

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๗๒-๗๕/๖๐.

อานนท์ ก็คำ�นี้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมี
นามรูป เรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้.
อานนท์ เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้
เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมี
นามรูป.
อานนท์ ก็วิญญาณจักไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดา
นามรูปจะก่อขึ้นในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ก็ถา้ วิญญาณหยัง่ ลงในท้องแห่งมารดาแล้ว
จักสลายลงเสี ย นามรูปจัก บังเกิดเพื่อ ความเป็นอย่า งนี้
ได้บ้างไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ก็ถ้าวิญญาณของกุมารก็ดี ของกุมารีก็ดี
ผู้ยังเยาว์วัยอยู่ จักขาดความสืบต่อ นามรูปจักถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ ได้บ้างไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
แห่งนามรูป ก็คือวิญญาณนั่นเอง.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

อานนท์ ก็คำ�นี้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ เรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้
อานนท์ เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้
เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ.
อานนท์ ก็ถ้าวิญญาณจักไม่ได้อาศัยในนามรูปแล้ว
ความเกิดขึ้นแห่งชาติ ชรามรณะ และกองทุกข์ พึงปรากฏ
ต่อไปได้บ้างไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
แห่งวิญญาณ ก็คือนามรูปนั่นเอง.
อานนท์ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง
จึงแก่บา้ ง จึงตายบ้าง จึงจุตบิ า้ ง จึงอุบตั บิ า้ ง ทางแห่งการเรียก
ก็มีเพียงเท่านี้ ทางแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้ ทางแห่ง
การบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้ เรื่องที่ต้องกำ�หนดรู้ด้วยปัญญา
ก็มเี พียงเท่านี้ ความเวียนว่ายในวัฏฏะก็มเี พียงเท่านี้ นามรูป
พร้อมทัง้ วิญญาณตัง้ อยู่ เพือ่ การบัญญัตซิ งึ่ ความเป็นอย่างนี.้
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ที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

78

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๗-๖๘/๑๐๖-๑๐๗.

ภิกษุทั้งหลาย พืช ๕ อย่างเหล่านี้ ๕ อย่าง เป็น
อย่างไร คือ
(๑) พืชเกิดจากเหง้าหรือราก (มูลพีช)
(๒) พืชเกิดจากต้น (ขนฺธพีช)
(๓) พืชเกิดจากตาหรือผล (ผลพีช)
(๔) พืชเกิดจากยอด (อคฺคพีช)
(๕) พืชเกิดจากเมล็ด (พีชพีช)
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าพืช ๕ อย่างเหล่านี้ ยังไม่ถกู ทำ�ลาย
ยังไม่เน่า ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชือ้ งอกบริบรู ณ์อยู่
อันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี แต่ดิน น้ำ� ไม่มี ภิกษุทั้งหลาย
พืช ๕ อย่างเหล่านั้น จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือ.
ข้อนั้นไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย พืช ๕ อย่างเหล่านี้ ยังไม่ได้ถกู ทำ�ลาย
ยังไม่เน่า ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชือ้ งอกบริบรู ณ์อยู่
อันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี และมีดิน มีน้ำ�  ภิกษุทั้งหลาย
พืช ๕ อย่างเหล่านั้น จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือ.
ได้ พระเจ้าข้า.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลาย พึ ง เห็ น วิ ญ ญาณฐิ ติ
ทั้ง ๔ ว่าเหมือนกับดิน (ปฐวีธาตุ) พึงเห็นความกำ�หนัดด้วย
อำ�นาจความเพลิน (นันทิราคะ) เหมือนกับน้ำ� (อาโปธาตุ) พึง
เห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหารเหมือนพืชทั้ง ๕ นั่น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอารู ป ตั้ ง อยู่
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้ง
อาศัย มีนนั ทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาเวทนา ตั้งอยู่
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนา
เป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสัญญา ตั้งอยู่
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญา
เป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสังขาร ตั้งอยู่
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็น
ที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย์ได้.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ เราจักบัญญัติ
การมา การไป การจุติ การอุบัติ หรือความเจริญ ความ
งอกงาม ความไพบูลย์แห่งวิญญาณ โดยเว้นจากรูป เว้นจาก
เวทนา เว้นจากสัญญา เว้นจากสังขาร ข้อนี้ไม่เป็นฐานะ
ที่จะมีได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ถ้าความกำ�หนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นอันภิกษุ
ละได้แล้ว เพราะละความกำ�หนัดได้ อารมณ์ย่อมขาดลง
ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ย่อม
ไม่งอกงาม หลุดพ้นไป เพราะไม่ปรุงแต่ง เพราะหลุดพ้นไป
จึงดำ�รงอยู่ เพราะดำ�รงอยู่ จึงยินดีพร้อม เพราะยินดีพร้อม
จึงไม่สะดุง้ เมือ่ ไม่สะดุง้ ย่อมปรินพิ พานเฉพาะตน เธอย่อม
ทราบชัดว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�
ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

79

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๗๕-๔๗๙/๔๔๒-๔๔๕.

สาติ ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า
เราย่อมรูท้ วั่ ถึงธรรมตามทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแล้วว่า
วิญญาณนีน้ นั่ แหละ ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเทีย่ วไป หาใช่สงิ่
อื่นไม่ดังนี้ จริงหรือ.

ข้ า แต่ พระองค์ ผู้เ จริญ ข้าพระองค์ย่อ มรู้ทั่ว ถึง ธรรมตามที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า วิญญาณนี้แหละ ย่อมแล่นไป ย่อม
ท่องเที่ยวไป หาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้ จริง.

สาติ วิญญาณนั้นเป็นอย่างไร.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ สภาวะทีพ่ ดู ได้ รับรูไ้ ด้ ย่อมเสวยวิบาก
ของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดี ทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆ นั่นเป็นวิญญาณ.

โมฆบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้ว
แก่ใครเล่า โมฆบุรุษ วิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม
(สิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้น) เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย
ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความทีเ่ กิดขึน้ แห่งวิญญาณ มิได้มดี งั นี้
มิใช่หรือ โมฆบุรุษ ก็เมื่อเป็นดังนั้น เธอกล่าวตู่เราด้วย
ขุดตนเสียด้วย จะประสบสิง่ มิใช่บญ
ุ เป็นอันมากด้วย เพราะ
ทิ ฏ ฐิ ที่ ต นถื อ ชั่ ว แล้ ว โมฆบุ รุ ษ ก็ ค วามเห็ น นั้ น ของเธอ
จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน.
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ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทง้ั หลาย พวกเธอจะสำ�คัญความนัน้ เป็นอย่างไร
ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้ จะเป็นผูท้ �ำ ความเจริญในธรรมวินยั นี้
ได้บ้างหรือไม่.
ข้อนี้จะมีได้อย่างไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้ว ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง
ก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีปฏิภาณ พระผู้มีพระภาคทอด
พระเนตรเห็นดังนั้นแล้ว ได้ตรัสว่า

โมฆบุรุษ เธอจักปรากฏด้วยทิฏฐิอันชั่วของตนนั้น
เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอย่อมรูท้ วั่ ถึงธรรมทีเ่ ราแสดง
แล้วเหมือนสาติภิกษุ กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะ
ประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่ว
แล้วดังนี้หรือ.
ข้อนีไ้ ม่มเี ลย พระเจ้าข้า เพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึน้
พระผูม้ พี ระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์ โดยอเนกปริยาย ถ้าเว้นจาก
ปัจจัยแล้ว ความเกิดแห่งวิญญาณมิได้มี.

ภิกษุทง้ั หลาย ดีละ พวกเธอรูท้ ว่ั ถึงธรรมทีเ่ ราแสดง
อย่างนี้ ถูกแล้ว ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึน้
เราได้ ก ล่ า วแล้ ว โดยอเนกปริ ย าย ถ้ า เว้ น จากปั จ จั ย แล้ ว
ความเกิดขึน้ แห่งวิญญาณมิได้มี ก็แต่ภกิ ษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้
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กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็น
อันมากด้วย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้ว ความเห็นนั้นของ
โมฆบุรุษนั้น จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอ
ตลอดกาลนาน.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึน้ ก็ถงึ
ความนับด้วยปัจจัยนัน้ ๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูปทัง้ หลาย
เกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าจักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสต
และเสี ย งทั้ง หลายเกิ ด ขึ้น ก็ ถึง ความนั บ ว่ า โสตวิ ญ ญาณ
วิญญาณอาศัยฆานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับ
ว่าฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิด
ขึ้น ก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและ
โผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ
วิญญาณอาศัยมนะและธรรมทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า
มโนวิญญาณ เปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆ ติดขึ้น ก็ถึง
ความนับด้วยเชื้อนั้นๆ ไฟอาศัยไม้ติดขึ้น ก็ถึงความนับว่า
ไฟไม้ ไฟอาศัยป่าติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟป่า ไฟอาศัย
หญ้าติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟหญ้า ไฟอาศัยโคมัยติดขึ้น
ก็ถึงความนับว่าไฟโคมัย ไฟอาศัยแกลบติดขึ้น ก็ถึงความ
นับว่าไฟแกลบ ไฟอาศัยหยากเยื่อติดขึ้น ก็ถึงความนับว่า
ไฟหยากเยื่อ ฉันใด.
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ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน วิญญาณอาศัย
ปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น ก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ วิญญาณ
อาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า จักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตและเสียงทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ
ความนับว่า โสตวิญญาณ วิญญาณอาศัยฆานะและกลิ่น
ทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า ฆานวิญญาณ วิญญาณ
อาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะทัง้ หลายเกิดขึน้
ก็ถงึ ความนับว่า กายวิญญาณ วิญญาณอาศัยมนะและธรรม
ทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า มโนวิญญาณ.
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายย่อมเห็นขันธ์ ๕ ทีเ่ กิดขึน้
แล้วหรือไม่.
เห็น พระเจ้าข้า.

เธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันธ์ ๕ นั้น เกิดขึ้นเพราะ
อาหารเช่นนั้นหรือ.
เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

เธอทั้ ง หลายย่ อ มเห็ น ว่ า ขั น ธ์ ๕ นั้ น มี ค วามดั บ
เป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหารเช่นนั้นหรือ.
เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ความสงสัยย่อมเกิดขึน้ เพราะความเคลือบแคลงว่า
ขันธ์ ๕ นี้ มีอยู่หรือไม่หนอ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ความสงสัยย่อมเกิดขึน้ เพราะความเคลือบแคลงว่า
ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นหรือไม่หนอ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ความสงสัยย่อมเกิดขึน้ เพราะความเคลือบแคลงว่า
ขันธ์ ๕ นั้น มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่ง
อาหารนั้นหรือไม่หนอ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

บุคคลเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า
ขันธ์ ๕ นี้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้
เช่นนั้นหรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

บุคคลเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
ว่าขันธ์ ๕ เกิดเพราะอาหารนัน้ ย่อมละความสงสัยทีเ่ กิดขึน้
เสียได้เช่นนัน้ หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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บุคคลเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า
ขันธ์ ๕ นั้น มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่ง
อาหารนั้น ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

เธอทัง้ หลายหมดความสงสัยในข้อว่า ขันธ์ ๕ นีเ้ กิดแล้ว
แม้ดังนี้หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่า ขันธ์ ๕ เกิด
เพราะอาหารนั้น แม้ดังนี้หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่า ขันธ์ ๕ นั้น
มี ค วามดั บ เป็ น ธรรมดา เพราะความดั บ แห่ ง อาหารนั้ น
แม้ดังนี้หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

เธอทัง้ หลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความ
เป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ นี้เกิดแล้ว ดังนี้หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

เธอทัง้ หลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความ
เป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ เกิดเพราะอาหารนั้น ดังนี้หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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เธอทั้ ง หลายเห็ น ดี แ ล้ ว ด้ ว ย ปั ญ ญาอั น ชอบตาม
ความเป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ นัน้ มีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหารนั้น ดังนี้หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

หากว่าเธอทัง้ หลาย พึงติดอยู่ เพลินอยู่ ปรารถนาอยู่
ยึดถือเป็นของเราอยู่ ซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้
(ด้วยตัณหาและทิฏฐิ) เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้
กับพ่วงแพ อันเราแสดงแล้ว เพื่อประโยชน์ในอันสลัดออก
มิใช่แสดงแล้ว เพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอ.
ข้อนี้ไม่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

หากว่ า เธอทั้ ง หลาย ไม่ ติ ด อยู่ ไม่ เ พลิ น อยู่ ไม่
ปรารถนาอยู่ ไม่ยึดถือเป็นของเราอยู่ ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์
ผุดผ่องอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับ
พ่วงแพอันเราแสดงแล้ว เพือ่ ประโยชน์ในอันสลัดออก ไม่ใช่
แสดงแล้ว เพื่อประโยชน์ในอันถือไว้ บ้างหรือหนอ.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
(จากนัน้ ทรงแสดงเรือ่ งอาหาร ๔ ปฏิจจสมุปบาท และธรรมะอืน่
อีกหลายประการ ผูอ้ า่ นสามารถศึกษาได้จากความเต็มของพระสูตรนี)้ .
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ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณเกิดขึน้ เพราะอาศัยส่วนสอง
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสอง เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย จักษุวญ
ิ ญาณเกิดขึน้ เพราะอาศัยจักษุ
และรูป จักษุไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็น
อย่างอืน่ รูปไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็น
อย่างอื่น ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ จักษุวญ
ิ ญาณ
ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ แม้
เหตุ ปั จ จั ย เพื่ อ ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง จั ก ษุ วิ ญ ญาณก็ ไ ม่ เ ที่ ย ง
มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ ภิกษุทงั้ หลาย
ก็จักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยง
จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แลเรียกว่า จักษุสัมผัส
ถึงจักษุสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอืน่ แม้เหตุปจั จัยเพือ่ ความเกิดขึน้ แห่งจักษุสมั ผัส
ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็จกั ษุสมั ผัสทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรูส้ กึ
อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อมจำ�ได้
หมายรู้ แม้ ธ รรมเหล่านี้ก็ห วั่น ไหวและอาพาธ ไม่เที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น.
(ในกรณีแห่งโสตวิญญาณก็ด,ี ฆานวิญญาณก็ด,ี ชิวหาวิญญาณ
ก็ดี, กายวิญญาณก็ดี, ก็มีนัยอย่างเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัยใจ
และธรรม ใจไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็น
อย่างอืน่ ธรรมทัง้ หลายก็ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
มโนวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณ
ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ภิกษุทงั้ หลาย มโนวิญญาณทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
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สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรม ๓ ประการนี้แลเรียกว่า มโนสัมผัส
แม้มโนสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัส
ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรูส้ กึ
อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อมจำ�ได้
หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

81

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๖/๒๓๕.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ แล้ ว จะพึ ง เบื่ อ
หน่ายได้บ้าง พึงคลายกำ�หนัดได้บ้าง พึงปล่อยวางได้บ้าง
ในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ข้อนั้นเพราะ
เหตุไรเล่า ภิกษุทงั้ หลาย ข้อนัน้ เพราะเหตุวา่ ความก่อขึน้ ก็ดี
ความสิน้ ไปก็ดี การถือเอาก็ดี การทอดทิง้ ร่างไว้กด็ ี แห่งกาย
อันเป็นทีป่ ระชุมแห่งมหาภูตทัง้ ๔ นี้ ย่อมปรากฏอยู่ เพราะ
เหตุนั้น ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว จึงเบื่อหน่ายได้บ้าง จึงคลาย
กำ�หนัดได้บ้าง จึงปล่อยวางได้บ้าง ในกายนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว ไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่
อาจจะคลายกำ�หนัด ไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้น ข้อนั้น
เพราะเหตุไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะเหตุว่า สิ่งที่
เรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง เป็นสิ่งที่ปุถุชน
ผู้มิได้สดับแล้ว ได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหา ได้ยึดถือแล้วด้วย
ทิฏฐิ โดยความเป็นตัวตนมาตลอดกาลช้านานว่า นัน่ ของเรา
นั่ น เป็ น เรา นั่ น เป็ น ตั ว ตนของเรา ดั ง นี้ เพราะเหตุ นั้ น
ปุถชุ นผูม้ ไิ ด้สดับแล้ว จึงไม่อาจจะเบือ่ หน่าย ไม่อาจจะคลาย
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

กำ�หนัด ไม่อาจจะปล่อยวาง ซึง่ สิง่ ทีเ่ รียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง นั้นได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว จะพึงเข้าไป
ยึดถือเอากาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดย
ความเป็นตัวตนยังดีกว่า แต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิต โดยความ
เป็นตัวตนไม่ดีเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย
ข้อนัน้ เพราะเหตุวา่ กายอันเป็นทีป่ ระชุมแห่งมหาภูตทัง้ ๔ นี้
ดำ�รงอยู่ ปีหนึ่งบ้าง สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง
สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้าสิบปีบ้าง
ร้อยปีบา้ ง เกินกว่าร้อยปีบา้ ง ก็ยงั มีปรากฏอยู่ ภิกษุทงั้ หลาย
ส่วนสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้างนัน้ ดวงอืน่
เกิดขึ้น ดวงอื่นดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน. …
(จากนัน้ ทรงตรัสถึงปฏิจจสมุปบาท เหตุเกิดขึน้ และเหตุดบั ไป
ของเวทนา อุปมาเปรียบเหมือนไม้สองอันสีกัน ผู้อ่านสามารถศึกษาได้
จากความเต็มของพระสูตรนี้).
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ปฏิบัติ

อัสสาทะและอาทีนวะของวิญญาณ

สมถะ วิปัสสนา

82

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๐/๑๒๓.

ภิกษุทงั้ หลาย สุขโสมนัสใดๆ อาศัยวิญญาณเกิดขึน้
นี้เป็นคุณแห่งวิญญาณ (อัสสาทะ)
วิญญาณไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งวิญญาณ (อาทีนวะ)
การกำ�จัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณ
นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ (นิสสรณะ).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ

สมถะ วิปัสสนา

83

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๕-๗๖/๑๑๗.

ภิกษุทงั้ หลาย ก็วญ
ิ ญาณเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย
วิ ญ ญาณ ๖ หมวดนี้ คื อ จั ก ขุ วิ ญ ญาณ โสตวิ ญ ญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึน้ แห่งวิญญาณ
ย่ อ มมี เพราะความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง นามรู ป ความดั บ แห่ ง
วิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นีน้ นั่ เอง เป็นข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความ
ดับแห่งวิญญาณ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่ง
วิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้
รูย้ งิ่ แล้วซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ แล้ว
ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อ
ความดับแห่งวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า
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ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า
ย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่ง
วิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้
รู้ย่ิงแล้วซึ่งข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ แล้ว
เป็นผูห้ ลุดพ้น เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะ
ความดับ เพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น ชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
หลุ ด พ้ น ดี แ ล้ ว สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า นั้ น เป็ น เกพลี
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี ความเวียนวนเพื่อ
ความปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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ความลับของขันธ์ ๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

84

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๗-๓๙/๖๒-๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะของรูปจักไม่ได้มี สัตว์
ทัง้ หลายก็จะไม่พงึ กำ�หนัดในรูป แต่เพราะอัสสาทะของรูป
มีอยู่ ดังนัน้ สัตว์ทงั้ หลายจึงกำ�หนัดในรูป ถ้าโทษของรูปจัก
ไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูป แต่เพราะ
โทษของรูปมีอยู่ ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูป
ถ้าอุบายเครื่องสลัดออกของรูปจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลาย
ก็จะไม่พงึ ออกไปได้จากรูป แต่เพราะอุบายเครือ่ งสลัดออก
ของรูปมีอยู่ ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปได้จากรูป.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะของเวทนาจักไม่ได้มี
สัตว์ทงั้ หลายก็จะไม่พงึ กำ�หนัดในเวทนา แต่เพราะอัสสาทะ
ของเวทนามีอยู่ ดังนัน้ สัตว์ทงั้ หลายจึงกำ�หนัดในเวทนา ถ้า
โทษของเวทนาจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พงึ เบื่อหน่าย
ในเวทนา แต่เพราะโทษของเวทนามีอยู่ ดังนัน้ สัตว์ทงั้ หลาย
จึงเบือ่ หน่ายในเวทนา ถ้าอุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งเวทนา
จักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปได้จากเวทนา
แต่เพราะอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนามีอยู่ ดังนั้น
สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปได้จากเวทนา.
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ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะของสัญญาจักไม่ได้มี
สัตว์ทงั้ หลายก็จะไม่พงึ กำ�หนัดในสัญญา แต่เพราะอัสสาทะ
ของสัญญามีอยู่ ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงกำ�หนัดในสัญญา
ถ้าโทษของสัญญาจักไม่ได้มี สัตว์ทง้ั หลายก็จะไม่พงึ เบือ่ หน่าย
ในสัญญา แต่เพราะโทษของสัญญามีอยู่ ดังนัน้ สัตว์ทงั้ หลาย
จึงเบือ่ หน่ายในสัญญา ถ้าอุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสัญญาจัก
ไม่ได้มี สัตว์ทง้ั หลายก็จะไม่พงึ ออกไปได้จากสัญญา แต่เพราะ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญามีอยู่ ดังนั้น สัตว์ท้งั หลาย
จึงออกไปได้จากสัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะของสังขารจักไม่ได้มี
สัตว์ทงั้ หลายก็จะไม่พงึ กำ�หนัดในสังขาร แต่เพราะอัสสาทะ
ของสังขารมีอยู่ ดังนัน้ สัตว์ทงั้ หลายจึงกำ�หนัดในสังขาร ถ้า
โทษของสังขารจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่าย
ในสังขาร แต่เพราะโทษของสังขารมีอยู่ ดังนัน้ สัตว์ทงั้ หลาย
จึงเบือ่ หน่ายในสังขาร ถ้าอุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสังขารจัก
ไม่ได้มี สัตว์ทง้ั หลายก็จะไม่พงึ ออกไปได้จากสังขาร แต่เพราะ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารมีอยู่ ดังนั้น สัตว์ท้งั หลาย
จึงออกไปได้จากสังขาร.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะของวิญญาณจักไม่ได้มี
สัตว์ทง้ั หลายก็จะไม่พงึ กำ�หนัดในวิญญาณ แต่เพราะอัสสาทะ
ของวิญญาณมีอยู่ ดังนัน้ สัตว์ทงั้ หลายจึงกำ�หนัดในวิญญาณ
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ถ้ า โทษของวิ ญ ญาณจั ก ไม่ ไ ด้ มี สั ต ว์ ทั้ ง หลายก็ จ ะไม่ พึ ง
เบือ่ หน่ายในวิญญาณ แต่เพราะโทษของวิญญาณมีอยู่ ดังนัน้
สัตว์ทง้ั หลายจึงเบือ่ หน่ายในวิญญาณ ถ้าอุบายเครือ่ งสลัดออก
แห่งวิญญาณจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปได้
จากวิญญาณ แต่เพราะอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ
มีอยู่ ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปได้จากวิญญาณ.
ภิกษุทง้ั หลาย หากสัตว์ทง้ั หลาย ยังไม่รยู้ ง่ิ ซึง่ อัสสาทะ
โดยความเป็นอัสสาทะ ยังไม่ร้ยู ่งิ ซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ
และยังไม่รู้ย่ิงซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกโดยความเป็นอุบาย
เครือ่ งสลัดออก แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านีต้ ามความเป็นจริง
เพียงใด สัตว์ทั้งหลาย ก็ยังไม่เป็นผู้ออกไป ยังไม่พรากไป
ยังไม่หลุดพ้นไป ยังไม่มีใจอันหาขอบเขตมิได้ อยู่ในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลาย
เมือ่ ใด สัตว์ทงั้ หลาย รูย้ งิ่ ซึง่ อัสสาทะโดยความเป็นอัสสาทะ
รู้ยิ่งซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ รู้ยิ่งซึ่งอุบายเครื่องสลัดออก
โดยความเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕
เหล่านี้ตามความเป็นจริง เมื่อนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้
ออกไป เป็นผู้พรากไป หลุดพ้นไป มีใจอันหาขอบเขตมิได้
อยูใ่ นโลก พร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์.
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สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์

สมถะ วิปัสสนา

85

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สัญโญชน์และสัญโญชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ธ รรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง สั ญ โญชน์
เป็นอย่างไร และสัญโญชน์เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย รู ป เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สัญโญชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในรูป
ชื่อว่า สัญโญชน์.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย เวทนา เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สัญโญชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่า สัญโญชน์.
ภิกษุทั้งหลาย สั ญ ญา เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สัญโญชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่า สัญโญชน์.
ภิกษุทั้งหลาย สั ง ขาร เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สัญโญชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่า สัญโญชน์.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สั ญ โญชน์ ความกำ�หนั ด ด้ ว ยอำ�นาจความพอใจใน
วิญญาณ ชื่อว่า สัญโญชน์.
ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์เหล่านี้เรียกว่า ธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งสัญโญชน์ ฉันทราคะ นี้เรียกว่า สัญโญชน์.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดง สัญโญชนิยธรรม ด้วยอายตนะภายในหก
-บาลี สฬา. ส.ํ ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. และอายตนะภายนอกหก -บาลี สฬา. สํ.
๑๘/๑๓๕/๑๘๙.).
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สมถะ วิปัสสนา

ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๑)

86

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๓-๑๐๔/๒๐๐-๒๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์1 อยู่ ตัณหาย่อม
เจริ ญ เพราะตั ณ หาเป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี อุ ป าทาน เพราะ
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนประทีปน้�ำ มันพึงลุกอยู่
ได้เพราะอาศัยน้ำ�มันและไส้ บุรุษพึงเติมน้ำ�มันและเปลี่ยน
ไส้ใหม่อยู่ ตลอดเวลาทีค่ วรเติมควรเปลีย่ นทุกระยะๆ เมือ่
เป็นอย่างนีป้ ระทีปน้�ำ มัน ซึง่ มีอาหารอย่างนัน้ มีเชือ้ อย่างนัน้
ก็พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่ง
1. ธรรมอันเป็นทีต่ งั้ สัญโญชน์ หรือสัญโญชนิยธรรมนัน้ ได้แก่ รูป, เวทนา, สัญญา,
สังขาร, วิญญาณ (-บาลี ขนฺธ. ส.ํ  ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.) ; ตา, หู, จมูก, ลิน้ , กาย, ใจ
(-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙.) ; รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ, ธรรม
(-บาลี สฬา. ส.ํ  ๑๘/๑๓๕/๑๘๙.).  -ผูร้ วบรวม
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

สัญโญชน์อยู่ ตัณหาย่อมเจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรหนึึ่ง มีข้อความเหมือนสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ว่าทรง
เริ่มต้นสูตรด้วยคำ�อุปมาก่อน แล้วจึงกล่าวถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัวอุปไมย
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๔.).
(ในสูตรหนึ่ง แสดงข้อธรรมอย่างเดียวกันกับสูตรข้างบนนี้
ต่างกันแต่อุปมา โดยทรงอุปมาด้วยต้นไม้ยังอ่อนอยู่ มีผู้คอยพรวนดิน
รดน้ำ� ใส่ปุ๋ย จึงเจริญเติบโต -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๒.).
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ทุกข์ดบั เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๑)

87

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๒-๒๐๓.

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ในธรรม
ทั้ ง หลาย อั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง สั ญ โญชน์ อ ยู่ ตั ณ หาย่ อ มดั บ
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำ�มันพึงลุก
อยู่ได้เพราะอาศัยน้ำ�มันและไส้ บุรุษไม่พึงเติมน้ำ�มันและ
ไม่เปลีย่ นไส้ใหม่ ตลอดเวลาทีค่ วรเติมควรเปลีย่ นทุกระยะๆ
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ เพราะหมดอาหาร เพราะสิน้ เชือ้ เก่า ก็เป็น
ประทีปน้ำ�มันที่หมดเชื้อแล้วดับไป แม้ฉนั ใด ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้ง
แห่งสัญโญชน์อยู่ ตัณหาย่อมดับ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน เพราะมี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมี
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ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความ
ดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรหนึึ่ง มีข้อความเหมือนสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ว่าทรง
เริ่มต้นสูตรด้วยคำ�อุปมาก่อน แล้วจึงกล่าวถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัวอุปไมย
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๕.).
(ในสูตรหนึ่ง แสดงข้อธรรมอย่ า งเดี ย วกั น กั บ สู ต รข้ า งบนนี้
ต่างกันแต่อปุ มา โดยทรงอุปมาด้วยต้นไม้ยงั อ่อนอยู่ มีผตู้ ดั ทีโ่ คน ขุดเอา
รากออก ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ผ่าให้เป็นชิน้ ๆ ตากลม ตากแดด เอา
ไฟเผาจนเป็ น เขม่ า แล้ ว นำ � ไปโปรยลงในลม หรื อ ลอยในแม่ น้ำ �
-บาลี นิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๗/๒๑๔.).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒)

88

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๘/๒๑๖-๒๑๗.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทัง้ หลาย อันเป็นทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็หยัง่ ลง
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้
นี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มรี ากหยัง่ ลง
และแผ่ไปข้างๆ รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดโอชารสไปเบื้องบน
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้น มีอาหารอย่างนั้น มีเชื้อ
อย่างนัน้ พึงเป็นอยูต่ ลอดกาลนาน แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเป็น
ปัจจัยแห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน
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เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรหนึงึ่ มีขอ้ ความคล้ายสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ทที่ รงตรัส
ว่า วิญญารก็หยัง่ ลง แทนจะเป็นนามรูปก็หยัง่ ลง แล้วไล่เรียงข้อธรรมไป
ตามแนวของปฏิจจสมุปบาท -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๙/๒๒๐. ผูศ้ กึ ษา
พึงเทียบเคียงได้เอง ).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ทุกข์ดบั เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๒)

89

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๙/๒๑๘-๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้ ง หลายอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง สั ญ โญชน์ อ ยู่ นามรู ป ก็
ไม่หยัง่ ลง เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่ง
สฬายตนะ เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความ
ดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ
แห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับ
แห่ ง ตั ณ หา เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง ตั ณ หา จึ ง มี ค วามดั บ
แห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับ
แห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่
อย่างนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะมา ตัดต้นไม้นั้นที่
โคนต้นแล้ว ขุดลงไป ครัน้ ขุดลงไปแล้ว คุย้ เอารากใหญ่เล็ก
แม้เท่าก้านแฝกขึ้น บุรุษนั้นพึงทอนต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็ก
ท่อนใหญ่แล้วพึงผ่า ครั้นผ่าแล้วจักให้เป็นชิ้นๆ ครั้นจัก
ให้เป็นชิน้ ๆ แล้ว พึงผึง่ ลม ตากแดด ครัน้ ผึง่ ลม ตากแดดแล้ว
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พึ ง เอาไฟเผา ครั้ น เอาไฟเผาแล้ ว พึ ง ทำ � ให้ เ ป็ น เขม่ า
ครัน้ ทำ�ให้เป็นเขม่าแล้ว พึงโปรยทีล่ มแรงหรือลอยในแม่น�้ำ
มีกระแสอันเชี่ยว ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้น ถูกตัด
เอารากขึ้นแล้ว ถูกทำ�ให้เป็นดังตาลยอดด้วน ถึงความไม่มี
ไม่เกิดอีกต่อไป แม้ฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็ไม่หยั่งลง
ฉันนัน้ เหมือนกัน เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับ
แห่งสฬายตนะ เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับ
แห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่ง
เวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง อุ ป าทาน จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง ภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะ
มีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกอง
ทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรหนึงึ่ มีขอ้ ความคล้ายสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ทที่ รงตรัส
ว่า วิญญาณก็ไม่หยั่งลง แทนจะเป็นนามรูปก็ไม่หยั่งลง แล้วไล่เรียงข้อ
ธรรมไปตามแนวของปฏิจจสมุปบาท -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๐/๒๒๒.
ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้เอง).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

90

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒-๒๐๓/๓๐๙.

ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็น
อย่างไร อุปาทานเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูป เป็นธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในรูป ชือ่ ว่า อุปาทาน.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย เวทนา เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่า อุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย สั ญ ญา เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่า อุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย สั ง ขาร เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่า อุปาทาน.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง
แห่งอุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจใน
วิญญาณ ชื่อว่า อุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์เหล่านี้เรียกว่า ธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งอุปาทาน ฉันทราคะนี้เรียกว่า อุปาทาน.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดง อุปาทานิยธรรม ด้วยอายตนะภายในหก
-บาลี สฬา. ส.ํ ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอายตนะภายนอกหก -บาลี สฬา. ส.ํ
๑๘/๑๓๖/๑๙๐).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

อุปาทานกับอุปาทานขันธ์
มิใช่อันเดียวกัน

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

91
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑-๑๐๒/๑๒๑.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ อุ ป าทานกั บ อุ ป าทานขั น ธ์ ๕ นั้ น
อย่างเดียวกันหรือ หรือว่าอุปาทานเป็นอื่นไปจากอุปาทานขันธ์ ๕.

ภิ ก ษุ อุ ป าทานกั บ อุ ป าทานขั น ธ์  ๕ นั้ น ไม่ ใ ช่
อย่างเดียวกัน แต่อุปาทานนั้นก็ไม่ได้มีในอื่นนอกไปจาก
อุปาทานขันธ์ ๕ ภิกษุ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ
(ฉันทราคะ) ในอุปาทานขันธ์ ๕ นั่นแล เป็นตัวอุปาทานใน
อุปาทานขันธ์ ๕ นั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

รากเง่าแห่งอุปาทานขันธ์

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

92

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ อุ ป าทานขั น ธ์ คื อ รู ปู ป าทานขั น ธ์
เวทนูปาทานขันธ์ สัญญูปาทานขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทานขันธ์ มี ๕ ประการเท่านี้หรือหนอแล.

ภิกษุ อุปาทานขันธ์ มี ๕ ประการเท่านี้ คือ
รูปูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ รูป)
เวทนูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ เวทนา)
สัญญูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ สัญญา)
สังขารูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ สังขาร)
วิญญาณูปาทานขันธ์ (ขันธ์อนั เป็นทีต่ ง้ั แห่งความยึดมัน่ คือ วิญญาณ).
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ก็อปุ าทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีอะไรเป็นมูล.

ภิกษุ อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีฉนั ทะ (ความพอใจ)
เป็นมูล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

93

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๘-๖๐/๙๕-๙๖.

ภิกษุทง้ั หลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕
เธอทัง้ หลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า รูปขันธ์.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า เวทนาขันธ์.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า สัญญาขันธ์.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
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ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า สังขารขันธ์.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย
แก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คือรูป.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เวทนาอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ทั้ ง ที่
เป็นอดี ต อนาคต หรือ ปัจจุบันก็ตาม เป็น ภายในหรือ
ภายนอกก็ ต าม หยาบหรื อ ละเอี ย ดก็ ต าม เลวหรื อ
ประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับ
ด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์
คือเวทนา.
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ภิกษุทั้งหลาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ ต ามหยาบหรื อ ละเอี ย ดก็ ต าม เลวหรื อ ประณี ต ก็ ต าม
อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย
แก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คือสัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย
แก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คือสังขาร.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ ต ามหยาบหรื อ ละเอี ย ดก็ ต าม เลวหรื อ ประณี ต ก็ ต าม
อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย
แก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕.
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สมถะ วิปัสสนา

ทุกข์เกิด เพราะเห็นอุปาทานิยธรรม
โดยความเป็นอัสสาทะ

94

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๒/๑๙๖-๑๙๗.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทานอยู่ ตัณหาย่อมเจริญ
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ซง่ึ ลุกโพลง
ขึน้ ได้ ด้วยไม้สบิ เล่มเกวียนบ้าง ยีส่ บิ เล่มเกวียนบ้าง สามสิบ
เล่มเกวียนบ้าง สี่สิบเล่มเกวียนบ้าง บุรุษพึงใส่หญ้าแห้ง
ใส่โคมัยแห้ง และใส่ไม้แห้ง ลงในไฟกองนั้นตลอดเวลาที่
ควรเติมอยู่เป็นระยะๆ ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ ไฟกองใหญ่นั้น
มีอาหารอย่างนัน้ มีเชือ้ อย่างนัน้ พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน
แม้ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ ตัณหาย่อมเจริญ
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ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอปุ าทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรหนึง่ แสดงข้อธรรมข้อเดียวกันกับสูตรข้างบนนี้ ต่างกัน
แต่อุปมา แทนที่จะอุปมาด้วยไฟกองใหญ่มีเชื้อเพลิงมาก ดังในสูตรข้าง
บนนี้ แต่ ท รงอุ ป มาด้ ว ยต้ น ไม้ ใ หญ่ มี ร ากมั่ น คง -บาลี นิทาน. สํ.
๑๖/๑๐๕/๒๐๖.).
(ในสูตรหนึง่ มีใจความเหมือนสูตรข้างบนนีท้ กุ ประการ ผิดกัน
แต่ว่าทรงเริ่มต้นสูตรด้วยคำ�อุปมา แล้วจึงกล่าวถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัว
อุปไมย -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/ ๑๐๖/๒๑๐.).
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ทุกข์ดับ เพราะเห็นอุปาทานิยธรรม
โดยความเป็นอาทีนวะ

95

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๒-๑๐๓/๑๙๘-๑๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ใน
ธรรมทัง้ หลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ ตัณหาย่อมดับ
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะ
มีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความ
ดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาติน่นั แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ซง่ึ ลุกโพลง
ขึน้ ได้ ด้วยไม้สบิ เล่มเกวียนบ้าง ยีส่ บิ เล่มเกวียนบ้าง สามสิบ
เล่มเกวียนบ้าง สี่สิบเล่มเกวียนบ้าง บุรุษไม่ใส่หญ้าแห้ง
ไม่ใส่โคมัยแห้ง และไม่ใส่ไม้แห้งลงในไฟกองนัน้ ตลอดเวลา
ที่ควรเติมอยู่เป็นระยะๆ ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเป็นอย่างนี้
ไฟกองใหญ่นนั้ เมือ่ ไม่มอี าหาร เพราะสิน้ เชือ้ เก่า และเพราะ
ไม่เติมเชื้อใหม่ ก็เป็นไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไป แม้ฉันใด.
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม
ทั้ ง หลายอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง อุ ป าทานอยู่ ตั ณ หาย่ อ มดั บ
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความ
ดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความ
ดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินน่ั แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรหนึง่ แสดงข้อธรรมข้อเดียวกันกับสูตรข้างบนนี้ ต่างกัน
แต่อปุ มา แทนทีจ่ ะอุปมาด้วยไฟกองใหญ่หมดเชือ้ ดังในสูตรข้างบนนี้ แต่
ทรงอุ ป มาด้ ว ยต้ น ไม้ ใ หญ่ ที่ ถู ก ทำ � ลายหมดสิ้ น -บาลี นิ ท าน. สํ .
๑๖/๑๐๖/๒๐๘.).
(ในสูตรหนึง่ มีใจความเหมือนสูตรข้างบนนีท้ กุ ประการ ผิดกัน
แต่ว่าทรงเริ่มข้อความด้วยคำ�อุปมาก่อน แล้วจึงกล่าวถึงข้อธรรมซึ่งเป็น
ตัวอุปไมย -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๑.).
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เพลินในขันธ์ ๕ เท่ากับเพลินในทุกข์

ไม่เพลินในขันธ์ ๕ เท่ากับพ้นไปจากทุกข์

สมถะ วิปัสสนา

96

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๙/๖๔.

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดเพลิดเพลินในรูป ผู้น้ันชื่อว่า
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั ไม่พน้ ไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ผูใ้ ดเพลิดเพลินในเวทนา ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั ไม่พน้ ไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ผูใ้ ดเพลิดเพลินในสัญญา ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั ไม่พน้ ไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ผูใ้ ดเพลิดเพลินในสังขาร ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั ไม่พน้ ไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ผูใ้ ดเพลิดเพลินในวิญญาณ ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั ไม่พน้ ไปจากทุกข์.
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ภิกษุทง้ั หลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในรูป ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินในทุกข์ ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั พ้นไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในเวทนา ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินในทุกข์ ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั พ้นไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในสัญญา ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินในทุกข์ ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั พ้นไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในสังขาร ผูน้ น้ั ชือ่ ว่า
ไม่เพลิดเพลินในทุกข์ ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า
ผูน้ น้ั พ้นไปจากทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในวิญญาณ ผูน้ นั้
ชือ่ ว่าไม่เพลิดเพลินทุกข์ ผูใ้ ดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าว
ว่า ผู้นั้นพ้นไปจากทุกข์.
(ในสูตรอื่น ได้ตรัสถึงในกรณีแห่งอายตนะภายในหก -บาลี
สฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙. ได้ตรัสถึงอายตนะภายนอกหก -บาลี สฬา. สํ.
๑๘/๑๖/๒๐. ซึ่งมีข้อความเหมือนกันกับในกรณีแห่งขันธ์ ๕ ข้างบนนี้
ทุกประการ ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้เอง).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ต้องละฉันทราคะในขันธ์ ๕

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

97

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๑๗-๒๑๙/๓๓๗-๓๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย ก็อะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง รูปเป็น
สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ที่ ย ง เวทนาเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ที่ ย ง สั ญ ญาเป็ น สิ่ ง ที่
ไม่เที่ยง สังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง วิญญาณเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ใดทีไ่ ม่เทีย่ ง เธอทัง้ หลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นแหละ.
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทราคะในสิง่ นัน้ เสีย ก็อะไรเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ รูปเป็น
สิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ เวทนาเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ สัญญาเป็นสิง่ ทีเ่ ป็น
ทุกข์ สังขารเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ใดทีเ่ ป็นทุกข์ เธอทัง้ หลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นแหละ.
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้ หลายพึงละ
ฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา รูป
เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เวทนาเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา สัญญา
เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตา สังขารเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตา วิญญาณ
เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เป็นอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละ.
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วิญญาณไม่เที่ยง

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

98

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๘๕-๘๗/๑๒๔-๑๒๗.

ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณเกิดขึน้ เพราะอาศัยส่วนสอง
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสอง เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย จักษุวญ
ิ ญาณเกิดขึน้ เพราะอาศัยจักษุ
และรูป จักษุไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็น
อย่างอืน่ รูปไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็น
อย่างอื่น ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ จักษุวญ
ิ ญาณ
ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ แม้
เหตุ ปั จ จั ย เพื่ อ ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง จั ก ษุ วิ ญ ญาณก็ ไ ม่ เ ที่ ย ง
มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ ภิกษุทงั้ หลาย
ก็จักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยง
จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แลเรียกว่า จักษุสัมผัส
ถึงจักษุสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอืน่ แม้เหตุปจั จัยเพือ่ ความเกิดขึน้ แห่งจักษุสมั ผัส
ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
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สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย ก็จกั ษุสมั ผัสทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรูส้ กึ
อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อมจำ�ได้
หมายรู้ แม้ ธ รรมเหล่านี้ก็ห วั่นไหวและอาพาธ ไม่เที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น.
(ในกรณีแห่งโสตวิญญาณก็ด,ี ฆานวิญญาณก็ด,ี ชิวหาวิญญาณ
ก็ดี, กายวิญญาณก็ดี, ก็มีนัยอย่างเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัยใจ
และธรรม ใจไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็น
อย่างอืน่ ธรรมทัง้ หลายก็ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
มโนวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณ
ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ภิกษุทงั้ หลาย มโนวิญญาณทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรม ๓ ประการนี้แลเรียกว่า มโนสัมผัส
แม้มโนสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัส
ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงแต่ไหน.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรูส้ กึ
อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อมจำ�ได้
หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ลักษณะความเป็นอนัตตา

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

99

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒-๘๔/๑๒๗-๑๒๙.

ภิกษุทงั้ หลาย รูปเป็นอนัตตา ก็หากว่ารูปนีจ้ กั เป็น
อัตตาแล้วไซร้ รูปก็คงไม่เป็นไปเพือ่ อาพาธ ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้
ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด
อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะเหตุทร่ี ปู เป็นอนัตตา ดังนัน้
รูปจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนา
ในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่าง
นั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา ก็หากเวทนานี้
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ เวทนาก็คงไม่เป็นไปเพือ่ อาพาธ ทัง้ สัตว์
ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา
จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะเหตุที่
เวทนาเป็นอนัตตา ดังนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และ
สัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา
จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา ก็หากสัญญานี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ สั ญ ญาก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
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ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เหตุทสี่ ญ
ั ญาเป็นอนัตตา ดังนัน้ สัญญาจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารเป็นอนัตตา ก็หากสังขารนี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ สั ง ขารก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขาร
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เหตุทสี่ งั ขารเป็นอนัตตา ดังนัน้ สังขารจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขาร
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณเป็นอนัตตา ก็หากวิญญาณ
นี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ
ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอ
วิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึงเป็น
ไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาใน
วิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็น
อย่างนัน้ เลย.
242

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ
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ขันธ์ ๕ ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

100

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘-๓๐/๔๒,๔๕-๔๗.

ภิกษุท้ังหลาย รู ป ไม่ เ ที่ย ง แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป
เกิดขึน้ ก็ไม่เทีย่ ง รูปทีเ่ กิดจากสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง จะเป็นของเทีย่ ง
ได้อย่างไร.
เวทนาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้น
ก็ไม่เที่ยง เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้
อย่างไร.
สัญญาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้น
ก็ไม่เที่ยง สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเทีย่ งได้
อย่างไร.
สังขารไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้น
ก็ไม่เที่ยง สังขารที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเทีย่ งได้
อย่างไร.
วิญญาณไม่เทีย่ ง แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้
ก็ไม่เที่ยง วิญญาณที่เกิดจากสิ่งไม่เที่ยง จะเป็นของเทีย่ งได้
อย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป
เกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้
อย่างไร.
เวทนาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้น
ก็เป็นทุกข์ เวทนาทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
สัญญาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้น
ก็เป็นทุกข์ สัญญาทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
สังขารเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้น
ก็เป็นทุกข์ สังขารทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
วิญญาณเป็นทุกข์ แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้
ก็เป็นทุกข์ วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้
อย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูปเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้รปู
เกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา จะเป็น
อัตตาได้อย่างไร.
เวทนาเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้เวทนาเกิดขึน้
ก็เป็นอนัตตา เวทนาทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตา จะเป็นอัตตา
ได้อย่างไร.
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สัญญาเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้สญ
ั ญาเกิดขึน้
ก็เป็นอนัตตา สัญญาทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตา จะเป็นอัตตา
ได้อย่างไร.
สังขารเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้สงั ขารเกิดขึน้
ก็เป็นอนัตตา สังขารทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตา จะเป็นอัตตา
ได้อย่างไร.
วิญญาณเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณ
เกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา  สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
ข้อนีอ้ ริยสาวก พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี.้
เวทนาไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
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สัญญาไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
สังขารไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
วิ ญ ญาณไม่ เ ที่ ย ง สิ่ ง ใดไม่ เ ที่ ย ง สิ่ ง นั้ น เป็ น ทุ ก ข์
สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้น
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริย
สาวก พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี.้
อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมเบือ่ หน่าย
แม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ใน
วิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลาย
กำ�หนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้
ว่าหลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่
ต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเป็นความเกิดขึน้ แห่งรูป อะไร
เป็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดขึ้นแห่ง
สั ญ ญา อะไรเป็ น ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง สั ง ขาร อะไรเป็ น
ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ ม
เพลิ ด เพลิ น ย่ อ มพร่ำ � ถึ ง ย่ อ มดื่ ม ด่ำ � อยู่ ก็ บุ ค คลย่ อ ม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมดื่มด่ำ�อยู่ ซึ่งอะไร.
เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่�ำ ถึง ย่อมดืม่ ด่�ำ อยูซ่ งึ่ รูป
เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งรูป ความยินดีก็เกิดขึ้น
ความยิ น ดี ใ ดในรู ป ความยิ น ดี นั้ น เป็ น อุ ป าทาน เพราะ
อุปาทานของเขานัน้ เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึน้
พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี.้
เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมดื่มด่ำ�อยู่ซึ่ง
เวทนา เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งเวทนา ความ
ยินดีก็เกิดขึ้น ความยินดีใดในเวทนา ความยินดีน้ันเป็น
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อุปาทาน … ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี.้
เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมดื่มด่ำ�อยู่ซึ่ง
สัญญา เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งสัญญา ความ
ยินดีก็เกิดขึ้น ความยินดีใดในสัญญา ความยินดีนั้นเป็น
อุปาทาน … ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี.้
เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมดื่มด่ำ�อยู่ซึ่ง
สังขาร เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งสังขาร ความ
ยินดีก็เกิดขึ้น ความยินดีใดในสังขาร ความยินดีนั้นเป็น
อุปาทาน … ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี.้
เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมดื่มด่ำ�อยู่ซึ่ง
วิญญาณ เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งวิญญาณ
ความยินดีย่อมเกิดขึ้น ความยินดีใดในวิญญาณ ความยินดี
นัน้ เป็นอุปาทาน … ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้
ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี.้
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความเกิดแห่งรูป ความเกิด
ขึน้ แห่งเวทนา ความเกิดขึน้ แห่งสัญญา ความเกิดขึน้ แห่ง
สังขาร และความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ.
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเป็นความดับแห่งรูป อะไรเป็น
ความดับแห่งเวทนา อะไรเป็นความดับแห่งสัญญา อะไร
เป็นความดับแห่งสังขาร อะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณ.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี น้ี ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำ�อยู่ ก็บุคคลย่อม
ไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งอะไร.
เขาย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ ถึง ย่อมไม่ดม่ื ด่�ำ อยู่
ซึ่งรูป เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งรูป
ความยินดีในรูปย่อมดับไป เพราะความยินดีของเขานัน้ ดับไป
อุปาทานจึงดับ เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความ
ดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
เขาย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ ถึง ย่อมไม่ดมื่ ด่�ำ
อยูซ่ งึ่ เวทนา เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่ดมื่ ด่�ำ อยูซ่ งึ่
เวทนา ความยินดีในเวทนาย่อมดับไป เพราะความยินดีของ
เขานั้นดับไป อุปาทานจึงดับ … ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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เขาย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ ถึง ย่อมไม่ดมื่ ด่�ำ
อยู่ซึ่งสัญญา เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่ดื่มด่ำ�อยู่
ซึ่งสัญญา ความยินดีในสัญญาย่อมดับไป เพราะความยินดี
ของเขานัน้ ดับไป อุปาทานจึงดับ … ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
เขาย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ ถึง ย่อมไม่ดมื่ ด่�ำ
อยู่ซึ่งสังขาร เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่ดื่มด่ำ�อยู่
ซึ่งสังขาร ความยินดีในสังขารย่อมดับไป เพราะความยินดี
ของเขานัน้ ดับไป อุปาทานจึงดับ … ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ ถึง ย่อมไม่ดมื่ ด่�ำ อยู่
ซึง่ วิญญาณ เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่ดมื่ ด่�ำ อยูซ่ งึ่
วิญญาณ ความยินดีในวิญญาณย่อมดับไป เพราะความยินดี
ของเขานัน้ ดับไป อุปาทานจึงดับ … ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ป็นความดับแห่งรูป ความดับแห่ง
เวทนา ความดับแห่งสัญญา ความดับแห่งสังขาร ความดับ
แห่งวิญญาณ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ขันธ์ ๕ คือ มาร (นัยที่ ๑)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

102

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๙/๓๗๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า มาร มาร ดังนี้ ก็มารเป็น
อย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ รูปเป็นมาร เวทนาเป็นมาร สัญญาเป็นมาร
สังขารเป็นมาร วิญญาณเป็นมาร
ราธะ อริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ แล้ ว เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้
ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนา ย่อม
เบื่อหน่ายทั้งในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขาร ย่อม
เบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด
เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น ครั้นหลุดพ้นแล้ว ย่อม
มีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่
ต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ขันธ์ ๕ คือ มาร (นัยที่ ๒)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

103

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๑/๓๖๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า มาร มาร ดังนี้ ด้วยเหตุเพียง
เท่าไร จึงถูกเรียกว่ามาร พระเจ้าข้า.

ราธะ เมื่ อ รู ป มี อ ยู่ มารจึ ง มี ผู้ ทำ�ให้ ต ายจึ ง มี
ผู้ตายจึงมี ราธะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงพิจารณา
เห็นรูปว่า เป็นมาร เป็นผู้ทำ�ให้ตาย เป็นผู้ตาย เป็นโรค
เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความยากลำ�บาก เป็นเหตุเกิดแห่ง
ความยากลำ�บาก บุคคลเหล่าใดพิจารณาเห็นรูปนั้นอย่างนี้
บุคคลเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมเห็นชอบ เมื่อเวทนามีอยู่ …
เมื่อสัญญามีอยู่ … เมื่อสังขารมีอยู่ … เมื่อวิญญาณมีอยู่
มารจึงมี ผู้ทำ�ให้ตายจึงมี ผู้ตายจึงมี ราธะ เพราะเหตุนั้น
แหละ เธอจงพิจารณาเห็นวิญญาณว่า เป็นมาร เป็นผู้ทำ�
ให้ตาย เป็นผู้ตาย เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความ
ยากลำ�บาก เป็นเหตุเกิดแห่งความยากบำ�ลาก บุคคลเหล่าใด
พิ จ ารณาเห็ น วิ ญ ญาณนั้ น อย่ า งนี้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น ชื่ อ ว่ า
ย่อมเห็นชอบ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ความเห็นชอบมีประโยชน์อย่างไร
พระเจ้าข้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ราธะ ความเห็นชอบมีประโยชน์ให้เบื่อหน่าย.
ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์ให้คลายกำ�หนัด.
ก็ความคลายกำ�หนัดเล่ามีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า

ราธะ ความคลายกำ�หนัดมีประโยชน์ให้หลุดพ้น.
ความหลุดพ้นเล่า มีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ ความหลุดพ้นมีประโยชน์เพื่อนิพพาน.
นิพพานเล่ามีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ เธอถามเลยปัญหาไปเสียแล้ว เธอไม่อาจ
เพื่ อ ถื อ เอาที่ สุ ด ของปั ญ หาได้ ราธะ อั น พรหมจรรย์ ที่
ประพฤติกันอยู่นี้ หยั่งลงสู่นิพพาน มีนิพพานเป็นที่สุด.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

รอบรู้ซึ่งสักกายะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

104

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๓-๑๙๔/๒๘๔-๒๘๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสักกายะ สักกายสมุทัย
สักกายนิโรธ และสักกายนิโรธคามินปี ฏิปทา แก่เธอทัง้ หลาย
เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายะเป็นอย่างไร.
สักกายะนั้น ควรจะกล่าวว่าคือ อุปาทานขันธ์ ๕
อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร อุปาทานขันธ์ ๕ นั้น ได้แก่
อุปาทานขันธ์คอื รูป (รูปปู าทานขันธ์) อุปาทานขันธ์คอื เวทนา
(เวทนูปาทานขันธ์) อุปาทานขันธ์คือสัญญา (สัญญูปาทานขันธ์)
อุปาทานขันธ์คือสังขาร (สังขารูปาทานขันธ์) อุปาทานขันธ์
คือวิญญาณ (วิญญาณูปาทานขันธ์) ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า
สักกายะ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายสมุทัยเป็นอย่างไร.
สักกายสมุทยั นัน้ คือ ตัณหาอันนำ�ให้เกิดในภพใหม่
ประกอบด้วยความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความเพลินทำ�ให้
เพลินอย่างยิง่ ในอารมณ์นน้ั ๆ กล่าวคือ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า สักกายสมุทยั .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธเป็นอย่างไร.
สักกายนิโรธ คือ ความจางคลายดับไปโดยไม่
เหลือ ความสละทิง้ ความสละคืน ความหลุดพ้น ความไม่
อาลัยซึง่ ตัณหานัน้ ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่า สักกายนิโรธ.
ภิกษุท้ังหลาย ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา เป็น
อย่างไร.
สักกายนิโรธคามินปี ฏิปทา คือ อริยมรรคประกอบ
ด้ ว ยองค์ ๘ นี้ กล่ า วคื อ สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป ปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สั ม มาสติ และสั ม มาสมาธิ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ เ รี ย กว่ า
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

105

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๕-๒๒๖/๓๕๖-๓๕๗.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ อะไรมี อ ยู่ เพราะอาศั ย อะไร
เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ รูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึด
มั่นรูป จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ
เมื่อเวทนามีอยู่ … เมื่อสัญญามีอยู่ … เมื่อสังขาร
มีอยู่ ... เมือ่ วิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมัน่
วิญญาณ จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้ เป็น
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น สักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้น
บ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้ เป็น
อย่างไร เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเที่ยงหรือ
ไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น สักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้น
บ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นรู ป ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นเวทนา
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่
ต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
(ในสูตรหนึ่ง ได้ตรัสถึงเหตุเกิดของอัตตานุทิฏฐิ ก็มีลักษณะ
อย่างเดียวกัน -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๖/๓๕๘.).
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พุทธวจน - หมวดธรรม

สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

106

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๓/๒๕๘.

ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้นเบื้อง
ปลายไม่ได้ เมือ่ เหล่าสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้น ย่อมไม่ปรากฏ.
ภิกษุทงั้ หลาย สุนขั ทีเ่ ขาผูกไว้ดว้ ยเชือก ถูกล่ามไว้ที่
หลักหรือเสาอันมัน่ คง ถ้าแม้มนั เดิน มันก็ยอ่ มเดินใกล้หลัก
หรือเสานั้นเอง ถ้าแม้มันยืน มันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสา
นัน้ เอง ถ้าแม้มนั นัง่ มันก็ยอ่ มนัง่ ใกล้หลักหรือเสานัน้ เอง ถ้าแม้
มันนอน มันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั้นเอง แม้ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
ย่อมตามเห็นรูปว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา นัน่ เป็นตัวตนของเรา
ย่อมตามเห็นเวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณว่า
นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ปุถชุ นนัน้ ถ้าแม้เดิน เขาก็ยอ่ มเดินใกล้อปุ าทานขันธ์์ ๕
เหล่านี้นั้นเอง ถ้าแม้ยืน เขาก็ย่อมยืนใกล้อุปาทานขันธ์ ๕
เหล่านี้นั้นเอง ถ้าแม้นั่ง เขาก็ย่อมนั่งใกล้อุปาทานขันธ์์ ๕
เหล่านีน้ นั้ เอง ถ้าแม้นอน เขาย่อมนอนใกล้อปุ าทานขันธ์ ๕
เหล่านีน้ น้ั เอง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะเหตุ นั้ น แล เธอทั้ ง หลาย
พึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนี้เศร้าหมองแล้ว
ด้วยราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

107

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๘๔-๒๘๕/๒๙๐.

มาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรษุ ตาบอดมาแต่ก�ำ เนิด
เขาไม่ได้เห็นรูปดำ�และขาว ไม่ได้เห็นรูปสีเขียว ไม่ได้เห็น
รูปสีเหลือง ไม่ได้เห็นรูปสีแดง ไม่ได้เห็นรูปสีชมพู ไม่ได้
เห็นที่อันเสมอและขรุขระ ไม่ได้เห็นดวงดาว ไม่ได้เห็นดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ แต่เขาได้ฟังต่อคนที่มีจักษุซึ่งกล่าว
อยู่ว่า ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวผ่องงามไม่มีมลทิน สะอาดหนอ
บุ รุ ษ ตาบอดแต่ กำ � เนิ ด นั้ น พึ ง เที่ ย วแสวงหาผ้ า ขาวผ่ อ ง
มีบรุ ษุ คนหนึง่ เอาผ้าเนือ้ เลวเปือ้ นเขม่ามาลวงเขานัน้ ว่า บุรษุ
ผู้เจริญ ผ้าของท่านผืนนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาด
เขารับผ้านัน้ มาห่ม มิตรอำ�มาตย์ญาติสาโลหิตของเขาตัง้ แพทย์
ผู้ชำ�นาญการผ่าตัดให้รักษา แพทย์ผู้ชำ�นาญการผ่าตัดนั้น
ทำ�ยาถอนให้อาเจียน ยาถ่ายให้ลง ยาหยอด ยาป้าย และ
ยานัตถุ์ เขาอาศัยยานั้นแล้วเห็นได้ ชำ�ระตาให้ใสได้ เขา
ย่อมละความพอใจและความยินดีในผ้าเนื้อเลวเปื้อนเขม่า
โน้นได้ พร้อมกับตาเห็น เขาพึงเบียดเบียนบุรษุ ทีล่ วงตนนัน้
โดยความเป็นศัตรู โดยความเป็นข้าศึก อนึ่ง เขาพึงสำ�คัญ
บุรุษที่ลวงตนนั้นว่าควรปลงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่า บุรุษ
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ผู้เจริญ เราถูกบุรุษผู้นี้ เอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนเขม่ามาลวงให้
หลงว่า บุรุษผู้เจริญ ผ้าของท่านนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทิน
สะอาดดังนี้ มานานหนอ ฉันใด.
มาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าแสดงธรรม
แก่ท่านว่า ความไม่มีโรคนั้นคือข้อนี้ นิพพานนั้นคือข้อนี้
ท่านนัน้ พึงรู้ ความไม่มโี รค พึงเห็นนิพพานได้ ก็ตอ่ เมือ่ ท่าน
ละฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ ๕ ได้ พร้อมกับความเกิดขึ้น
แห่งจักษุ อนึ่ง ท่านพึงมีความดำ�ริอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ
เราถูกจิตนี้ล่อลวงให้หลงมานานแล้วหนอ เราเมื่อจะยึดมั่น
ก็ยดึ มัน่ แล้วแต่ในรูป ยึดมัน่ แล้วแต่ในเวทนา ยึดมัน่ แล้วแต่
สัญญา ยึดมั่นแล้วแต่ในสังขาร ยึดมั่นแล้วแต่ในวิญญาณ
เพราะความยึดมัน่ (อุปาทาน) เป็นปัจจัยภพจึงมีแก่เรา เพราะ
ภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น
ครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๑)

108

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๘-๕๓๙/๑๖๙๔-๑๖๙๕.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ที่ ก ล่ า วกั น ว่ า อวิ ช ชา อวิ ช ชา ดั ง นี้
ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไร และด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว
ซึ่งอวิชชา พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ความไม่รู้อันใด เป็นความไม่รู้ในทุกข์ เป็น
ความไม่รใู้ นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นความไม่รใู้ นความดับแห่ง
ทุกข์ และเป็นความไม่รู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์
ภิกษุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง
อวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.
ภิกษุ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอพึงทำ�ความ
เพี ย รเพื่ อ ให้ รู้ ต ามเป็ น จริ ง ว่ า นี้ ทุ ก ข์ นี้ เ หตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์
นี้ ค วามดั บ แห่ ง ทุ ก ข์ นี้ ห นทางให้ ถึ ง ความดั บ แห่ ง ทุ ก ข์
ดังนี้เถิด.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ทีก่ ล่าวกันว่า วิชชา วิชชา ดังนี้ ก็วชิ ชานัน้
เป็นอย่างไร และด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชชา
พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ความรู้อันใด เป็นความรู้ในทุกข์ เป็นความรู้
ในเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นความรูใ้ นความดับแห่งทุกข์ และเป็น
ความรู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์
ภิ ก ษุ นี้ เ รี ย กว่ า วิ ช ชา และบุ ค คลเป็ น ผู้ ถึ ง แล้ ว
ซึ่งวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.
ภิกษุ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอพึงทำ�ความ
เพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์
นีค้ วามดับแห่งทุกข์ นีห้ นทางให้ถงึ ความดับแห่งทุกข์ ดังนีเ้ ถิด.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๒)

109

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๙/๓๒๐.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ที่ ก ล่ า วกั น ว่ า อวิ ช ชา อวิ ช ชา ดั ง นี้
ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไร และด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว
ซึ่งอวิชชา พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ตาม
ความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า รูปมี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมไม่ร้ชู ัดตามความเป็นจริงซึ่ง
รูปอันมีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเสือ่ มไปเป็น
ธรรมดา ย่อมไม่รชู้ ดั ตามความเป็นจริงซึง่ รูปอันมีความเกิดขึน้
และความเสือ่ มไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเกิดขึน้ และความ
เสือ่ มไปเป็นธรรมดา ย่อมไม่รชู้ ดั ตามความเป็นจริงซึง่ เวทนา
... ซึง่ สัญญา ... ซึง่ สังขาร ... ซึง่ วิญญาณอันมีความเกิดขึน้ เป็น
ธรรมดาว่า วิญญาณมีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา ย่อมไม่รชู้ ดั
ตามความเป็นจริงซึง่ วิญญาณอันมีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา
ว่า วิญญาณมีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา ย่อมไม่รชู้ ดั ตามความ
เป็นจริงซึง่ วิญญาณ อันมีความเกิดขึน้ และความเสือ่ มไปเป็น
ธรรมดาว่า วิญญาณมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา.
ภิกษุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง
อวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ทีก่ ล่าวกันว่า วิชชา วิชชา ดังนี้ ก็วชิ ชานัน้
เป็นอย่างไร และด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชชา
พระเจ้าข้า.

ภิกษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัด
ตามความเป็นจริงซึ่งรูป อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า
รูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง
ซึ่งรูป อันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเสื่อม
ไปเป็นธรรมดาย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริงซึง่ รูป อันมีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเกิด
ขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็น
จริงซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา ... ซึ่งสังขาร ... ซึ่งวิญญาณ
อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณ อันมี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริงซึง่ วิญญาณ อันมีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง
วิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๓)

110

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๘/๓๐๐-๓๐๑.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ที่ ก ล่ า วกั น ว่ า อวิ ช ชา อวิ ช ชา ดั ง นี้
ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไร และด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว
ซึ่งอวิชชา พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับในกรณีนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ รูป
ไม่รชู้ ดั ซึง่ เหตุเกิดแห่งรูป ไม่รชู้ ดั ซึง่ ความดับแห่งรูป ไม่รชู้ ดั
ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา …
ไม่รู้ชัดซึ่งสัญญา … ไม่รู้ชัดซึ่งสังขาร … ไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณ
ไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณ ไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่ง
วิญญาณ ไม่รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ.
ภิกษุ นี้เราเรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้ว
ซึ่งอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ทีก่ ล่าวกันว่า วิชชา วิชชา ดังนี้ ก็วชิ ชานัน้
เป็นอย่างไร และด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชชา
พระเจ้าข้า.

ภิกษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัด
ซึ่งรูป รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูป รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูป รู้ชัด
ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป ย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนา …
ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญา … ย่อมรู้ชัดซึ่งสังขาร … ย่อมรู้ชัดซึ่ง
วิญญาณ รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณ รู้ชัดซึ่งความดับแห่ง
วิญญาณ รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ.
ภิกษุ นีเ้ ราเรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผูถ้ งึ แล้วซึง่
วิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.
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ข้อแนะนำ� ในการ

ปรารภความเพียร

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ความเพียร
สามารถท�ำได้ในทุกอิริยาบถ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

111
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๗/๑๑.

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุก�ำ ลังเดินอยู่ ถ้าแม้กามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุก็ไม่รับเอา
วิตกนั้นไว้ สละทิ้งไป ทำ�ให้บรรเทา ทำ�ให้สิ้นสุดลงไปจน
ไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังเดินอยู่ เราก็เรียกว่า
เป็นผูม้ คี วามเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแล้ว
มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เนืองนิตย์.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุกำ�ลังยืนอยู่ ถ้าแม้กามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุก็ไม่รับเอา
วิตกนั้นไว้ สละทิ้งไป ทำ�ให้บรรเทา ทำ�ให้สิ้นสุดลงไปจน
ไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังยืนอยู่ เราก็เรียกว่า
เป็นผูม้ คี วามเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแล้ว
มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เนืองนิตย์.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุกำ�ลังนั่งอยู่ ถ้าแม้กามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุก็ไม่รับเอา
วิตกนั้นไว้ สละทิ้งไป ทำ�ให้บรรเทา ทำ�ให้สิ้นสุดลงไปจน
ไม่มเี หลือ ภิกษุทเี่ ป็นเช่นนี้ แม้ก�ำ ลังนัง่ อยู่ เราก็เรียกว่า เป็น
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ผูม้ คี วามเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแล้วมีตน
ส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เนืองนิตย์.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุกำ�ลังนอนตื่ น อยู่ ถ้าแม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุ
ก็ไม่รับเอาวิตกนั้นไว้ สละทิ้งไป ทำ�ให้บรรเทา ทำ�ให้สิ้นสุด
ลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังนอนตื่นอยู่
เราก็เรียกว่า เป็นผู้มีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียร
อันปรารภแล้ว มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เนืองนิตย์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ลักษณะของผู้เกียจคร้าน

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

112

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๖-๑๗/๑๑.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ผู้ กำ�ลั ง เดิ น อยู่ ถ้ า แม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุ
ก็รับเอาวิตกนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่บรรเทา ไม่ทำ�ให้สิ้นสุดลง
ไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุท่ีเป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังเดินอยู่ เราก็
เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน
มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิตย์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ผู้ กำ�ลั ง ยื น อยู่ ถ้ า แม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุ
ก็รับเอาวิตกนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่บรรเทา ไม่ทำ�ให้สิ้นสุด
ลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังยืนอยู่ เราก็
เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน
มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิตย์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ผู้ กำ�ลั ง นั่ ง อยู่ ถ้ า แม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุ
ก็รับเอาวิตกนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่บรรเทา ไม่ทำ�ให้สิ้นสุด
ลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำ�ลังนั่งอยู่ เราก็
เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน
มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิตย์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผู้กำ�ลังนอนตื่นอยู่ ถ้าแม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุ
ก็รับเอาวิตกนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่บรรเทา ไม่ทำ�ให้สิ้นสุด
ลงไปจนไม่มเี หลือ ภิกษุทเ่ี ป็นเช่นนี้ แม้ก�ำ ลังนอนตืน่ อยู่ เราก็
เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน
มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิตย์.

273

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

113

-บาลี อฏฺฐก. อํ. ๒๓/๓๔๓-๓๔๕/๑๘๕.

ภิกษุทั้งหลาย กุสีตวัตถุ (ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน)
๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นอย่างไร.
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในกรณีน้ี การงานที่จะต้องทำ�
มีอยู่ เธอมีความคิดอย่างนีว้ า่ เราจะต้องทำ�การงาน ก็เมือ่ เรา
ทำ�การงานอยู่ กายก็จะลำ�บาก เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน
เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่
บรรลุส่งิ ที่ยังไม่บรรลุ เพื่อกระทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้ง
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ ป็นกุสตี วัตถุประการที่ ๑.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย อี ก ประการหนึ่ง ภิ ก ษุ ทำ� การงาน
เสร็จแล้ว เธอมีความคิดอย่างนีว้ า่ เราได้ท�ำ การงานเสร็จแล้ว
ก็เมือ่ เราทำ�การงานอยู่ กายก็ล�ำ บากแล้ว เอาเถิด ถ้ากระไรเรา
จะนอน เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั
ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ กระทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่
ทำ�ให้แจ้ง นีเ้ ป็นกุสตี วัตถุประการที่ ๒.
ภิกษุท้งั หลาย อีกประการหนึ่ง หนทางอันภิกษุจะ
ต้องเดินทาง มีอยู่ เธอมีความคิดอย่างนีว้ า่ เราจะต้องเดินทาง
ก็เมือ่ เราเดินทางอยู่ กายก็จะลำ�บาก เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน
เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เพื่อบรรลุสง่ิ ทีย่ ังไม่บรรลุ เพื่อกระทำ�ให้แจ้งสิ่งทีย่ ังไม่ทำ�ให้
แจ้ง นีเ้ ป็นกุสตี วัตถุประการที่ ๓.
ภิกษุทง้ั หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุเดินทางเสร็จแล้ว
เธอมีความคิดอย่างนีว้ า่ เราได้เดินทางเสร็จแล้ว ก็เมือ่ เราเดิน
ทางอยู่ กายก็ล�ำ บากแล้ว เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน เธอก็
นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุ
สิง่ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ กระทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง นีเ้ ป็น
กุสตี วัตถุประการที่ ๔.
ภิกษุทง้ั หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุเทีย่ วบิณฑบาต
ตามบ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีต
พอแก่ความต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อเราเที่ยว
เดินบิณฑบาตตามบ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมอง
หรือประณีตพอแก่ความต้องการ กายของเรานัน้ ลำ�บากแล้ว
ไม่ควรแก่การงาน เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน เธอก็นอนเสีย
ไม่ปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่
บรรลุ เพือ่ กระทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง นีเ้ ป็นกุสตี วัตถุ
ประการที่ ๕.
ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุเทีย่ วบิณฑบาต
ตามบ้านหรือนิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่
ความต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาต
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ตามบ้านหรือนิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีต พอแก่
ความต้องการแล้ว กายของเรานั้นหนัก ไม่ควรแก่การงาน
เหมือนถัว่ ชุม่ ด้วยน้�ำ เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน เธอก็นอน
เสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่ง
ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ กระทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง นีเ้ ป็น
กุสีตวัตถุประการที่ ๖.
ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ อาพาธเล็กน้อยเกิด
ขึ้นแล้วแก่ภิกษุ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า อาพาธเล็กน้อยนี้
เกิดแก่เราแล้ว เรามีขอ้ อ้างเพือ่ จะนอน เอาเถิด ถ้ากระไรเรา
จะนอน เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยัง
ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสงิ่ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ กระทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่
ทำ�ให้แจ้ง นีเ้ ป็นกุสตี วัตถุประการที่ ๗.
ภิกษุทง้ั หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุหายจากอาพาธแล้ว
แต่ยังหายไม่นาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราหายจาก
อาพาธแล้ว แต่ยังหายไม่นาน กายของเรายังอ่อนเพลีย
ไม่ควรแก่การงาน เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน เธอก็นอนเสีย
ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่
ยังไม่บรรลุ เพื่อกระทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้ง นี้เป็น
กุสีตวัตถุประการที่ ๘.
ภิกษุทั้งหลาย กุสีตวัตถุ ๘ ประการนี้แล.
276

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

114

-บาลี อฏฺฐก. อํ. ๒๓/๓๔๕-๓๔๗/๑๘๖.

ภิกษุทั้งหลาย อารัพภวัตถุ (ที่ตั้งแห่งการปรารภความ
เพียร) ๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นอย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในกรณีน้ ้ี การงานอันภิกษุจะต้อง
ทำ�มีอยู่ เธอมีความคิดอย่างนีว้ า่ เราจะต้องทำ�การงาน ก็เมือ่
เราทำ�การงานอยู่ มันไม่เป็นการง่ายทีจ่ ะมนสิการถึงคำ�สัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความ
เพียรเสียก่อน เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ
เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร
เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้ง
สิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง นีเ้ ป็นอารัพภวัตถุประการที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทำ�การงานเสร็จแล้ว เธอมี
ความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ทำ�การงานเสร็จแล้ว ก็เมื่อเรา
ทำ�การงานอยู่ มันไม่เป็นการง่ายที่จะมนสิการถึงคำ�สั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความ
เพียรเสียก่อน เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ
เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร
เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้ง
สิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง นี้เป็นอารัพภวัตถุประการที่ ๒.
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อีกประการหนึ่ง หนทางอันภิกษุต้องเดินทางมีอยู่
เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทาง ก็เมื่อเราเดิน
ทางอยู่ มันไม่เป็นการง่ายที่จะมนสิการถึงคำ�สั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความเพียร
เสียก่อน เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่
ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพือ่
ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ที่
ยังไม่ท�ำ ให้แจ้ง นี้เป็นอารัพภวัตถุประการที่ ๓.
อีกประการหนึง่ ภิกษุเดินทางเสร็จแล้ว เธอมีความคิด
อย่างนีว้ ่า เราได้เดินทางเสร็จแล้ว ก็เมื่อเราเดินทางอยู่ มัน
ไม่เป็นการง่ายที่จะมนสิการถึงคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลาย ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อน เพือ่ ถึง
สิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั
ไม่ทำ�ให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง
เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง
นี้เป็นอารัพภวัตถุประการที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือ
นิคม ไม่ได้โภชนะเศร้าหมอง หรือประณีต พอแก่ความ
ต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตาม
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บ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีต พอแก่
ความต้องการ กายของเรานั้นเบาควรแก่การงาน ถ้ากระไร
เราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อน เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่
บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง เธอ
จึงปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่
บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง นี้เป็นอารัพภวัตถุ
ประการที่ ๕.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือ
นิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีต พอแก่ความต้องการ
เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือ
นิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีต พอแก่ความต้องการ
กายของเรานัน้ ก็เบาควรแก่การงาน ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภ
ความเพียรเสียก่อน เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่
บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร
เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่
ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง นี้เป็นอารัพภวัตถุประการที่ ๖.
อีกประการหนึง่ อาพาธเล็กน้อยเกิดขึน้ แล้วแก่ภกิ ษุ
เธอมีความคิดอย่างนี้ ว่าอาพาธเล็กน้อยนีเ้ กิดขึน้ แก่เราแล้ว
การทีอ่ าพาธของเราจะพึงกลับกำ�เริบนัน้ เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้
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ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อน เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั
ไม่ถึง เพื่อบรรลุส่งิ ที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�
ให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุ
สิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้ง นี้เป็น
อารัพภวัตถุประการที่ ๗.
อีกประการหนึง่ ภิกษุหายจากอาพาธแล้ว แต่ยงั หาย
ไม่นาน เธอมีความคิดอย่างนีว้ า่ เราหายจากอาพาธแล้ว แต่
ยังหายไม่นาน การทีอ่ าพาธของเราจะพึงกลับกำ�เริบนัน้ เป็น
ฐานะที่จะมีได้ ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อน
เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้ง
สิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั
ไม่ถึง เพื่อบรรลุส่งิ ที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�
ให้แจ้ง นี้เป็นอารัพภวัตถุประการที่ ๘.
ภิกษุทั้งหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ
มีอมตะเป็นที่สุด.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็มรณสติอนั บุคคลเจริญแล้วอย่างไร
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มากหยัง่ ลง
สู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางวัน
สิ้นไป กลางคืนเวียนมา ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ปัจจัยแห่ง
ความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเราก็ได้ แมลงป่อง
พึงต่อยเราก็ได้ ตะขาบพึงกัดเราก็ได้ เพราะเหตุน้ันเราพึง
ทำ�กาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแก่เรา เราพึงพลาดล้มลง
ก็ได้ อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ ดีของเราพึง
ซ่านก็ได้ เสมหะของเราพึงกำ�เริบก็ได้ ลมมีพิษดังศาตรา
ของเราพึงกำ�เริบก็ได้ มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้
พวกอมนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้ เพราะเหตุนั้นเราพึงทำ�
กาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแก่เรา.
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ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนนั้ พึงพิจารณาดังนีว้ า่ ธรรมอัน
เป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ ทีจ่ ะพึงเป็นอันตรายแก่เรา
ผูท้ �ำ กาละในกลางคืน มีอยูห่ รือหนอแล ถ้าภิกษุพจิ ารณาอยู่
รูอ้ ย่างนีว้ า่ ธรรมอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ ทีจ่ ะพึง
เป็นอันตรายแก่เราผูท้ �ำ กาละในกลางคืน มีอยู่ ภิกษุนนั้ พึง
กระทำ�ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร
ความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้ยิ่ง เพื่อละธรรม
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเสีย เปรียบเหมือนคนที่มีผ้า
ไฟไหม้ หรือศีรษะถูกไฟไหม้ พึงกระทำ�ความพอใจ ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไม่ท้อถอย สติ
และสัมปชัญญะให้ยง่ิ เพือ่ ดับไฟไหม้ผา้ หรือศีรษะนัน้ ฉะนัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าแหละภิกษุพจิ ารณาอยูร่ อู้ ย่างนีว้ า่
ธรรมอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ ทีจ่ ะเป็นอันตราย
แก่เราผูท้ �ำ กาละในกลางคืนไม่มี ภิกษุนนั้ พึงเป็นผูม้ ปี ตี แิ ละ
ปราโมทย์หมั่นศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู่.
(ในกรณีแห่งภิกษุผู้ผ่านกลางคืนมาถึงกลางวัน ก็มีข้อความที่
ตรัสไว้ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน ผิดกันแต่เวลาเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่ง
ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.
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ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผเู้ ห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้
ก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึง
สิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่ง
ที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง ภัย ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ บัดนี้ เรายัง
เป็นหนุม่ แน่น มีผมดำ�สนิท ประกอบด้วยความเป็นหนุม่ อัน
เจริญ ตัง้ อยูใ่ นปฐมวัย ถึงกระนัน้ ก็มสี มัยทีค่ วามชราย่อมจะ
ถูกต้องกายนี้ได้ ก็ผู้ที่แก่แล้ว ถูกความชราครอบงำ�แล้วจะ
มนสิการคำ�สัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ท�ำ ได้โดยง่าย และ
จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ ก็ไม่ใช่ทำ�ได้โดย
ง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้น
จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยัง
ไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยัง
ไม่ได้ท�ำ ให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผถู้ งึ แล้ว แม้จะ
แก่เฒ่าก็จักอยู่เป็นผาสุก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เห็นภัยใน
อนาคตข้อที่ ๑ นี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจ
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เด็ดเดี่ยวอยู่ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้
บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ดั ง นี้ ว่ า
บัดนี้ เรามีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุ
สำ�หรับย่อยอาหารสม่ำ�เสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก พอปาน
กลาง ควรแก่การกระทำ�ความเพียร แต่ย่อมมีสมัยที่พยาธิ
จะถูกต้องกายนี้ ก็ผู้ที่ป่วยไข้อันความป่วยไข้ครอบงำ�แล้ว
จะมนสิการคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำ�ได้โดยง่าย
และจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ ก็ไม่ใช่ทำ�ได้
โดยง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ
นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยัง
ไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่
ทำ�ให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผถู้ งึ แล้ว แม้จะเจ็บไข้
ก็จกั อยูเ่ ป็นผาสุก ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผเู้ ห็นภัยในอนาคต
ข้อที ๒
่ นี้ ควรเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู่
เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่ได้บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้ง
สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
อีกประการหนึง่ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ บัดนี้
ข้าวกล้างามดี บิณฑบาตก็หาได้ง่าย สะดวกแก่การแสวงหา
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บิณฑบาตเลี้ยงชีวิต แต่ก็ย่อมมีสมัยที่มีข้าวแพง ข้าวกล้า
เสียหาย บิณฑบาตหาได้ยาก ไม่สะดวกแก่การแสวงหา
บิณฑบาตเลี้ยงชีพ อนึ่ง ในสมัยข้าวแพง พวกมนุษย์ย่อม
หลั่งไหลไป ในที่ที่มีอาหารดี ในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลี
ด้วยหมู่คณะ มีการอยู่พลุกพล่านกัน เมื่อมีการอยู่คลุกคลี
ด้วยหมู่คณะ อยู่พลุกพล่านกัน จะมนสิการคำ�สั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไม่ใช่ท�ำ ได้โดยง่าย และจะเสพเสนาสนะอันสงัด
คือป่าและป่าชัฏ ก็ไม่ใช่ทำ�ได้โดยง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่า
ปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้น จะมาถึงเรา เราจะรีบ
ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยัง
ไม่ได้บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ท�ำ ให้แจ้งเสียโดยเร็ว
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ผ้ถู ึงแล้ว จักอยูเ่ ป็นผาสุก แม้ในคราวทีเ่ กิด
ทุพภิกขภัย ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผเู้ ห็นภัยในอนาคตข้อที่ ๓ นี้
ควรเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู่ เพือ่ ถึง
สิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสงิ่ ทีย่ งั ไม่ได้บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ที่
ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
อีกประการหนึง่ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ บัดนี้
มนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกัน
ไม่วิวาทกัน เป็นดังน้ำ�นมกับน้ำ� มองดูกันด้วยสายตาแสดง
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ความรักอยู่ แต่ย่อมมีสมัยที่มีภัย มีความปั่นป่วนในดง
ประชาชนวุ่นวาย และเมื่อมีภัยพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไป
ในที่ที่ปลอดภัย ในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
มีการอยู่พลุกพล่านกัน เมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
อยู่พลุกพล่านกัน จะมนสิการคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่ท�ำ ได้โดยง่าย จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ
ก็ไม่ใช่ทำ�ได้โดยง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่
ไม่นา่ พอใจนัน้ จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพือ่ ถึง
สิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้ง
สิ่งที่ยังไม่ได้ท�ำ ให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผถู้ งึ แล้ว
จักอยูเ่ ป็นผาสุก แม้ในคราวทีเ่ กิดโจรภัย ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุ
ผู้เ ห็ น ภั ย ในอนาคตข้ อ ที่ ๔ นี้ ควรเป็ น ผู้ไ ม่ ป ระมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู่ เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุ
สิ่งทีย่ ังไม่ได้บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ท�ำ ให้แจ้ง.
อีกประการหนึง่ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ บัดนี้
สงฆ์เป็นผูพ้ ร้อมเพรียงกัน ชืน่ ชมต่อกัน ไม่ววิ าทกัน มีอเุ ทศ
ร่วมกัน อยู่เป็นผาสุก แต่ก็ย่อมมีสมัยที่สงฆ์แตกกัน ก็เมื่อ
สงฆ์แตกกันแล้ว จะมนสิการคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่ท�ำ ได้โดยง่าย จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ
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ก็ไม่ใช่ทำ�ได้โดยง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่
ไม่นา่ พอใจนัน้ จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพือ่ ถึง
สิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้ง
สิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ท�ำ ให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผถู้ งึ แล้ว
จักอยูเ่ ป็นผาสุก แม้ในคราวเมือ่ สงฆ์แตกกัน ภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่ ๕ นี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู่ เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุ
สิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการ
เหล่ า นี้ แ ล ควรเป็ น ผู้ ไ ม่ ป ระมาท มี ค วามเพี ย ร มี ใ จ
เด็ดเดี่ยวอยู่ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้
บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่า เห็นภัยในอนาคต ๕
ประการนี้ ควรเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�
ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ท�ำ ให้แจ้ง ภัย ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุผู้อยู่ป่าในกรณีนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียว งูพึงกัดเรา แมลงป่องพึงต่อยเรา
หรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงทำ�กาละได้ดว้ ยเหตุนน้ั อันตรายนัน้
จะพึงมีแก่เรา เอาเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่ง
ที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่ง
ที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัย
ในอนาคตข้อที่ ๑ นี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้
บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็น
ดังนี้ว่า บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียว เมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียว
พึงพลาดล้มลง อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อย ดีของเราพึงกำ�เริบ
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เสมหะพึงกำ�เริบ หรือลมมีพิษเพียงดังศัตราพึงกำ�เริบ เรา
พึงทำ�กาละได้ดว้ ยเหตุนนั้ อันตรายนัน้ จะพึงมีแก่เรา เอาเถิด
เราจะปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสงิ่ ที่
ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง ภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุผอู้ ยูป่ า่ เห็นภัยในอนาคตข้อที ๒
่ นี้ ควรเป็นผู้
ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้
ทำ�ให้แจ้ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็น
ดังนีว้ า่ บัดนีเ้ ราอยูใ่ นป่าผูเ้ ดียว เมือ่ เราอยูใ่ นป่าผูเ้ ดียว พึงพบ
สัตว์รา้ ย คือสีหะ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี หรือเสือดาว สัตว์
เหล่านัน้ พึงทำ�ร้ายเราถึงตาย เราพึงทำ�กาละได้ด้วยเหตุนั้น
อันตรายนั้นจะพึงมีแก่เรา เอาเถิด เราจะปรารภความเพียร
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้
แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ท�ำ ให้แจ้ง ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผอู้ ยูป่ า่ เห็น
ภัยในอนาคตข้อที ๓
่ นี้ ควรเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้
บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็น
ดังนีว้ า่ บัดนีเ้ ราอยูใ่ นป่าผูเ้ ดียว เมือ่ เราอยูใ่ นป่าผูเ้ ดียว เราพึง
พบคนร้ายผูก้ อ่ คดีแล้ว หรือมีคดียงั ไม่ได้กอ่ คนร้ายเหล่านัน้
พึงปลงชีวติ เรา เราพึงทำ�กาละได้ดว้ ยเหตุนนั้ อันตรายนัน้ จะ
พึงมีแก่เรา เอาเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยัง
ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสงิ่ ทีย่ งั ไม่ได้บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้
ทำ�ให้แจ้ง ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคต
ข้อที ๔
่ นี้ ควรเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้
แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็น
ดังนี้ว่า บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียว เมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียว
ในป่าย่อมมีพวกอมนุษย์ดรุ า้ ย อมนุษย์เหล่านัน้ พึงปลงชีวติ
เรา เราพึงทำ�กาละได้ดว้ ยเหตุนน้ั อันตรายนัน้ จะพึงมีแก่เรา
เอาเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อ
บรรลุ สิ่ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ บ รรลุ เพื่ อ ทำ � ให้ แ จ้ ง สิ่ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ทำ �
ให้ แ จ้ ง ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ อ ยู่ ป่ า เห็ น ภั ย ในอนาคต
ข้อที ๕
่ นี้ ควรเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว
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สมถะ วิปัสสนา

เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้
แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิ ก ษุ ผู้ อ ยู่ ป่ า เห็ น ภั ย ในอนาคต
๕ ประการเหล่านีแ้ ล ควรเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดีย่ วอยู่ เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสงิ่ ทีย่ งั ไม่
ได้บรรลุ เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง.

293

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

สมัยที่ไม่สมควร และที่สมควร
กระท�ำความเพียร

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

118

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๗๕-๗๖/๕๔.

ภิกษุท้ังหลาย สมัยที่ไม่ควรกระทำ�ความเพียร ๕
ประการนี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นคนแก่ ถูกชราครอบงำ�
นี้เป็นสมัยที่ไม่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๑.
อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ อ าพาธ ถู ก พยาธิ
ครอบงำ� นี้เป็นสมัยที่ไม่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๒.
อีกประการหนึง่ สมัยทีม่ ขี า้ วแพง ข้าวกล้าเสียหาย
มีบณ
ิ ฑบาตหาได้ยาก ไม่สะดวกทีจ่ ะยังอัตภาพให้เป็นไป
ด้วยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เป็นสมัยที่ไม่ควรกระทำ�
ความเพียรข้อที่ ๓.
อีกประการหนึง่ สมัยทีม่ ภี ยั มีความกำ�เริบในป่าดง
ชาวชนบทพากั นขึ้ น ยานพาหนะอพยพไป นี้เป็นสมัย
ที่ไม่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆ์แตกกัน ภิกษุทั้งหลาย
ก็เมือ่ สงฆ์แตกกันแล้ว ย่อมมีการด่ากันและกัน บริภาษกัน
และกัน มีการใส่ร้ายกันและกัน มีการทอดทิ้งกันและกัน
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

คนผู้ไม่เลื่อมใสในสงฆ์หมู่นั้น ย่อมไม่เลื่อมใส และคน
บางพวกที่เลื่อมใส ย่อมเป็นอย่างอื่นไป นี้เป็นสมัยที่
ไม่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๕.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สมัยที่ไม่ควรกระทำ�
ความเพียร ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ที่ ค วรกระทำ � ความเพี ย ร ๕
ประการนี้ ๕ ประการ เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นหนุ่มแน่น มีผมดำ�สนิท
ประกอบด้วยความเป็นหนุ่ม ตั้งอยู่ในปฐมวัย นี้เป็นสมัย
ที่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรค
เบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุทเี่ ผาอาหารให้ยอ่ ยสม่ำ�เสมอ
ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นปานกลาง ควรแก่การกระ
ทำ�ความเพียร นี้เป็นสมัยที่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๒.
อีกประการหนึง่ สมัยทีข่ า้ วกล้างามดี มีบณ
ิ ฑบาต
หาได้งา่ ย สะดวกทีจ่ ะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการแสวงหา
บิณฑบาต นี้เป็นสมัยที่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๓.
อีกประการหนึง่ สมัยทีพ่ วกมนุษย์พร้อมเพรียงกัน
(สามัคคีกนั ) ยินดีตอ่ กัน ไม่ววิ าทกัน เป็นเหมือนน้ำ�นมกับน้ำ�
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มองดู กั น และกั น ด้ ว ยสายตาที่ ป ระกอบด้ ว ยความรั ก
นี้เป็นสมัยที่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน ยินดี
ต่อกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศร่วมกัน ย่อมอยู่เป็นผาสุก.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ สงฆ์สมัครสมานกัน ย่อมไม่มกี ารด่ากัน
และกัน ไม่บริภาษกันและกัน ไม่มีการใส่ร้ายกันและกัน
ไม่มกี ารทอดทิง้ กันและกัน คนผูไ้ ม่เลือ่ มใสในสงฆ์หมูน่ นั้
ย่อมเลือ่ มใส และคนทีเ่ ลือ่ มใสแล้ว ย่อมเลือ่ มใสยิง่ ขึน้ ไป
นี้เป็นสมัยที่ควรกระทำ�ความเพียรข้อที่ ๕.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เหล่ า นี้ แ ล สมั ย ที่ ค วรกระทำ�
ความเพียร ๕ ประการ.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ท�ำอย่างไร ความเพียรพยายามจึงมีผล

119

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๓,๑๖/๑๒,๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไร ความพยายามจึงจะมีผล
ความเพียรจึงจะมีผล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไม่ เ อาทุ ก ข์
ทับถมตนทีไ่ ม่มที กุ ข์ทบั ถม ไม่สละความสุขทีเ่ กิดโดยธรรม
ไม่เป็นผูห้ มกมุน่ ในความสุขนัน้ เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้
ว่า ถึ งเรานี้ จักยังมีเ หตุแ ห่งทุก ข์ เมื่อ เริ่ม ตั้ง ความเพียร
วิราคะย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียร อนึ่ง ถึงเรานี้จะ
ยังมีเหตุแห่งทุกข์ เมื่อวางเฉย บำ�เพ็ญอุเบกขาอยู่ วิราคะ
ก็ย่อมมีได้ เธอพึงเริ่มตั้งความเพียร ในทำ�นองที่ภิกษุยัง
มีเหตุแห่งทุกข์ เริ่มตั้งความเพียร ย่อมมีวิราคะเพราะการ
เริม่ ตัง้ ความเพียร และบำ�เพ็ญอุเบกขาในทำ�นองทีภ่ กิ ษุยงั มี
เหตุแห่งทุกข์ วางเฉย บำ�เพ็ญอุเบกขาอยู่ ย่อมมีวริ าคะ เมือ่
เธอนัน้ ยังมีเหตุแห่งทุกข์ เริม่ ตัง้ ความเพียร วิราคะย่อมมีได้
เพราะการตั้งความเพียร แม้อย่างนี้ ทุกข์นั้นก็เป็นอันเธอ
สลัดได้แล้ว เมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข์ วางเฉย บำ�เพ็ญ
อุเบกขาอยู่ วิราคะย่อมมีได้ แม้อย่างนี้ ทุกข์นั้นก็เป็นอัน
เธอสลัดได้แล้ว.
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ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็น
ดังนี้ว่า เมื่อเราอยู่ตามสบาย อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง
กุศลธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนเพื่อความ
ลำ�บาก อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง
อย่ากระนั้นเลย เราพึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลำ�บากเถิด เธอ
จึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลำ�บาก เมื่อเธอเริ่มตั้งตนเพื่อความ
ลำ�บากอยู่ อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง
สมัยต่อมา เธอไม่ต้องเริ่มตั้งตนเพื่อความลำ�บากได้ ข้อนั้น
เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนเพื่อ
ความลำ�บาก เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นของเธอเป็น
อันสำ�เร็จแล้ว ฉะนั้น สมัยต่อมา เธอจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตน
เพื่อความลำ�บากได้.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนช่างศร ย่างลนลูกศร
บนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้ เพราะเหตุที่ลูกศร
เป็นของอันช่างศรย่างลนบนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้
การได้แล้ว สมัยต่อมา ช่างศรนั้นไม่ต้องย่างลนลูกศรนั้น
บนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะช่างศรนัน้ พึงย่างลนลูกศรบนข่าไฟ ๒ อัน
ดัดให้ตรงจนใช้การได้ เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นของ
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เขาเป็นอันสำ�เร็จแล้ว ฉะนั้น สมัยต่อมา ช่างศรจึงไม่ต้อง
ย่างลนลูกศรบนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้ ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ภิกษุยอ่ มพิจารณา
เห็นดังนี้ว่า เมื่อเราอยู่ตามสบาย อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง
กุศลธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนเพื่อความลำ�บาก
อกุศลธรรมย่อมเสือ่ มกุศลธรรมย่อมเจริญยิง่ อย่ากระนัน้ เลย
เราพึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลำ�บากเถิด เธอจึงเริ่มตั้งตนเพื่อ
ความลำ�บาก เมือ่ เธอเริม่ ตัง้ ตนเพือ่ ความลำ�บากอยู่ อกุศลธรรม
ย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง สมัยต่อมา เธอไม่ต้อง
เริ่มตั้งตนเพื่อความลำ�บากได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนเพื่อความลำ�บาก เพื่อ
ประโยชน์ใด ประโยชน์นนั้ ของเธอเป็นอันสำ�เร็จแล้ว ฉะนัน้
สมัยต่อมา เธอจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนเพื่อความลำ�บากแล.
ภิกษุทงั้ หลาย ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล
แม้อย่างนี.้
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สิ่งที่ควรเสพ-ไม่ควรเสพ

ปฏิบัติ
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120

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๖๐-๑๖๕/๒๒๙-๒๓๓.

สารีบุตร เมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุเช่นใด อกุศล
ธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อมไป รูปที่รู้ได้ด้วย
จักษุเช่นนี้ไม่ควรเสพ และเมื่อเสพรูปที่รู้ด้วยจักษุเช่นใด
อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง รูปที่รู้ได้
ด้วยจักษุเช่นนีค้ วรเสพ.
(ในกรณีแห่งอารมณ์ห้าที่เหลือคือ เสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหู
กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูก รสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้น โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้
แจ้งด้วยผิวกาย และธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ก็มีหลักเกณฑ์ที่ได้
ตรัสไว้ท�ำ นองเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทีจ่ ะพึงรูแ้ จ้งด้วยจักษุขา้ งบนนี)้ .

สารีบตุ ร เมือ่ เสพจีวรเช่นใด อกุศลธรรมย่อมเจริญ
กุศลธรรมย่อมเสือ่ มไป จีวรเช่นนีไ้ ม่ควรเสพ และเมือ่ ภิกษุ
เสพจีวรเช่นใด อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป กุศลธรรมย่อม
เจริญยิ่ง จีวรเช่นนีค้ วรเสพ.
(ในกรณีแห่งปัจจัย คือ บิณฑบาต และเสนาสนะ ก็มหี ลักเกณฑ์
ที่ได้ตรัสไว้ทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งจีวรข้างบนนี้).
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

สารีบุตร เมื่อเสพหมู่บ้านเช่นใด อกุศลธรรมย่อม
เจริญ กุศลธรรมย่อมเสือ่ มไป หมูบ่ า้ นเช่นนีไ้ ม่ควรเสพ และ
เมือ่ เสพหมูบ่ า้ นเช่นใด อกุศลธรรมย่อมเสือ่ มไป กุศลธรรม
ย่อมเจริญยิ่ง หมู่บ้านเช่นนีค้ วรเสพ.
(ในกรณีแห่งปัจจัย คือ นิคม นคร ชนบท ก็มีหลักเกณฑ์ที่ได้
ตรัสไว้ทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งคามข้างบนนี้).

สารีบุตร เมื่อเสพบุคคลเช่นใด อกุศลธรรมย่อม
เจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อมไป บุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพ
และเมื่อบุคคลเสพบุคคลเช่นใด อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป
กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง บุคคลเช่นนีค้ วรเสพ.
สารีบุตร ถ้ากษัตริย์ทั้งปวง พึงรู้ทั่วถึงอรรถแห่ง
ธรรมบรรยาย ทีเ่ รากล่าวโดยย่อนีไ้ ด้โดยพิสดารอย่างนี้ นัน่
จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่กษัตริย์
แม้ทั้งปวงตลอดกาลนาน.
ถ้าพราหมณ์ทั้งปวง…
ถ้าแพศย์์ทั้งปวง…
ถ้าศูทรทั้งปวง พึงรู้ทั่วถึงอรรถแห่งธรรมบรรยาย
ที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ นั่น จะพึงเป็นไป
เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขแก่ศทู ร แม้ทงั้ ปวงตลอด
กาลนาน.
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สารีบตุ ร ถ้าแม้โลกพร้อมทัง้ เทวดา มาร พรหมและ
หมูส่ ตั ว์ พร้อมทัง้ สมณะและพราหมณ์ พร้อมทัง้ เทวดาและ
มนุษย์ พึงรูท้ วั่ ถึงอรรถแห่งธรรมบรรยายทีเ่ รากล่าวโดยย่อนี้
ได้โดยพิสดารอย่างนี้ นัน่ จะพึงเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล
เพือ่ ความสุขแก่โลก พร้อมทัง้ เทวดา มาร พรหม และหมูส่ ตั ว์
พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์
ตลอดกาลนาน.
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หลักการเลือกสถานที่และบุคคล
ที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ
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-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๑๒-๒๑๙/๒๓๕-๒๔๒.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ย่ อ มเข้ า ไปอาศั ย
ป่ า ชั ฏ แห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง อยู่ เมื่ อ เธอเข้ า ไปอาศั ย ป่ า ชั ฏ
นั้นอยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็
ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และ
ภิกษุนนั้ ไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูง
ที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด
ทีบ่ รรพชิตจำ�ต้องนำ�มาบริโภค ปัจจัยเหล่านัน้ ย่อมเกิดขึน้
ได้โดยยาก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้
ว่า เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้
อยู่ สติทยี่ งั ไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตทีย่ งั ไม่ตงั้ มัน่ ก็ไม่ตงั้ มัน่
อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และเราไม่ได้บรรลุ
ธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงทีย่ งั ไม่บรรลุดว้ ย ส่วน
ปัจจัยเครือ่ งอุดหนุนชีวติ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำ�ต้องนำ�มา
บริโภค ปัจจัยเหล่านัน้ ย่อมเกิดขึน้ ได้โดยยาก ภิกษุทงั้ หลาย
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ภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากป่าชัฏนั้น ในเวลากลางคืน
หรือในเวลากลางวันก็ตาม ไม่ควรอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏ
แห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง อยู่ เมื่ อ เธอเข้ า ไปอาศั ย ป่ า ชั ฏ นั้ น อยู่
สติทยี่ งั ไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตทีย่ งั ไม่ตงั้ มัน่ ก็ไม่ตงั้ มัน่
อาสวะทีย่ งั ไม่สนิ้ ไปก็ไม่ถงึ ความสิน้ ไป และภิกษุนนั้ ไม่ได้
บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงทีย่ งั ไม่บรรลุ
ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ทีบ่ รรพชิต
จำ�เป็นต้องนำ�มาบริโภค ปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นโดย
ไม่ยาก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่
สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น
อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และเราไม่ได้บรรลุ
ธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย
ส่วนปัจจัยเครือ่ งอุดหนุนชีวติ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำ�ต้อง
นำ�มาบริโภค ปัจจัยเหล่านัน้ ย่อมเกิดขึน้ ได้โดยไม่ยาก แต่วา่
เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เพราะเหตุแห่งจีวร
304

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ เพราะ
เหตุแห่งคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ก็ครัน้ เป็นเช่นนัน้ เมือ่ เรา
เข้ามาอาศัยป่าชัฏนีอ้ ยู่ สติทยี่ งั ไม่ปรากฏ ก็ไม่ปรากฏ จิตทีย่ งั
ไม่ตงั้ มัน่ ก็ไม่ตงั้ มัน่ อาสวะทีย่ งั ไม่สนิ้ ไปก็ไม่ถงึ ความสิน้ ไป
และเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูง
ที่ยังไม่บรรลุด้วย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแม้รู้แล้วควร
หลีกไปเสียจากป่าชัฏนั้น ไม่ควรอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏ
แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัฏนั้นอยู่ สติที่
ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยัง
ไม่สนิ้ ไปก็ถงึ ความสิน้ ไป และภิกษุนนั้ ย่อมได้บรรลุธรรมอัน
ปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัย
เครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำ�ต้องนำ�มา
บริโภค ปัจจัยเหล่านัน้ ย่อมเกิดขึน้ ได้โดยยาก ภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏ
นี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏ
ก็ปรากฏ จิตทีย่ งั ไม่ตงั้ มัน่ ก็ตงั้ มัน่ อาสวะทีย่ งั ไม่สนิ้ ไปก็ถงึ
ความสิน้ ไป และเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจาก
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โยคะอย่างสูงทีย่ งั ไม่บรรลุดว้ ย ส่วนปัจจัยเครือ่ งอุดหนุน
ชีวติ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช
บริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำ�ต้องนำ�มาบริโภค ปัจจัย
เหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก แต่ว่าเราไม่ได้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต เพราะเหตุแห่งจีวร เพราะเหตุ
แห่งบิณฑบาต เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ เพราะเหตุแห่ง
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ก็ครั้นเป็นเช่นนั้น เมื่อเราเข้ามา
อาศัยป่าชัฏนีอ้ ยู่ สติทยี่ งั ไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตทีย่ งั ไม่ตงั้ มัน่
ก็ตง้ั มัน่ อาสวะทีย่ งั ไม่สน้ิ ไปก็ถงึ ความสิน้ ไป และเราย่อมได้
บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงทีย่ งั ไม่บรรลุดว้ ย
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแม้รู้แล้ว ก็ควรอยู่ในป่าชัฏนั้น
ไม่ควรหลีกไปเสีย.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏ
แห่งใดแห่งหนึง่ อยู่ เมือ่ เธอเข้าไปอาศัยป่าชัฏนัน้ อยู่ สติที่
ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่
ยังไม่สนิ้ ไปก็ถงึ ความสิน้ ไป และภิกษุนนั้ ได้บรรลุธรรมอัน
ปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงทีย่ งั ไม่บรรลุดว้ ย ส่วนปัจจัย
เครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำ�ต้องนำ�มา
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บริโภค ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้ามาอาศัย
ป่าชัฏนีอ้ ยู่ เมือ่ เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนีอ้ ยู่ สติทยี่ งั ไม่ปรากฏ
ก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่ส้ินไปก็ถึง
ความสิน้ ไป และเราย่อมได้บรรลุความปลอดโปร่งจากโยคะ
อย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
เหล่ า ใด ที่ บ รรพชิ ต จำ � ต้ อ งนำ � มาบริ โ ภคปั จ จั ย เหล่ า นั้ น
ย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรอยู่
ในป่าชัฏนั้นจนตลอดชีวิต ไม่ควรหลีกไปเสีย.
(ในกรณีแห่งการเลือกหมู่บา้ น นิคม นคร ชนบท และบุคคล
ที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพ ก็ได้ตรัสไว้โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกัน).
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ป ใดรู ป หนึ่ ง ไม่ ล ะตะปู
ตรึงใจ ๕ ประการ ไม่ถอนเครือ่ งผูกพันใจ ๕ ประการ ภิกษุ
นัน้ หนอจักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ในธรรมวินยั นี้
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ตะปู ต รึ ง ใจ ๕ ประการ อั น เธอยั ง ละไม่ ไ ด้ เ ป็ น
อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ สงสัย เคลือบแคลง
ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระศาสดา ภิกษุทั้งหลาย
จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส
ในพระศาสดานั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผา
กิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อ
ความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความ
เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
ทำ�ติดต่อ เพือ่ ความเพียรทีต่ งั้ มัน่ อย่างนี้ ชือ่ ว่าตะปูตรึงใจ
ประการที่ ๑ ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ ส งสั ย
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระธรรม
ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ
เชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความ
เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
ทำ�ติดต่อ เพือ่ ความเพียรทีต่ งั้ มัน่ ข้อทีจ่ ติ ของภิกษุไม่นอ้ มไป
เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ
เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้ ชื่อว่า
ตะปูตรึงใจประการที่ ๒ ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ ส งสั ย
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์
ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ
เชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความ
เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
ทำ�ติดต่อ เพือ่ ความเพียรทีต่ งั้ มัน่ ข้อทีจ่ ติ ของภิกษุไม่นอ้ มไป
เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ
เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้ ชื่อว่า
ตะปูตรึงใจประการที่ ๓ ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ ส งสั ย
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในสิกขา ภิกษุ
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ทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ
ไม่ เ ลื่ อ มใสในสิ ก ขานั้ น ย่ อ มไม่ น้ อ มไปเพื่ อ ความเพี ย ร
เครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำ�
ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไป
เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ
เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้ ชื่อว่า
ตะปูตรึงใจประการที่ ๔ ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุเป็นผูโ้ กรธเคือง
ไม่พอใจ มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่ง มีใจดุจตะปูใน
เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุ
ที่โกรธเคือง ไม่พอใจ มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่ง มีใจดุจ
ตะปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อ
ความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อ
ความทำ�ติดต่อ เพือ่ ความเพียรทีต่ งั้ มัน่ ข้อทีจ่ ติ ของภิกษุไม่
น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบ
เนืองๆ เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้
ชือ่ ว่าตะปูตรึงใจ ประการที่ ๕ ทีภ่ กิ ษุนนั้ ยังละไม่ได้แล้ว.
ตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหล่านี้ ชื่อว่าอันภิกษุนั้น
ยังละไม่ได้แล้ว.
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เครือ่ งผูกพันใจ ๕ ประการ อันภิกษุนนั้ ยังถอนไม่ได้
เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ไม่ปราศจาก
ความกำ�หนัด ไม่ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจาก
ความรัก ไม่ปราศจากความระหาย ไม่ปราศจากความ
เร่าร้อน ไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกาม
ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำ�หนัด ไม่
ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจาก
ความระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความ
ทะเยอทะยานอยากในกาม ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร
เครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำ�
ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไป
เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ
เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้ ชื่อว่า
เครือ่ งผูกพันใจประการที่ ๑ ทีภ่ กิ ษุนนั้ ยังถอนไม่ได้แล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุเป็นผูไ้ ม่ปราศจาก
ความกำ�หนัด ไม่ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรัก
ไม่ปราศจากความระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน
ไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในร่างกาย ภิกษุ
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ทั้ ง หลาย จิ ต ของภิ ก ษุ ผู้ ไ ม่ ป ราศจากความกำ � หนั ด ไม่
ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจาก
ความระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความ
ทะเยอทะยานอยากในร่างกายนัน้ ย่อมไม่นอ้ มไปเพือ่ ความ
เพียรเครือ่ งเผากิเลสเพือ่ ความประกอบเนืองๆ เพือ่ ความทำ�
ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไป
เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ
เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้ ชื่อว่า
เครือ่ งผูกพันใจประการที่ ๒ ทีภ่ กิ ษุนนั้ ยังถอนไม่ได้แล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุเป็นผูไ้ ม่ปราศจาก
ความกำ�หนัด ไม่ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรัก
ไม่ปราศจากความระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่
ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรูป ภิกษุทั้งหลาย
จิตของภิกษุผ้ไู ม่ปราศจากความกำ�หนัด ไม่ปราศจากความ
พอใจ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความระหาย ไม่
ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทะเยอทะยาน
อยากในรูปนัน้ ย่อมไม่นอ้ มไปเพือ่ ความเพียรเครือ่ งเผากิเลส
เพือ่ ความประกอบเนืองๆ เพือ่ ความทำ�ติดต่อ เพือ่ ความเพียร
ที่ต้ังมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่อง
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เผากิเลส เพือ่ ความประกอบเนืองๆ เพือ่ ความทำ�ติดต่อ เพือ่
ความเพียรทีต่ ง้ั มัน่ อย่างนี้ ชือ่ ว่าเครือ่ งผูกพันใจประการที่ ๓
ทีภ่ กิ ษุนน้ั ยังถอนไม่ได้แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบริโภคอิ่มพอ
ความประสงค์แล้ว ประกอบความสุขในการนอน ความสุข
ในการเอน ความสุ ข ในความหลั บ อยู่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
จิตของภิกษุผู้บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้ว ประกอบ
ความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในความ
หลับอยู่นั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส
เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อความ
เพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียร
เครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำ�
ติดต่อ เพือ่ ความเพียรทีต่ งั้ มัน่ อย่างนี้ ชือ่ ว่าเครือ่ งผูกพันใจ
ประการที่ ๔ ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุจักประพฤติ
พรหมจรรย์ เพือ่ ปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึง่ ว่า เรา
จักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้
ด้วยข้อวัตรอันนี้ ด้วยตบะอันนี้ หรือด้วยพรหมจรรย์อนั นี้
ภิกษุท้งั หลาย จิตของภิกษุผ้จู ักประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อ
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ปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึง่ ว่า เราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือ
เทพองค์ใดองค์หนึง่ ด้วยศีลอันนี้ ด้วยข้อวัตรอันนี้ ด้วยตบะ
อันนี้ หรือด้วยพรหมจรรย์อนั นีน้ นั้ ย่อมไม่นอ้ มไปเพือ่ ความ
เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
ทำ�ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อม
ไปเพือ่ ความเพียรเครือ่ งเผากิเลส เพือ่ ความประกอบเนืองๆ
เพื่อความทำ�ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้ ชื่อว่า
เครือ่ งผูกพันใจประการที่ ๕ ทีภ่ กิ ษุนนั้ ยังถอนไม่ได้แล้ว.
เครือ่ งผูกพันใจ ๕ ประการเหล่านี้ ชือ่ ว่าอันภิกษุนนั้
ยังถอนไม่ได้แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจ
๕ ประการเหล่านี้ ไม่ถอนเครือ่ งผูกพันใจ ๕ ประการเหล่านี้
ภิกษุนน้ั หนอ จักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ในธรรมวินยั นี้
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
(ยังมีการตรัสโดย ปฏิปกั ขนัยฝ่ายตรงกันข้าม ซึง่ เป็นการส่งเสริม
การประกอบความเพียร ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้ด้วยตนเอง จึงไม่ได้
นำ�มาใส่ไว้ในที่นี้.)
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๐/๔๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อย่างเหล่านี้
เป็นเครื่องทำ�ทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี อุปกิเลส ๕ อย่าง
เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย เหล็กเป็นอุปกิเลสของทอง ทำ�ทอง
ไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ
และให้ใช้การไม่ได้ดี โลหะ … ดีบุก … ตะกั่ว … เงิน
เป็นอุปกิเลสของทอง ทำ�ทองไม่ให้ออ่ น ไม่ให้ควรแก่การงาน
ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.
ภิกษุทงั้ หลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อย่างนีเ้ หล่านีแ้ ล
เป็นเครื่องทำ�ทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน อุปกิเลสของจิต
๕ อย่ า งเหล่ า นี้ เป็ น เครื่ อ งทำ � จิ ต ไม่ ใ ห้ อ่ อ น ไม่ ใ ห้ ค วร
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กามฉั น ทะ เป็ น อุ ป กิ เ ลสของจิ ต
เป็นเครื่องทำ�จิตไม่ให้่อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตงั้ มัน่ ด้วยดีเพือ่ ความสิน้ อาสวะ
พยาบาท … ถีนมิทธะ … อุทธัจจะกุกกุจะ … วิจิจกิจฉา
เป็นอุปกิเลสแห่งจิต เป็นเครื่องทำ�จิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควร
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ
ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของจิต ๕ อย่างเหล่านี้แล
เป็นเครื่องทำ�จิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผุ ด ผ่ อ ง ให้ เ สี ย ไป และไม่ ใ ห้ ตั้ ง มั่ น ด้ ว ยดี เ พื่ อ ความสิ้ น
อาสวะ.
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ไม่เป็นธรรมกั้น
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งผล
คือ วิชชาและวิมุตติ โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร คือ
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย สติ สั ม โพชฌงค์ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมกั้ น
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งผล คือ
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วิชชาและวิมุตติ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … วิริยสัมโพชฌงค์
… ปีติสัมโพชฌงค์ … ปัสสัท ธิสัม โพชฌงค์ … สมาธิสัมโพชฌงค์ … อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นธรรมกัน้ ไม่เป็น
ธรรมห้ า ม ไม่ เ ป็ น อุ ป กิ เ ลสของจิ ต อั น บุ ค คลเจริ ญ แล้ ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ
ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านีแ้ ล ไม่เป็นธรรมกัน้
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ.
(ในสูตรอืน่ ทรงตรัสว่า เมือ่ ละอุปกิเลสแห่งจิต ๕ อย่างเหล่านีไ้ ด้
ภิกษุหวังจะแสดงอิทธิวธิ ,ี ได้ทพิ โสต, บรรลุเจโตปริยญาณ, บรรลุปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ, บรรลุจตุ ปู ปาตญาณ หรือกระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมุตติ ก็สามารถทำ�ได้ -บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๗/๒๓.).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

มนสิการโดยไม่แยบคาย
นิวรณ์ ๕ ย่อมเกิด

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

124
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๒/๔๘๒-๔๘๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย
กามฉันทะทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อความไพบูลย์ยิ่งขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย
พยาบาททีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อความไพบูลย์ยิ่งขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย
ถีนมิทธะทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อความไพบูลย์ยิ่งขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย
อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์ยิ่งขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดย
ไม่แยบคาย วิจกิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
(ดูเพิม่ เติมในเรือ่ ง อาหารของนิวรณ์ ๕ ในหน้า ๔๖๒)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

เจริญสมาธิให้ได้
อย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

125
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๔๕-๑๔๖/๔๕๘.

ภิกษุทงั้ หลาย พ่อค้าผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้
สมควรจะได้โภคทรัพย์ทยี่ งั ไม่ได้ หรือเพือ่ ทำ�โภคทรัพย์ทไี่ ด้
แล้วให้ทวีมากขึ้น องค์ ๓ ประการ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย พ่อค้าในโลกนี้ เวลาเช้าจัดแจงการงาน
โดยเอือ้ เฟือ้ เวลาเทีย่ งจัดแจงการงานโดยเอือ้ เฟือ้ เวลาเย็น
จัดแจงการงานโดยเอื้อเฟื้อ.
ภิกษุทงั้ หลาย พ่อค้าผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้
แล สมควรจะได้โภคทรัพย์ทยี่ งั ไม่ได้ หรือเพือ่ ทำ�โภคทรัพย์
ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้สมควรจะได้บรรลุกุศลธรรมที่ยัง
ไม่ได้บรรลุ หรือทำ�กุศลธรรมทีไ่ ด้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึน้
ธรรม ๓ ประการ เป็นอย่างไร.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เวลาเช้ากำ�หนด
สมาธินมิ ติ โดยเคารพ เวลาเทีย่ งกำ�หนดสมาธินมิ ติ โดยเคารพ
เวลาเย็นกำ�หนดสมาธินิมิตโดยเคารพ.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
เหล่านี้แล ย่อมสมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ
หรือเพื่อทำ�กุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ

126

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๕/๑๑๓.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
ย่อมไม่ควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ ธรรม ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูป
เป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียง เป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่น เป็นผูไ้ ม่
อดทนต่อรส เป็นผูไ้ ม่อดทนต่อโผฏฐัพพะ.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
เหล่านี้แล ย่อมไม่ควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
ย่ อ มควรเพื่ อ บรรลุ สั ม มาสมาธิ ธรรม ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้อดทนต่อรูป
เป็นผู้อดทนต่อเสียง เป็นผู้อดทนต่อกลิ่น เป็นผู้อดทน
ต่อรส เป็นผู้อดทนต่อโผฏฐัพพะ.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
เหล่านี้แล ย่อมควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

เจริญสมาธิแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือ
ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน

สมถะ วิปัสสนา

127

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๔-๕๕/๒๒๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติ แม้ชวั่ กาล
เพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน
ทำ�ตามคำ�สอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉัน
บิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า ก็จะป่วยการกล่าวไปไยถึง
ผู้กระทำ�ให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า
ถ้าภิกษุุเจริญอสุภสัญญา … เจริญมรณสัญญา …
เจริญอาหาเรปฏิกลู สัญญา … เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา
… เจริญอนิจจสัญญา … เจริญอนิจเจทุกขสัญญา … เจริญ
ทุกเขอนัตตสัญญา … เจริญปหานสัญญา … เจริญวิราคสัญญา
… เจริญนิโรธสัญญา … เจริญพุทธานุสสติ … เจริญธัมมานุ ส สติ … เจริ ญ สั ง ฆานุ ส สติ … เจริ ญ สี ล านุ ส สติ …
เจริญจาคานุสสติ … เจริญเทวตานุสสติ … เจริญมรณสติ …
เจริญกายคตาสติ … เจริญอุปสมานุสสติ แม้ชั่วกาลเพียง
ลัดนิว้ มือ ภิกษุนเี้ รากล่าวว่า อยูไ่ ม่เหินห่างจากฌาน ทำ�ตามคำ�
สอนของพระศาสดา ปฏิบตั ติ ามโอวาท ไม่ฉนั บิณฑบาตของ
ชาวแว่นแคว้นเปล่า จะป่วยการกล่าวไปไยถึงผูก้ ระทำ�ให้มาก
ซึ่งอุปสมานุสสตินั้นเล่า. …
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่
อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๑)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

128

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๕-๑๓๖/๙๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผกู้ ระทำ�ให้มาก ซึง่ อานาปานสติ
อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอดธรรมที่
ไม่กำ�เริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว ๕ ประการเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในกรณีนี้
(๑) เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เลี้ยงง่าย
สันโดษในบริขารแห่งชีวิต
(๒) เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง
(๓) เป็นผูไ้ ม่มคี วามมึนชา ประกอบตนอยูใ่ นความตืน่
(๔) เป็นผูม้ สี ตุ ะมาก ทรงสุตะ สัง่ สมสุตะ คือ ธรรม
เหล่าใดอันงดงามในเบือ้ งต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามใน
ทีส่ ดุ แสดงอยูซ่ ง่ึ พรหมจรรย์อนั บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สน้ิ เชิง พร้อม
ทัง้ อรรถะและพยัญชนะ ธรรมเหล่านัน้ อันเธอสดับแล้วมาก
ทรงจำ�ไว้ คล่องปาก ขึน้ ใจ แทงตลอดด้วยดีดว้ ยทิฏฐิ
(๕) ย่อมพิจารณาจิตตามทีห่ ลุดพ้นแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผกู้ ระทำ�ให้มาก ซึง่ อานาปานสติ
อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมแทงตลอด
ธรรมทีไ่ ม่ก�ำ เริบ ได้ตอ่ กาลไม่นานเทียว.
324

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่
อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๒)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

129
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๖/๙๗.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผกู้ ระทำ�ให้มาก ซึง่ อานาปานสติ
อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอดธรรมที่
ไม่กำ�เริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว ๕ ประการเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในกรณีนี้
(๑) เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เลี้ยงง่าย
สันโดษในบริขารแห่งชีวิต
(๒) เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง
(๓) เป็นผูไ้ ม่มคี วามมึนชา ประกอบตนอยูใ่ นความตืน่
(๔) ย่ อมเป็น ผู้ไ ด้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก
ไม่ลำ�บาก ซึ่งกถาอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส เป็นที่สบาย
แก่ธรรมเครือ่ งเปิดโล่งแห่งจิต คือ อัปปิจฉกถา (เรือ่ งปรารถนา
น้อย) สันตุฏฐิกถา (เรื่องสันโดษ) ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด)
อสังสัคคกถา (เรือ่ งไม่คลุกคลี) วิรยิ ารัมภกถา (เรือ่ งมีความเพียร)
สี ล กถา (เรื่ อ งศี ล ) สมาธิ ก ถา (เรื่ อ งสมาธิ ) ปั ญ ญากถา
(เรื่องปัญญา) วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา
(เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ)
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(๕) ย่อมพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผกู้ ระทำ�ให้มาก ซึง่ อานาปานสติ
อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมแทงตลอด
ธรรมที่ไม่กำ�เริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่
อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๓)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

130

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๖-๑๓๗/๙๘.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผกู้ ระทำ�ให้มากซึง่ อานาปานสติ
ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอดธรรมที่
ไม่กำ�เริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว ๕ ประการเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในกรณีนี้
(๑) เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เลี้ยงง่าย
สันโดษในบริขารแห่งชีวิต
(๒) เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง
(๓) เป็นผูไ้ ม่มคี วามมึนชา ประกอบตนอยูใ่ นความตืน่
(๔) ย่อมเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร เป็นผู้อยู่ใน
เสนาสนะอันสงัด
(๕) ย่อมพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผกู้ ระทำ�ให้มาก ซึง่ อานาปานสติ
อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมแทงตลอด
ธรรมที่ไม่กำ�เริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ผูต้ ามประกอบในธรรมเป็นเครือ่ งตืน่

131

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๑-๒๒๒/๓๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็น
เครื่องตื่นอยู่เป็นอย่างไร.
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมชำ�ระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากธรรม
ทีเ่ ป็นเครือ่ งกัน้ จิต ด้วยการเดิน การนัง่ ตลอดวัน
ย่อมชำ�ระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งกัน้ จิต
ด้วยการเดิน การนั่ง ตลอดปฐมยามแห่งราตรี
ย่อมสำ�เร็จสีหไสยาโดยข้างเบือ้ งขวา ซ้อนเท้าเหลือ่ ม
เท้า มีสติสมั ปชัญญะ ทำ�ไว้ในใจซึง่ อุฏฐานสัญญา (หมายใจว่า
จะลุกขึ้น) ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี
พอถึ ง ปั จ ฉิ ม ยามแห่ ง ราตรี ก็ ลุ ก ขึ้ น ชำ � ระจิ ต
ให้บริสทุ ธิจ์ ากธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งกัน้ จิตด้วยการเดิน การนัง่ .
ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ประกอบ
ความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ต้องปรารภความเพียรแต่พอดี

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

132

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๐/๓๒๖.

โสณะ ฉันนั้นก็เหมือนกันแล ความเพียรที่ปรารภ
มากเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่
ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน.
โสณะ เพราะเหตุนนั้ แหละ เธอจงตัง้ ความเพียรให้
แต่พอดี จงเข้าใจความทีอ่ นิ ทรียท์ งั้ หลาย ต้องเป็นธรรมชาติ
ที่เสมอๆ กัน จงกำ�หนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๑)

133

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ส่ ว นสุ ด ๒ อย่ า งนี้ อั น บรรพชิ ต
ไม่ควรเสพ ส่วนสุด ๒ อย่างนั้นเป็นอย่างไร คือ
(๑) การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกาม
ทั้งหลาย อันเป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน
ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์.
(๒) การประกอบความลำ�บากแก่ตน เป็นทุกข์
ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์.
ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนข้อปฏิบตั อิ นั เป็นทางสายกลาง
(มัชฌิมาปฏิปทา) ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุด ๒ อย่างเหล่านี้ อัน
ตถาคตได้ตรัสรูแ้ ล้ว กระทำ�ให้เกิดจักษุ กระทำ�ให้เกิดญาณ
ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้
เพื่อนิพพาน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ข้ อ ปฏิ บั ติ อั น เป็ น ทางสายกลาง
ทีต่ ถาคตได้ตรัสรูแ้ ล้ว กระทำ�ให้เกิดจักษุ กระทำ�ให้เกิดญาณ
ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้
เพือ่ นิพพานนัน้ เป็นอย่างไร คือ อริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ นี้แหละ ซึ่งได้แก่ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ
วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ
ตั้งใจชอบ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๒)

134

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๘๑-๓๘๓/๕๙๖-๕๙๗.

ภิกษุทั้งหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทา เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่ เป็นผูม้ คี วามเพียรมีสมั ปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ …
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะให้เกิด
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อยัง
ธรรมอันเป็นบาปอกุศลทีย่ งั ไม่เกิดมิให้เกิดขึน้ เพือ่ ละธรรม
อันเป็นบาปอกุศลทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เพือ่ ยังกุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด
ให้เกิดขึ้น เพื่อความตั้งมั่น ไม่เสื่อมสูญ เพิ่มพูน ไพบูลย์
เจริญ บริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

อันประกอบด้วยวิรยิ สมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
อันประกอบด้วยจิตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
อันประกอบด้วยวิมงั สาสมาธิและปธานสังขาร.
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญสัทธินทรีย์
วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย.์
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญสัทธาพละ
วิรยิ พละ สมาธิพละ ปัญญาพละ.
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์
ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์
อุเบกขาสัมโพชฌงค์.
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๓)

135

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๒-๗๔/๑๒๘-๑๓๒.

พราหมณ์ ตถาคต ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง
(มชฺเฌน) ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
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เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ แห่งอวิชชา
นั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารทั้งหลาย
เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง สั ง ขาร จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง
วิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่ง
นามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่ง
สฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่ง
ผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง เวทนา จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง
ตัณหา
เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง ตั ณ หา จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง
อุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นเอง ชรามรณะ โสกะ
ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย จึงดับสิน้ ความดับ
ลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
336

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๑)

สมถะ วิปัสสนา

136

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๐-๒๑๕/๓๐๖-๓๑๗.

…เมือ่ ภิกษุนนั้ เป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีตน
ส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่อย่างนี้ ย่อมละความระลึก และ
ความดำ�ริอันอาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความระลึกและ
ความดำ�รินนั้ ได้ จิตของเธอก็ตงั้ อยูด่ ว้ ยดี สงบรำ�งับอยูด่ ว้ ยดี
เป็นธรรมเอกผุดมีขนึ้ เป็นสมาธิอยูใ่ นภายในนัน่ เทียว ภิกษุ
ทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุนั้นก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
อันเป็นส่วนวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้อง
ด้วยใจแล้วแม่น�้ำ น้อยสายใดสายหนึง่ ซึง่ ไหลไปสูส่ มุทร ย่อม
หยัง่ ลงในภายในของผูน้ นั้ ฉันใด ภิกษุทงั้ หลาย ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้
เหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึง่ อันเป็นส่วน
แห่งวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ไม่เจริญ ไม่กระทำ�ให้มากแล้ว มารย่อมได้ชอ่ ง ย่อมได้โอกาส…
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ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว มารย่อมไม่ได้ช่อง ย่อมไม่ได้
โอกาส…
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว เธอย่อมบรรลุถึงความเป็น
ผู้สามารถในธรรมที่ควรทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งเธอ
น้อมจิตไปเพื่อทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆ ได้ ในเมื่อ
มีสติเป็นเหตุ.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแล้ว ทำ�ให้
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ทำ�ให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว
ทำ�ให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำ�เสมอ
ดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๐ ประการนี้ คือ
(๑) เป็นผูอ้ ดกลัน้ ต่อความไม่ยนิ ดีและความยินดีได้
ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำ� ย่อมครอบงำ�ความไม่ยินดี
ที่เกิดขึ้นแล้วได้.
(๒) เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้
ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำ� ย่อมครอบงำ�ภัยและ
ความหวาดกลัว ที่เกิดขึ้นแล้วได้.
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(๓) เป็นผู้มีปกติอดทนต่อความหนาว ความร้อน
ความหิว ความกระหาย ต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด
และ สัตว์เสือกคลาน ต่อทำ�นองคำ�พูดที่กล่าวร้าย ใส่ร้าย
เป็นผู้อดทนต่อเวทนาประจำ�สรีระที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็น
ทุกข์กล้า เจ็บแสบ ไม่ใช่ความสำ�ราญ ไม่เป็นทีช่ อบใจ พอจะ
สังหารชีวิตได้.
(๔) เป็นผู้ได้ตามต้องการ ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำ�บาก
ซึง่ ฌานทัง้ ๔ อันเป็นไปในจิตอันยิง่ เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร.
(๕) ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายประการ คือ คนเดียว
เป็นหลายคนก็ได้ … ใช้อำ�นาจทางกายไปจนถึงพรหมโลก
ก็ได้.
(๖) ย่อมฟังเสียงทั้งสอง คือ เสียงทิพย์และเสียง
มนุษย์ ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ได้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์
ล่วงโสตของมนุษย์.
(๗) ย่อมกำ�หนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่น
ได้ด้วยใจ … หรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่า จิตยังไม่หลุดพ้น.
(๘) ย่อมระลึกถึงขันธ์ ทีเ่ คยอยูอ่ าศัยในชาติกอ่ นได้
เป็นอันมาก … พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยอาการ
อย่างนี้.
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(๙) ย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำ�ลังจุติ กำ�ลังอุบัติ … ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมทราบชัด
ซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยอาการอย่างนี้.
(๑๐) ย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง
ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแล้ว ทำ�ให้
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ทำ�ให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว
ทำ�ให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำ�เสมอ
ดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๐ ประการได้ ดังนี้.
(วิธกี ารปฏิบตั ทิ ตี่ ถาคตจัดเป็นกายคตาสติ มีคอ่ นข้างมาก เช่น
การเจริญอานาปานสติ, การเป็นผูม้ สี ติสมั ปชัญญะ, การพิจารณาอสุภะ,
การพิจารณาโดยความเป็นธาตุ, การเจริญฌานทัง้ ๔ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังได้ตรัสถึงอุปมาต่างๆ ไว้ดว้ ย ผูอ้ า่ นสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก
ความเต็มของพระสูตรนี้
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ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เจริญแล้วกระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปในส่วนวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น
เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้ว
แม่น้ำ�น้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทร ย่อมหยั่งลงใน
ภายในของผู้นั้นฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง.
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ย่อมเป็นไป
เพื่อความเจริญแห่งปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์
แห่ ง ปั ญ ญา ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความเป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาใหญ่
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มี
ปัญญาลึกซึง้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาสามารถยิง่
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง ย่อมเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็น
ผู้มีปัญญาว่องไว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเป็นผู้มีปัญญาแล่น ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มี
ปัญญาคม ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาชำ�แรกกิเลส.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้ปญ
ั ญา … ย่อมเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำ�แรกกิเลส.
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ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ชนเหล่ า ใดไม่ บ ริ โ ภคกายคตาสติ
ชนเหล่านัน้ ชือ่ ว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ ภิกษุทง้ั หลาย ชนเหล่าใด
บริโภคกายคตาสติ ชนเหล่านัน้ ชือ่ ว่าย่อมบริโภคอมตะ.
ภิกษุทง้ั หลาย กายคตาสติอนั ชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้ว
อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้ว ภิกษุทั้งหลาย
กายคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้ว อมตะชื่อว่าอันชน
เหล่านั้นบริโภคแล้ว.
ภิกษุท้งั หลาย กายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้ว
อมตะของชนเหล่ า นั้ น ชื่ อ ว่ า เสื่ อ มแล้ ว ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
กายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสือ่ มแล้ว อมตะของชนเหล่านัน้
ชื่อว่าไม่เสื่อมแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้ว
อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ เบือ่ แล้ว ภิกษุทง้ั หลาย กายคตาสติ
อันชนเหล่าใดชอบใจแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ชอบใจแล้ว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ชนเหล่ า ใดประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านัน้ ชือ่ ว่าประมาทอมตะ ภิกษุทง้ั หลาย ชนเหล่าใด
ไม่ประมาทกายคตาสติ ชนเหล่านัน้ ชือ่ ว่าไม่ประมาทอมตะ.
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ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืม
อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ หลงลืม ภิกษุทง้ั หลาย กายคตาสติ
อันชนเหล่าใดไม่หลงลืม อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่หลงลืม.
ภิกษุทง้ั หลาย กายคตาสติอนั ชนเหล่าใดไม่ซอ่ งเสพ
แล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่ซอ่ งเสพแล้ว ภิกษุทง้ั หลาย
กายคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้ว อมตะชื่อว่าอัน
ชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญ
แล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่เจริญแล้ว ภิกษุทงั้ หลาย
กายคตาสติอนั ชนเหล่าใดเจริญแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้
เจริญแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำ�ให้
มากแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่ท�ำ ให้มากแล้ว ภิกษุ
ทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดทำ�ให้มากแล้ว อมตะ
ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำ�ให้มากแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วย
ปัญญาอันยิง่ อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่รดู้ ว้ ยปัญญาอันยิง่
ภิกษุทงั้ หลาย กายคตาสติอนั ชนเหล่าใดรูด้ ว้ ยปัญญาอันยิง่
อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง.
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สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทง้ั หลาย กายคตาสติอนั ชนเหล่าใดไม่ก�ำ หนดรู้
แล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่ก�ำ หนดรูแ้ ล้ว ภิกษุทง้ั หลาย
กายคตาสติอันชนเหล่าใดกำ�หนดรู้แล้ว อมตะชื่อว่าอัน
ชนเหล่านั้นกำ�หนดรู้แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำ�ให้
แจ้งแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่ท�ำ ให้แจ้งแล้ว ภิกษุ
ทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดทำ�ให้แจ้งแล้ว อมตะ
ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำ�ให้แจ้งแล้ว.

345

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ

สมถะ วิปัสสนา

138

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๘-๒๔๙/๓๕๐.

ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนบุรษุ จับสัตว์ ๖ ชนิดซึง่
มีวสิ ยั ต่างกัน มีโคจรต่างกัน คือ พึงจับงู จระเข้ นก สุนขั บ้าน
สุนัขจิ้งจอก ลิง แล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่น ครั้นแล้ว
พึงผูกไว้ที่หลักหรือที่เสาอันมั่นคง
ที นั้น แล สัตว์ ๖ ชนิดเหล่านั้น ซึ่งมีวิสัยต่า งกัน
มีโคจรต่างกัน พึงดึงมาสูโ่ คจรและวิสยั ของตนๆ คือ งูพงึ ดึงมา
ด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสูจ่ อมปลวก จระเข้พงึ ดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักลงแม่น� 
้ำ นกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึน้ สูอ่ ากาศ
สุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปบ้าน สุนัขจิ้งจอก
พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าสู่ป่าช้า ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักเข้าไปสู่ป่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล สัตว์ ๖ ชนิด
เหล่านัน้ ต่างก็จะไปตามวิสยั ของตนๆ พึงลำ�บาก เมือ่ นัน้ สัตว์
เหล่านั้นพึงยืนแนบ นั่งแนบ นอนแนบหลักหรือเสานั้นเอง
แม้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอบรม กระทำ�ให้
มากซึง่ กายคตาสติ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ตาย่อมไม่ฉดุ ภิกษุนน้ั
ไปในรูปอันเป็นที่พอใจ รูปอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็น
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ของปฏิกูล หูย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจ
เสียงอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏิกูล จมูกย่อม
ไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจ กลิ่นอันไม่เป็นที่
พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏิกูล ลิ้นย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปใน
รสอันเป็นที่พอใจ รสอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็นของ
ปฏิกูล กายย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในโผฏฐัพพะอันเป็นที่
พอใจ โผฏฐัพพะอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏิกูล
ใจย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในธรรมอันเป็นที่พอใจ ธรรมอัน
ไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏิกูล.
ภิกษุทั้งหลาย ความสำ�รวม (สังวร) ย่อมมีด้วย
อาการอย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย คำ�ว่า หลักหรือเสาอันมัน่ คงนัน้ เป็น
ชื่อของกายคตาสติ เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อย่างนี้ว่า กายคตาสติ เราทั้งหลายจักอบรม กระทำ�ให้มาก
กระทำ�ให้เป็นดังยาน กระทำ�ให้เป็นทีต่ งั้ ให้มนั่ คง สัง่ สมแล้ว
ปรารภดีแล้ว ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอย่างนีแ้ ล.
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ปฏิบัติ

ลักษณะของผูไ้ ม่ตงั้ จิตในกายคตาสติ

สมถะ วิปัสสนา

139

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๖-๒๔๗/๓๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์ ๖ ชนิด
ซึง่ มีวสิ ยั ต่างกัน มีโคจรต่างกัน คือ จับงู จระเข้ นก สุนขั บ้าน
สุนัขจิ้งจอก ลิง แล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่น ครั้นแล้ว
พึงขมวดปมไว้ตรงกลางปล่อยไป
ทีนนั้ แล สัตว์ ๖ ชนิดซึง่ มีวสิ ยั ต่างกัน มีโคจรต่างกัน
เหล่านัน้ พึงดึงมาหาโคจรและวิสยั ของตนๆ งูพงึ ดึงมาด้วย
คิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวก จระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักลงน้ำ�  นกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศ
สุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกพึง
ดึงมาด้วยคิดว่าเราจักไปสูป่ า่ ช้า ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจัก
เข้าไปสู่ป่า ภิกษุท้งั หลาย เมื่อใดแล สัตว์ ๖ ชนิดเหล่านั้น
ต่างก็จะไปตามวิสยั ของตนๆ พึงลำ�บาก เมือ่ นัน้ บรรดาสัตว์
เหล่านั้น สัตว์ใดมีกำ�ลังมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้น
พึงอนุวัตรคล้อยตามไปสู่อำ�นาจแห่งสัตว์นั้น แม้ฉันใด.
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้อบรม ไม่
กระทำ�ให้มากซึง่ กายคตาสติ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ตาย่อมฉุด
ภิกษุนน้ั ไปในรูปอันเป็นที่พอใจ รูปอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อม
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เป็นของปฏิกลู หูยอ่ มฉุดภิกษุนนั้ ไปในเสียงอันเป็นทีพ่ อใจ
เสียงอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล จมูกย่อมฉุด
ภิกษุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจ กลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจ
ย่อมเป็นของปฏิกูล ลิ้นย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในรสอันเป็นที่
พอใจ รสอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล กายย่อม
ฉุดภิกษุนั้นไปในโผฏฐัพพะอันเป็นที่พอใจ โผฏฐัพพะอัน
ไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล ใจย่อมฉุดภิกษุนั้นไป
ในธรรมอันเป็นที่พอใจ ธรรมอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็น
ของปฏิกูล.
ภิกษุทั้งหลาย ความไม่สำ�รวม (อสังวร) ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ
เสมือนบุรุษผู้ถือภาชนะน�้ำมัน

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

140

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒๖-๒๒๗/๗๖๓-๗๖๖.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบ
ข่าวว่า ‘มีนางงามชนบท มีนางงามชนบท’ จึงมาชุมนุมกัน
ก็นางงามชนบทนัน้ น่าดูอย่างยิง่ ในเวลาฟ้อนรำ� น่าดูอย่างยิง่
ในเวลาขับร้อง หมู่มหาชนนั้นได้ทราบข่าวอีกว่า นางงาม
ชนบทจะฟ้อนรำ� จะขับร้อง จึงมาชุมนุมกันมีประมาณยิง่ ขึน้
ครัง้ นัน้ บุรษุ ผูอ้ ยากมีชวี ติ อยูไ่ ม่อยากตาย ปรารถนาความสุข
เกลียดทุกข์กม็ า หมูม่ หาชนนัน้ พึงกล่าวกับบุรษุ นัน้ อย่างนีว้ า่
บุรุษผู้เจริญ ท่านจงนำ�ภาชนะน้ำ�มันอันเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไป
ในระหว่างทีป่ ระชุมใหญ่กบั นางงามในชนบท และจะมีบรุ ษุ
เงื้อดาบตามท่านไปข้างหลังๆ ท่านจักทำ�น้ำ�มันนั้นหกแม้
หน่อยหนึ่งในที่ใด เขาจักตัดศีรษะของท่านให้ขาดตกลงไป
ในที่นั้นทีเดียว
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร บุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำ�มันนั้น แล้วพึง
เป็นผู้ประมาทในภายนอกหรือ
ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย เรายกอุปมานี้ ก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อ
ความนี้ชัดขึ้น เนื้อความในข้อนั้นมีอย่างนี้ คำ�ว่า ภาชนะ
น้ำ�มันอันเต็มเปี่ยม เป็นชื่อของกายคตาสติ.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนนั้ ในเรือ่ งนี้ เธอทัง้ หลาย
พึงศึกษาอย่างนี้ว่า กายคตาสติ จักเป็นสิ่งอันเราเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว กระทำ � ให้ เ ป็ น ดุ จ ยานที่ เ ที ย มดี แ ล้ ว
กระทำ�ให้เป็นทีต่ งั้ ประพฤติสงั่ สมเนืองๆ ปรารภสม่�ำ เสมอ
ดีแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ แล.
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ที่ส�ำหรับเที่ยวไป ของนักปฏิบัติ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

141

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๘/๗๐๐.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควร
เทีย่ วไป ซึง่ เป็นวิสยั แห่งบิดาตนเถิด เมือ่ เธอทัง้ หลายเทีย่ ว
ไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยแห่งบิดาตน มารจักไม่ได้
ช่อง มารจักไม่ได้โอกาส ก็ทที่ คี่ วรเทีย่ วไป ซึง่ เป็นวิสยั แห่ง
บิดาตน คืออะไร คือ สติปัฏฐาน ๔.
สติปฏั ฐาน ๔ เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น จิ ต ในจิ ต อยู่ มี ค วามเพี ย ร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัย
แห่งบิดาตนของภิกษุ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

การเจริญสติปัฏฐานของคนฉลาด

สมถะ วิปัสสนา
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๐๐-๒๐๓/๗๐๔-๗๐๗.

ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนพ่อครัวผูเ้ ขลา ไม่ฉลาด
เฉียบแหลม บำ�รุงพระราชาหรือมหาอำ�มาตย์ของพระราชา
ด้วยสูปะต่างชนิด มีรสเปรีย้ วจัดบ้าง ขมจัดบ้าง เผ็ดจัดบ้าง
หวานจัดบ้าง มีรสเฝื่อนบ้าง ไม่เฝื่อนบ้าง เค็มบ้าง จืดบ้าง
พ่อครัวนั้นไม่สังเกตรสอาหารของตนว่า วันนี้ภัตและสูปะ
ของเราชนิดนี้ท่านชอบใจ หรือท่านรับสูปะนี้มาก หรือท่าน
ชมสูปะนี้ วันนีภ้ ตั และสูปะของเรามีรสเปรีย้ วจัด ท่านชอบใจ
หรือท่านรับสูปะมีรสเปรี้ยวจัด หรือท่านหยิบเอาสูปะมีรส
เปรี้ยวจัดมาก หรือท่านชมสูปะมีรสเปรี้ยวจัด วันนี้ภัตและ
สูปะของเรามีรสขมจัด … มีรสเผ็ดจัด … มีรสหวานจัด …
มีรสเฝือ่ น … มีรสไม่เฝือ่ น … มีรสเค็ม … วันนี้ ภัตและสูปะ
ของเรามีรสจืดท่านชอบใจ หรือท่านรับสูปะมีรสจืด หรือ
ท่านหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก หรือท่านชมสูปะมีรสจืด ดังนี้
พ่อครัวนั้นย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งห่ม ไม่ได้ค่าจ้าง ไม่ได้รางวัล
ข้อนัน้ เพราะเหตุไร เพราะพ่อครัวนัน้ เป็นคนเขลา ไม่ฉลาด
เฉียบแหลม ไม่สังเกตเครื่องหมายอาหารของตน ฉันใด.
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ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาดเฉียบแหลม ย่อมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่ จิตย่อมไม่ต้ังมั่น ยังละอุปกิเลสไม่ได้ เธอไม่
สำ�เหนียกนิมิตนั้น ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย เมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่
จิตย่อมไม่ตงั้ มัน่ ยังละอุปกิเลสไม่ได้ เธอไม่ส�ำ เหนียกนิมติ นัน้
ภิกษุนนั้ ย่อมไม่ได้ธรรมเป็นเครือ่ งอยูเ่ ป็นสุขในปัจจุบนั และ
ไม่ได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น
เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาดเฉียบแหลม ไม่สำ�เหนียกนิมิตแห่งจิต
ของตน.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนพ่อครัวผูม้ ปี ญ
ั ญาฉลาด
เฉียบแหลม บำ�รุงพระราชาหรือมหาอำ�มาตย์ของพระราชา
ด้วยสูปะต่างชนิด มีรสเปรี้ยวจัดบ้าง ขมจัดบ้าง เผ็ดจัด
บ้าง หวานจัดบ้าง มีรสเฝือ่ นบ้าง ไม่เฝื่อนบ้าง มีรสเค็มบ้าง
จืดบ้าง พ่อครัวนั้นย่อมสังเกตรสอาหารของตนว่า วันนี้ภัต
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และสูปะของเราชนิดนี้ ท่านชอบใจ หรือท่านรับสูปะนี้ หรือ
หยิบเอาสูปะนีม้ าก หรือท่านชมสูปะนี้ วันนีภ้ ตั และสูปะของ
เรามีรสเปรี้ยวจัด … วันนี้ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด …
มีรสเผ็ดจัด … มีรสหวานจัด … มีรสเฝือ่ น … มีรสไม่เฝือ่ น …
มีรสเค็ม … วันนีภ้ ตั และสูปะของเรามีรสจืดท่านชอบใจ หรือ
ท่านรับสูปะมีรสจืด หรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก หรือ
ท่านชมสูปะมีรสจืด ดังนี้ พ่อครัวนั้นย่อมได้เครื่องนุ่งห่ม
ได้ค่าจ้าง ได้รางวัล ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพ่อครัวนั้น
เป็นคนมีปญ
ั ญา ฉลาด เฉียบแหลม สังเกตรสอาหารของตน
ฉันใด.
ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา ฉลาด เฉียบแหลม ย่อมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กำ�จัด
อภิชฌาและโทมนั สในโลกเสีย เมื่อเธอพิจ ารณาเห็น
กายในกายอยู่ จิตย่อมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได้ เธอย่อม
สำ�เหนียกนิมติ นัน้ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่
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จิตย่อมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได้ เธอย่อมสำ�เหนียกในนิมิตนั้น
ภิกษุนนั้ ย่อมได้ธรรมเป็นเครือ่ งอยูเ่ ป็นสุขในปัจจุบนั และ
ได้สติสมั ปชัญญะ ข้อนัน้ เป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนนั้
เป็นผู้มีปัญญา ฉลาด เฉียบแหลม สำ�เหนียกนิมิตแห่งจิต
ของตน.
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อานิสงส์ของการเดินจงกรม

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

143

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๑/๒๙.

ภิกษุทง้ั หลาย อานิสงส์ในการจงกรม ๕ ประการนี้
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ ภิกษุผู้เดินจงกรม
(๑) ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล
(๒) ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการปรารภความเพียร
(๓) ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย
(๔) อาหารทีก่ นิ ดืม่ เคีย้ ว ลิม้ แล้ว ย่อมย่อยไปโดยดี
(๕) สมาธิทไ่ี ด้เพราะการเดินจงกรมย่อมตัง้ อยูไ่ ด้นาน
ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อานิสงส์ในการเดินจงกรม
๕ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

การอยู่ป่าเหมาะกับภิกษุบางรูป

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

144

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๑๖/๙๙.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ปรารถนาเพือ่ ซ่องเสพเสนาสนะ
คือ ป่าและราวป่าอันสงัด.

อุบาลี เสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัด อยูล่ �ำ บาก
ทำ�ความวิเวกได้ยาก ยากที่จะอภิรมย์ในการอยู่ผู้เดียว
ป่าทั้งหลายเห็นจะนำ�ใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสีย.
อุบาลี ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราเมื่อไม่ได้สมาธิ
จักซ่องเสพเสนาสนะ คือ ป่าและราวป่าอันสงัด ผู้นั้น
จำ�ต้องหวังข้อนี้ คือจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่าน.
อุบาลี เปรียบเหมือนมีหว้ งน้�ำ ใหญ่อยู่ มีชา้ งใหญ่สงู
๗ ศอก หรือ ๗ ศอกกึง่ มาถึงเข้า ช้างตัวนัน้ พึงคิดอย่างนีว้ า่
ไฉนหนอ เราลงสูห่ ว้ งน้�ำ นีแ้ ล้วพึงขัดถูหเู ล่นบ้าง พึงขัดถูหลัง
เล่นบ้าง ครัน้ แล้ว จึงอาบ ดืม่ ขึน้ มาแล้วกลับไปตามต้องการ
ช้างนั้นลงสู่ห้วงน้ำ�นั้นแล้วพึงขัดถูหูเล่นบ้าง ขัดถูหลังเล่น
บ้าง ครั้นแล้วจึงอาบ ดื่ม ขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการ
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าช้างนั้นเป็นสัตว์มีร่างกาย
ใหญ่ ย่อมได้การลงในน้�ำ ลึก ครัน้ กระต่ายหรือเสือปลามาถึง
(ห้วงน้�ำ นัน้ ) เข้า กระต่ายหรือเสือปลาพึงคิดอย่างนีว้ า่ เราเป็น
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อะไรและช้างใหญ่เป็นอะไร ไฉนหนอ เราพึงลงสูห่ ว้ งน้�ำ นีแ้ ล้ว
พึงขัดถูหเู ล่นบ้าง พึงขัดถูหลังเล่นบ้าง ครัน้ แล้ว จึงอาบ ดืม่
ขึน้ มาแล้วกลับไปตามต้องการ กระต่ายหรือเสือปลานัน้ ก็ลงสู่
ห้วงน้�ำ นัน้ โดยพลัน ไม่ทนั ได้พจิ ารณา กระต่ายหรือเสือปลานัน้
จำ�ต้องหวังข้อนี้ คือจักจมลงหรือจักลอยขึ้น ข้อนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะว่ากระต่ายหรือเสือปลานัน้ เป็นสัตว์มรี า่ งกาย
เล็ก ย่อมไม่ได้การลงในห้วงน้ำ�ลึก แม้ฉันใด.
อุบาลี ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราเมื่อไม่ได้สมาธิ
จักซ่องเสพเสนาสนะ คือ ป่าและราวป่าอันสงัด ผูน้ นั้ จำ�ต้อง
หวังข้อนี้ คือ จักจมลงหรือฟุ้งซ่าน ฉันนั้นเหมือนกัน.
อุบาลี เธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิด เมื่อเธออยู่ใน
หมู่สงฆ์ ความสำ�ราญจักมี.
(เนือ้ ความข้อนีแ้ สดงว่า การออกไปอยูป่ า่ มิได้เหมาะสำ�หรับทุกคน.)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

145

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๘๕-๑๘๖/๑๓๘.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุคคลมีกายออกไปแล้ว มีจิตยังไม่ออก
(๒) บุคคลมีกายยังไม่ออก มีจิตออกไปแล้ว
(๓) บุคคลมีกายยังไม่ออกด้วย มีจติ ยังไม่ออกด้วย
(๔) บุคคลมีกายออกไปแล้วด้วย มีจติ ออกไปแล้วด้วย
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ บุ ค คลเป็ น ผู้ มี ก ายออกไปแล้ ว
มีจติ ยังไม่ออกไป เป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เสพ
เสนาสนะอันสงัด คือ ป่าและราวป่า เขาตรึกถึงกามวิตก
บ้าง ตรึกถึงพยาบาทวิตกบ้าง ตรึกถึงวิหิงสาวิตกบ้างใน
เสนาสนะนั้น ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นผู้มีกายออกไป
แล้วมีจิตยังไม่ออกอย่างนี้แล.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็บคุ คลเป็นผูม้ กี ายยังไม่ออกไป มีจติ
ออกไป เป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่เสพเสนาสนะ
อันสงัด คือ ป่าและราวป่า เขาตรึกถึงเนกขัมมวิตกบ้าง
อัพยาบาทวิตกบ้าง อวิหงิ สาวิตกบ้างในทีน่ น้ั ภิกษุทง้ั หลาย
บุคคลเป็นผูม้ กี ายยังไม่ออกไป มีจติ ออกไปแล้วอย่างนีแ้ ล.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นผู้มีกายยังไม่ออกด้วย
มีจิตยังไม่ออกด้วย เป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้
ไม่เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่าและราวป่า เขาตรึกถึง
กามวิตกบ้าง ตรึกถึงพยาบาทวิตกบ้าง ตรึกถึงวิหิงสา
วิตกบ้าง ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเป็นผูม้ กี ายยังไม่ออกด้วย
มีจิตยังไม่ออกด้วยอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้วด้วย
มีจิตออกไปแล้วด้วย เป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้
เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่าและราวป่า เขาตรึกถึง
เนกขัมมวิตกบ้าง อัพยาบาทวิตกบ้าง อวิหิงสาวิตกบ้าง
ในเสนาสนะนั้น ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นผู้มีกายออก
ไปแล้วด้วย มีจิตออกไปแล้วด้วยอย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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ปฏิบัติ

ไม่ต้องร้อนใจ หากยังไม่ประสบผล

สมถะ วิปัสสนา

146

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๙-๓๑๐/๕๓๒.

ภิกษุทงั้ หลาย กิจทีค่ วรรีบด่วนทำ�ของคหบดีชาวนา
๓ อย่างเหล่านี้ ๓ อย่าง เป็นอย่างไร.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย คหบดีชาวนาในโลกนี้ต้องรีบเร่ง
ไถนาให้ดี คราดนาให้เรียบร้อย ครั้นแล้วต้องรีบเร่งเพาะ
พืชลงไป ครั้นแล้วรีบเร่งไขเอาน้ำ�เข้าบ้าง ระบายเอาน้ำ�
ออกเสียบ้าง.
ภิกษุทงั้ หลาย กิจทีค่ วรรีบด่วนทำ�ของคหบดีชาวนา
๓ อย่างนีแ้ ล ภิกษุทงั้ หลาย คหบดีชาวนานัน้ ไม่มฤี ทธิห์ รือ
อานุภาพจะบันดาลว่า ข้าวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้ พรุง่ นี้
จงมีท้อง มะรืนนี้จงหุงได้ ภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้ สมัยที่
ข้าวเปลือกของคหบดีชาวนานัน้ มีความแปรของฤดู เกิดก็ดี
มีท้องก็ดี หุงได้ก็ดี มีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กิจที่ควรรีบทำ�
ของภิกษุ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่าง เป็นอย่างไร.
คือ การสมาทานอธิศลี สิกขา (การปฏิบตั ใิ นศีลอันยิง่ )
การสมาทานอธิ จิ ต ตสิ ก ขา (การปฏิ บั ติ ใ นจิ ต อั น ยิ่ ง )
การสมาทานอธิปัญญาสิกขา (การปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง) .
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย กิจทีค่ วรรีบด่วนทำ�ของภิกษุ ๓ อย่าง
เหล่านี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพที่
จะบันดาลว่า จิตของเราจงพ้นจากอาสวะทัง้ หลาย เพราะ
ไม่ถอื มัน่ ด้วยอุปาทาน ในวันนีแ้ หละ หรือมิฉะนัน้ ก็ในวัน
พรุ่งนี้ หรือในวันมะรืนนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โดยที่ แ ท้ สมั ย ที่ จิ ต ของภิ ก ษุ นั้ น
ผู้ศึกษาอธิศีลอยู่ก็ดี ผู้ศึกษาอธิจิตอยู่ก็ดี ผู้ศึกษาอธิปัญญา
อยู่ก็ดี หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น มีอยู่.
เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการ
สมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการ
สมาทานอธิจติ ตสิกขา เราจักมีฉนั ทะอย่างแรงกล้าในการ
สมาทานอธิปัญญาสิกขา.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

สิ้นกิเลสก็แล้วกัน
ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

147
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๒๘/๖๘.

ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนรอยนิว้ มือ หรือรอยนิว้
หัวแม่มือที่ด้ามมีด ย่อมปรากฏแก่นายช่างไม้หรือลูกมือ
นายช่างไม้ แต่เขาไม่รู้อย่างนี้ว่า วันนี้ด้ามมีดของเราสึกไป
เท่านี้ เมือ่ วานสึกไปเท่านี้ หรือเมือ่ วานซืนสึกไปเท่านี้ ทีจ่ ริง
เมื่อด้ามมีดสึกไปเขาก็รู้ว่าสึกไปนั่นเทียว ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุหมัน่ เจริญภาวนาอยู่ ก็ฉนั นัน้
เหมือนกัน แม้จะไม่รอู้ ย่างนีว้ า่ วันนี้ อาสวะของเราสิน้ ไป
เท่านี้ เมื่อวานสิ้นไปเท่านี้ หรือเมื่อวานซืนสิ้นไปเท่านี้
แต่ที่จริง เมื่ออาสวะสิ้นไป ภิกษุนั้นก็รู้ว่าสิ้นไป นั่นเทียว.

368

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

หากประพฤติถกู ต้อง
จะหวังผลหรือไม่หวังผล ย่อมได้รบั ผล

148

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๗๙-๒๘๐/๔๑๔-๔๑๕.

ภูมชิ ะ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ทีม่ ี
สัมมาทิฏฐิ มีสมั มาสังกัปปะ มีสมั มาวาจา มีสมั มากัมมันตะ
มีสมั มาอาชีวะ มีสมั มาวายามะ มีสมั มาสติชอบ มีสมั มาสมาธิ
ถ้าแม้ทำ�ความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็สามารถ
บรรลุผล ถ้าแม้ทำ�ความไม่หวัง แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล ถ้าแม้ทำ�ทั้งความหวังและความ
ไม่หวัง แล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็สามารถบรรลุผล
ถ้าแม้ทำ�ความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่ แล้วประพฤติ
พรหมจรรย์ เขาก็สามารถบรรลุผล นัน่ เพราะเหตุไร ภูมชิ ะ
เพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคาย.
ภูมชิ ะ เปรียบเหมือนบุรษุ ผูต้ อ้ งการน้�ำ มัน แสวงหา
น้�ำ มันจึงเทีย่ วเสาะหาน้�ำ มัน เขาเกลีย่ งาป่นลงในราง ประพรม
ด้วยน้ำ�แล้วคั้นเรื่อยไป ถ้าแม้ทำ�ความหวัง แล้วเกลี่ยงา
ป่นลงในราง ประพรมด้วยน้ำ�แล้วคั้นเรื่อยไป เขาก็สามารถ
ได้น้ำ�มัน ถ้าแม้ทำ�ความไม่หวัง แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง
ประพรมด้ ว ยน้ำ � แล้ ว คั้ น เรื่ อ ยไป เขาก็สามารถได้นำ้�มัน
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ถ้าแม้ทำ�ทั้งความหวังและความไม่หวัง แล้วเกลี่ยงาป่นลง
ในราง ประพรมด้วยน้�ำ แล้วคัน้ เรือ่ ยไป เขาก็สามารถได้น�ำ้ มัน
ถ้าแม้ท�ำ ความหวังก็มใิ ช่ ความไม่หวังก็มใิ ช่ แล้วเกลีย่ งาป่นลง
ในราง ประพรมด้วยน้�ำ แล้วคัน้ เรือ่ ยไป เขาก็สามารถได้น�ำ้ มัน
ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร ภูมชิ ะ เพราะเหตุแห่งการได้น�ำ้ มันนัน้
เป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำ�แล้ว โดยวิธแี ยบการทีแ่ ยบคาย ฉันใด
ก็ฉนั นัน้ .
(ทรงให้อปุ มาโดยทำ�นองนีอ้ กี สามข้อ คือบุรษุ ผูต้ อ้ งการน้�ำ นม
รีดน้�ำ นมจากแม่โคลูกอ่อน บุรษุ ผูต้ อ้ งการเนย ปัน้ เนยจากนมทีห่ มักเป็น
เยื่อแล้ว บุรุษผู้ต้องการไฟ สีไฟจากไม้แห้ง ก็ย่อมได้ผลตามที่ตน
ต้องการ แม้จะทำ�ความหวังหรือความไม่หวังก็ตาม ผลนัน้ ๆ ก็ยอ่ มมีให้เอง
เพราะได้มีการทำ�ที่ถูกต้องลงไปแล้ว).
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ปฏิบัติ

บทอธิษฐานจิตเพื่อท�ำความเพียร

สมถะ วิปัสสนา

149

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย เรารู้ทั่วถึงคุณของธรรม ๒ อย่าง
๒ อย่าง เป็นอย่างไร คือ ความเป็นผูไ้ ม่สนั โดษในกุศลธรรม
และความเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในความเพียร.
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่
ถอยกลับ ด้วยการตั้งจิตว่า หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่
เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใด
อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ดว้ ยกำ�ลัง ด้วยความเพียร ด้วยความ
บากบั่น ของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุด
ความเพียรเสียเป็นไม่มี ดังนี้ ภิกษุทงั้ หลาย การตรัสรูเ้ ป็น
สิ่งที่เรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท ธรรมอันเป็น
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ ม ก็เป็นสิง่ ทีเ่ รานัน้ ได้บรรลุ
แล้วด้วยความไม่ประมาท.
ภิกษุทง้ั หลาย ถ้าแม้เธอทัง้ หลายจะพึงตัง้ ไว้ซงึ่ ความ
เพียรอันไม่ถอยกลับ ด้วยการตั้งจิตว่า หนัง เอ็น กระดูก
จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที
ประโยชน์ใด อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำ�ลัง ด้วยความ
เพียร ด้วยความบากบั่น ของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์
372

เปิดธรรมที่ถูกปิด :
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นัน้ แล้ว จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี ดังนี้ ภิกษุทงั้ หลาย
แม้เธอทัง้ หลายก็จกั ทำ�ให้แจ้ง ซึง่ ทีส่ ดุ แห่งพรหมจรรย์อนั ยอด
เยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ต้องการนัน้ ด้วยความรูย้ ง่ิ เองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ ได้ตอ่ กาล
ไม่นานเลย.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับ
ด้วยการตั้งจิตว่า หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อ
และเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใด
อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำ�ลัง ด้วยความเพียร ด้วย
ความบากบั่น ของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว
จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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สมาธิทุกระดับ
สามารถอาศัยเพื่อสิ้นอาสวะได้

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

150

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘-๔๔๔/๒๔๐.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรากล่ า วความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะ
เพราะอาศัยปฐมฌาณบ้าง เพราะอาศัยทุตยิ ฌาณบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌาณบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌาณบ้าง เพราะอาศัย
อากาสานัญจายตนะบ้าง เพราะอาศัยวิญญาณณัญจายตนะบ้าง
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง.1
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ข้ อ ที่ เ รากล่ า วว่ า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง
ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน
อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่
เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ่ นปฐมฌานนัน้ โดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร
เป็นความยากลำ�บาก เป็นอาพาธ เป็นของผู้อื่น เป็นของ
1. บาลีฉบับมอญ กล่าวลงเลยไปถึงว่า “เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง”
แต่ฉบับบาลีสยามรัฐหยุดเสียเพียงแค่เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เท่านั้น.  
-ผูร้ วบรวม
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แตกสลาย เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิตด้วยธรรม
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รง
อยู่ในปฐมฌาณนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และเพราะอำ�นาจแห่ง
ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นนายขมั ง ธนู ห รื อ
ลูกมือของเขา ประกอบการฝึกยิงรูปหุ่นที่ทำ�ด้วยหญ้าหรือ
ก้อนดิน สมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผยู้ งิ ได้ไกล ยิงได้เร็ว
ทำ�ลายหมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น
ที่ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาณ
อันมีวิตกวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่
เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ่ นปฐมฌานนัน้ โดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร
เป็นความยากลำ�บาก เป็นอาพาธ เป็นของผู้อื่น เป็นของ
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แตกสลาย เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิตด้วยธรรม
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รง
อยู่ในปฐมฌาณนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และเพราะอำ�นาจแห่ง
ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เรา
กล่าวแล้วว่า ภิกษุทง้ั หลาย เรากล่าวความสิน้ ไปแห่งอาสวะ
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง ดังนีน้ น้ั เราอาศัยความข้อนีก้ ล่าวแล้ว.
(ในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง ก็มีคำ�อธิบายที่ตรัสไว้
โดยทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมณานข้างบนนี้ ทุกตัวคำ�พูดทั้ง
ในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งฌานเท่านั้น ผู้ศึกษาพึง
เทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า ภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยอากาสานัญ378
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จายตนะบ้าง ดังนีน้ นั้ เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทงั้ หลาย
ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการ
ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่
ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมี
การทำ�ในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอ
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันมีอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น โดยความเป็น
ของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็น
ดังลูกศร เป็นความยากลำ�บาก เป็นอาพาธ เป็นของผู้อื่น
เป็นของแตกสลาย เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิต
ด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ
นัน่ ระงับ นัน่ ประณีต นัน่ คือธรรมเป็นทีส่ งบระงับแห่งสังขาร
ทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืนซึง่ อุปธิทงั้ ปวง เป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งตัณหา
เป็นความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รง
อยู่ ใ นอากาสานั ญ จายตนะนั้ น ย่ อ มถึ ง ความสิ้ น ไปแห่ ง
อาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนัน้ เป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป และ
เพราะอำ�นาจแห่ง ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.
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ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือ
ของเขา ประกอบการฝึกยิงรูปหุน่ ทีท่ �ำ ด้วยหญ้าหรือก้อนดิน
สมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผยู้ งิ ได้ไกล ยิงได้เร็ว ทำ�ลาย
หมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ภิกษุ
เพราะก้าวล่วงซึง่ รูปสัญญาเสียได้โดยประการทัง้ ปวง เพราะ
ความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า
อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็น
ธรรมทัง้ หลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ่ น
อากาสานัญจายตนะนัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง โดยความ
เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความยาก
ลำ � บาก เป็ น อาพาธ เป็ น ของผู้ อื่ น เป็ น ของแตกสลาย
เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น
แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบระงับ นั่นประณีต
นัน่ คือธรรมเป็นทีส่ งบระงับแห่งสังขารทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืน
ซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย
เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รงอยูใ่ นอากาสานัญจายตนะนั้ น ย่ อ มถึ ง ความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะทั้ ง หลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
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เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และเพราะอำ�นาจแห่ง
ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เรา
กล่าวแล้วว่า ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวความสิน้ อาสวะ เพราะ
อาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้
กล่าวแล้ว.
(ในกรณีแห่งการสิน้ อาสวะ เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้าง
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง ก็มีคำ�อธิบายที่ตรัสไว้โดยทำ�นอง
เดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะข้างบนนี้ ทุกตัวคำ�พูดทั้งใน
ส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งสมาธิเท่านั้น ผู้ศึกษาพึง
เทียบเคียงได้เอง ครั้นตรัสข้อความในกรณีแห่งอากิญจัญญายตนะจบ
แล้ว ได้ตรัสข้อความนี้ ต่อไปว่า).

ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แล เป็นอัน
กล่าวได้ว่า สัญญาสมาบัติ มีประมาณเท่าใด อัญญาปฏิเวธ
(การบรรลุอรหัตตผล) ก็มีประมาณเท่านั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ส่ ว นว่ า อายตนะอี ก ๒ ประการ
กล่าวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้น เรากล่าวว่า
เป็นสิ่งที่ฌายีภิกษุ1 ผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ ฉลาดในการ
ออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ แล้ว
กล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังนี้.
1. ฌายีภกิ ษุ คือภิกษุผเู้ พ่งอยู  ่ -ผูร้ วบรวม
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151

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑–๑๓๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลใหญ่ มี อ านิ ส งส์ ใ หญ่
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มาก
แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
ภิกษุท้ังหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรื อ เรื อ นว่ า งก็ ต าม นั่ ง คู้ ข าเข้ า มาโดยรอบ
ตั้งกายตรง ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า
มีสติหายใจออก
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว
เมื่ อ หายใจเข้ า สั้ น ก็ รู้ ชั ด ว่ า เราหายใจเข้ า สั้ น
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ รู้พร้อม
เฉพาะซึง่ กายทัง้ ปวง หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ ทำ �
กายสังขารให้ร�ำ งับอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขาร
ให้รำ�งับอยู่ หายใจออก
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ
หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข
หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิ ต ตสั ง ขารให้ รำ � งั บ อยู่ หายใจเข้ า ว่ า เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิตตสังขารให้รำ�งับอยู่ หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต
หายใจออก
เธอย่ อ มทำ �การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ ทำ � จิ ต
ให้ปราโมทย์ยง่ิ อยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์
ยิง่ อยู่ หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ตัง้ มัน่ อยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ อยู่ หายใจออก
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปล่อยอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้เห็น
ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูเ้ ห็น
ซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูเ้ ห็น
ซึง่ ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่
ความสลัดคืนอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก
ภิกษุทงั้ หลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
ทำ�ให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดา
ผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้ คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี.
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เจริญอานาปานสติ
เป็นเหตุให้สติปฏั ฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗
วิชชาและวิมตุ ติบริบรู ณ์
152
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒-๑๔๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเอกนั้นมีอยู่ ซึ่งเมื่อบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๔ ให้บริบรู ณ์
ครัน้ ธรรมทัง้ ๔ นัน้ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อม
ทำ�ธรรมทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์ ครั้นธรรมทั้ง ๗ นั้น อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทัง้ ๒ ให้บริบรู ณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธินี้แล เป็นธรรม
อันเอก ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�
สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�โพชฌงค์ทงั้ ๗ ให้บริบรู ณ์
โพชฌงค์ทงั้ ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อม
ทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำ�สติปฏั ฐานทัง้ ๔ ให้บริบรู ณ์ได้.
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เมื่อหายใจเข้ายาว
ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเรา
หายใจออกยาว เมือ่ หายใจเข้าสัน้ ก็รชู้ ดั ว่าเราหายใจเข้าสัน้
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ย่อมทำ�การ
ฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ กายทัง้ ปวง หายใจ
เข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขารให้รำ�งับ
หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับ หายใจออก.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยนัน้ ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็นกาย
ในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ภิกษุทงั้ หลาย
เราย่อมกล่าว ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นกาย
อันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
ในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็น
ประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุยอ่ มทำ�การฝึกหัดศึกษา
ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้
รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษา
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ว่า เราเป็นผูร้ ู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึง่ สุข หายใจออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า ว่า เรา
เป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิตตสังขาร หายใจออก ย่อมทำ�การ
ฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตตสังขารให้ร�ำ งับ หายใจเข้า
ว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
เวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวการทำ�ในใจเป็นอย่างดีต่อ
ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหนึง่ ๆ
ในเวทนาทัง้ หลาย ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้
ภิกษุนั้น ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่
เป็ น ประจำ � มี ค วามเพี ย รเผากิ เ ลส มี สั ม ปชั ญ ญะ มี ส ติ
นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุยอ่ มทำ�การฝึกหัดศึกษา
ว่า เราเป็นผูร้ ู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึง่ จิต หายใจออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า
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เราเป็นผู้ท�ำ จิตให้ปราโมทย์ยง่ิ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิต
ให้ปราโมทย์ยง่ิ หายใจออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็น
ผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจ
ออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
จิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ภิกษุทงั้ หลาย
เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็นสิง่ ทีม่ ไี ด้แก่บคุ คลผูม้ สี ติอนั
ลืมหลงแล้ว ไม่มสี มั ปชัญญะ ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนน้ั
ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นจิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทง้ั หลาย สมัยใด ภิกษุยอ่ มทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความไม่เทีย่ งอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความจางคลาย
อยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความจางคลาย
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อยู่เป็นประจำ� หายใจออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า
ว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจ
ออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความ
สลัดคืนอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความ
สลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
ธรรมในธรรมทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่าง
ดีแล้ว เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทัง้ หลายของ
เธอนั้นด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้
ภิกษุนน้ั ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็น
ประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้
บริบูรณ์ได้.
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็สติปฏั ฐานทัง้ ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำ�โพชฌงค์ทง้ั ๗ ให้บริบรู ณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ ห็นกายในกายอยู่
เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�
อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยนัน้ สติทภ่ี กิ ษุเข้าไป
ตัง้ ไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้
แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญ
สติ สั ม โพชฌงค์ สมั ย นั้ น สติ สั ม โพชฌงค์ ข องภิ ก ษุ ชื่ อ ว่ า
ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุน้ัน เมื่อเป็นผู้มีสติ
เช่นนัน้ อยู่ ย่อมทำ�การเลือก ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การ
ใคร่ครวญซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่
ทำ�การเลือกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมนัน้ อยูด่ ว้ ยปัญญา สมัยนัน้
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว สมัยนัน้
ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมัยนัน้ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ
ภิ ก ษุ น้ั น เมื่ อ เลื อ กเฟ้ น ใคร่ ค รวญอยู่ ซ่ึ ง ธรรมนั้ น
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ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรม
อันภิกษุนั้นปรารภแล้ว.
ภิกษุท้งั หลาย สมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อนอัน
ภิกษุผ้เู ลือกเฟ้น ใคร่ครวญในธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยนั้น
วิริยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้นั ปรารภแล้ว สมัยนั้น
ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์ สมัยนัน้ วิรยิ สัมโพชฌงค์
ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุนน้ั เมือ่ มี
ความเพียรอันปรารภแล้ว ปีตอิ นั ไม่องิ อามิสก็เกิดขึน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ปีตอิ นั ไม่องิ อามิส เกิดขึน้ แก่
ภิกษุผมู้ คี วามเพียรอันปรารภแล้ว สมัยนัน้ ปีตสิ มั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุช่อื ว่าย่อม
เจริญปีตสิ มั โพชฌงค์ สมัยนัน้ ปีตสิ มั โพชฌงค์ของภิกษุชอื่ ว่า
ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุนนั้ เมือ่ มีใจประกอบ
ด้วยปีติ แม้กายก็รำ�งับ แม้จิตก็รำ�งับ.
ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุ
ผู้มีใ จประกอบด้ ว ยปี ติ ย่ อ มรำ � งั บ สมั ย นั้น ปั ส สั ท ธิ สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื
ว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ สมัยนัน้ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์
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ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุนน้ั เมือ่ มี
กายอันรำ�งับแล้ว มีความสุขอยู่ จิตย่อมตัง้ มัน่ .
ภิกษุท้งั หลาย สมัยใด จิตของภิกษุผ้มู ีกายอันรำ�งับ
แล้วมีความสุขอยู่ ย่อมตัง้ มัน่ สมัยนัน้ สมาธิสมั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญ
สมาธิสมั โพชฌงค์ สมัยนัน้ สมาธิสมั โพชฌงค์ของภิกษุชอื่ ว่า
ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุนน้ั ย่อมเป็นผูเ้ ข้าไป
เพ่งเฉพาะซึง่ จิตอันตัง้ มัน่ แล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะ
ซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น เป็นอย่างดี สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุ
ชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ เ ห็ น เวทนา
ในเวทนาทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติ
ไม่ลืมหลง.
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ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด สติของภิกษุผเู้ ข้าไปตัง้ ไว้แล้ว
เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็น
อันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่าถึง
ความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
(ต่อไปนี้ มีขอ้ ความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผูเ้ ห็นกายในกาย
ผูอ้ า่ นพึงเทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุทง้ั หลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ ห็นจิตในจิต อยูเ่ ป็น
ประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยนัน้ สติของภิกษุผเู้ ข้าไป
ตัง้ ไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติไม่ลมื หลง.
ภิกษุทง้ั หลาย สมัยใด สติของภิกษุผเู้ ข้าไปตัง้ ไว้แล้ว
เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็น
อันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญสติ
สัมโพชฌงค์ สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์ของภิกษุชอื่ ว่าถึงความ
เต็มรอบแห่งการเจริญ.
(ต่อไปนี้ มีขอ้ ความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผูเ้ ห็นกายในกาย
ผูอ้ า่ นพึงเทียบเคียงได้เอง).
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ เ ห็ น ธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติ
ไม่ลืมหลง ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไป
ตัง้ ไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลมื หลง สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อม
เจริญสติสมั โพชฌงค์ สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์ของภิกษุชอ่ื ว่า
ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
(ต่อไปนี้ มีขอ้ ความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผูเ้ ห็นกายในกาย
ผูอ้ า่ นพึงเทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุทง้ั หลาย สติปฏั ฐานทัง้ ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมทำ�โพชฌงค์ทง้ั ๗ ให้บริบรู ณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงจะทำ�วิชชาและวิมตุ ติให้บริบรู ณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุย่อมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ (ความจางคลาย)
อันอาศัยนิโรธ (ความดับ) อันน้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ (ความสละ
ความปล่อย)
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ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญ ปีตสิ มั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัย
วิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ท้งั ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมทำ�วิชชาและวิมตุ ติให้บริบรู ณ์ได้
ดังนี้.
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153

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๒/๕๖.

ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย สั ญ ญา ๑๐ ประการนี้ อั น บุ ค คล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยัง่ ลงสู่
อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นทีส่ ดุ ๑๐ ประการเป็นอย่างไร คือ
อสุภสัญญา (ความหมายรูใ้ นความไม่งาม) มรณสัญญา
(ความหมายรูใ้ นความตาย) อาหารเรปฏิกลู สัญญา (ความหมายรู้
ในความเป็นปฏิกลู ของอาหาร) สัพพโลเกอนภิรตสัญญา (ความ
หมายรูใ้ นความไม่ยนิ ดีในโลกทัง้ ปวง) อนิจจสัญญา (ความหมายรู้
ในความไม่เที่ยง) อนิ จ เจทุ ก ขสั ญ ญา (ความหมายรู้ในความ
เป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์) ทุกเขอนัตตสัญญา (ความหมายรู้
ในความเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน) ปหานสัญญา (ความหมายรู้
ในการละเสีย) วิราคสัญญา (ความหมายรู้ในความคลายกำ�หนัด)
นิโรธสัญญา (ความหมายรู้ในความดับไม่เหลือ).
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยัง่
ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.
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154

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๕-๑๒๐/๖๐.

อานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาภิก ษุคิริมานนท์แล้ว
กล่ า วสั ญ ญา ๑๐ ประการแก่ เ ธอ ข้อที่อาพาธของภิกษุ
คิริมานนท์ จะพึงสงบระงับไป เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐
ประการนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้.
สัญญา ๑๐ ประการ เป็นอย่างไร คือ อนิจจสัญญา
อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา
วิ ร าคสั ญ ญา นิ โ รธสั ญ ญา สั พ พโลเกอนภิ ร ตสั ญ ญา
สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา อานาปานสติ.
อานนท์ ก็อนิจจสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่าง ย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง
สั ง ขารทั้ ง หลายไม่ เ ที่ ย ง วิ ญ ญาณไม่ เ ที่ ย ง ย่อมเป็นผู้
พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ ๕
เหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ อานนท์ นีเ้ รียกว่า อนิจจสัญญา.
อานนท์ ก็อนัตตสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่าง ย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่าจักษุเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตา หูเป็นอนัตตา
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เสียงเป็นอนัตตา จมูกเป็นอนัตตา กลิ่นเป็นอนัตตา ลิ้น
เป็นอนัตตา รสเป็นอนัตตา กายเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะเป็น
อนัตตา ใจเป็นอนัตตา ธรรมเป็นอนัตตา ย่อมพิจารณา
เห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทัง้ หลาย ทัง้ ภายใน
และภายนอก ๖ ประการเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ อานนท์
นี้เรียกว่า อนัตตสัญญา.
อานนท์ ก็อสุภสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณีนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ เบือ้ งบนแต่พนื้ เท้าขึน้ ไป
เบื้องต่ำ�แต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มด้วย
ของไม่สะอาด มีประการต่างๆ ว่า ในกายนีม้ ผี ม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม เนื้อหัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี
เสลด หนอง เลือด เหงือ่ มันข้น น้�ำ ตา เปลวมัน น้�ำ ลาย น้�ำ มูก
ไขข้อ มูตร ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งาม
ในกายนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ อานนท์ นีเ้ รียกว่า อสุภสัญญา.
อานนท์ ก็ อ าที น วสั ญ ญา เป็ น อย่ า งไร อานนท์
ภิกษุในกรณีนี้ ไปสูป่ า่ สูโ่ คนไม้ หรือสูเ่ รือนว่าง ย่อมพิจารณา
เห็นดังนีว้ า่ กายนีม้ ที กุ ข์มาก มีโทษมาก เพราะฉะนัน้ อาพาธ
ต่างๆ จึงเกิดขึน้ ในกายนี้ คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิน้
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โรคกาย โรคศีรษะ โรคทีใ่ บหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด
โรคไข้หวัด โรคไข้พษิ โรคไข้เซือ่ งซึม โรคในท้อง โรคลมสลบ
โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก
โรคมองคร่ อ โรคลมบ้ า หมู โรคหิ ด เปื่ อ ย โรคหิ ด ด้ า น
โรคคุดทะราด หูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด
โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดี
เป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีลม
เป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดู
แปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่�ำ เสมอ อาพาธ
อันเกิดแต่ความเพียรเกินกำ�ลัง อาพาธอันเกิดแต่วิบาก
ของกรรม ความหนาว ความร้อน ความหิว ความระหาย
ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นโทษในกายนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ อานนท์ นี้เรียกว่า
อาทีนวสัญญา.
อานนท์ ก็ปหานสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณีนี้ ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำ�ให้หมด
สิ้นไป ย่อมทำ�ให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว
ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำ�ให้หมดสิ้นไป
ย่อมทำ�ให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว
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ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำ�ให้หมดสิ้นไป
ย่อมให้ถงึ ความไม่มซี งึ่ วิหงิ สาวิตกอันเกิดขึน้ แล้ว ย่อมไม่
ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำ�ให้หมดสิน้ ไป ย่อมให้ถงึ
ความไม่มซี งึ่ อกุศลธรรมทัง้ หลายอันชัว่ ช้าอันเกิดขึน้ แล้ว
เกิดขึ้นแล้ว อานนท์ นี้เรียกว่า ปหานสัญญา.
อานนท์ ก็วิราคสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณีนี้ ไปสูป่ า่ สูโ่ คนไม้ หรือสูเ่ รือนว่าง ย่อมพิจารณาเห็น
ดังนี้ว่า นั่นสงบ นั่นประณีต นั่นคือ ธรรมเป็นที่สงบระงับ
แห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่
สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความคลายกำ�หนัด เป็นนิพพาน
อานนท์ นี้เรียกว่า วิราคสัญญา.
อานนท์ ก็นิโรธสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณีนี้ ไปสูป่ า่ สูโ่ คนไม้ หรือสูเ่ รือนว่าง ย่อมพิจารณาเห็น
ดังนี้ว่า นั่นสงบ นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับ
แห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่
สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความดับ เป็นนิพพาน อานนท์
นี้เรียกว่า นิโรธสัญญา.
อานนท์ ก็ สั พ พโลเกอนภิ ร สั ญ ญา เป็ น อย่ า งไร
อานนท์ ภิกษุในกรณีน้ี ละอุปาทานในโลก อันเป็นเหตุ
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ในการตั้งมั่น ในการถือมั่น และเป็นอนุสัย (ความเคยชิน)
แห่งจิต เธอย่อมงดเว้น ไม่ถือมั่น อานนท์ นี้เรียกว่า
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา.
อานนท์ ก็สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา เป็นอย่างไร
อานนท์ ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมอึดอัด ย่อมระอา ย่อมเกลียดชัง
ต่อสังขารทั้งปวง อานนท์ นี้เรียกว่า สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา.
อานนท์ ก็อานาปานสติ เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุใน
กรณีนี้ ไปสูป่ า่ สูโ่ คนไม้ หรือสูเ่ รือนว่าง นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ
ตั้งกายตรง ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า  
มีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจ
เข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจ
ออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น เธอย่อมทำ�การฝึกหัด
ศึกษาว่า เราเป็นผู้รพู้ ร้อมเฉพาะซึง่ กายทัง้ ปวง หายใจเข้า
ว่ า เราเป็ น ผู้ รู้ พ ร้ อ มเฉพาะซึ่ ง กายทั้ ง ปวง หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้
รำ�งับอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับอยู่
หายใจออก เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้
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พร้อมเฉพาะซึง่ ปีติ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งปีติ หายใจออก เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็น
ผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจออก เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้รู้ พ ร้ อ มเฉพาะซึ่ ง จิ ต ตสั ง ขาร หายใจเข้า ว่า
เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิตตสังขาร หายใจออก เธอย่อม
ทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ ำ�จิตตสังขารให้รำ�งับอยู่
หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตตสังขารให้ร�ำ งับอยู่ หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต
หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�ำ จิตให้ปราโมทย์
ยิ่งอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปราโมทย์ย่ิงอยู่
หายใจออก เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้
ทำ�จิตให้ตง้ั มัน่ อยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ อยู่
หายใจออก เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้
ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจออก เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็น
ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก เธอย่อม
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ทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความจางคลายอยู่
เป็นประจำ� หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลาย
อยู่เป็นประจำ� หายใจออก เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า
ว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ เ ห็ น ซึ่ ง ความ
สลั ด คื น อยู่ เ ป็ น ประจำ � หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก อานนท์ นี้เรียกว่า
อานาปานสติ.
อานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาภิกษุคิริมานนท์แล้ว
กล่ า วสั ญ ญา ๑๐ ประการนี้ แ ก่ เ ธอ ข้ อ ที่ อ าพาธของ
ภิกษุคิริมานนท์จะพึงสงบระงับไป เพราะได้ฟังสัญญา
๑๐ ประการนี้ นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้.
ลำ�ดับนั้นแล ท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญา ๑๐ ประการนี้
ในสำ�นักของพระผูม้ พี ระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิรมิ านนท์ยงั ทีอ่ ยู่
ครั้นแล้วได้กล่าวสัญญา ๑๐ ประการแก่ท่านพระคิริมานนท์ ครั้งนั้นแล
อาพาธนัน้ ของท่านพระคิรมิ านนท์สงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟงั สัญญา
๑๐ ประการนี้ ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธนั้น ก็แล อาพาธนั้น
เป็นโรคอันท่านพระคิริมานนท์ละได้แล้ว ด้วยประการนั้นแล.
405

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

อานิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆ

สมถะ วิปัสสนา

155

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕.

ราหุล เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด เพราะเมือ่ เธอ
เจริญเมตตาภาวนาอยู่ จักละพยาบาทได้.
ราหุล เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอ
เจริญกรุณาภาวนาอยู่ จักละวิหงิ สา (ความคิดเบียดเบียน) ได้.
ราหุล เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอ
เจริญมุทติ าภาวนาอยู่ จักละอรติ (ความไม่ยนิ ดีดว้ ยใครๆ) ได้.
ราหุล เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด เพราะเมือ่ เธอ
เจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ จักละปฏิฆะ (ความหงุดหงิดแห่งจิต) ได้.
ราหุล เธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอ
เจริญอสุภภาวนาอยู่ จักละราคะได้.
ราหุล เธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิด เพราะ
เมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่ จักละอัสมิมานะ
(ความสำ�คัญว่าตัวตนและของตน) ได้.

406

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๑)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

156

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
(สบาย) แก่ นิ พ พาน แก่ เ ธอทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลายจงฟั ง
จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน
นั้นเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเห็นว่า
จักษุไม่เที่ยง รูปทั้งหลายไม่เที่ยง จักษุวิญญาณไม่เที่ยง
จักษุสมั ผัสไม่เทีย่ ง แม้สขุ เวทนา ทุกข์เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เทีย่ ง.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ
ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ
เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย นี้เ ป็น ปฏิปทาที่เ ป็นสัปปายะแก่
นิพพาน.

407

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๒)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

157
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๓.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว.
ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทาทีเ่ ป็นสัปปายะแก่นพิ พานนัน้
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเห็นว่า จักษุเป็นทุกข์
รูปเป็นทุกข์ จักษุวญ
ิ ญาณเป็นทุกข์ จักษุสมั ผัสเป็นทุกข์
แม้สขุ เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้
เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ
ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ
เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน.

408

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๓)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

158

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๔.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว.
ภิกษุทง้ั หลาย ปฏิปทาทีเ่ ป็นสัปปายะแก่นพิ พานนัน้
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเห็นว่า จักษุเป็นอนัตตา
รูปเป็นอนัตตา จักษุวญ
ิ ญาณเป็นอนัตตา จักษุสมั ผัสเป็น
อนัตตา แม้สขุ เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นอนัตตา.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ
ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ
เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน.

409

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๔)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

159
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจั ก กล่ า ว ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ปฏิ ป ทาที่ เ ป็ น สั ป ปายะแก่
นิพพานนั้นเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจักสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นไฉน จักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สง่ิ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ควรหรือหนอทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(ต่อไปได้ตรัสถามและภิกษุตอบ เกีย่ วกับรูป … จักษุวญ
ิ ญาณ …
จักษุสัมผัส … เวทนาอันเกิดจากจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ซึ่ง มี ข้อ ความ
อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุนน้ั ทุกประการต่างกันแต่ชอ่ื เท่านัน้ .
410

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เมื่อตรัสข้อความในกรณีแห่งธรรมหมวดจักษุ จบลงดังนี้แล้ว
ได้ตรัสข้อความในกรณีแห่งธรรมหมวดโสตะ หมวดฆานะ หมวดชิวหา
หมวดกายะ และหมวดมนะ ต่อไปอีก ซึ่งมีข้อความที่ตรัสอย่างเดียวกัน
กับในกรณีแห่งธรรมหมวดจักษุนน้ั ทุกประการ ต่างกันแต่เพียงชือ่ เท่านัน้
ผูศ้ กึ ษาพึงเทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุทง้ั หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในจักษุวญ
ิ ญาณ ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในจักษุสัมผัส แม้ในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ ก็ได้ตรัส
ต่อไปอีก โดยนัยอย่างเดียวกันกับกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุน)้ี

เมื่ อ เบื่ อ หน่ า ย ย่ อ มคลายกำ � หนั ด เพราะคลาย
กำ�หนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า
หลุ ดพ้ น แล้ ว เธอย่อ มรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว กิจทีค่ วรทำ� ได้ท�ำ เสร็จแล้ว กิจอืน่ เพือ่ ความเป็น
อย่างนีม้ ไิ ด้ม.ี
ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน.
411

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ธรรมโดยย่อ เพือ่ การหลุดพ้น (นัยที่ ๑)

160

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๘-๒๒๙/๓๖๔-๓๖๕.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค
จงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะ
เป็นผูห้ ลีกออกผูเ้ ดียว เป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยูเ่ ถิด.

อานนท์ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ ว่าอย่างไร รูปเทีย่ ง
หรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา
เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา ดังนี้.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ รูปอย่างใดอย่างหนึง่
ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม อันมีอยูใ่ นภายใน
หรื อ ภายนอกก็ ต าม หยาบหรื อ ละเอี ย ดก็ ต าม เลวหรื อ
ประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม รูปทัง้ หมดนัน้
412

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนีว้ า่
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัสถาม
และการทูลตอบ ซึง่ ได้ตรัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร กับในกรณีแห่งรูป
ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้น).

อานนท์ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้
ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ใน
สังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด
เพราะคลายกำ�หนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี
ญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ� ได้ท�ำ เสร็จแล้ว กิจอืน่
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้ม.ี

413

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ธรรมโดยย่อ เพือ่ การหลุดพ้น (นัยที่ ๒)

161

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓-๘๔/๔๙.

พาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า
เมื่อเห็นแล้ว สักว่าเห็น เมื่อฟังแล้ว เป็นสักว่าฟัง เมื่อรู้สึก
แล้ว สักว่ารู้สึก (ทางจมูก ลิ้น กาย) เมื่อรู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้ง
(ทางวิญญาณ) พาหิยะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
พาหิ ย ะ ในกาลใด เมื่ อ เธอเห็ น จั ก เป็ น เพี ย ง
สักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟัง เมื่อรู้สึกจัก
เป็นเพียงสักว่ารู้สึก เมื่อรู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้ง
ในกาลนั้น เธอ ย่อมไม่ม.ี
ในกาลใด เธอไม่มี เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้
ไม่ปรากฏในโลกอืน่ ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทัง้ สอง
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้้าพระองค์เป็นคนชรา เป็นคนแก่คน
เฒ่ามานาน ผ่านวัยมาตามลำ�ดับ ถึงกระนั้น ขอพระผู้มีพระภาคผู้สุคต
โปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์เถิด โดยประการที่ข้าพระองค์จะ
พึงรู้ทั่วถึงพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค พึงเป็นผู้ได้รับพระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาค.

มาลุงก๎ยบุตร เธอจะสำ�คัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร
รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเหล่าใด อันเธอไม่ได้เห็น ไม่เคยเห็น
ทีก่ �ำ ลังเห็นอยูก่ ไ็ ม่มี ทีเ่ ธอคิดว่าควรจะได้เห็นก็ไม่มี ดังนีแ้ ล้ว
เธอย่อมมีความพอใจ มีความกำ�หนัด หรือมีความรักในรูป
เหล่านั้นหรือ.
ไม่มีเลย พระเจ้าข้า.

(ต่อไปนี้ ได้มกี ารตรัสถามและการทูลตอบในทำ�นองเดียวกันนี้
ทุกตัวอักษร ผิดกันแต่ชอื่ ของสิง่ ทีน่ �ำ มากล่าว คือในกรณีแห่งเสียงทีร่ แู้ จ้ง
ได้ทางหู กลิ่นที่รู้แจ้งได้ทางจมูก รสที่รู้แจ้งได้ทางลิ้น โผฏฐัพพะที่รู้แจ้ง
ได้ทางผิวกาย และธรรมที่รู้แจ้งได้ทางใจ).

มาลุงก๎ยบุตร ก็ในธรรมเหล่านัน้ คือ ในสิง่ ทีเ่ ธอเห็น
แล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็น ในสิง่ ทีเ่ ธอฟังแล้ว จักเป็นแต่
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เพียงสักว่าได้ยนิ ในสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ แล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่า
รูส้ กึ ในสิง่ ทีเ่ ธอรูแ้ จ้งแล้ว ก็จกั เป็นแต่เพียงสักว่ารูแ้ จ้ง.
มาลุงก๎ยบุตร ในกาลใด เมื่อเธอเห็นจักเป็นเพียง
สักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟัง เมื่อรู้สึกจักเป็น
เพียงสักว่ารูส้ กึ เมือ่ รูแ้ จ้งจักเป็นเพียงสักว่ารูแ้ จ้ง ในกาลนัน้
เธอย่อมไม่ม.ี
ในกาลใด เธอไม่ มี เธอก็ ไ ม่ ป รากฏในโลกนี้
ไม่ปรากฏในโลกอื่น ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ พระเจ้ า ข้ า ข้ า พระองค์ ย่ อ มรู้ ทั่ ว ถึ ง
เนือ้ ความแห่งธรรม ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคตรัสแล้วโดยย่อนีไ้ ด้โดยพิสดารว่า

สติหลงลืมแล้วเพราะเห็นรูป บุคคลเมื่อใส่ใจถึง
นิมิตแห่งรูปว่าน่ารัก ก็มีจิตกำ�หนัด เสวยอารมณ์นั้น ทั้งมี
ความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่ เวทนาอันเกิดจากรูปเป็น
อเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้น อภิชฌาและวิหิงสาย่อม
เข้าไปกลุ้มรุมจิตของเขา เมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้ บัณฑิต
กล่าวว่าห่างไกลนิพพาน.
(ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ
รู้แจ้งธรรม ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกัน).
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บุคคลนัน้ เห็นรูปแล้วมีสติ ไม่ก�ำ หนัดในรูปทัง้ หลาย
มีจิตไม่กำ�หนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์
นั้นตั้งอยู่ บุคคลนั้นเมื่อเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ ทุกข์ก็
สิ้นไปไม่เพิ่มพูนขึ้น เขาเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการ
อย่างนี้ เมือ่ ไม่สง่ั สมทุกข์อยูอ่ ย่างนี้ บัณฑิตกล่าวว่า ใกล้นพิ พาน.
(ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ
รู้แจ้งธรรม ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกัน).
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์รทู้ วั่ ถึงเนือ้ ความแห่งธรรมที่
พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร ด้วยประการฉะนี้.

มาลุงก๎ยบุตร สาธุๆ เธอรูท้ งั่ ถึงเนือ้ ความแห่งธรรม
ที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร. ...
ครั้งนั้นแล ท่านพระมาลุงก๎ยบุตรชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท กระทำ�ประทักษิณแล้ว
หลีกไป ครัง้ นัน้ แล ท่านพระมาลุงก๎ยบุตรเป็นผูๆ
้ เดียว หลีกออกจากหมู่
ไม่ประมาท มีความเพียร มีจติ เด็ดเดีย่ ว ไม่ชา้ ก็กระทำ�ให้แจ้งซึง่ ทีส่ ดุ แห่ง
พรหมจรรย์อนั ยอดเยีย่ ม ก็แลท่านพระมาลุงก๎ยบุตรได้เป็นอรหันต์องค์
หนึง่ ในจำ�นวนพระอรหันต์ทั้งหลาย.
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ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าธรรม ๕ ประการ ไม่เว้นห่างไปเสีย
จากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด เธอนั้นพึงหวังผลข้อนี้ คือ
จักทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง ในปัจจุบนั
เข้าถึงอยู่ ได้ต่อกาลไม่นานเลย ธรรม ๕ ประการเป็น
อย่างไร คือ ภิกษุในกรณีนี้
(๑) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
(๒) มีความสำ�คัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(๓) มีความสำ�คัญว่าโลกทั้งปวงไม่มีอะไรทีน่ ่ายินดี
(๔) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
(๕) มีมรณสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ไม่เว้นห่าง
ไปเสียจากคนเจ็บไข้ทพุ พลภาพคนใด เธอนัน้ พึงหวังผลข้อนี้
คือ จักทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั
เข้าถึงอยู่ได้ต่อกาลไม่นานเลย.
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใด เจริญแล้ว
กระทำ� ให้ ม าก ซึ่ ง ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ผลอย่า งใด
อย่างหนึ่งในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่เธอหวังได้ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนั้น เป็นอย่างไร
๕ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้
(๑) เป็นผูม้ สี ติอนั เข้าไปตั้งไว้ดว้ ยดีเฉพาะตน เพื่อ
ปัญญาอันให้หยัง่ ถึงความเกิดขึน้ และดับไปแห่งธรรมทัง้ หลาย.
(๒) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
(๓) มีความสำ�คัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(๔) มีความสำ�คัญว่าโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายินดี
(๕) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใด เจริญแล้ว
กระทำ� ให้ ม าก ซึ่ ง ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ผลอย่า งใด
อย่างหนึ่งในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่เธอหวังได้ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี.
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ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผล และมีเจโตวิมุตติ
เป็นอานิสงส์ ย่อมมีปญ
ั ญาวิมตุ ติเป็นผล และมีปญ
ั ญาวิมตุ ติ
เป็นอานิสงส์.
ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในกรณีนี้
(๑) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
(๒) มีความสำ�คัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(๓) มีความสำ�คัญว่าโลกทัง้ ปวงไม่มีอะไรทีน่ ่ายินดี
(๔) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
(๕) มีมรณสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เ หล่ า นี้
อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมตุ ติเป็นผล
และมีเจโตวิมตุ ติเป็นอานิสงส์ ย่อมมีปญ
ั ญาวิมตุ ติเป็นผล
และมีปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์.
เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ
เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้ดังนี้บ้าง
421
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เป็นผูร้ อื้ เครือ่ งแวดล้อมได้ดงั นีบ้ า้ ง เป็นผูถ้ อนเสาระเนียด
ขึน้ ได้ดงั นีบ้ า้ ง เป็นผูถ้ อดกลอนออกได้ดงั นีบ้ า้ ง เป็นผูไ้ กล
จากข้าศึกปลดธงลงได้ ปลงภาระลงได้ ไม่ประกอบด้วย
วัฏฏะ ดังนี้บ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ละอวิชชาเสียได้
ถอนรากขึน้ แล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้ เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผูล้ ะชาติสงสารทีเ่ ป็นเหตุน�ำ ให้เกิด
ในภพใหม่ตอ่ ไปได้ ถอนรากขึน้ แล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาล
ยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ รื้ อ เครื่ อ งแวดล้ อ มได้
เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละตัณหาเสียได้ถอนรากขึ้นแล้ว
ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึน้ อีก
ต่อไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอน
เสาระเนียดขึ้นได้ เป็นอย่างนี้แล.
423

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนกลอนออกได้เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผูล้ ะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเสียได้
ถอนรากขึน้ แล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ชื่อว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้ เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุชอื่ ว่าเป็นผูไ้ กลจากข้าศึก ปลดธงลงได้ ปลงภาระ
ลงได้ ไม่ประกอบด้วยวัฏฏะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในกรณีนี้
เป็นผู้ละอัสมิมานะเสียได้ ถอนรากขึ้นแล้ว ทำ�ให้เป็น
เหมือนตาลยอดด้วน ทำ�ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป
เป็นธรรมดา ภิกษุชอื่ ว่าเป็นผูไ้ กลจากข้าศึก ปลดธงลงได้
ปลงภาระลงได้ ไม่ประกอบด้วยวัฏฏะใดๆ เป็นอย่างนีแ้ ล.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า ธรรม ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเบือ่
หน่ายโดยส่วนเดียว เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบ
เพือ่ ความรูย้ ง่ิ เพือ่ ความตรัสรู้ เพือ่ นิพพาน -บาลี ปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๙๔/๖๙.
และอีกสูตรตรัสว่าเป็นไป เพือ่ ความสิน้ อาสวะทัง้ หลาย -บาลี ปญฺจก. อํ.
๒๒/๙๕/๗๐.).
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ธรรมอย่างหนึง่ เพือ่ ละอวิชชา (นัยที่ ๑) 166
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๑-๖๒/๙๕.

ภิกษุรปู หนึง่ ได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาคดังนีว้ า่ ข้าแต่พระองค์
ผูเ้ จริญ ธรรมอย่างหนึง่ ซึง่ เมือ่ ภิกษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อม
เกิดขึ้น มีอยู่หรือไม่หนอ.

ภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งจักษุโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่ ภิกษุรอู้ ยู่ เห็นอยูซ่ งึ่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อม
เกิดขึ้น.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ
ก็มีข้อความอย่างเดียวกัน).

ภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อม
ละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
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ธรรมอย่างหนึง่ เพือ่ ละอวิชชา (นัยที่ ๒) 167
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๒-๖๓/๙๖.

ภิกษุรปู หนึง่ ได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาคดังนีว้ า่ ข้าแต่พระองค์
ผูเ้ จริญ ธรรมอย่างหนึง่ ซึง่ เมือ่ ภิกษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อม
เกิดขึ้น มีอยู่หรือไม่หนอ.

ภิกษุ ธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละ
อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น มีอยู่.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้นเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ธรรมข้อหนึง่ คือ อวิชชาแล ซึง่ เมือ่ ภิกษุละ
ได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อภิกษุรู้อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงละอวิชชาได้ วิชชาจึงเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ภิกษุในกรณีน้ีได้สดับว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น (สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย)
ครั้นเธอได้สดับว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆ ไม่ควร
ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้ว เธอนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง
ครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง
ครั้นรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมเห็นนิมิตของสิ่งทั้งปวง
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โดยประการอื่น คือ ย่อมเห็นจักษุโดยประการอื่น ย่อมเห็น
รูปโดยประการอื่น ย่อมเห็นจักษุวิญญาณโดยประการอื่น
ย่อมเห็นจักษุสัมผัสโดยประการอื่น ย่อมเห็นสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัส
เป็นปัจจัย โดยประการอื่น.
(ในกรณีแห่งโสตะก็ดี ฆานะก็ดี ชิวหาก็ดี กายะก็ดี มนะก็ดี และ
ธรรมทัง้ หลายทีเ่ นือ่ งด้วยด้วยโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ นัน้ ๆ ก็ดี
ก็ได้ตรัสไว้ มีนยั อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งการเห็นด้วยจักษุและธรรม
ทั้งหลายที่เนื่องด้วยจักษุ).

ภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงละ
อวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.

427

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ
ย่อมขว้างทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

168

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๑๐/๑๕๘-๑๖๔.

ภิกษุทง้ั หลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
เมือ่ ตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงชาติกอ่ น ได้เป็นอันมาก สมณะ
หรือพราหมณ์ทงั้ หมดนัน้ ก็ยอ่ มตามระลึกถึงอุปาทานขันธ์ ๕
หรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแห่งอุปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์ ๕
เป็นอย่างไร คือ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ย่ อ มตามระลึ ก ถึ ง รู ป ดั ง นี้ ว่ า ใน
อดีตกาล เราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงเวทนา
ดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้ ย่อมตาม
ระลึ ก ถึ ง สั ญ ญาดั ง นี้ ว่ า ในอดี ต กาล เราเป็ น ผู้ มี สั ญ ญา
อย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่า ในอดีตกาล เรา
เป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงวิญญาณดังนี้ว่า
ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า รูป เพราะสิง่ นัน้
แตกสลาย ดังนัน้ จึงเรียกว่า รูป แตกสลายไปเพราะอะไร
แตกสลายไปเพราะความหนาวบ้าง แตกสลายไปเพราะ
ความร้อนบ้าง แตกสลายไปเพราะความหิวบ้าง แตกสลาย
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ไปเพราะกระหายบ้าง แตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบ
ยุง ลม แดด และสัตว์เลือ้ ยคลานบ้าง ภิกษุทง้ั หลาย เพราะ
สิง่ นัน้ แตกสลาย ดังนัน้ จึงเรียกว่า รูป.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า เวทนา เพราะ
สิง่ นัน้ รูส้ กึ ดังนัน้ จึงเรียกว่า เวทนา รูส้ กึ ได้ซงึ่ อะไร รูส้ กึ
ได้ซงึ่ สุขบ้าง รูส้ กึ ได้ซงึ่ ทุกข์บา้ ง รูส้ กึ ได้ซงึ่ อทุกขมสุขบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย เพราะสิง่ นัน้ รูส้ กึ ดังนัน้ จึงเรียกว่า เวทนา.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สัญญา เพราะ
จำ�ได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา จำ�ได้หมายรู้อะไร จำ�ได้
หมายรู้สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะจำ�ได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร เพราะ
ปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรม
อะไร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูป ปรุงแต่ง
สังขตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนา ปรุงแต่งสังขตธรรม
คือสัญญาโดยความเป็นสัญญา ปรุงแต่งสังขตธรรมคือ
สังขารโดยความเป็นสังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือวิญญาณ
โดยความเป็ น วิ ญ ญาณ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะปรุ ง แต่ ง
สังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร
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ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เพราะอะไรจึ ง เรี ย กว่ า วิ ญ ญาณ
เพราะรูแ้ จ้ง จึงเรียกว่า วิญญาณ รูแ้ จ้งซึง่ อะไร รูแ้ จ้งรส
เปรีย้ วบ้าง รูแ้ จ้งรสขมบ้าง รูแ้ จ้งรสเผ็ดบ้าง รูแ้ จ้งรสหวานบ้าง
รูแ้ จ้งรสขืน่ บ้าง รูแ้ จ้งรสไม่ขน่ื บ้าง รูแ้ จ้งรสเค็มบ้าง รูแ้ จ้งรส
ไม่เค็มบ้าง ภิกษุทงั้ หลาย เพราะรูแ้ จ้ง จึงเรียกว่าวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย ในข้อนั้น อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ในกาลนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่ แม้
ในอดีตกาล เราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกรูปอัน
เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ ก็เรานี้แล พึงชื่นชมรูปใน
อนาคต แม้ในอนาคตกาล เราก็พึงถูกรูปเคี้ยวกิน เหมือน
กับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้.
เธอพิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมไม่มคี วามอาลัยใน
รูปอันเป็นอดีต ย่อมไม่ชื่นชมรูปในอนาคต ย่อมเป็นผู้
ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่
เหลือแห่งรูปในปัจจุบัน.
(ในกรณี แ ห่ ง เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ ทรงตรั ส ไว้
อย่างเดียวกัน แล้วตรัสต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สง่ิ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีการถามตอบ
แบบเดียวกัน แล้วตรัสต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่
ไกลหรือใกล้กต็ าม รูปทัง้ หมดนัน้ เธอทัง้ หลาย พึงเห็นด้วย
ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไว้อย่าง
เดียวกันแล้วตรัสต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า ย่อมทำ�ให้
พินาศ ย่อมไม่ก่อ ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือมั่น ย่อมเรี่ยราย
ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ ย่อมทำ�ให้มอด ไม่กอ่ ให้ลกุ โพลงขึน้ .
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อริยสาวก ย่อมทำ�อะไรให้พนิ าศ ย่อมไม่กอ่ ซึง่ อะไร
เธอย่อมทำ�รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณให้พนิ าศ ย่อม
ไม่ก่อซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
ย่อมละทิ้งอะไร ย่อมไม่ถือมั่นอะไร เธอย่อมละทิ้ง
ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมไม่ถือมั่นซึ่งรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
ย่อมเรีย่ รายอะไร ย่อมไม่รวบรวมอะไรไว้ เธอย่อม
เรี่ ย รายซึ่ ง รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ ย่ อ มไม่
รวบรวมซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
ย่อมทำ�อะไรให้มอด ย่อมไม่กอ่ อะไรให้ลกุ โพลงขึน้
เธอย่อมทำ�รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้มอด ย่อม
ไม่ก่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้ลุกโพลงขึ้น.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ทั้งใน
สังขาร ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด
เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี
ญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว รูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำ�
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า ย่อมไม่ก่อ
ย่อมไม่ทำ�ให้พินาศ แต่เป็นอันว่าทำ�ให้พินาศได้แล้วตั้งอยู่
ย่อมไม่ละ ย่อมไม่ถอื มัน่ แต่เป็นอันว่าละได้แล้วตัง้ อยู่ ย่อม
ไม่เรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมไว้ แต่เป็นอันว่าเรี่ยรายได้แล้ว
ตั้งอยู่ ย่อมไม่ทำ�ให้มอด ย่อมไม่ก่อให้ลุกโพลงขึ้น แต่เป็น
อันว่าทำ�ให้มอดได้แล้วตั้งอยู่.
อริยสาวก ย่อมไม่กอ่ ย่อมไม่ท�ำ อะไรให้พนิ าศ แต่เป็น
อันว่าทำ�ให้พนิ าศได้แล้วตัง้ อยู่ ย่อมไม่กอ่ ย่อมไม่ท�ำ ให้พนิ าศ
ซึง่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่เป็นอันว่าทำ�ให้พนิ าศ
ได้แล้วตัง้ อยู.่
ย่อมไม่ละ ย่อมไม่ถอื มัน่ ซึง่ อะไร แต่เป็นอันว่าละได้
แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่ละ ย่อมไม่ถือมั่นซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ แต่เป็นอันว่าละได้แล้วตั้งอยู่.
ย่อมไม่เรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมซึ่งอะไรไว้ แต่เป็น
อันว่าเรีย่ รายได้แล้วตัง้ อยู่ ย่อมไม่เรีย่ ราย ย่อมไม่รวบรวม
ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่เป็นอันว่าเรี่ยราย
ได้แล้วตั้งอยู่.
ย่อมไม่ท�ำ ให้มอด ย่อมไม่กอ่ ให้ลกุ โพลงขึน้ ซึง่ อะไร
แต่เป็นอันว่าทำ�ให้มอดได้แล้วตัง้ อยู่ ย่อมไม่ท�ำ ให้มอด ย่อม
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ไม่ก่อให้ลุกโพลงขึ้นซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แต่เป็นอันว่าทำ�ให้มอดได้แล้วตั้งอยู่.
ภิกษุท้งั หลาย เทวดาพร้อมด้วยอินทร์ พรหม และ
ปชาบดียอ่ มนมัสการภิกษุผมู้ จี ติ หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ มาจาก
ทีไ่ กลเทียว กล่าวว่า ข้าแต่ทา่ นบุรษุ อาชาไนย ข้าแต่ทา่ นบุรษุ
ผูส้ งู สุด ข้าพเจ้าขอนมัสการท่าน เพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบ
สิง่ ซึง่ ท่านอาศัยแล้วเพ่ง ของท่านนี.้
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

การดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายใน

สมถะ วิปัสสนา

169

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๑/๓๔๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยซึ่งอะไร
สุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป สุขและ
ทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา สุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้น เพราะไม่อาศัย
สิ่งนั้นบ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัส
ตรัสถามและภิกษุทงั้ หลายทูลตอบ อย่างเดียวกันทุกตัวอักษร กับในกรณี
แห่งรูป ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์ แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ทั้งใน
สังขาร ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด
เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อม
มีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่
จะต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ความดับทุกข์มี
เพราะความดับแห่งนันทิ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

170
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๒/๗๕๖-๓๔๗.

ปุณณะ รูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่าใคร่
น่าพอใจ เป็นที่ยวนตา ยวนใจให้รัก เป็นที่ตั้งแห่งความ
กำ�หนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่เมาหมก
อยู่ซึ่งรูปนั้น นันทิ (ความเพลิน) ของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อม
ดับไป ปุณณะ เพราะนันทิดบั เราจึงกล่าวว่า ทุกข์ดบั ดังนี.้
ปุณณะ เสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะ ...
ปุณณะ กลิ่นที่รู้ได้ด้วยฆานะ ...
ปุณณะ รสที่รู้ได้ด้วยชิวหา ...
ปุณณะ โผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายะ ...
ปุณณะ ธรรมทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยมนะ อันน่าปรารถนา น่าใคร่
น่าพอใจ เป็นที่ยวนตา ยวนใจให้รัก เป็นที่ตั้งแห่งความ
กำ�หนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่เมาหมก
อยู่ ซึ่ ง ธรรมนั้ น นั น ทิ ข องเธอผู้ เ ป็ น เช่ น นั้น ย่ อ มดั บ ไป
ปุณณะ เพราะนันทิดับ เราจึงกล่าวว่า ทุกข์ดับ ดังนี้.
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สิ้นนันทิ สิ้นราคะ
จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

171
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๒๔๖.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่า
ไม่เที่ยง ความเห็นของภิกษุนั้น ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ
เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย
(สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ)
เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ
(นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย)

เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน
(ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย)

เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียก
ว่า จิตหลุดพ้นดีแล้ว
(นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ).
(ในกรณีแห่งอายตนะภายในทีเ่ หลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา
กายะ มนะ และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรม ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทกุ ประการ).
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สิ้นนันทิ สิ้นราคะ
จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

172
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙-๑๘๐/๒๔๗-๒๔๘.

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงใส่ใจถึงจักษุโดยอุบาย
อันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ งแห่งจักษุตาม
ความเป็นจริง เมื่อใส่ใจถึงจักษุโดยอุบายอันแยบคายและ
พิจารณาเห็นความไม่เทีย่ งแห่งจักษุตามความเป็นจริง ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในจักษุ
เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ
เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน
เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกว่า
จิตหลุดพ้นดีแล้ว.
(ในกรณีแห่งอายตนะภายในทีเ่ หลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา
กายะ มนะ และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรม ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทกุ ประการ).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

เห็นตามความเป็นจริง จึงหลุดพ้น

สมถะ วิปัสสนา

173

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗-๒๘/๓๙-๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญา
ไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง ภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ใน
รูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัดจึง
หลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว
อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่าชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจทีค่ วรทำ� ทำ�เสร็จแล้ว กิจอืน่ เพือ่ ความเป็นอย่างนีม้ ไิ ด้ม.ี
ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์ สัญญา
เป็นทุกข์ สังขารเป็นทุกข์ วิญญาณเป็นทุกข์ อริยสาวกผู้ได้
สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา
แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย
ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัดจึงหลุดพ้น เมื่อ
หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้
ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�
ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา
สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตา
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร
แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะ
คลายกำ�หนัด จึงหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รู้
ว่า หลุดพ้นแล้ว ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจทีค่ วรทำ� ทำ�เสร็จแล้ว กิจอืน่ เพือ่ ความเป็นอย่างนีม้ ไิ ด้ม.ี
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การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได้

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

174

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๔.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ บุคคลรูอ้ ยูอ่ ย่างไร เห็นอยูอ่ ย่างไร จึงจะ
ละมิจฉาทิฏฐิได้.

ภิ ก ษุ บุ ค คลรู้ อ ยู่ เ ห็ น อยู่ ซึ่ ง จั ก ษุ โดยความเป็ น
ของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูป
โดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่
เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละ
มิจฉาทิฏฐิได้ เมือ่ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยูซ่ ง่ึ จักษุสมั ผัสโดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมือ่ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยูซ่ ง่ึ จักษุสมั ผัส
โดยความไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง จึงจะ
ละมิจฉาทิฏฐิได้.
บุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหู... เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่ง
จมูก... เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้น... เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกาย...
เมือ่ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยูซ่ ง่ึ ใจ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง จึงจะละมิจฉา
ทิฏฐิได้
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

บุคคลเมือ่ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยูซ่ งึ่ เสียง... กลิน่ ทัง้ หลาย... รส
ทั้งหลาย... โผฏฐัพพะทั้งหลาย... ธรรมทั้งหลาย โดยความ
เป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้
บุ ค คลเมื่ อ รู้ อ ยู่ เ ห็ น อยู่ ซึ่ ง โสตวิ ญ ญาณ... ฆาน
วิญญาณ... ชิวหาวิญญาณ... กายวิญญาณ... มโนวิญญาณ
โดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้
บุคคลเมือ่ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยูซ่ งึ่ โสตสัมผัส... ฆานสัมผัส...
ชิวหาสัมผัส... กายสัมผัส... มโนสัมผัส โดยความเป็นของ
ไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้
บุคคลเมือ่ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยูซ่ งึ่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัส... เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย... เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย... เพราะ
กายสัมผัสเป็นปัจจัย... เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้.
ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยูอ่ ย่างนี้ เห็นอยูอ่ ย่างนีแ้ ล จึงจะ
ละมิจฉาทิฏฐิได้.
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175

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๕.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ บุคคลรูอ้ ยูอ่ ย่างไร เห็นอยูอ่ ย่างไร จึงจะ
ละสักกายทิฏฐิได้.

ภิกษุ บุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุ โดยความเป็น
ทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปโดย
ความเป็นทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่ง
จักษุวิญญาณ โดยความเป็นทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้
เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส โดยความเป็นทุกข์ จึงจะละ
สักกายทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้.
(ในกรณีแห่งอายตนิกธรรมอีก ๕ หมวดถัดไป คือ หมวดโสตะ
ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับข้างบนนี้
ต่างแต่ชื่อธรรมที่ต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น).

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล
จึงจะละสักกายทิฏฐิได้.
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การเห็นชนิดละอัตตานุทิฏฐิได้
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176

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๖/๒๕๖.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ บุคคลรูอ้ ยูอ่ ย่างไร เห็นอยูอ่ ย่างไร จึงจะ
ละอัตตานุทิฏฐิได้.

ภิกษ บุคคลเมือ่ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยูซ่ งึ่ จักษุ โดยความเป็น
อนัตตา จึงจะละอัตตานุุทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปโดย
ความเป็นอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่
ซึง่ จักษุวญ
ิ ญาณ โดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอัตตานุทฏิ ฐิได้
เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัสโดยความเป็นอนัตตา จึงจะ
ละอัตตานุทฏิ ฐิ ได้เมือ่ รูอ้ ยูเ่ ห็นอยูซ่ งึ่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้.
(ในกรณีแห่ง อายตนิกธรรมอีก ๕ หมวดถัดไป คือ หมวดโสตะ
ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็มขี อ้ ความอย่างเดียวกันกับข้างบนนี้ ต่างแต่
ชือ่ ธรรมทีต่ อ้ งเปลีย่ นไปตามหมวดนัน้ ๆ เท่านัน้ ).

ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ อ ย่ า งนี้ เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ แ ล
จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้.
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ปฏิบัติ
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การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่ ๑)

177

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒-๘๕/๑๒๗-๑๓๐.

ภิกษุทงั้ หลาย รูปเป็นอนัตตา ก็หากว่ารูปนีจ้ กั เป็น
อัตตาแล้วไซร้ รูปก็คงไม่เป็นไปเพือ่ อาพาธ ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้
ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตา
ดังนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตาม
ความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา ก็หากเวทนานี้
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ เวทนาก็คงไม่เป็นไปเพือ่ อาพาธ ทัง้ สัตว์
ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา
จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะเหตุที่
เวทนาเป็นอนัตตา ดังนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และ
สัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนา
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา ก็หากสัญญานี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ สั ญ ญาก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เหตุทสี่ ญ
ั ญาเป็นอนัตตา ดังนัน้ สัญญาจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารเป็นอนัตตา ก็หากสังขารนี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ สั ง ขารก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขาร
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เหตุทสี่ งั ขารเป็นอนัตตา ดังนัน้ สังขารจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขาร
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณเป็นอนัตตา ก็หากวิญญาณ
นีจ้ กั เป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพือ่ อาพาธ ทัง้
สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอวิญญาณ
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่อ
อาพาธ และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า
ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้ เป็น
อย่างไร เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ รูปอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม รูปทัง้ หมดนัน้
เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม เวทนาทัง้ หมดนัน้ เธอทัง้ หลาย พึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
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ภิกษุทั้งหลาย สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม สังขารทัง้ หมดนัน้ เธอทัง้ หลาย พึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม วิญญาณทัง้ หมดนัน้ เธอทัง้ หลาย พึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร
แม้ในวิญญาณ เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลาย
กำ�หนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า
หลุดพ้ น แล้ ว เธอย่ อ มรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์
อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว กิจอืน่ ทีจ่ ะต้องทำ�เพือ่
ความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่ ๒)

178

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑-๒/๑-๓.

ภิกษุทั้งหลาย ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ
เป็นของไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ งสิง่ นัน้ เป็นทุกข์ สิง่ ใดเป็นทุกข์
สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญา
อันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ
เป็นทุกข์ สิง่ ใดเป็นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็นอนัตตา สิง่ ใดเป็นอนัตตา
สิ่งนัน้ ท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ
เป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อม
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หลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว
เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่
ควรทำ� ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็น
อย่างนี้มิได้มี.
(ในสู ต รอื่ น ทรงแสดงโดย อายตนะภายในหก อายตนะ
ภายนอกหก ซึ่งมีหลักวิธีพิจารณาอย่างเดียวกับนัยแห่งสูตรดังกล่าวนี้.
-บาลี สฬา. ส.ํ ๑๘/๑-๓/๑-๖).

452

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

179
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒/๔๖.

ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติ ควรจะ
กล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งภพ ควรจะ
กล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ � หนั ด เพื่ อ ความดั บ ไม่ เ หลื อแห่ ง ตั ณ หา
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ � หนั ด เพื่ อ ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง เวทนา
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
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ภิ กษุ ถ้ า ภิ กษุเ ป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อ ความเบื่อหน่า ย
เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือ แห่งนามรูป
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ � หนั ด เพื่อ ความดับไม่เ หลือแห่ ง สั ง ขาร
ทัง้ หลาย ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับไม่เหลือ แห่ ง อวิ ช ชา
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม (นัยที่ ๑)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

180

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๐/๘๓.

ภิกษุ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ย่อมมีธรรมอัน
เหมาะสม คือ พึงเป็นผูม้ ากไปด้วยความเบือ่ หน่ายในรูปอยู่
พึงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนาอยู่ พึงเป็น
ผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญาอยู่ พึงเป็นผู้มาก
ไปด้วยความเบื่อหน่ายในสังขารอยู่ พึงเป็นผู้มากไปด้วย
ความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่
ภิกษุนนั้ เมือ่ เป็นผูม้ ากไปด้วยความเบือ่ หน่ายในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ ย่อมกำ�หนดรู้
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เมื่อกำ�หนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ย่อมหลุดพ้นจากรูป ย่อมหลุดพ้นจากเวทนา ย่อมหลุดพ้น
จากสั ญ ญา ย่ อ มหลุดพ้นจากสั ง ขาร ย่อ มหลุดพ้นจาก
วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม (นัยที่ ๒)

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

181

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๑/๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความ
ไม่เทีย่ งในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่
เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูป ในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ ย่อมกำ�หนดรูร้ ปู เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ
เมือ่ เธอกำ�หนดรูร้ ปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ย่อมหลุดพ้นจากรูป ย่อมหลุดพ้นจากเวทนา ย่อมหลุดพ้น
จากสั ญ ญา ย่ อ มหลุ ด พ้ น จากสั ง ขาร ย่ อ มหลุ ด พ้ น จาก
วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์.
(ในสู ต รอื่ น ทรงตรั ส ว่ า การพิ จ ารณาเห็ น ความเป็ น ทุ ก ข์ ,
พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ทงั้ ๕ ก็จดั เป็นธรรมทีเ่ หมาะสมกับ
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม -บาลี ขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๕๑-๕๒/๘๕-๘๖.)
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ธรรมอันสมควรแก่
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

182
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๑๙/๓๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแก่
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา คือ ความเป็นผู้อยู่มากด้วยความ
เบื่อหน่ายในรูป … ในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขาร …
ในวิญญาณ
เมื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูป … ใน
เวทนา … ในสัญญา … ในสังขาร … ในวิญญาณ ย่อม
กำ�หนดรู้ซึ่งรูป … ซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่งสังขาร …
ซึ่งวิญญาณ
เมื่อกำ�หนดรู้อยู่ซึ่งรูป … ซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา
… ซึ่งสังขาร … ซึ่งวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นไปจากรูป … จาก
เวทนา … จากสัญญา … จากสังขาร … จากวิญญาณ และย่อม
หลุดพ้นไปจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะ เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.
(ในสูตรอื่น ทรงตรัสว่า การเป็นผู้อยู่มากด้วยพิจารณาเห็น
ความไม่เที่ยง, เห็นความเป็นทุกข์, เห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ทั้ง ๕
ก็จัดเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา -บาลี ขนฺธ. สํ.
๑๗/๒๑๙-๒๒๐/๓๔๓-๓๔๕.)
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การแก้ปัญหา
และข้อควรระวัง
ขณะปฏิบัติ

พุทธวจน - หมวดธรรม

เข้าใจนิวรณ์ ๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

183

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๗๒/๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้
ครอบงำ�จิตแล้ว ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง ๕ ประการเป็น
อย่างไร ๕ อย่าง คือ
(๑) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ
(๒) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ พยาบาท
(๓) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ
(๔) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจะ
(๕) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ วิจิกิจฉา
ภิกษุทงั้ หลาย นิวรณ์เครือ่ งกางกัน้ ๕ ประการเหล่า
นี้แล ครอบงำ�จิตแล้ว ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น
๕ ประการนี้ อันครอบงำ�จิต ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลังแล้ว
จักรู้จักประโยชน์ของตน ประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย หรือจักทำ�ให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ
ทีส่ ามารถกระทำ�ความเป็นอริยะ ยิง่ กว่าธรรมของมนุษย์
ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำ�ลัง ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เปรียบเหมือนแม่น้ำ�ที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่ที่ไกล
มีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งที่จะพัดไปได้ มีบุรุษมาเปิดช่อง
ทั้ ง หลายที่ เ ขาขุ ด ขึ้ น ด้ ว ยเครื่ อ งไถทั้ ง สองฝั่ ง แม่ น้ำ � นั้ น
เมือ่ เป็นเช่นนี้ กระแสน้�ำ ในท่ามกลางแห่งแม่น�้ำ นัน้ ก็ซดั ส่าย
ไหลผิดทาง ไม่พงึ ไหลไปสูท่ ไี่ กล ไม่มกี ระแสเชีย่ ว ไม่พดั พา
สิ่งที่จะพัดไปได้ ฉันใด ภิกษุน้นั ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อ
ไม่ละนิวรณ์ เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงำ �จิต
ทำ�ปัญญาให้ทุรพลแล้ว จักรู้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน
ประโยชน์ท้งั สองฝ่าย หรือจักทำ�ให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอัน
วิเศษ ทีส่ ามารถกระทำ�ความเป็นอริยะ ยิง่ กว่าธรรมของมนุษย์
ด้วยปัญญาอันไม่มกี �ำ ลัง ทุรพล ข้อนัน้ ไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
(ต่อไปนี้ ได้ตรัสโดยนัยตรงข้าม คือ ภิกษุละนิวรณ์แล้ว ทำ�ญาณ
วิเศษให้แจ้งได้ด้วยปัญญา อันมีก�ำ ลัง เหมือนแม่น�้ำ ที่เขาอุดรูรั่วทั้งสอง
ฝั่งเสียแล้ว มีกระแสเชี่ยวแรงมากฉะนั้น).
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

อาหารของนิวรณ์ ๕

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

184

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๔-๙๕,๑๔๖-๑๔๗/๓๕๗-๓๖๓,๕๓๕-๕๓๙.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้
เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด
นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร
ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย ศุภนิมติ (อารมณ์อนั น่าพอใจ) มีอยู่ การกระทำ�
ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการ (การไม่ใช้ปัญญาพิจารณา) ใน
ศุภนิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทที่
ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิฆนิมติ (อารมณ์ทไี่ ม่นา่ พอใจ) มีอยู่ การกระทำ�
ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เป็นอาหาร
ให้พยาบาทที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถนี มิทธะทีย่ งั
ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยงิ่ ขึน้ ภิกษุ
ทัง้ หลาย ความไม่ยนิ ดี ความเกียจคร้าน ความบิดขีเ้ กียจ
ความเมาอาหาร ความทีใ่ จหดหู่ มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่
อโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้ถีนมิทธะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อทุ ธัจจกุกกุจจะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ความไม่สงบใจ มีอยู่ การกระทำ�ให้มาก
ซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้น นี้เป็นอาหารให้
อุทธัจจกุกกุจจะทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดแล้ว ให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่
ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา
มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านัน้
นีเ้ ป็นอาหารให้วจิ กิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดแล้ว
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กายนี้ มี อ าหารเป็ น ที่ ตั้ ง ดำ � รงอยู่
ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด
นิวรณ์ ๕ เหล่านี้ ก็มอี าหารเป็นทีต่ งั้ ดำ�รงอยูไ่ ด้เพราะอาศัย
อาหาร ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเล่า ไม่เป็นอาหารให้กามฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย อศุภนิมติ มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ โยนิโสมนสิการในอศุภนิมิตนั้น นี้ไม่เป็นอาหารให้กามฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็อะไรเล่า ไม่เป็นอาหารให้พยาบาท
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย เจโตวิมตุ ติ มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ โยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตตินั้น นี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่
ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเล่า ไม่เป็นอาหารให้ถนี มิทธะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น
มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น
นี้ไ ม่เป็ นอาหารให้ ถีน มิทธะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่
เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเล่า ไม่เป็นอาหารให้อทุ ธัจจกุกกุจจะทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์
ยิง่ ขึน้ ภิกษุทงั้ หลาย ความสงบแห่งใจ มีอยู่ การกระทำ�ให้
มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งใจนั้น นี้ไม่เป็น
อาหารให้อทุ ธัจจกุกกุจจะทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดแล้ว
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่า ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉา
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมทัง้ หลายทีเ่ ป็นกุศลและอกุศลทีม่ โี ทษ
และไม่มีโทษ ที่เลวและประณีต ที่เป็นส่วนข้างดำ�และ
ข้างขาว มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรม
เหล่านั้น นี้ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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185

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๐/๖๑.

ภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏ
ก่อนแต่นอี้ วิชชาไม่ได้มี อวิชชาพึง่ มีในภายหลัง เพราะเหตุนนั้
เราจึงกล่าวคำ�นี้อย่างนี้ว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น อวิชชาย่อม
ปรากฏเพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัย.
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรจะ
กล่าวว่า นิวรณ์ ๕.
แม้นวิ รณ์ ๕ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ควรกล่าวว่า ทุจริต ๓.
แม้ทุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต ๓ ควรกล่าวว่า การ
ไม่สำ�รวมอินทรีย์.
แม้ ก ารไม่ สำ � รวมอิ น ทรี ย์ เราก็ ก ล่ า วว่ า มี อ าหาร
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่ส�ำ รวม
อินทรีย์ ควรกล่าวว่า ความไม่มสี ติสมั ปชัญญะ.
แม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มี
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สติสัมปชัญญะ ควรกล่าวว่า การกระทำ�ไว้ในใจโดยไม่
แยบคาย.
แม้การทำ�ไว้ในใจโดยไม่แยบคาย เราก็กล่าวว่ามี
อาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการ
ทำ�ไว้ในใจโดยไม่แยบคาย ควรกล่าวว่า ความไม่มีศรัทธา
แม้ความไม่มีศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธา
ควรกล่าวว่า การไม่ฟังสัทธรรม.
แม้การไม่ฟังสัทธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มอี าหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟงั สัทธรรม
ควรกล่าวว่า การไม่คบสัปบุรุษ.
ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ การไม่คบสัปบุรุษ
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์
การไม่ ฟั ง สั ท ธรรมที่ บ ริ บู ร ณ์ ย่ อ มยั ง ความไม่ มี
ศรัทธาให้บริบูรณ์
ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำ�ไว้ในใจ
โดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์
การทำ�ไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
ความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์
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ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่
สำ�รวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์
การไม่สำ�รวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังทุจริต ๓
ให้บริบูรณ์
ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์
นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์
อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี.้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นเมื่ อ ฝนเม็ ด หยาบ
ตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆ อยู่ น้ำ�นั้นไหลไปตาม
ทีล่ มุ่ ย่อมยังซอกเขา ลำ�ธารและห้วยให้เต็ม ซอกเขา ลำ�ธาร
และห้วยที่เต็ม ย่อมยังหนองให้เต็ม หนองที่เต็มย่อมยัง
บึงให้เต็ม บึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำ�น้อยให้เต็ม แม่น้ำ�น้อย
ที่เต็มย่อมยังแม่น้ำ�ใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำ�ใหญ่ที่เต็มย่อมยัง
มหาสมุทรสาครให้เต็ม มหาสมุทรสาครนัน้ มีอาหารอย่างนี้
และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ แม้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย การไม่คบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
การไม่ฟงั สัทธรรมให้บริบรู ณ์ การไม่ฟงั สัทธรรมทีบ่ ริบรู ณ์
ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่
บริบูรณ์ ย่อมยังการทำ�ไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์
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การทำ�ไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มี
สติ สั ม ปชั ญ ญะให้ บ ริ บู ร ณ์ ความไม่ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะที่
บริ บู ร ณ์ ย่ อ มยั ง การไม่ สำ � รวมอิ น ทรี ย์ ใ ห้ บ ริ บู ร ณ์ การ
ไม่สำ�รวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังทุจริต ๓ ให้บริบูรณ์
ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕
ที่ บ ริ บู ร ณ์ ย่ อ มยั ง อวิ ช ชาให้ บ ริ บู ร ณ์ อวิ ช ชานี้ มี อ าหาร
อย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๒/๖๑.

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววิชชาและวิมุตติว่ามีอาหาร
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของวิชชาและ
วิมุตติ ควรกล่าวว่า โพชฌงค์ ๗.
แม้โพชฌงค์ ๗ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มอี าหาร ก็อะไรเป็นอาหารของโพชฌงค์ ๗ ควรกล่าวว่า
สติปัฏฐาน ๔.
แม้สติปฏั ฐาน ๔ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มอี าหาร ก็อะไรเป็นอาหารของสติปฏั ฐาน ๔ ควรกล่าวว่า
สุจริต ๓.
แม้สุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของสุจริต ๓ ควรกล่าวว่า การ
สำ�รวมอินทรีย์.
แม้ ก ารสำ � รวมอิ น ทรี ย์ เราก็ ก ล่ า วว่ า มี อ าหาร
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการสำ�รวม
อินทรีย์ ควรกล่าวว่า สติสัมปชัญญะ.
แม้สติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าว
ว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ ควร
กล่าวว่า การทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย.
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แม้การทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย เราก็กล่าวว่ามีอาหาร
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการกระทำ�ไว้
ในใจโดยแยบคาย ควรกล่าวว่า ศรัทธา.
แม้ศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธา ควรกล่าวว่า การฟัง
สัทธรรม.
แม้การฟังสัทธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าว
ว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัทธรรม ควร
กล่าวว่า การคบสัปบุรุษ.
ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ การคบสัปบุรุษที่
บริบูรณ์ ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์
การฟังสัทธรรมทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบรู ณ์
ศรัทธาทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังการทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย
ให้บริบูรณ์
การทำ�ไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
สติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์
สติสมั ปชัญญะทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังการสำ�รวมอินทรีย์
ให้บริบูรณ์
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การสำ�รวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ๓ ให้
บริบูรณ์
สุจริต ๓ ทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังสติปฏั ฐาน ๔ ให้บริบรู ณ์
สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้
บริบูรณ์
โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติ
ให้บริบูรณ์
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์
อย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นเมื่ อ ฝนเม็ ด หยาบ
ตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆ อยู่ น้ำ�นั้นไหลไป
ตามที่ลุ่ม ย่อมยังซอกเขา ลำ�ธารและห้วยให้เต็ม ซอกเขา
ลำ�ธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็ม หนองที่เต็มย่อม
ยังบึงให้เต็ม บึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำ�น้อยให้เต็ม แม่น�้ำ น้อย
ที่เต็ม ย่อมยังแม่น้ำ�ใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำ�ใหญ่ที่เต็ม ย่อมยัง
มหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้
และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ แม้ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย การคบสัปบุรษุ ทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังการ
ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
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ศรัทธาให้บริบรู ณ์ ศรัทธาทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังการทำ�ไว้ในใจ
โดยแยบคายให้ บ ริ บูร ณ์ การทำ � ไว้ ใ นใจโดยแยบคายที่
บริบรู ณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะ
ทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังการสำ�รวมอินทรียใ์ ห้บริบรู ณ์ การสำ�รวม
อินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่
บริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ ที่
บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่
บริบรู ณ์ ย่อมยังวิชชาและวิมตุ ติให้บริบรู ณ์ วิชชาและวิมตุ ติน้ี
มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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187

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๔/๖๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เงือ่ นต้นแห่งภวตัณหาย่อมไม่ปรากฏ
ก่ อ นแต่ นี้ ภ วตั ณ หาไม่ ไ ด้ มี ภวตั ณ หาพึ่ ง มี ใ นภายหลั ง
เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวคำ�นี้อย่างนี้ว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น
ภวตัณหาย่อมปรากฏ เพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัย.
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวภวตัณหาว่ามีอาหาร
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของภวตัณหา
ควรกล่าวว่า อวิชชา.
แม้อวิชชาเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรกล่าวว่า นิวรณ์ ๕.
แม้นวิ รณ์ ๕ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ควรกล่าวว่า ทุจริต ๓.
แม้ทุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต ๓ ควรกล่าวว่า การ
ไม่สำ�รวมอินทรีย์.
แม้การไม่ส�ำ รวมอินทรีย์ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มอี าหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ส�ำ รวมอินทรีย์
ควรกล่าวว่า ความไม่มีสติสัมปชัญญะ.
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แม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร
มิ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า ไม่ มี อ าหาร ก็ อ ะไรเป็ น อาหารของความ
ไม่มีสติสัมปชัญญะ ควรกล่าวว่า การทำ�ไว้ในใจโดยไม่
แยบคาย.
แม้การทำ�ไว้ในใจโดยไม่แยบคาย เราก็กล่าวว่ามี
อาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการ
ทำ�ไว้ในใจโดยไม่แยบคาย ควรกล่าวว่า ความไม่มีศรัทธา.
แม้ความไม่มีศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธา
ควรกล่าวว่า การไม่ฟังสัทธรรม.
แม้การไม่ฟังสัทธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มอี าหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟงั สัทธรรม
ควรกล่าวว่า การไม่คบสัตบุรุษ.
ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ การไม่คบสัตบุรุษ
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่
ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์
ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำ�ไว้ในใจโดยไม่
แยบคายให้ บ ริ บู ร ณ์ การทำ � ไว้ ใ นใจโดยไม่ แ ยบคายที่
บริบรู ณ์ ย่อมยังความไม่มสี ติสมั ปชัญญะให้บริบรู ณ์ ความ
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ไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ส�ำ รวมอินทรีย์
ให้บริบรู ณ์ การไม่ส�ำ รวมอินทรียท์ บี่ ริบรู ณ์ ย่อมยังทุจริต ๓
ให้บริบรู ณ์ ทุจริต ๓ ทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบรู ณ์
นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชาที่
บริบรู ณ์ ย่อมยังภวตัณหาให้บริบรู ณ์ ภวตัณหานีม้ อี าหาร
อย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นเมื่ อ ฝนเม็ ด หยาบ
ตกลงเบื้องบนภูเขา เมื่อฝนตกหนักๆ อยู่ น้ำ�นั้นไหลไป
ตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขา ลำ�ธารและห้วยให้เต็ม ซอกเขา
ลำ�ธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็ม หนองที่เต็มย่อม
ยังบึงให้เต็ม บึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำ�น้อยให้เต็ม แม่น�้ำ น้อย
ที่เต็มย่อมยังแม่น้ำ�ใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำ�ใหญ่ที่เต็มย่อมยัง
มหาสมุทรสาครให้เต็ม มหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้
และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ แม้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
การไม่ฟงั สัทธรรมให้บริบรู ณ์ การไม่ฟงั สัทธรรมทีบ่ ริบรู ณ์
ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่
บริบูรณ์ ย่อมยังการทำ�ไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์
การทำ � ไว้ ใ นใจโดยไม่ แ ยบคายที่ บ ริ บู ร ณ์ ย่ อ มยั ง ความ
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ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะ
ที่ บ ริ บู ร ณ์ ย่ อ มยั ง การไม่ สำ � รวมอิ น ทรี ย์ ใ ห้ บ ริ บู ร ณ์
การไม่ส�ำ รวมอินทรียท์ บี่ ริบรู ณ์ ย่อมยังทุจริต ๓ ให้บริบรู ณ์
ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕
ที่ บ ริ บู ร ณ์ ย่ อ มยั ง อวิ ช ชาให้ บ ริ บู ร ณ์ อวิ ช ชาที่ บ ริ บู ร ณ์
ย่อมยังภวตัณหาให้บริบูรณ์ ภวตัณหานี้มีอาหารอย่างนี้
และบริบูรณ์อย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาค ถึงเวลาทีจ่ ะทรงแสดงเรือ่ งนีแ้ ล้ว ข้าแต่
พระสุคต ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้ว พระองค์ตรัสการพิจารณา
ปัจจัยภายในข้อใด ภิกษุทั้งหลาย ฟังการพิจารณาปัจจัยภายในข้อนั้น
จากพระองค์แล้ว จักทรงจำ�ไว้ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อพิจารณา
ย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่า ชราและมรณะนี้ใด เป็น
ทุกข์มิใช่น้อยนานาประการเกิดขึ้นในโลก ชราและมรณะที่
เป็นทุกข์นี้ มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็น
กำ�เนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมี
เมื่อเธอพิจารณาอยู่ ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่า ชราและมรณะนี้ใด
เป็นทุกข์มิใช่น้อยนานาประการเกิดขึ้นในโลก ชราและ
มรณะที่ เป็ นทุ ก ข์นี้ มีอุปธิเ ป็น เหตุ มีอุปธิเป็นกำ�เนิด
มีอปุ ธิเป็นแดนเกิด เมือ่ อุปธิมี ชราและมรณะจึงมี เมือ่ อุปธิ
ไม่มี ชราและมรณะก็ไม่มี เธอย่อมรู้ชัดซึ่งชราและมรณะ
ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะ ย่อมรู้ชัดซึ่งความ
ดับแห่งชราและมรณะ และย่อมรูช้ ดั ซึง่ ข้อปฏิบตั อิ นั สมควร
ให้ถงึ ความดับแห่งชราและมรณะ และเธอผูป้ ฏิบตั อิ ย่างนัน้
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ชือ่ ว่าเป็นผูป้ ระพฤติตามธรรม ภิกษุทงั้ หลาย เราเรียกภิกษุ
นีว้ า่ เป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ความสิน้ ทุกข์ เพือ่ ความดับไปแห่งชรา
และมรณะโดยชอบทุกประการ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ย่อมพิจารณา
ซึ่งปัจจัยภายในว่า ก็อุปธิอันนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็น
ที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็นกำ�เนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมี
อุปธิจงึ มี เมือ่ อะไรไม่มี อุปธิจงึ ไม่มี เมือ่ เธอพิจารณาอยูย่ อ่ ม
รู้ได้อย่างนี้ว่า อุปธิมีตัณหาเป็นเหตุ มีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้น
มีตณ
ั หาเป็นกำ�เนิด มีตณ
ั หาเป็นแดนเกิด เมือ่ ตัณหามี อุปธิ
จึงมี เมื่อตัณหาไม่มีอุปธิก็ไม่มี เธอย่อมทราบชัดซึ่งอุปธิ
ย่อมทราบชัดซึง่ เหตุเกิดแห่งอุปธิ ย่อมทราบชัดซึง่ ความดับ
แห่งอุปธิ ย่อมทราบชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันสมควรให้ถึงความ
ดับแห่งอุปธิ และเธอผูป้ ฏิบตั อิ ย่างนัน้ ชือ่ ว่าเป็นผูป้ ระพฤติ
ตามธรรม ภิกษุทั้งหลาย เราเรียกภิกษุนี้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติ
เพื่อความสิ้นทุกข์ เพื่อความดับไปแห่งอุปธิโดยชอบทุก
ประการ.
อีกประการหนึง่ ภิกษุเมือ่ พิจารณา ย่อมพิจารณาซึง่
ปัจจัยภายในว่า ก็ตณ
ั หานี้ เมือ่ เกิดขึน้ ย่อมเกิดขึน้ ในทีไ่ หน
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหน เมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้
480

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

อย่างนีว้ า่ ทีใ่ ดแล เป็นทีร่ กั ทีย่ นิ ดีในโลก ตัณหานัน้ เมือ่ เกิดขึน้
ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น ก็อะไร
เล่าเป็นที่รักที่ยินดีในโลก.
ตา … รูปทั้งหลาย … จักขุวิญญาณ … จักขุสัมผัส
… จักขุสัมผัสสชาเวทนา … รูปสัญญา … รูปสัญเจตนา …
รูปตัณหา … รูปวิตก … รูปวิจาร … (แต่ละอย่างทุกอย่าง)
เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น
ในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.
หู … เสียงทัง้ หลาย … โสตวิญญาณ … โสตสัมผัส …
โสตสัมผัสสชาเวทนา … สัททสัญญา … สัททสัญเจตนา …
สัททตัณหา … สัททวิตก … สัททวิจาร … (แต่ละอย่างทุกอย่าง)
เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น
ในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.
จมู ก … กลิ่ น ทั้ ง หลาย … ฆานวิ ญ ญาณ …
ฆานสัมผัส … ฆานสัมผัสสชาเวทนา … คันธสัญญา …
คันธสัญเจตนา … คันธตัณหา … คันธวิตก … คันธวิจาร
… (แต่ละอย่างทุกอย่าง) เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อ
เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.
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ลิน้ … รสทัง้ หลาย … ชิวหาวิญญาณ … ชิวหาสัมผัส
… ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา … รสสัญญา … รสสัญเจตนา …
รสตัณหา … รสวิตก … รสวิจาร … (แต่ละอย่างทุกอย่าง) เป็น
ทีร่ กั ทีย่ นิ ดีในโลก ตัณหานัน้ เมือ่ เกิดขึน้ ย่อมเกิดขึน้ ในทีน่ นั้
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.
กาย … โผฏฐัพพะทั้งหลาย … กายวิญญาณ …
กายสัมผัส … กายสัมผัสสชาเวทนา … โผฏฐัพพสัญญา …
โผฏฐัพพสัญเจตนา … โผฏฐัพพตัณหา … โผฏฐัพพวิตก
… โผฏฐัพพวิจาร … (แต่ละอย่างทุกอย่าง) เป็นที่รักที่ยินดี
ในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตั้ง
อยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.
ใจ … ธรรมทั้ ง หลาย … มโนวิ ญ ญาณ …
มโนสัมผัส … มโนสัมผัสสชาเวทนา … ธัมมสัญญา …
ธัมมสัญเจตนา … ธัมมตัณหา … ธัมมวิตก … ธัมมวิจาร
… (แต่ละอย่างทุกอย่าง) เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อ
เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
ในอดีตกาลได้ เห็ น อารมณ์อันเป็นที่รัก ที่ยินดีใ นโลกนั้น
โดยความเป็นของเที่ยง โดยความเป็นสุข โดยความเป็น
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ตัวตน โดยความเป็นของไม่มีโรค โดยความเป็นของเกษม
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าทำ�ตัณหาให้เจริญขึ้น
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำ�ตัณหาให้เจริญขึ้นแล้ว
สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า นั้ น ชื่ อ ว่ า ทำ � อุ ป ธิ ใ ห้ เ จริ ญ ขึ้ น
สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด ทำ � อุ ป ธิ ใ ห้ เ จริ ญ ขึ้ น แล้ ว
สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า นั้ น ชื่ อ ว่ า ทำ � ทุ ก ข์ ใ ห้ เ จริ ญ ขึ้ น
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำ�ทุกข์ให้เจริญขึน้ แล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าไม่พ้นจากชาติ ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ เรากล่าวว่า เขาไม่พ้น
แล้วจากทุกข์ได้เลย
ภิกษุทง้ั หลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
ในอนาคตกาล จักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้น
โดยความเป็นของเที่ยง โดยความเป็นสุข โดยความเป็น
ตัวตน โดยความเป็นของไม่มีโรค โดยความเป็นของเกษม
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าจักทำ�ตัณหาให้เจริญขึน้
สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด จั ก ทำ � ตั ณ หาให้ เ จริ ญ ขึ้ น
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าจักทำ�อุปธิให้เจริญขึ้น
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด จักทำ�อุปธิให้เจริญขึน้ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าจักทำ�ทุกข์ให้เจริญขึน้ สมณะ
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หรือพราหมณ์เหล่าใด จักทำ�ทุกข์ให้เจริญขึ้น สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าจักไม่พ้นไปจากชาติ ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ เรากล่าวว่า เขาจักไม่
พ้นไปจากทุกข์ได้เลย.
ภิกษุทง้ั หลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
ในปั จ จุ บั น นี้ เห็ น อารมณ์ อั น เป็ น ที่ รั ก ที่ ยิ น ดี ใ นโลกนั้ น
โดยความเป็นของเทีย่ ง โดยความเป็นสุข โดยความเป็นตัวตน
โดยความเป็นของไม่มโี รค โดยความเป็นของเกษม สมณะ
หรือพราหมณ์ เหล่ านั้น ชื่อ ว่าย่อ มทำ�ตัณหาให้เจริญ ขึ้น
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำ�ตัณหาให้เจริญขึ้น สมณะ
หรื อ พราหมณ์ เ หล่ า นั้ น ชื่ อ ว่ า ย่ อ มทำ � อุ ป ธิ ใ ห้ เ จริ ญ ขึ้ น
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำ�อุปธิให้เจริญขึ้น สมณะ
หรื อ พราหมณ์ เ หล่ า นั้ น ชื่ อ ว่ า ย่ อ มทำ � ทุ ก ข์ ใ ห้ เ จริ ญ ขึ้ น
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำ�ทุกข์ให้เจริญขึ้น สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่พ้นไปจากชาติ ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ เรากล่าวว่า เขาย่อม
ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลย ดังนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ น ถ้ ว ยน้ำ � สำ � ริ ด ที่ มี
เครื่ อ งดื่ ม ใส่ อ ยู่ อั น ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยสี กลิ่ น และรส แต่ ว่ า
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เจือด้วยยาพิษ ทันใดนั้น มีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าว
เหน็ดเหนือ่ ย เมือ่ ยล้ามา ระหายน้�ำ คนทัง้ หลายจึงได้พดู กะ
บุรษุ ผูน้ นั้ ว่า ท่านผูเ้ จริญ ถ้วยน้�ำ สำ�ริดทีม่ เี ครือ่ งดืม่ ใส่อยูน่ ี้
ถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น และรส สำ�หรับท่าน แต่ว่าเจือด้วย
ยาพิษ ถ้าท่านประสงค์กจ็ งดืม่ เถิด เพราะว่าขณะทีท่ า่ นดืม่ ก็จกั
ซาบซ่านด้วยสีบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง แต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้ว
ตัวท่านจะถึงความตาย หรือถึงทุกข์แทบตาย ด้วยเพราะ
การดืม่ นัน้ ดังนี้ บุรษุ นัน้ ผลุนผลันไม่พจิ ารณา รีบดืม่ เข้าไป
ไม่บ้วนทิ้งเลย เขาก็พึงถึงความตาย หรือถึงทุกข์แทบตาย
ด้วยเพราะการดื่มนั้นทันที ฉันนั้นก็เหมือนกัน.
ภิกษุทง้ั หลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
ในอดีตกาล ได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้น
โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็น
สภาพ มิใช่ตัวตน โดยความเป็นโรค โดยความเป็นภัยแล้ว
สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า นั้ น ชื่ อ ว่ า ละตั ณ หาได้ แ ล้ ว
สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด ละตั ณ หาได้ แ ล้ ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าละอุปธิเสียได้ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใด ละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านัน้ ชือ่ ว่าละทุกข์เสียได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
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ละทุกข์ได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าพ้นแล้ว
จากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ พ้นแล้วจากทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึ่งในอนาคตกาล จักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดี
ในโลกนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์
โดยความเป็นสภาพมิใช่ตวั ตน โดยความเป็นโรค โดยความ
เป็นภัย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าละตัณหาได้
แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ละตัณหาได้แล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าละอุปธิเสียได้ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใด ละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านัน้ ชือ่ ว่าละทุกข์เสียได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
ละทุกข์ได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าพ้นแล้ว
จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ
เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ พ้นแล้วจากทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึง่ ในปัจจุบนั กาล ย่อมเห็นอารมณ์อนั เป็นทีร่ กั ทีย่ นิ ดี
ในโลกนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์
โดยความเป็นสภาพมิใช่ตวั ตน โดยความเป็นโรค โดยความ
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เป็นภัย สมณะหรือพราหมณเหล่านั้น ย่อมละตัณหาได้
สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด ย่ อ มละตั ณ หาได้ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าย่อมละอุปธิได้ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใด ย่อมละอุปธิได้ สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านัน้ ชือ่ ว่าย่อมละทุกข์ได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
ย่อมละทุกข์ได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าย่อมพ้น
จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ย่อมพ้นจากทุกข์ได้
ดังนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นถ้ ว ยน้ำ � สำ � ริ ด ที่ มี
เครื่ อ งดื่ ม ใส่ อ ยู่ อั น ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยสี กลิ่ น และรส แต่ ว่ า
เจือด้วยยาพิษ ทันใดนั้น มีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าว
เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้ามา ระหายน้ำ� คนทั้งหลายจึงได้พูด
กะบุรุษผู้นั้นว่า ท่านผู้เจริญ ถ้วยน้ำ�สำ�ริดที่มีเครื่องดื่มใส่
อยู่นี้ ถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น และรส สำ�หรับท่าน แต่ว่าเจือ
ด้วยยาพิษ ถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิด เพราะว่าขณะที่ท่าน
ดื่ม ก็จักซาบซ่านด้วยสีบ้าง กลิ่นบ้างรสบ้าง แต่ครั้นดื่ม
เข้าไปแล้ว ตัวท่านจะถึงความตาย หรือถึงทุกข์แทบตาย
ด้วยเพราะการดื่มนั้น
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ภิกษุทั้งหลาย ลำ�ดับนั้น บุรุษนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่า
ครัน้ เราดืม่ แล้ว เราอาจจะบรรเทาได้ดว้ ยน้�ำ เย็น ด้วยเนยใส
ด้วยน้ำ�ข้าวสัตตุเค็ม หรือด้วยน้ำ�ชื่อโลณโสจิรกะ แต่เราจะ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มนั้นเลย เพราะไม่เป็นประโยชน์ มีแต่ทุกข์
แก่เราช้านาน เขาพิจารณาดูถ้วยน้ำ�สำ�ริดนั้นแล้ว ไม่พึงดื่ม
เขาทิง้ เสีย เขาก็ไม่เข้าถึงความตาย หรือความทุกข์แทบตาย
ด้วยเพราะการดื่มนั้น ฉันนั้นก็เหมือนกัน .
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โมคคัลลานะ เธอง่วงหรือ โมคคัลลานะ เธอง่วงหรือ.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(๑) โมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เมื่อเธอมี
สัญญาอย่างไรอยู่ ความง่วงนั้นย่อมครอบงำ�เธอได้ เธอพึง
ทำ�ไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มาก ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละ
ความง่วงนั้นได้
(๒) ถ้าเธอยังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึ ง ตรึ ก ตรอง
พิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้ว ได้เรียนมาแล้ว
ด้วยใจ ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้
(๓) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงสาธยายธรรม
ตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดาร ข้อนี้
จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้
(๔) ถ้ า ยั ง ละไม่ ไ ด้ แต่ นั้ น เธอพึ ง ยอนช่ อ งหู ทั้ ง
สองข้าง เอามือลูบตัว ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วง
นั้นได้
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(๕) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงลุกขึ้นยืน เอาน้ำ�
ล้างตา เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ์
ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้
(๖) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นนั้ เธอพึงทำ�ในใจถึงอาโลกสัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา ว่ากลางคืนฉันใด กลางวันก็
ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น เธอมีใจอันสงัด
ปราศจากเครื่องรัดรึง อบรมจิตให้มีความสว่างอยู่ ข้อนี้จะ
เป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้
(๗) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรม
กำ�หนดหมายเดินกลับไปกลับมา สำ�รวมอินทรีย์ มีใจไม่คดิ
ไปในภายนอก ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้
(๘) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นนั้ เธอพึงสำ�เร็จสีหไสยา คือ
นอนตะแคงเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ
ทำ�ความหมายในอันจะลุกขึ้น พอตื่นแล้วพึงรีบลุกขึ้นด้วย
ตั้งใจว่าเราจักไม่ประกอบความสุขในการนอน ความสุขใน
การเอนข้าง ความสุขในการเคลิ้มหลับ.
โมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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190

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๑/๑๗๓.

ภิกษุทงั้ หลาย ครัง้ ก่อนแต่การตรัสรู้ เมือ่ เรายังไม่ได้
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า กามคุณห้า
ที่เป็นอดีต ที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ดับไปแล้ว
เพราะความแปรปรวนก็จริง แต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะ
แล่น ก็แล่นไปสู่กามคุณเป็นอดีตนั้น น้อยนักที่จะแล่นไปสู่
กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคต ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไป
ว่า ความไม่ประมาทและสติ เป็นสิง่ ซึง่ เราผูห้ วังประโยชน์แก่
ตนเอง พึงกระทำ�ให้เป็นเครือ่ งป้องกันจิต ในเพราะกามคุณห้า
อันเป็นอดีต ที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความ
แปรปรวนนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ แม้จิตของ
พวกเธอทั้งหลาย เมื่อจะแล่น ก็คงแล่นไปในกามคุณห้า
อันเป็นอดีต ที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะ
ความแปรปรวน (เหมือนกัน) โดยมาก น้อยนักที่จะแล่นไปสู่
กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคต.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ความไม่
ประมาทและสติ จึงเป็นสิง่ ทีพ่ วกเธอ ผูห้ วังประโยชน์แก่ตวั เอง
พึงกระทำ�ให้เป็นเครือ่ งป้องกันจิต ในเพราะเหตุกามคุณห้า
อันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้ว เพราะ
ความแปรปรวนนั้น.
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วิธีก�ำจัดอกุศลวิตก ๕ ประการ
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191

-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๔๑-๒๔๖/๒๕๗-๒๖๒.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ห มั่ น ประกอบอธิ จิ ต ควร
มนสิการถึงนิมิต ๕ ประการ ตามเวลาอันสมควร นิมิต ๕
ประการ เป็นอย่างไร.
ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยนิมิต
ใดแล้ว มนสิการนิมติ ใดอยู่ วิตกทัง้ หลายอันเป็นบาปอกุศล
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ย่อมเกิดขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น
อันประกอบด้วยกุศล เมือ่ เธอมนสิการนิมติ อืน่ จากนิมติ นัน้
อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบ
ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศล
เหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมั่น ในภายในนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนช่างไม้ หรือลูกมือของ
ช่างไม้ผฉู้ ลาด ใช้ลมิ่ อันเล็ก ตอก โยก ถอน ลิม่ อันใหญ่ออก
แม้ ฉั น ใด ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ภิ ก ษุ ก็ฉัน นั้น เหมื อ นกั น เมื่อ
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อาศัยนิมติ ใดแล้ว มนสิการนิมติ ใดอยู่ วิตกทัง้ หลายอันเป็น
บาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง
ประกอบด้วยโมหะบ้าง ย่อมเกิดขึน้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนนั้
ควรมนสิการนิมติ อืน่ จากนิมติ นัน้ อันประกอบด้วยกุศล เมือ่
เธอมนสิการนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็น
บาปอกุศล อันประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง
อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตก
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อมตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบ เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย หากว่า เมือ่ ภิกษุนนั้ มนสิการนิมติ อืน่
จากนิมติ นัน้ อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ
ทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านั้นว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศล แม้อย่างนี้ วิตก
เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นโทษ แม้อย่างนี้ วิตกเหล่านีล้ ว้ นแต่มที กุ ข์
เป็นวิบาก แม้อย่างนี้ ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง
โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้ง
อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อม
ตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุม่
ทีช่ อบแต่งตัว รูส้ กึ อึดอัด ระอา เกลียดชังต่อซากงู ซากสุนขั
หรือซากมนุษย์ ซึ่งผูกติดอยู่ท่คี อ (ของตน) แม้ฉันใด ภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน หากเมือ่ เธอมนสิการนิมติ
อื่นจากนิมิตนั้น อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาป
อกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิด
ขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของ
วิตกเหล่านัน้ ว่า วิตกเหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้ วิตก
เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้ วิตกเหล่านีล้ ว้ นแต่มที กุ ข์
เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง
โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยู่
ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อม
ตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย หากว่า เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษ
ของวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วย
ฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้น
เมือ่ เธอถึงความไม่นกึ ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็น
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บาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อัน
เธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตก
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อมตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบเป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ ผู้ มี จั ก ษุ ไม่
ต้องการจะเห็นรูปทีผ่ า่ นมา เขาพึงหลับตาเสีย หรือเหลียวไป
ทางอืน่ เสีย แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน
หากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็น
บาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง
ยังเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนนั้ พึงถึงความไม่นกึ
ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้น เมื่อเธอถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตก
เหล่านั้นอยู่ อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้
เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่
ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย หากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึก
ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วย
ฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุน้นั ควรมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของ
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วิตกเหล่านัน้ เมือ่ เธอมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตก
เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง
โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยู่
ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อม
ตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนบุรษุ พึงเดินเร็ว เขาพึง
มีความคิดอย่างนีว้ า่ เราจะเดินเร็วทำ�ไมหนอ ถ้ากระไร เราพึง
ค่อยๆ เดิน เขาก็พึงค่อยๆ เดิน เขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า
เราค่อยๆ เดินไปทำ�ไมหนอ ถ้ากระไร เราควรยืน เขาพึงยืน
เขาพึงมีความคิดอย่างนีอ้ กี ว่า เราจะยืนทำ�ไมหนอ ถ้ากระไร
เราควรนั่ง เขาพึงนั่ง เขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะนั่ง
ทำ�ไมหนอ ถ้ากระไร เราควรนอน เขาพึงลงนอน ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุรุษคนนั้น เปลี่ยนอิริยาบถหยาบๆ เสีย พึง
สำ�เร็จอิริยาบถละเอียดๆ แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน หากว่าเมือ่ เธอมนสิการสัณฐานแห่งวิตก
สังขารของวิตกเหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบ
ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้น
เมือ่ เธอถึงความไม่นกึ ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านัน้ อยู่ อันเธอย่อม
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ละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาป
อกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอก
ผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากว่ า เมื่ อ ภิ ก ษุ นั้ น มนสิ ก ารถึ ง
สัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็น
บาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง
ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดาน
ด้วยลิน้ ข่ม บีบคัน้ บังคับ จิตด้วยจิต เมือ่ เธอกัดฟันด้วยฟัน
ดุนเพดานด้วยลิ้น ข่ม บีบคั้น บังคับจิตด้วยจิตอยู่ วิตกอัน
เป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง
อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตก
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้น จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเหมือนบุรุษผู้มีกำ�ลัง
มาก จับบุรษุ ผูม้ กี �ำ ลังน้อยกว่าไว้ได้แล้ว บีบ กด เค้นทีศ่ รี ษะ
คอ หรือก้านคอไว้ให้แน่น แม้ฉนั ใด ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน
หากเมื่อเธอมนสิการถึงสัณฐานแห่งวิตกสังขาร ของวิตก
เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง
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โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ ภิกษุนน้ั พึงกัดฟันด้วยฟัน
ดุนเพดานด้วยลิ้น ข่ม บีบคั้น บังคับจิตไว้ด้วยจิต เมื่อเธอ
กัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิน้ ข่ม บีบคัน้ บังคับจิตอยูไ่ ด้
วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง
โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึง
ความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้น เมื่อเธอถึงความไม่นึก
ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านัน้ อยู่ อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความ
ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้
จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นใน
ภายในนั้น.
(เมื่อสามารถละอกุศลวิตกจากวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นได้แล้ว
ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่า)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ชำ�นาญใน
ทางเดินของวิตก เธอจักจำ�นงวิตกใด ก็จักตรึกวิตกนั้นได้
จักไม่จำ�นงวิตกใด ก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นได้ เธอนั้นตัดตัณหา
ได้แล้ว คลี่คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว
เพราะละมานะได้โดยชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่
ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู่ ได้คดิ อย่างนีว้ า่ ถ้ากระไร เราพึง
แยกวิตกให้เป็น ๒ ส่วนๆ ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย เรานัน้ จึงแยกกามวิตก พยาบาทวิตก
และวิหิงสาวิตก นี้ออกเป็นส่วนหนึ่ง และแยกเนกขัมมวิตก
อัพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก นี้ออกเป็นส่วนที่สอง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรานั้ น ไม่ ป ระมาท มี ค วามเพี ย ร
เครือ่ งเผากิเลส ส่งตนไปอยูอ่ ย่างนี้ กามวิตกย่อมบังเกิดขึน้
เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า กามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้ว
ก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมเป็น
ไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียน
ตนและผู้อ่ืนทั้งสองบ้าง ทำ�ให้ปัญญาดับ ก่อให้เกิดความ
คับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรา
พิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง มัน
ก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไป
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเรา
พิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้ง
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สองบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า
มันทำ�ให้ปัญญาดับ ทำ�ให้เกิดความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อ
นิพพาน ดังนี้บ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป ภิกษุทั้งหลาย
เรานัน้ ละเสีย บรรเทาเสีย ซึง่ กามวิตกทีเ่ กิดขึน้ แล้วๆ ได้ท�ำ
ให้มันหมดสิ้นไป.
ภิกษุท้งั หลาย เมื่อเรานั้นไม่ประมาท มีความเพียร
เครื่ อ งเผากิ เ ลส ส่ ง ตนไปอยู่ อ ย่ า งนี้ พยาบาทวิ ต กย่ อ ม
บังเกิดขึน้ เรานัน้ ย่อมทราบชัดอย่างนีว้ า่ พยาบาทวิตก เกิดขึน้
แก่เราแล้ว ก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียน ตนบ้าง
ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ เบี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น บ้ า ง ย่ อ มเป็ น ไป เพื่ อ
เบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้าง ทำ�ให้ปัญญาดับ ก่อให้
เกิดความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง
มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไป
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง มันก็ ถึงความดับสูญไป เมื่อเรา
พิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อ่ืน
ทั้งสองบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า
มั น ทำ � ให้ ปั ญ ญาดั บ ทำ � ให้ เ กิ ด ความคั บ แค้ น ไม่ เ ป็ น ไป
เพื่ อ นิ พ พาน ดั ง นี้ บ้ า ง มั น ก็ ถึ ง ความดั บ สู ญ ไป ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย เรานั้นละเสีย บรรเทาเสีย ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิด
ขึ้นแล้วๆ ได้ทำ�ให้มันหมดสิ้นไป.
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ภิกษุท้งั หลาย เมื่อเรานั้นไม่ประมาท มีความเพียร
เครือ่ งเผากิเลส ส่งตนไปอยูอ่ ย่างนี้ วิหงิ สาวิตกย่อมบังเกิดขึน้
เรานัน้ ย่อมทราบชัดอย่างนีว้ า่ วิหงิ สาวิตกนีเ้ กิดขึน้ แก่เราแล้ว
ก็ แ ต่ ว่ า มั น เป็ น ไปเพื่ อ เบี ย ดเบี ย นตนบ้ า ง เป็ น ไปเพื่ อ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื บ้าง เป็นไปเพือ่ เบียดเบียน ตนและผู้อ่ืนทั้ง
สองบ้าง ทำ�ให้ปัญญาดับ ทำ�ให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไป
เพือ่ นิพพาน ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ เราพิจารณาเห็นว่า มันเป็น
ไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเรา
พิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง มันก็
ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป
เมื่ อ เราพิ จ ารณาเห็ น ว่ า มั น ทำ � ให้ ปั ญ ญาดั บ ทำ � ให้ เ กิ ด
ความคับแค้น ไม่เป็นไป เพื่อนิพพาน ดังนี้บ้าง มันก็ถึง
ความดับสูญไป ภิกษุทั้งหลาย เรานั้น ละเสีย บรรเทาเสีย
ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วๆ ได้ทำ�ให้มันหมดสิ้นไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุยงิ่ ตรึก ยิง่ ตรองถึงวิตกใดๆ มาก
เธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆ ภิกษุทั้งหลาย คือ ถ้าภิกษุ
ยิง่ ตรึก ยิง่ ตรองถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิง้ เนกขัมมวิตกเสีย
มากระทำ�อยูแ่ ต่กามวิตกให้มาก จิตของเธอนัน้ ก็นอ้ มไปเพือ่
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กามวิตก ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุยงิ่ ตรึก ยิง่ ตรองถึงพยาบาทวิตกมาก เธอก็ละทิ้งอัพยาบาทวิตกเสีย มากระทำ�อยู่แต่
พยาบาทวิตกให้มาก จิตของเธอนัน้ ก็นอ้ มไปเพือ่ พยาบาทวิตก
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมาก
เธอก็ละทิ้ง อวิหิงสาวิตกเสีย มากระทำ�อยู่แต่วิหิงสาวิตก
ให้มาก จิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตก.
ภิกษุทั้งหลาย เหมือนในสรทสมัยเดือนท้ายแห่งปี
คนเลีย้ งโคต้องคอยระวังโคทัง้ หลายในทีค่ บั คัง่ ด้วยข้าวกล้า
เขาต้องตี ต้อนโคทั้งหลายจากที่นั้นๆ กั้นไว้ ห้ามไว้ ข้อนั้น
เพราะเหตุอะไร ภิกษุทงั้ หลาย คนเลีย้ งโค มองเห็นการฆ่า
การถูกจำ� การเสียทรัพย์ การถูกติเตียน เพราะโคทั้งหลาย
เป็นต้นเหตุ แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย เราก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
ได้แลเห็นโทษ ความเลวทราม ความ เศร้าหมองของอกุศล
ธรรมทั้งหลาย และเห็นอานิสงส์ ในการออกจากกาม อัน
เป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วของกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว.
ภิกษุท้งั หลาย เมื่อเรานั้นไม่ประมาท มีความเพียร
เครื่องเผากิเลส ส่งตนไปอยู่อย่างนี้ เนกขัมมวิตก ย่อม
บังเกิดขึ้น เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เนกขัมมวิตกนี้
เกิดขึ้นแก่เราแล้ว ก็แต่ว่าเนกขัมมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อ
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เบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพือ่ เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่เป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เป็นทางทำ�ให้ปัญญาเจริญ ไม่ทำ�ให้
เกิดความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน ภิกษุท้ังหลาย ก็
ถ้าเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดี เรา
ก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนกขัมมวิตกนั้นได้เลย
ภิกษุทั้งหลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้น
อยูต่ ลอดทัง้ กลางคืนและกลางวันก็ดี เราก็ยงั มองไม่เห็นภัย
อันจะบังเกิดขึ้นจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลย ภิกษุทั้งหลาย
หากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้น ตลอดทั้งกลางคืน
และกลางวันก็ดี เราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจาก
เนกขัมมวิตกนัน้ ได้เลย ก็แต่วา่ เมือ่ เราตรึกตรองอยูน่ านเกินไป
ร่างกายก็เหน็ดเหนือ่ ย เมือ่ ร่างกายเหน็ดเหนือ่ ย จิตก็ฟงุ้ ซ่าน
เมือ่ จิตฟุง้ ซ่าน จิตก็หา่ งจากสมาธิ ภิกษุ ทัง้ หลาย เรานัน้ แล
ดำ�รงจิตไว้ในภายใน ทำ�ให้สงบ ทำ�ให้เกิดสมาธิ ประคองไว้
ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปรารถนาไว้ว่า จิตของ
เราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นไม่ประมาท มีความเพียร
เครือ่ งเผากิเลส ส่งตนไปแล้วอยูอ่ ย่างนี้ อัพยาบาทวิตกย่อม
บังเกิดขึ้น เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า อัพยาบาทวิตกนี้
504

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

เกิดขึ้นแก่เราแล้ว ก็แต่ว่าอัพยาบาทวิตกนั้นไม่ เป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เป็นไป
เพื่ อ เบี ย ดเบี ย นทั้ ง สองฝ่ า ย เป็ น ทางทำ � ให้ ปั ญ ญาเจริ ญ
ไม่ท�ำ ให้เกิดความคับแค้น เป็นไปเพือ่ นิพพาน ภิกษุทง้ั หลาย
ก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดี
เราก็ยงั มองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่อพั ยาบาทวิตกนัน้ ได้เลย
ภิกษุทงั้ หลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอัพยาบาทวิตกนัน้
อยูต่ ลอดทัง้ กลางคืนและกลางวันก็ดี เราก็ยงั มองไม่เห็นภัย
อันจะบังเกิดขึน้ จากอัพยาบาทวิตกนัน้ ได้เลย ภิกษุทงั้ หลาย
หากเราจะตรึกตรองถึงอัพยาบาทวิตกนัน้ ตลอดทัง้ กลางคืน
และกลางวันก็ดี เราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจาก
อัพยาบาทวิตกนั้นได้เลย ก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นาน
เกินไป ร่างกายก็เหน็ดเหนือ่ ย เมือ่ ร่างกายเหน็ดเหนือ่ ย จิต
ก็ฟุ้งซ่าน เมื่อจิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย
เรานั้นแลดำ�รงจิตไว้ในภายใน ทำ�ให้สงบ ทำ�ให้เกิดสมาธิ
ประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปรารถนา
ไว้ว่า จิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย ดังนี้.
ภิกษุท้งั หลาย เมื่อเรานั้นไม่ประมาท มีความเพียร
เครื่องเผากิเลส ส่งตนไปแล้วอยู่อย่างนี้อวิหิงสาวิตกย่อม
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บังเกิดขึ้น เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า อวิหิงสาวิตกนี้
เกิดขึ้นแก่เราแล้ว ก็แต่ว่า อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไป เพือ่
เบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เป็นไป
เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เป็นทางทำ�ให้ปัญญาเจริญ ไม่
ทำ�ให้เกิดความคับแค้น เป็นไปเพือ่ นิพพาน ภิกษุทงั้ หลาย
ก็ถา้ เราจะตรึกตรองถึงอวิหงิ สาวิตกนัน้ อยูต่ ลอดคืนก็ดี เราก็
ยังไม่มองเห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจาก อวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย
ภิกษุทั้งหลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้น
อยู่ตลอดวันก็ดี เราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจาก
อวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย ภิกษุทั้งหลาย หากเราจะตรึกตรอง
ถึงอวิหิงสาวิตกนั้น ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดี เรา
ก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย
ก็ แ ต่ ว่ า เมื่ อ เราตรึ ก ตรองอยู่ น านเกิ น ไป ร่ า งกายก็
เหน็ดเหนื่อย เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อย จิตก็ฟุ้งซ่าน เมื่อ
จิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล
ดำ�รงจิตไว้ในภายใน ทำ�ให้สงบ ทำ�ให้เกิดสมาธิ ประคองไว้
ด้วยดี ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะหมายในใจว่า จิตของ
เราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย ดังนี้.
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ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุยง่ิ ตรึกยิง่ ตรองถึงวิตกใดๆ มาก
เธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆ มาก ภิกษุทั้งหลาย คือ
ถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็จะละ
กามวิตกเสียได้ ทำ�เนกขัมมวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของ
เธอก็จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมวิตก ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุ
ยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาบาทวิตกมาก เธอก็จะละพยาบาท
วิตกเสียได้ ทำ�อัพยาบาทวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอ
ก็จะน้อมไปเพื่ออัพยาบาทวิตก ภิกษุท้งั หลาย ถ้าภิกษุยิ่ง
ตรึกยิง่ ตรองถึงอวิหงิ สาวิตกมาก เธอก็จะละวิหงิ สาวิตกเสีย
ได้ ทำ�อวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอก็น้อมไป
เพื่ออวิหิงสาวิตก ภิกษุทั้งหลาย เหมือนในเดือนท้ายแห่ง
ฤดูร้อน คนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลาย ในที่ใกล้บ้าน
ในทุกด้าน เมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้ หรือไปสู่ที่แจ้ง พึงทำ�แต่
ความกำ�หนดว่า นัน้ ฝูงโค (ของเรา) ดังนี้ ฉันใด ภิกษุทงั้ หลาย

ถึงภิกษุก็เพียงแต่ทำ�ความระลึกว่า นั่นธรรมทั้งหลาย
(คือกุศลวิตก) ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

วิธีแก้ความหดหู่
และความฟุ้งซ่านแห่งจิต

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

193

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๕๖-๑๕๘/๕๖๙-๕๗๒.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น มิใช่กาล
เพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ มิใช่กาลเพื่อเจริญสมาธิสั ม โพชฌงค์ มิ ใ ช่ ก าลเพื่ อ เจริ ญ อุ เ บกขาสั ม โพชฌงค์
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะ
ให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนบุรุษต้องการ
จะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง เขาจึงใส่หญ้าสด โคมัยสด
ไม้สด พ่นน้ำ� และโรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถ
ก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอ.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู่
สมัยนัน้ มิใช่กาลเพือ่ เจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ มิใช่กาล
เพือ่ เจริญสมาธิสมั โพชฌงค์ มิใช่กาลเพือ่ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่
หดหู่นั้น ยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนัน้ เป็นกาลเพือ่
เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพือ่ เจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์
เป็นกาลเพือ่ เจริญปีตสิ มั โพชฌงค์ ข้อนัน้ เพราะเหตุไร เพราะ
จิตหดหู่ จิตที่หดหู่น้ันให้ต้ังขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง
เขาจึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง เอาปากเป่าและไม่โรย
ฝุ่นในไฟนั้น บุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง
ขึ้นได้หรือหนอ.
ได้ พระเจ้าข้า.

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู่
สมัยนัน้ เป็นกาลเพือ่ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นกาล
เพือ่ เจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพือ่ เจริญปีตสิ มั โพชฌงค์
ข้อนัน้ เพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตทีห่ ดหูน่ นั้ ให้ตงั้ ขึน้
ได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น มิใช่
กาลเพื่ อ เจริ ญ ธั ม มวิ จ ยสั ม โพชฌงค์ มิ ใ ช่ ก าลเพื่ อ เจริ ญ
วิรยิ สัมโพชฌงค์ มิใช่กาลเพือ่ เจริญปีตสิ มั โพชฌงค์ ข้อนัน้
เพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ยากที่จะ
ให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนบุรุษต้องการ
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จะดับไฟกองใหญ่ เขาจึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง
เอาปากเป่า และไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้น บุรุษนั้น
สามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือหนอ.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

ฉันนัน้ เหมือนกัน ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด จิตฟุง้ ซ่าน
สมัยนัน้ มิใช่กาลเพือ่ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มิใช่กาล
เพือ่ เจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์ มิใช่กาลเพือ่ เจริญปีตสิ มั โพชฌงค์
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น
ยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็สมัยใด จิตฟุง้ ซ่าน สมัยนัน้ เป็นกาล
เพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพือ่ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนัน้
เพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ให้สงบได้
ง่ายด้วยธรรมเหล่านัน้ เปรียบเหมือนบุรษุ ต้องการจะดับไฟ
กองใหญ่ เขาจึงใส่หญ้าสด โคมัยสด ไม้สด พ่นน้�ำ และโรยฝุน่
ลงในกองไฟใหญ่นนั้ บุรษุ นัน้ จะสามารถดับกองไฟกองใหญ่
นั้นได้หรือหนอ.
ได้ พระเจ้าข้า.
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ฉันนัน้ เหมือนกัน ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด จิตฟุง้ ซ่าน
สมัยนัน้ เป็นกาลเพือ่ เจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ เป็นกาล
เพือ่ เจริญสมาธิสมั โพชฌงค์ เป็นกาลเพือ่ เจริญอุเบกขาสั ม โพชฌงค์ ข้ อ นั้ น เพราะเหตุ ไ ร เพราะจิ ต ฟุ้ ง ซ่ า น
จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว “สติ” แลว่า มีประโยชน์
ในที่ทั้งปวง.
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เหตุให้สมาธิเคลื่อน

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

194

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๐๒-๓๑๐/๔๕๒-๔๖๖.

อนุรทุ ธ นิมติ นัน้ แหละ พวกเธอพึงแทงตลอดเถิด

แม้เราเมื่อครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็น
โพธิสตั ว์อยู่ ก็ยอ่ มรูส้ กึ แสงสว่างและการเห็นรูปเหมือนกัน

แต่ไม่ช้าเท่าไร แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อม
หายไปได้ เราจึงมีความดำ�ริดังนี้ว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็น
ปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ อนุรทุ ธ
เรานัน้ ได้มคี วามรูด้ งั นีว้ า่ วิจกิ จิ ฉา (ความลังเล) เกิดขึน้ แล้วแก่
เรา เพราะวิจกิ จิ ฉาเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลือ่ น เมือ่ สมาธิ
เคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจัก
ทำ�โดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉาเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
อนุรทุ ธ เรานัน้ เป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร ส่งตน
ไปในธรรมอยู่ ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูป แต่ไม่ช้า
เท่าไร แสงสว่างและการเห็นรูปอันนัน้ ของเรา ย่อมหายไปได้.
เราจึงมีความดำ�ริดังนี้ว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ อนุรทุ ธ เรานัน้
ได้มคี วามรูด้ งั นีว้ า่ อมนสิการ (การไม่ใส่ใจ) เกิดขึน้ แล้วแก่เรา
เพราะอมนสิการเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลือ่ น เมือ่ สมาธิ
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เคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจัก
ทำ�ให้ไม่เกิดวิจิกิจฉา และอมนสิการขึ้นแก่เราได้อีก.
อนุรทุ ธ เรานัน้ เป็นผูไ้ ม่ประมาท ... อนุรทุ ธ เรานัน้
ได้มีความรู้ดังนี้ว่า ถีนมิทธะ (ความง่วงงุน) เกิดขึ้นแล้วแก่
เรา ก็ถีนมิทธะเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิ
เคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจักทำ�
โดยประการทีไ่ ม่ให้วจิ กิ จิ ฉา อมนสิการ และถีนมิทธะเกิดขึน้
แก่เราได้อีก.
… อนุรทุ ธ เรานัน้ ได้มคี วามรูด้ งั นีว้ า่ ความหวาดเสียว
(ฉัมภิตัตตะ) เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็ความหวาดเสียวเป็นเหตุ
สมาธิของเราจึงเคลือ่ น เมือ่ สมาธิเคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและ
การเห็นรูปจึงหายไปได้ อนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษเดิน
ทางไกล เกิดมีคนปองร้ายเขาขึ้นที่สองข้างทาง เขาจึงเกิด
ความหวาดเสียว เพราะถูกคนปองร้ายนั้นเป็นเหตุ ฉะนั้น
เราจักทำ�โดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ
และความหวาดเสียวเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
… อนุรทุ ธ เรานัน้ ได้มคี วามรู้ ดังนีว้ า่ ความตืน่ เต้น
(อุพพิละ) เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะความตื่นเต้นเป็นเหตุ
สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่าง
และการเห็นรูปจึงหายไปได้ อนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษ
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แสวงหาแหล่งขุมทรัพย์แห่งหนึ่ง พบแหล่งขุมทรัพย์เข้า
๕ แห่งในคราวเดียวกัน เขาจึงเกิดความตื่นเต้น เพราะ
พบแหล่งขุมทรัพย์ ๕ แห่งนั้นเป็นเหตุ ฉะนั้น เราจักทำ�
โดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความ
หวาดเสียว และความตื่นเต้นเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
… อนุรทุ ธ เรานัน้ ได้มคี วามรู้ ดังนีว้ า่ ความชัว่ หยาบ
(ทุฏฐุลละ) เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุ
สมาธิของเราจึงเคลือ่ น เมือ่ สมาธิเคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและ
การเห็ น รู ป จึ ง หายไปได้ เราจั ก ทำ � โดยประการที่ ไ ม่ ใ ห้
วิจกิ จิ ฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตืน่ เต้น
และความชั่วหยาบเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
… อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ ดังนี้ว่า ความเพียร
ที่ปรารภเกินไป (อัจจารัทธวิริยะ) เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะ
ความเพียรทีป่ รารภเกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลือ่ น
เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไป
ได้ อนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้ง ๒ จับนกคุ่มไว้
แน่น นกคุม่ นัน้ ต้องถึงความตายในมือนัน้ เอง ฉะนัน้ เราจัก
ทำ�โดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความ
หวาดเสียว ความตื่นเต้น ความชั่วหยาบ และความเพียรที่
ปรารภเกินไปเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
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… อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ ดังนี้ว่า ความเพียร
ที่ย่อหย่อนเกินไป (อติลีนวิริยะ) เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะ
ความเพียรทีย่ อ่ หย่อนเกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลือ่ น
เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้
อนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษจับนกคุ่มหลวมๆ นกคุ่มนั้น
ก็จะบินไปจากมือเขาได้ ฉะนัน้ เราจักทำ�โดยประการทีไ่ ม่ให้
วิจกิ จิ ฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตืน่ เต้น
ความชัว่ หยาบ ความเพียรทีป่ รารภเกินไป และความเพียร
ที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
... อนุรุทธ เรานั้นได้มคี วามรู้ดงั นี้วา่ ความกระสัน
อยาก (อภิชปั ปา) เกิดขึน้ แล้วแก่เรา เพราะความกระสันอยาก
เป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว
แสงสว่าง และการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจักทำ�ให้ไม่เกิด
วิจกิ จิ ฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตืน่ เต้น
ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่
ย่อหย่อนเกินไป และความกระสันอยากเกิดขึน้ แก่เราได้อกี .
… อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า ความใส่ใจ
ไปในสิ่งต่างๆ (นานัตตสัญญา) เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะ
ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ เป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน
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เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้
เราจักทำ�โดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ
ความหวาดเสียว ความตื่นเต้น ความชั่วหยาบ ความเพียร
ทีป่ รารภเกินไป ความเพียรทีย่ อ่ หย่อนเกินไป ความกระสัน
อยาก และความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
… อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า ความเพ่งต่อ
รูปทั้งหลายจนเกินไป (รูปานัง อตินิชฌายิตัตตะ) เกิดขึ้นแล้ว
แก่เรา เพราะลักษณะที่ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไป
สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและ
การเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจักทำ�โดยประการทีไ่ ม่ให้วจิ กิ จิ ฉา
อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเต้น ความ
ชัว่ หยาบ ความเพียรทีป่ รารภเกินไป ความเพียรทีย่ อ่ หย่อน
เกินไป ความกระสันอยาก ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ และ
ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
อนุรทุ ธ เรานัน้ แลรูว้ า่ วิจกิ จิ ฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ
ความหวาดเสียว ความตื่นเต้น ความชั่วหยาบ ความเพียร
ทีป่ รารภเกินไป ความเพียรทีย่ อ่ หย่อนเกินไป ความกระสัน
อยาก ความใส่ใจไปในสิง่ ต่างๆ และความเพ่งต่อรูปทัง้ หลาย
จนเกินไป เป็นอุปกิเลส จึงละวิจกิ จิ ฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ
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ความหวาดเสียว ความตืน่ เต้น ความชัว่ หยาบ ความเพียร
ที่ปรารภเกินไป ความเพีย รที่ย่อหย่อนเกินไป ความ
กระสันอยาก ความใส่ใจไปในสิง่ ต่างๆ และความเพ่งต่อรูป
ทั้งหลายจนเกินไป เป็นอุปกิเลสแห่งจิต.
อนุรทุ ธ เรานัน้ ผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไป
ในธรรมอยู่ ย่อมรูส้ กึ แสงสว่างอย่างเดียว แต่ไม่เห็นรูป เห็น
รูปอย่างเดียว แต่ไม่รสู้ กึ แสงสว่าง ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอด
กลางวันบ้าง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้าง เรานั้น
จึงมีความดำ�ริดังนี้ว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เรา
รู้สึกแสงสว่างอย่างเดียว แต่ไม่เห็นรูป เห็นรูปอย่างเดียว
แต่ไม่ร้สู ึกแสงสว่าง ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง
ตลอดทัง้ กลางคืนและกลางวันบ้าง.
อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า สมัยใดเราไม่
ใส่ใจนิมติ คือรูป ใส่ใจแต่นมิ ติ คือแสงสว่าง สมัยนัน้ เราย่อม
รู้สึกแสงสว่างอย่างเดียว แต่ไม่เห็นรูป ส่วนสมัยใดเราไม่
ใส่ใจนิมติ คือแสงสว่าง ใส่ใจแต่นมิ ติ คือรูป สมัยนัน้ เราย่อม
เห็นรูปอย่างเดียว แต่ไม่ร้สู ึกแสงสว่าง ตลอดกลางคืนบ้าง
ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดทัง้ กลางคืนและกลางวันบ้าง.
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อนุรทุ ธ เรานัน้ ผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไป
ในธรรมอยู่ ย่อมรู้สึกแสงสว่างเพียงนิดหน่อย เห็นรูปได้
นิดหน่อย และรูส้ กึ แสงสว่างอย่างหาประมาณมิได้ ก็เห็นรูป
อย่างหาประมาณมิได้ ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวัน
บ้าง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้าง เราจึงมีความดำ�ริ
ดังนี้ว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เรารู้สึกแสงสว่าง
เพียงนิ ดหน่ อย เห็ นรูปได้นิดหน่อ ย และรู้สึก แสงสว่า ง
อย่างหาประมาณมิได้ เห็นรูปอย่างหาประมาณมิได้ ตลอด
กลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดทั้งกลางคืนและ
กลางวันบ้าง.
อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า สมัยใดเรามี
สมาธินิดหน่อย สมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหน่อย ด้วยจักษุ
นิดหน่อย เรานั้นจึงรู้สกึ แสงสว่างเพียงนิดหน่อย เห็นรูปได้
นิดหน่อย ส่วนสมัยใดเรามีสมาธิหาประมาณมิได้ สมัยนัน้
เราก็ มี จั ก ษุ ห าประมาณมิ ไ ด้ ด้ ว ยจั ก ษุ ห าประมาณมิ ไ ด้
เรานั้ น จึ ง รู้ สึ ก แสงสว่ า งหาประมาณมิ ไ ด้ และเห็ น รู ป
หาประมาณมิได้ ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง
ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้าง.
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อนุ รุ ท ธ เพราะเรารู้ ว่ า วิ จิ กิ จ ฉา อมนสิ ก าร ถี น
มิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเต้น ความชั่วหยาบ ความ
เพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ความ
กระสันอยาก ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ และความเพ่งต่อ
รูปทัง้ หลายจนเกินไป เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้ว เป็นอันละ
วิจกิ จิ ฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตืน่ เต้น
ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่
ย่อหย่อนเกินไป ความกระสันอยาก ความใส่ใจไปในสิ่ง
ต่างๆ และความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไป ตัวเกาะจิต
ให้เศร้าหมองได้ เรานัน้ จึงได้มคี วามรูด้ งั นีว้ า่ อุปกิเลสแห่ง
จิตนั้นๆ ของเรา เราละได้แล้ว ดังนั้น เราจึงเจริญสมาธิโดย
ส่วนสามได้ในบัดนี้.
อนุ รุ ท ธ เรานั้ น ได้ เ จริ ญ สมาธิ มี วิ ต กมี วิ จ ารบ้ า ง
ได้เจริญสมาธิไม่มีวิตก มีแต่วิจารบ้าง ได้เจริญสมาธิไม่มี
วิตกไม่มีวิจารบ้าง ได้เจริญสมาธิมีปีติบ้าง ได้เจริญสมาธิ
ไม่มีปีติบ้าง ได้เจริญสมาธิสหรคตด้วยสุขบ้าง ได้เจริญ
สมาธิสหรคตด้วยอุเบกขาบ้าง.
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อนุ รุ ท ธ กาลใดสมาธิ ช นิ ด ที่ มี วิ ต กมี วิ จ ารบ้ า ง
ชนิดที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารบ้าง ชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
บ้าง ชนิดทีม่ ปี ตี บิ า้ ง ชนิดทีไ่ ม่มปี ตี บิ า้ ง ชนิดทีส่ หรคต
ด้วยสุขบ้าง ชนิดที่สหรคตด้วยอุเบกขาบ้าง (เหล่านั้น
ทัง้ ๗ อย่าง) เป็นอันเราเจริญแล้ว กาลนัน
้ ญาณเป็นเครือ่ งรู้
จึงได้เกิดขึน้ แก่เราว่า วิมตุ ติของเราไม่ก�ำ เริบ ชาตินี้ เป็น
ชาติที่สุด บัดนี้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มี.

520

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

การท�ำสมาธิมีเคล็ดลับ
เหมือนโคปีนภูเขาที่ลาดชัน

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

195
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๓/๒๓๙.

ภิกษุทั้งหลาย แม่โคเที่ยวไปตามภูเขา เป็นโคโง่
ไม่ฉลาด ไม่รจู้ กั เขตทีห่ ากิน ไม่เข้าใจทีจ่ ะไปเทีย่ วบนเขาอัน
ขรุขระ แม่โคนัน้ พึงคิดอย่างนีว้ า่ ผิฉะนัน้ เราพึงไปยังทิศทีไ่ ม่
เคยไป พึงกินหญ้าทีย่ งั ไม่เคยกินและพึงดืม่ น้�ำ ทีย่ งั ไม่เคยดืม่
แม่โคนัน้ ยันเท้าหน้าก็ไม่ดเี สียแล้ว พึงยกเท้าหลังอีก ก็คงจะ
ไปยังทิศที่ไม่เคยไปไม่ได้ กินหญ้าที่ยังไม่เคยกินไม่ได้และ
ดื่มน้ำ�ที่ยังไม่เคยดื่มไม่ได้ แม่โคนั้นยืนอยู่ในที่ใดพึงคิด
อย่างนีว้ า่ ผิฉะนัน้ เราพึงไปยังทิศทีไ่ ม่เคยไป พึงกินหญ้าทีย่ งั
ไม่เคยกิน และพึงดืม่ น้�ำ ทีย่ งั ไม่เคยดืม่ มันกลับมายังทีน่ นั้ อีก
โดยสวัสดีไม่ได้ ข้อนัน้ เพราะเหตุไร เพราะแม่โคนัน้ เทีย่ ว
ไปบนภูเขา เป็นโคโง่ ไม่ฉลาด ไม่รู้จักเขตที่หากิน ไม่เข้าใจ
ที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้เป็นคนโง่ ไม่ฉลาด ไม่รู้จักเขต ไม่เข้าใจเพื่อ
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
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วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอไม่เสพโดยมาก
ไม่เจริญ ไม่กระทำ�ให้มาก ซึง่ นิมติ นัน้ ไม่อธิษฐานนิมติ นัน้ ให้ดี
เธอย่อมมีความคิดอย่างนีว้ า่ ผิฉะนัน้ เราพึงบรรลุทตุ ยิ ฌาน
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่
สมาธิอยู่ เธอไม่อาจเพือ่ บรรลุทตุ ยิ ฌาน ... เธอย่อมมีความ
คิดอย่างนี้ว่า ผิฉะนั้น เราพึงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่
เธอย่อมไม่อาจเพื่อสงัดจากกาม ... บรรลุปฐมฌาน ...
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากล่าวว่า พลาดแล้ว เสื่อมแล้วจาก
ทัง้ ๒ สิง่ เปรียบเหมือนแม่โคโง่ ไม่ฉลาด ไม่รจู้ กั เขตทีห่ ากิน
ไม่เข้าใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ ฉันนั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม่ โ คที่ เ ที่ ย วไปบนภู เ ขา เป็ น โค
ฉลาด เฉียบแหลม รู้จักเขตที่หากินเข้าใจที่เที่ยวไปบน
ภูเขาอันขรุขระ แม่โคนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ผิฉะนั้น
เราพึงไปยังทิศทีไ่ ม่เคยไป พึงกินหญ้าทีย่ งั ไม่เคยกิน และพึง
ดืม่ น้�ำ ทีไ่ ม่เคยดืม่ แม่โคนัน้ ยันเท้าหน้าไว้ดแี ล้ว พึงยกเท้าหลัง
แม่โคนั้นพึงไปยังทิศที่ไม่เคยไป พึงกินหญ้าที่ยังไม่เคยกิน
และพึงดื่มน้ำ�ที่ไม่เคยดื่ม เมื่อยืนอยู่ในที่ใดพึงคิดอย่างนี้ว่า
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ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศที่ไม่เคยไป พึงกินหญ้าที่ยังไม่เคย
กินพึงดืม่ น้�ำ ทีย่ งั ไม่เคยดืม่ และพึงกลับมายังทีน่ นั้ โดยสวัสดี
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะแม่โคเที่ยวไปบนภูเขา เป็นโค
ฉลาด เฉียบแหลม รู้จักเขตที่หากิน เข้าใจที่จะเที่ยวไปบน
ภูเขาอันขรุขระ ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินยั นี้ เป็นบัณฑิต ฉลาด รูจ้ กั เขต เข้าใจทีจ่ ะสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ... เสพโดยมาก เจริญ
กระทำ�ให้มากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นให้มั่นด้วยดี
เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ผิฉะนั้น เราพึงบรรลุทุติยฌาน
เป็นเครือ่ งผ่องใสใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุด
มีขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิ
แล้วแลอยู่ เธอยังไม่ยินดีเพียงทุติยฌานที่ได้บรรลุ ... เธอ
เสพโดยมากซึ่งนิมิตนั้น เจริญ กระทำ�ให้มากซึ่งนิมิตนั้น
อธิษฐานนิมติ นัน้ ให้มนั่ ด้วยดี เธอมีความคิดดังนีว้ า่ ผิฉะนัน้
เราพึ ง มี อุ เ บกขามี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ เสวยสุ ข ด้ ว ยกาย
เพราะปี ติ สิ้ น ไป บรรลุ ต ติ ย ฌานที่ พ ระอริ ย เจ้ า ทั้ ง หลาย
สรรเสริ ญ ว่ า ผู้ ไ ด้ ฌ านนี้ เ ป็ น ผู้ มี อุ เ บกขามี ส ติ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
เธอยังไม่ยนิ ดีเพียงตติยฌานทีไ่ ด้บรรลุ ... เธอเสพโดยมาก
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เจริญกระทำ�ให้มากซึง่ นิมติ นัน้ อธิษฐานนิมติ นัน้ ให้มนั่ ด้วยดี
เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ผิฉะนั้น เราพึงบรรลุจตุตถฌาน
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่ เธอยังไม่ยินดีเพียงจตุตถฌานที่
ได้บรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทำ�ให้มากซึ่งนิมิต
นัน้ อธิษฐานนิมติ นัน้ ให้มน่ั ด้วยดี ....
(ในกรณีแห่งสมาธิที่เหลืออีก ๘ ระดับก็ทรงตรัสไว้ทำ�นอง
เดียวกัน กล่าวคือ ทรงให้ด�ำ รงจิตในสมาธิทไี่ ด้ให้มนั่ คงเสียก่อน แล้วจึง
ค่อยขยับเพื่อเจริญสมาธิในขั้นถัดไป).
(ผูศ้ กึ ษาพึงสังเกตให้เห็นว่า แม่โคทีฉ่ ลาดย่อมรูจ้ กั จรดเท้าหน้า
ลงในทีอ่ นั มัน่ คงเสียก่อนแล้วจึงค่อยยกเท้าหลัง จึงจะไม่พลาดกลิง้ ลงมา
เช่นเดียวกับภิกษุ ต้องมีความตัง้ อยูอ่ ย่างมัน่ คงในสมาธิทไี่ ด้ขนั้ แรกก่อน
จึงค่อยขยับไปเจริญสมาธิขั้นถัดไป).
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ประโยชน์ของการระลึกถึง
สิง่ ทีต่ นเองเลือ่ มใส
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196

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๐๗-๒๐๘/๗๑๖-๗๑๘.

อานนท์ ข้อนีเ้ ป็นอย่างนัน้ ข้อนีเ้ ป็นอย่างนัน้ ภิกษุหรือ
ภิกษุณรี ปู ใดรูปหนึง่ มีจติ ตัง้ มัน่ ดีแล้วในสติปฏั ฐาน ๔ ภิกษุ
หรือภิกษุณีรูปนั้น พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้คุณวิเศษอันยิ่ง
อย่างอืน่ จากคุณวิเศษในกาลก่อน สติปฏั ฐาน ๔ เป็นไฉน.
อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่
ความเร่าร้อนมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึน้ ในกายก็ดี ความหดหู่
แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดี จิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดี ภิกษุนั้น
พึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส
อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ปราโมทย์ย่อมเกิด
เมือ่ เธอปราโมทย์ ปีตยิ อ่ มเกิด เมือ่ เธอมีใจประกอบด้วยปีติ
กายย่อมระงับ เธอมีกายระงับแล้ว ย่อมเสวยสุข เมือ่ เธอมีสขุ
จิตย่อมตั้งมั่น เธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า เราตั้งจิตไว้
เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นสำ�เร็จแก่เราแล้ว บัดนี้เรา
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จะคุมจิตไว้ เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึก ไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่า
เราไม่มวี ติ ก ไม่มวี จิ าร มีสติในภายใน เป็นผูม้ คี วามสุขดังนี.้
อานนท์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็นจิต
ในจิ ต อยู่ ... ย่ อ มเห็ น ธรรมในธรรมอยู่ มี ค วามเพี ย ร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
เมือ่ เธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ ความเร่าร้อนมีธรรม
เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดี ความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดี
จิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดี ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นใน
นิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อ
เธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส
อย่างใดอย่างหนึง่ อยู่ ปราโมทย์ยอ่ มเกิด เมือ่ เธอปราโมทย์
ปีตยิ อ่ มเกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติ กายย่อมระงับ
เธอมีกายระงับแล้ว ย่อมเสวยสุข เมื่อเธอมีสุข จิตย่อม
ตั้งมั่น เธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า เราตั้งจิตไว้เพื่อ
ประโยชน์ใด ประโยชน์นน้ั สำ�เร็จแก่เราแล้ว บัดนีเ้ ราจะเพิกถอน
เมื่อเธอเพิกถอนคือ ไม่ตรึก ไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่มี
วิตก เราไม่มีวิจาร มีสติในภายใน เป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้.
อานนท์ ภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้ ด้วยอาการ
อย่างนี้.
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ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปฏั ฐานสี่
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อัคคิเวสสนะ ในเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศีล สำ�รวม
ด้ ว ยปาติ โ มกขสั ง วร ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยอาจาระและโคจรอยู่
ย่อมเป็นผู้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาใน
สิกขาบททั้งหลายได้ ตถาคตจึงแนะนำ�เธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า
ภิกษุ มาเถิด เธอจงเป็นผูค้ มุ้ ครองทวารในอินทรียท์ งั้ หลาย
เห็ น รู ป ด้ ว ยจั ก ษุ แ ล้ ว ไม่ ถื อ นิ มิ ต ไม่ ถื อ อนุ พ ยั ญ ชนะ
เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำ�รวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม่สำ�รวมแล้ว
จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและ
โทมนัสครอบงำ�นั้น ชื่อว่ารักษาจักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความ
สำ�รวมในจักขุนทรีย์ ภิกษุฟงั เสียงด้วยโสตะ ... ดมกลิน่ ด้วย
ฆานะ ... ลิม้ รสด้วยชิวหา ... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายะ... รูแ้ จ้ง
ธรรมด้วยมนะแล้ว ไม่ถอื นิมติ ไม่ถอื อนุพยัญชนะ เธอย่อม
ปฏิบตั เิ พือ่ สำ�รวมมนินทรีย์ ทีเ่ มือ่ ไม่ส�ำ รวมแล้ว จะเป็นเหตุให้
อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงำ�นัน้
ชือ่ ว่ารักษามนินทรีย์ ชือ่ ว่าถึงความสำ�รวมในมนินทรีย์ เห็น
รูปด้วยจักษุแล้ว จงอย่าถือโดยนิมติ ย่อมทำ�ความรูส้ กึ ตัว
ในการก้าว ในการถอย ในการแลในการเหลียว ในการคูเ้ ข้า
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ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน
การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อม
ทำ�ความรู้สึกตัวในการเดิน การยืนการนั่ง การหลับ การตื่น
การพูด การนิ่ง ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร
สติสมั ปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนีแ้ ล้ว ย่อมเสพ
เสนาสนะ อันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ� ป่าช้า
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจาก
บิณฑบาตแล้ว นัง่ คูบ้ ลั ลังก์ ตัง้ กายตรง ดำ�รงสติเฉพาะหน้า
เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อม
ชำ�ระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้าย
คือพยาบาท ไม่คดิ พยาบาท มีความกรุณาหวังประโยชน์แก่
สัตว์ทงั้ ปวงอยู่ ย่อมชำ�ระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากความประทุษร้าย
คือพยาบาทได้ ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ
มีความกำ�หนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่
ย่อมชำ�ระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากถีนมิทธะได้ ละอุทธัจจะกุกกุจจะ
แล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่ ย่อมชำ�ระจิต
ให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้
ข้ามวิจกิ จิ ฉา ไม่มคี วามคลางแคลงในกุศลธรรมทัง้ หลายอยู่
ย่อมชำ�ระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้.
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เธอครั้นละนิวรณ์ ๕ ประการ อันเป็นเครื่องทำ�ใจ
ให้เศร้าหมอง ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลังนี้ได้แล้ว ย่อมเป็นผู้
พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ย่อมเป็นผูพ้ จิ ารณา
เห็นเวทนาในเวทนา ... ย่อมเป็นผูพ้ จิ ารณาเห็นจิตในจิต ...
ย่ อ มเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเห็ น ธรรมในธรรม มี ค วามเพี ย ร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู.่
อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนควาญช้างฝังเสาตะลุง
ใหญ่ลงในแผ่นดิน ล่ามคอช้างป่าไว้มั่นคง เพื่อแก้ไขปกติ
ของสัตว์ป่า แก้ไขความดำ�ริพล่านของสัตว์ป่า แก้ไขความ
กระวนกระวาย ความลำ�บากใจ และความเร่าร้อนใจของสัตว์ปา่
เพือ่ ให้ชา้ งป่าเชือกนัน้ อภิรมย์ในแดนบ้าน ให้บนั เทิงในปกติ
ทีม่ นุษย์ตอ้ งการ ฉันใด. อัคคิเวสสนะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล
สติ ปั ฏ ฐาน ๔ นี้ ชื่ อ ว่ า เป็ น หลั ก ผู ก ใจของอริ ย สาวก
เพื่อแก้ไขปกติชนิดอาศัยเรือน แก้ไขความดำ�ริพล่าน
ชนิดอาศัยเรือน แก้ไขความกระวนกระวาย ความลำ�บากใจ
และความเร่าร้อนใจชนิดอาศัยเรือน เพือ่ บรรลุญายธรรม
เพื่อทำ�นิพพานให้แจ้ง.
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ตถาคตจึงแนะนำ�เธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า ภิกษุ มาเถิด
เธอจงเป็นผูพ้ จิ ารณาเห็นกายในกายอยู่ แต่อย่าตรึกวิตกทีเ่ ข้า
ประกอบกับกาย จงเป็นผูพ้ จิ ารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่
แต่ อ ย่ า ตรึ ก วิ ต กที่ เ ข้ า ประกอบกั บ เวทนา จงเป็ น ผู้
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ แต่อย่าตรึกวิตกที่เข้าประกอบ
กับจิต จงเป็นผูพ้ จิ ารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ แต่อย่าตรึก
วิตกทีเ่ ข้าประกอบกับธรรม เธอย่อมเข้าถึง ทุตยิ ฌาน …
ตติยฌาน … จตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่
สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่
เมื่อเธอมีจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงาน ตั้งมั่น
ถึงความไม่หวัน่ ไหวอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมน้อมจิตไปเพือ่ ปุพเพนิวาสานุสติญาน ... ย่อมน้อมจิตไปเพือ่ จุตปู ปาตญาณ … .
เธอเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เป็นจิตอ่อนโยน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น
ถึ ง ความไม่ ห วั่ น ไหว อย่ า งนี้ แ ล้ ว ย่ อ มน้ อ มจิ ต ไปเพื่ อ
อาสวักขยญาณ เธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุ
ให้เกิดทุกข์ นี้ความดับแห่งทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งทุกข์ เธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะ นี้เหตุ
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ให้เกิดอาสวะ นีค้ วามดับแห่งอาสวะ นีข้ อ้ ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความ
ดับแห่งอาสวะ เมือ่ เธอรูอ้ ยูอ่ ย่างนี้ เห็นอยูอ่ ย่างนี้ จิตก็หลุดพ้น
แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อ
จิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณรู้ชัดว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อม
รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้
ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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สั น ธะ เธอจงเพ่ ง แบบการเพ่ ง ของม้ า อาชาไนย
อย่าเพ่งแบบการเพ่งของม้ากระจอก.
สั น ธะ ก็ ก ารเพ่ ง ของม้ า กระจอก ย่ อ มมี อ ย่ า งไร
สันธะ ธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว
ย่อมเพ่งว่า ข้าวเหนียวๆ ดังนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่มีความคิด
อย่างนี้ว่า วันนี้ สารถีผู้ฝึกม้าจักให้เราทำ�เหตุอะไรหนอแล
เราจักทำ�อะไรตอบแก่เขา ดังนี้ ม้ากระจอกนั้นถูกเขาผูกไว้
ใกล้รางข้าวเหนียว ย่อมเพ่งว่า ข้าวเหนียวๆ ดังนี้ ฉันใด.
สันธะ บุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล อยู่ที่ป่าก็ดี อยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดี อยู่ที่เรือนว่าง
เปล่าก็ดี มีจติ ถูกกามราคะกลุม้ รุมแล้ว ถูกกามราคะครอบงำ�
แล้ว และย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดกามราคะ ที่เกิดขึ้นแล้ว
ตามความเป็นจริง บุรุษกระจอกนั้น ทำ�กามราคะนั่นแหละ
ในภายในแล้ว ย่อมเพ่ง ย่อมเพ่งต่างๆ ย่อมเพ่งเนืองนิตย์
ย่อมเพ่งฝ่ายต่ำ� มีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมแล้ว อันพยาบาท
ครอบงำ�แล้ว ... มีจิตอันถีนมิทธะกลุ้มรุมแล้ว อันถีนมิทธะ
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ครอบงำ�แล้ว ... มีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุมแล้ว อัน
อุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ�แล้ว ... มีจติ อันวิจกิ จิ ฉากลุม้ รุมแล้ว
อันวิจิกิจฉาครอบงำ�แล้ว และย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัด
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความเป็นจริง บุรุษกระจอกนั้น
ทำ�วิจกิ จิ ฉานัน่ แหละในภายในแล้ว ย่อมเพ่ง ย่อมเพ่งต่างๆ
ย่อมเพ่งเนืองนิตย์ ย่อมเพ่งฝ่ายต่ำ�  บุรุษกระจอกนั้น ย่อม
อาศัยปฐวีธาตุเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยอาโปธาตุเพ่งบ้าง ย่อม
อาศัยเตโชธาตุเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยวาโยธาตุเพ่งบ้าง ย่อม
อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพ่งบ้าง
ย่อมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้าง ย่อมอาศัย
โลกนี้เพ่งบ้าง ย่อมอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยรูปที่
ได้เห็น เสียงที่ได้ยิน อารมณ์ที่ทราบ ธรรมที่รู้แจ้ง ที่ถึงแล้ว
ที่แสวงหาแล้ว ที่ตรองตามแล้วด้วยใจ เพ่งบ้าง สันธะ
การเพ่งของบุรุษกระจอกย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล.
สันธะ ก็การเพ่งของม้าอาชาไนยย่อมมีอย่างไร สันธะ
ธรรมดาม้าอาชาไนยทีเ่ จริญ ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว
ย่อมไม่เพ่งว่า ข้าวเหนียวๆ ดังนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุไร เพราะ
ม้าอาชาไนยที่เจริญ ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว ย่อมมี
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ความคิดอย่างนี้ว่า วันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจักให้เราทำ�เหตุอะไร
หนอแล เราจะกระทำ�อะไรตอบเขา ดังนี้ ม้าอาชาไนยนั้น
ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว ย่อมไม่เพ่งว่า ข้าวเหนียวๆ
ดังนี้ สันธะ ด้วยว่าม้าอาชาไนยที่เจริญ ย่อมพิจารณาเห็น
การถูกปฏักแทงว่า เหมือนคนเป็นหนีค้ รุน่ คิดถึงหนี้ เหมือน
คนถูกจองจำ�มองเห็นการจองจำ� เหมือนคนผู้เสื่อมนึกเห็น
ความเสื่อม เหมือนคนมีโทษเล็งเห็นโทษ.
สันธะ บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
อยูท่ ปี่ า่ ก็ดี อยูท่ โี่ คนต้นไม้กด็ ี หรืออยูเ่ รือนว่างเปล่าก็ดี ย่อม
ไม่มีจิตอันกามราคะกลุ้มรุมแล้ว อันกามราคะครอบงำ�แล้ว
อยู่ และย่อมรูท้ วั่ ถึงอุบายเครือ่ งสลัดกามราคะทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ตามความเป็นจริง ย่อมไม่มีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมแล้ว ...
ย่อมไม่มีจิตอันถีนมิทธะกลุ้มรุมแล้ว ... ย่อมไม่มีจิตอัน
อุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุมแล้ว ... ย่อมไม่มีจิตอันวิจิกิจฉา
กลุ้มรุมแล้ว อันวิจิกิจฉาครอบงำ�แล้วและย่อมรู้ทั่วถึงอุบาย
เครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว บุรุษอาชาไนยนั้น ย่อม
ไม่อาศัยปฐวีธาตุเพ่ง ย่อมไม่อาศัยอาโปธาตุเพ่ง ย่อมไม่
อาศัยเตโชธาตุเพ่ง ย่อมไม่อาศัยวาโยธาตุเพ่ง ย่อมไม่อาศัย
อากาสานัญจายตนะเพ่ง ย่อมไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่ง
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ย่อมไม่อาศัยอากิญจัญญายตนะเพ่ง ย่อมไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่ง ย่อมไม่อาศัยโลกนี้เพ่ง ย่อมไม่อาศัย
โลกหน้าเพ่ง ย่อมไม่อาศัยรูปทีไ่ ด้เห็น เสียงทีไ่ ด้ยนิ อารมณ์
ที่ทราบ ธรรมที่รู้แจ้ง ที่ถึงแล้ว ที่แสวงหาแล้ว ที่ตรองตาม
แล้วด้วยใจเพ่ง ก็แต่ว่าย่อมเพ่ง สันธะ อนึ่ง เทวดาพร้อม
ทัง้ อินทร์ พรหม ปชาบดียอ่ มนมัสการภิกษุผมู้ จี ติ หลุดพ้นแล้ว
อย่างนี้ มาจากทีไ่ กลเทียว กล่าวว่า
ข้ า แต่ ท่านบุ รุษอาชาไนย ข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูง สุด
ข้าพเจ้าขอนมัสการท่าน เพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิง่ ซึง่
ท่านอาศัยแล้วเพ่ง ของท่านนี้.

536

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ลักษณะของ
การอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

199

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๓-๔๔/๖๖-๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า
เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง

มิคชาละ รูป ทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุ
อันเป็นรูปทีน่ า่ ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก
เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความ
กำ�หนัดย้อมใจ มีอยู่.
ถ้ า หากว่ า ภิ ก ษุ ย่ อ มเพลิ ด เพลิ น พร่ำ � สรรเสริ ญ
สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้น แก่ภิกษุผู้เพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ
สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละ นันทิ (ความเพลิดเพลิน)
ย่อมเกิดขึ้น.
เมื่อนันทิ มีอยู่ สาราคะ (ความกำ�หนัดกล้า) ย่อมมี
เมือ่ สาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ (ความผูกจิตติดกับอารมณ์)
ย่อมมี
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกจิต
ติดกับอารมณ์ ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน นั่นแล เราเรียก
ว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง.
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(ในกรณีแห่งเสียงทัง้ หลายอันจะพึงได้ยนิ ด้วยหู กลิน่ ทัง้ หลาย
อันจะพึงดมด้วยจมูก รสทัง้ หลายอันจะพึงลิม้ ด้วยลิน้ โผฏฐัพพะทัง้ หลาย
อันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย และธรรมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ
ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกัน).

มิคชาละ ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ ถึงจะ
เสพเสนาสนะ อันเป็นป่าและป่าชัฏ ซึ่งเงียบสงัด มีเสียง
รบกวนอันแผ่วเบา ไร้ซง่ึ ลมจากกายคน ควรเป็นทีป่ ระกอบกิจ
อันสงบของมนุษย์ สมควรเป็นที่หลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตาม
กระนัน้ ภิกษุนน้ั เราก็ยงั เรียกว่าผูม้ กี ารอยูอ่ ย่างเป็นเพือ่ นสอง
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะผู้นั้นยังมีตัณหาเป็นเพื่อนสอง
เขายังละตัณหานัน้ ไม่ได้ ฉะนัน้ จึงเรียกว่า ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่าง
มีเพื่อนสอง.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า ภิกษุจึง
ชื่อว่า ผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียว.

มิคชาละ รูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา
น่าใคร่ น่าพอใจ ให้เกิดความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้ก�ำ หนัด
มีอยู่ ถ้าภิกษุไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่หมกมุ่นรูปนั้น
เมื่อเธอไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่หมกมุ่นรูปนั้นอยู่
ความเพลิดเพลินย่อมดับ เมือ่ ไม่มคี วามเพลิดเพลิน ก็ไม่มี
ความกำ�หนัด เมื่อไม่มีความกำ�หนัด ก็ไม่มีความเกี่ยวข้อง
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มิคชาละ ภิกษุผไู้ ม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความ
เกีย่ วข้อง เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่างผูเ้ ดียว.
(ในกรณีแห่งเสียงทัง้ หลายอันจะพึงได้ยนิ ด้วยหู กลิน่ ทัง้ หลาย
อันจะพึงดมด้วยจมูก รสทัง้ หลายอันจะพึงลิม้ ด้วยลิน้ โผฏฐัพพะทัง้ หลาย
อันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย และธรรมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ
ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกัน).

มิคชาละ ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ แม้
จะอยู่ปะปนกับภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา
มหาอำ�มาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์
ในที่สุดบ้านก็จริง ถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่าง
ผู้เดียว.
มิคชาละ เราเรียกผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ว่า
มีปกติอยู่ผู้เดียว ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะตัณหาซึ่ง
เป็นเพื่อนสอง เธอละได้แล้ว เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า
ผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียว.
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สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยูท่ ฝี่ งั่ แม่น�้ำ คงคาแห่งหนึง่
พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่ง อันกระแส
น้ำ�พัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำ�คงคา แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลาย ว่า

ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ ท่อนไม้
ใหญ่โน้นอันกระแสน้ำ�พัดลอยมาในแม่น้ำ�คงคา.
เห็น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือ
ฝัง่ โน้น จักไม่จมเสียในท่ามกลาง จักไม่เกยบก ไม่ถกู มนุษย์
หรืออมนุษย์จับเอาไว้ ไม่ถูกน้ำ�วนๆ ไว้ จักไม่เน่าในภายใน
ภิกษุท้งั หลาย ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ท่อนไม้น้นั จัก
ลอยไหลเลือ่ นไปสูส่ มุทรได้ ข้อนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเหตุวา่
กระแสน้ำ�แห่งแม่น้ำ�คงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทร ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าท่านทัง้ หลายจะไม่แวะเข้าฝัง่ ข้างนี้
หรือฝัง่ ข้างโน้น ไม่จมลงในท่ามกลาง ไม่เกยบก ไม่ถกู มนุษย์
หรืออมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลียวน้ำ�วนๆ ไว้ จักไม่เป็นผู้เสีย
ในภายในไซร้ ด้วยประการดังกล่าวมานี้ ท่านทั้งหลายจัก
โน้มน้อม เอียงโอนไปสู่นิพพาน ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
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เหตุว่า สัมมาทิฏฐิย่อมโน้มน้อม เอียงโอนไปสู่นิพพาน
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถาม
พระผูม้ พี ระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ฝัง่ นีไ้ ด้แก่อะไร ฝัง่ โน้นได้แก่อะไร
การจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไร การเกยบนบกได้แก่อะไร มนุษย์ผจู้ บั คือ
อะไร อมนุษย์ผจู้ บั คืออะไร เกลียวน้�ำ วนๆ ไว้คอื อะไร ความเป็นของเน่าใน
ภายในคืออะไร. พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า

ภิกษุ คำ�ว่า ฝั่งนี้ เป็นชื่อแห่งอายตนะภายใน ๖ 
คำ�ว่า ฝั่งโน้น เป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอก ๖ คำ�ว่า
จมในท่ามกลาง เป็นชื่อแห่งนันทิราคะ คำ�ว่า เกยบก
เป็นชื่อแห่งอัสมิมานะ.
คำ � ว่ า ถู ก มนุ ษ ย์ จั บ ไว้ ได้ แ ก่ ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้
เป็นผู้คลุกคลี เพลิดเพลิน โศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหัสถ์
เมื่อเขาสุขก็สุขด้วย เมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วย ย่อมถึงการ
ประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึน้ แล้วของเขา ภิกษุนเ้ี รียกว่า
ถูกมนุษย์ผู้จับ.
คำ�ว่า ถูกอมนุษย์จับไว้ ได้แก่ภิกษุบางรูปในกรณีน้ี
ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใด
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หมูห่ นึง่ ว่า ด้วยศีล ด้วยวัตร ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์
นี้ เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ภิกษุนี้
เรียกว่า ถูกอมนุษย์จับไว้.
ภิกษุ คำ�ว่าเกลียวน้�ำ วนๆ ไว้ เป็นชือ่ แห่งกามคุณ ๕.
ภิกษุ ความเป็นของเน่าในภายในเป็นไฉน ภิกษุ
บางรูปในธรรมวินยั นี้ เป็นผูท้ ศุ ลี มีธรรมอันลามก ไม่สะอาด
มีความประพฤตินา่ รังเกียจ มีการงานปกปิดไว้ ไม่เป็นสมณะ
ก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ ไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญาณว่าเป็น
พรหมจารี เป็นผูเ้ น่าในภายใน มีใจชุม่ ด้วยกาม เป็นดุจขยะ
มูลฝอย ภิกษุนี้เรียกว่า ความเป็นผู้เน่าในภายใน.
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เครื่องกีดขวางการละสัญโญชน์
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201

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุชอบคลุกคลีดว้ ยหมู่ ยินดีในการ
คลุกคลีด้วยหมู่ ประกอบความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่
ชอบคณะ ยินดีคณะ ประกอบความยินดีในคณะ จักเป็น
ผู้อยู่รูปเดียว ยินดียิ่งในวิเวก ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้
เมือ่ ไม่อยูร่ ปู เดียว ยินดียงิ่ ในวิเวก จักถือนิมติ แห่งจิต
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
เมื่อไม่ถือนิมิตแห่งจิต จักกระทำ�สัมมาทิฏฐิให้
สมบูรณ์ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ไม่ ก ระทำ � สั ม มาทิ ฏ ฐิ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว จั ก กระทำ �
สัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ไม่กระทำ�สัมมาสมาธิให้สมบูรณ์แล้ว จักละสังโยชน์
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ไม่ละสังโยชน์แล้ว จักกระทำ�ให้แจ้งซึ่งนิพพาน
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่ชอบคลุกคลีดว้ ยหมู่ ไม่ยนิ ดี
ในการคลุกคลีดว้ ยหมู่ ไม่ประกอบความยินดีในการคลุกคลี
ด้วยหมู่ ไม่ชอบคณะ ไม่ยนิ ดีคณะ ไม่ประกอบความยินดีคณะ
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จักเป็นผู้อยู่รูปเดียว ยินดียิ่งในวิเวก ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่
จะมีได้.
เมื่อเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวก จักถือนิมิต
แห่งจิต ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
เมื่ อ ถื อ นิ มิ ต แห่ ง จิ ต จั ก กระทำ � สั ม มาทิ ฏ ฐิ ใ ห้
สมบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
กระทำ � สั ม มาทิ ฏ ฐิ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว จั ก กระทำ �
สัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
กระทำ�สัมมาสมาธิให้สมบูรณ์แล้ว จักละสังโยชน์
ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
ละสังโยชน์ได้แล้ว จักกระทำ�ให้แจ้งซึ่งนิพพาน
ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ไม่มีผู้อยาก ไม่มีผู้ยึดมั่น

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

202

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕-๑๗/๓๑-๓๗.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อาหาร ๔ เหล่ า นี้ ย่ อ มเป็ น ไป
เพื่ อ ความดำ � รงอยู่ ข องหมู่ สั ต ว์ ผู้ เ กิ ด มาแล้ ว หรื อ เพื่ อ
อนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.
อาหาร ๔ เป็นไฉน คือ (๑) กวฬีการาหารหยาบ
หรือละเอียด (๒) ผัสสาหาร (๓) มโนสัญเจตนาหาร
(๔) วิญญาณาหาร อาหาร ๔ เหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความดำ�รงอยูข่ องหมูส่ ตั ว์ผเู้ กิดมาแล้ว หรือ เพือ่ อนุเคราะห์
หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคตรัสอย่างนีแ้ ล้ว ท่านพระโมลิยผัคคุนะได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมกลืนกิน
วิญญาณาหาร. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ตัง้ ปัญหายังไม่ถกู เรามิได้กล่าวว่ากลืนกิน (วิญญาณาหาร)
ถ้าเรากล่าวว่ากลืนกิน (วิญญาณาหาร) ควรตัง้ ปัญหาในข้อนัน้
ได้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมกลืนกิน (วิญญาณาหาร)
แต่เรามิได้กล่าวอย่างนัน้ ผูใ้ ดพึงถามเราผูม้ ไิ ด้กล่าวอย่างนัน้
อย่างนีว้ า่ พระพุทธเจ้าข้า วิญญาณาหารย่อมมีเพือ่ อะไรหนอ
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อันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่า
วิญญาณาหารย่อมมี เพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไป
เมื่อวิญญาณาหารนั้นเกิดมีแล้ว จึงมีสฬายตนะ เพราะ
สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.
พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมถูกต้อง.

ตั้ ง ปั ญ หายั ง ไม่ ถู ก เรามิ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า ย่ อ มถู ก ต้ อ ง
ถ้าเรากล่าวว่าย่อมถูกต้อง ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่า
พระพุท ธเจ้ า ข้ า ใครหนอย่อ มถูก ต้อ ง แต่เ รามิได้กล่า ว
อย่างนั้น ผู้ใดพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น อย่างนี้ว่า
พระพุทธเจ้าข้า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ จึงมีผัสสะ
อันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่า
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา.
พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมเสวยอารมณ์.

ตัง้ ปัญหายังไม่ถกู เรามิได้กล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์
ถ้าเรากล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ ควรตัง้ ปัญหาในข้อนัน้ ได้วา่
พระพุ ท ธเจ้ า ข้ า ใครหนอย่ อ มเสวยอารมณ์ แต่ เ รามิ ไ ด้
กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น อย่างนี้ว่า
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พระพุทธเจ้าข้า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ จึงมีเวทนา
อันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่า
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย
จึงมีตัณหา.
พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมทะเยอทะยาน.

ตัง้ ปัญหายังไม่ถกู เรามิได้กล่าวว่า ย่อมทะเยอทะยาน
ถ้าเรากล่าวว่า ย่อมทะเยอทะยาน ควรตัง้ ปัญหาในข้อนัน้ ได้
ว่า พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมทะเยอทะยาน แต่เรามิได้
กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น อย่างนี้ว่า
พระพุทธเจ้าข้า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ จึงมีตัณหา
อันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่า
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน.
พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมถือมั่น.

ตั้ ง ปั ญ หายั ง ไม่ ถู ก เรามิ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า ย่ อ มถื อ มั่ น
ถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมถือมั่น ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่า
พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมถือมัน่ แต่เรามิได้กล่าวอย่างนัน้
ผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น อย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า
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เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ จึงมีอปุ าทาน อันนีค้ วรเป็นปัญหา
ควรชีแ้ จงให้กระจ่างในปัญหานัน้ ว่า เพราะตัณหาเป็นปัจจัย
จึงมีอปุ าทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพ
เป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและ
มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ ความเกิดขึน้
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้.
ผัคคุนะ ก็เพราะบ่อเกิดแห่งผัสสะทั้ง ๖ ดับด้วย
การสำ�รอก โดยไม่เหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนา
จึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ท้งั
มวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้.
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(หมายเหตุผู้รวบรวม : สูตรนี้ทั้งสูตร แสดงว่า ไม่มีบุคคลที่
กลืนกินวิญญาณาหาร ไม่มบี คุ คลทีเ่ ป็นเจ้าของอายตนะ ไม่มบี คุ คลทีก่ ระทำ�
ผัสสะ ไม่มบี คุ คลทีเ่ สวยเวทนา ไม่มบี คุ คลทีอ่ ยากด้วยตัณหา ไม่มบี คุ คล
ที่ยึดมั่นถือมั่น มีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรมอย่างหนึ่งๆ
เป็นปัจจัย สืบต่อแก่กันและกันเป็นสายไป เท่านั้น).
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ความสามารถในการทิง้ อารมณ์ได้เร็ว
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203

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒–๕๔๕/๘๕๖–๘๖๑.

อานนท์ อิ น ทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ในอริยวินัย เป็น
อย่างไร.
อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเห็นรูปด้วยตา
ความชอบใจก็เกิดขึน้ ความไม่ชอบใจก็เกิดขึน้ ความชอบใจ
และไม่ชอบใจก็เกิดขึน้ ภิกษุนนั้ รูช้ ดั อย่างนีว้ า่ ความชอบใจที่
เกิดขึน้ ความไม่ชอบใจทีเ่ กิดขึน้ ความชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานั้น เป็นของปรุงแต่ง เป็นของหยาบ
อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่ น คื อ
อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความ
ไม่ชอบใจทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจทีเ่ กิดขึน้
แล้ว นัน้ ย่อมดับไป ส่วนอุเบกขายังดำ�รงอยู่ อานนท์ ความ
ชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ อัน
เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษกระพริบตา
ส่วนอุเบกขายังคงดำ�รงอยู่ อานนท์ นีเ้ ราเรียกว่า อินทรีย์
ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยตา.
อานนท์ อีกประการหนึง่ เมือ่ ภิกษุได้ยนิ เสียงด้วยหู
ความชอบใจก็เกิดขึน้ ความไม่ชอบใจก็เกิดขึน้ ความชอบใจ
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และไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความชอบใจ
ที่เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ความชอบใจและไม่
ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานั้น เป็นของปรุงแต่ง เป็นของ
หยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่น
คือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว
ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจที่
เกิดขึน้ แล้ว นัน้ ย่อมดับไป ส่วนอุเบกขายังดำ�รงอยู่ อานนท์
ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ
อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำ�ลัง
ดี ด นิ้ ว มื อ โดยไม่ ลำ � บาก ส่ ว นอุ เ บกขายั ง คงดำ � รงอยู่
อานนท์ นี้เราเรียกว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย
ในกรณีแห่งเสียงที่รู้แจ้งด้วยหู.
อานนท์ อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุได้ดมกลิ่นด้วย
จมูก ความชอบใจก็เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ความ
ชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความ
ชอบใจที่เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ความชอบใจและ
ไม่ชอบใจทีเ่ กิดขึน้ แล้วแก่เรานัน้ เป็นของปรุงแต่ง เป็นของ
หยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่น
คือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว
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ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจที่
เกิดขึน้ แล้ว นัน้ ย่อมดับไป ส่วนอุเบกขายังดำ�รงอยู่ อานนท์
ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ
อั น เกิ ด ขึ้ น แก่ ภิ ก ษุ นั้ น ย่ อ มดั บ ไปเร็ ว เหมื อ นหยาดน้ำ �
กลิ้งไปบนใบบัวที่ลาดเอียง ย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสัก
น้อยหนึ่ง ส่วนอุเบกขายังคงดำ�รงอยู่ อานนท์ นี้เราเรียก
ว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งกลิ่นที่
รู้แจ้งด้วยจมูก.
อานนท์ อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุได้ลิ้มรสด้วย
ลิ้น ความชอบใจก็เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ความ
ชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความ
ชอบใจที่เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ความชอบใจและ
ไม่ชอบใจทีเ่ กิดขึน้ แล้วแก่เรานัน้ เป็นของปรุงแต่ง เป็นของ
หยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่น
คือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว
ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจที่
เกิดขึน้ แล้ว นัน้ ย่อมดับไป ส่วนอุเบกขายังดำ�รงอยู่ อานนท์
ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ
อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำ�ลัง
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ตะล่อมก้อนน้�ำ ลายไว้ทปี่ ลายลิน้ แล้วถ่มไปโดยไม่ล�ำ บาก
ส่วนอุเบกขายังคงดำ�รงอยู่ อานนท์ นีเ้ ราเรียกว่า อินทรีย์
ภาวนาชัน้ เลิศในอริยวินยั ในกรณีแห่งรสทีร่ แู้ จ้งด้วยลิน้ .
อานนท์ อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุถูกต้องกระทบ
ทางกาย ความชอบใจก็เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น
ความชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า
ความชอบใจทีเ่ กิดขึน้ ความไม่ชอบใจทีเ่ กิดขึน้ ความชอบใจ
และไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานั้น เป็นของปรุงแต่ง
เป็นของหยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึน้ ยังมีสงิ่ ทีล่ ะเอียด ประณีต
นั่นคือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้น
แล้ว ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่
ชอบใจทีเ่ กิดขึน้ แล้ว นัน้ ย่อมดับไป ส่วนอุเบกขายังดำ�รงอยู่
อานนท์ ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่
ชอบใจ อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมี
กำ�ลังเหยียดแขนออก หรือคู้แขนเข้าโดยไม่ลำ�บาก ส่วน
อุเบกขายังคงดำ�รงอยู่ อานนท์ นี้เราเรียกว่า อิ น ทรี ย์
ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งสัมผัสทางผิวหนัง
ที่รู้แจ้งด้วยกาย.
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อานนท์ อี ก ประการหนึ่ ง เมื่ อ ภิ ก ษุ รู้ ธ รรมด้ ว ย
ใจ ความชอบใจก็เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ความ
ชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความ
ชอบใจที่เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ความชอบใจและ
ไม่ชอบใจทีเ่ กิดขึน้ แล้วแก่เรานัน้ เป็นของปรุงแต่ง เป็นของ
หยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่น
คือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว
ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจที่
เกิดขึน้ แล้ว นัน้ ย่อมดับไป ส่วนอุเบกขายังดำ�รงอยู่ อานนท์
ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ
อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำ�ลัง
เอาหยดน้�ำ สองหรือสามหยดใส่ลงในกะทะเหล็กทีร่ อ้ นจัด
ตลอดวัน น้ำ�ที่หยดลงยังช้าไป ที่แท้หยดน้ำ�นั้นจะระเหย
แห้งไปอย่างรวดเร็ว ส่วนอุเบกขายังคงดำ�รงอยู่ อานนท์
นี้เราเรียกว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณี
แห่งธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ.
อานนท์ อย่างนี้แล เป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มี
วิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะ.
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ภิกษุทงั้ หลาย สัญญา ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
หยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีส่ ดุ ๗ ประการเป็นไฉน คือ
อสุภสัญญา ๑  มรณสัญญา ๑  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑  อนิจจสัญญา ๑  อนิจเจทุกขสัญญา ๑  ทุกเขอนัตตสัญญา ๑.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า อสุภสัญญาอัน
ภิกษุเจริญแล้ว กระทำ�ให้มาก ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัย
อะไร ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ มี ใ จอั น อบรมแล้ ว ด้ ว ย
อสุภสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ
จากการร่วมเมถุนธรรม ไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรม
อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือน
ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟ ย่อมหดงอเข้าหากัน
ไม่คลี่ออก ฉะนั้น ภิกษุท้ังหลาย ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอบรม
แล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมไหลไปในการร่วม
เมถุนธรรม หรือความเป็นของไม่ปฏิกูลตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึง
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ทราบข้อนัน้ ดังนีว้ า่ อสุภสัญญาอันเราไม่เจริญแล้ว คุณวิเศษ
ทัง้ เบือ้ งต้นและเบือ้ งปลายของเราก็ไม่มี ผลแห่งภาวนาของ
เราไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงใน
อสุภสัญญานั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากว่า เมื่อภิกษุมีใจอัน
อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวลกลับ
งอกลับ ถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรม ไม่ยื่นไปรับการ
ร่วมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูล ย่อม
ตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อสุภสัญญาอันเรา
เจริญแล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่
ผลแห่งภาวนาของเราถึงทีแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ ภิกษุนนั้ ย่อมเป็น
ผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้น ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย
อสุภสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมี
ผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี.้
ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญาอัน
ภิกษุเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
หยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีส่ ดุ เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร
ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณสัญญา
อยูโ่ ดยมาก จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากการรักชีวติ
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ไม่ยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูล
ย่อมตัง้ อยู่ เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นทีเ่ ขาใส่ลงในไฟ
ย่ อ มหดงอเข้ า หากั น ไม่ ค ลี่ อ อกฉะนั้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ถ้าเมือ่ ภิกษุมใี จอันไม่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยูโ่ ดยมาก
จิตย่อมไหลไปในความรักชีวิต หรือความเป็นของไม่ปฏิกูล
ย่อมตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า มรณสัญญาอัน
เราไม่เจริญแล้ว คุณวิเศษทัง้ เบือ้ งต้นและเบือ้ งปลายของเรา
ก็ไม่มี ผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถงึ ที่ เพราะฉะนัน้ ภิกษุนนั้
จึ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ รู้ ทั่ ว ถึ ง ในมรณสั ญ ญานั้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ก็ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมาก
จิ ต ย่ อ มหวลกลั บ งอกลั บ ถอยกลั บ จากการรั ก ชี วิ ต
ไม่ยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูล
ย่อมตัง้ อยูไ่ ซร้ ภิกษุพงึ ทราบข้อนัน้ ดังนีว้ า่ มรณสัญญาอันเรา
เจริญแล้ว คุณวิเศษทัง้ เบือ้ งต้น และเบือ้ งปลายของเรามีอยู่
ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้ว เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเป็น
ผู้รู้ทั่วถึงในมรณสัญญานั้น ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า มรณสัญญา
อัน ภิกษุ เจริ ญ แล้ ว กระทำ�ให้ม ากแล้ว ย่อมมีผลมาก
มีอานิสงส์มาก หยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีส่ ดุ เรากล่าว
แล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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ก็ขอ้ ทีก่ ล่าวดังนีว้ า่ ภิกษุทง้ั หลาย อาหาเรปฏิกลู สัญญา
อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก หยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้ว เพราะ
อาศัยอะไร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย
อาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ
ถอยกลับจากตัณหาในรส ไม่ยื่นไปรับตัณหาในรส อุเบกขา
หรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือนขนไก่
หรือเส้นเอ็นทีเ่ ขาใส่ลงในไฟ ย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลีอ่ อก
ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย
อาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมไหลไปในตัณหา
ในรส หรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึง
ทราบข้อนัน้ ดังนีว้ า่ อาหาเรปฏิกลู สัญญาอันเราไม่ได้เจริญแล้ว
คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มี ผลแห่ง
ภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็น
ผูร้ ทู้ วั่ ถึงในอาหาเรปฏิกลู สัญญานัน้ ภิกษุทงั้ หลาย ก็ถา้ เมือ่
ภิกษุมใี จอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกลู สัญญาอยูโ่ ดยมาก
จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากตัณหาในรส ไม่ยื่น
ไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อม
ตัง้ อยูไ่ ซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนีว้ ่า อาหาเรปฏิกูลสัญญา
อันเราเจริญแล้ว คุณวิเศษทัง้ เบือ้ งต้นและเบือ้ งปลายของเรา
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มีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้ว เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้น
เป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า
ภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยัง่ ลง
สูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีส่ ดุ เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี.้
ก็ขอ้ ทีก่ ล่าวดังนีว้ า่ ภิกษุทง้ั หลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก
อานิสงส์มาก หยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีส่ ดุ เรากล่าวแล้ว
เพราะอาศัยอะไร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรม
แล้วด้วยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวล
กลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจติ รแห่งโลก ไม่ยนื่ ไปรับ
ความวิจิตรแห่งโลก อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อม
ตัง้ อยู่ เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นทีเ่ ขาใส่ลงในไฟ ย่อม
หดงอเข้าหากัน ไม่คลี่ออก ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อ
ภิกษุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยู่
โดยมาก จิตย่อมไหลไปในความวิจิตรแห่งโลก หรือความ
เป็นของไม่ปฏิกลู ย่อมตัง้ อยูไ่ ซร้ ภิกษุพงึ ทราบข้อนัน้ ดังนีว้ า่
สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราไม่เจริญแล้ว คุณวิเศษทั้ง
เบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มี ผลแห่งภาวนาของ
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เรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึง
ในสัพพโลเกอนภิรตสัญญานั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากว่า
เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยู่
โดยมาก จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจติ ร
แห่งโลก ไม่ยนื่ ไปรับความวิจติ รแห่งโลก อุเบกขาหรือความ
เป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า
สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราเจริญแล้ว คุณวิเศษทัง้ เบือ้ งต้น
และเบื้องปลายของเรามีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้ว
เพราะฉะนัน้ ภิกษุนน้ั จึงเป็นผูร้ ทู้ ว่ั ถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญา
นัน้ ข้อทีก่ ล่าวดังนีว้ า่ ภิกษุทง้ั หลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
อั นภิ กษุ เจริ ญแล้ว กระทำ�ให้ม ากแล้ว ย่อมมีผลมาก
มีอานิสงส์มาก หยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีส่ ดุ เรากล่าว
แล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญาอัน
ภิกษุเจริญแล้วกระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะ
อาศัยอะไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย
อนิจจสัญญาอยูโ่ ดยมาก จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ
ไม่ยื่นไปรับในลาภสักการะ และความสรรเสริญ อุเบกขา
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หรือความเป็นของปฏิกูล ย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือนขนไก่
หรือเส้นเอ็นทีเ่ ขาใส่ลงในไฟ ย่อมหดงอเข้าหากัน ไม่คลีอ่ อก
ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย
อนิจจสัญญาอยูโ่ ดยมาก จิตย่อมไหลไปในลาภสักการะ และ
ความสรรเสริญ หรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้
ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อนิจจสัญญาอันเราไม่เจริญ
แล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายของเราไม่มี ผลแห่ง
ภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็น
ผูร้ ทู้ วั่ ถึงในอนิจจสัญญานัน้ ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเมือ่ ภิกษุมใี จ
อันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยูโ่ ดยมาก จิตย่อมหวลกลับ
งอกลับ ถอยกลับ ไม่ยนื่ ไปรับลาภ สักการะและความสรรเสริญ
อุเบกขาหรือความเป็นของ ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึง
ทราบข้อนัน้ ดังนีว้ า่ อนิจจสัญญาอันเราเจริญแล้ว คุณวิเศษทัง้
เบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเรา
ถึงทีแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ ภิกษุนนั้ จึงเป็นผูร้ ทู้ วั่ ถึงในอนิจจสัญญา
นัน้ ข้อทีก่ ล่าวดังนีว้ า่ ภิกษุทงั้ หลาย อนิจจสัญญาอันภิกษุ
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะ
อาศัยข้อนี้.
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ก็ขอ้ ทีก่ ล่าวดังนีว้ า่ ภิกษุทงั้ หลาย อนิจเจทุกขสัญญา
อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มี
อานิสงส์มาก หยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีส่ ดุ เรากล่าวแล้ว
เพราะอาศัยอะไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรมแล้ว
ด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมาก ภยสัญญา (ความสำ�คัญ
เป็นภัย) อย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชา ในความเกียจคร้าน
ในความท้อถอย ในความประมาท ในการไม่ประกอบความ
เพียร ในการไม่พิจารณา ย่อมปรากฏเปรียบเหมือนความ
สำ�คัญว่าเป็นภัย ย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้น
ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย
อนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมาก ภยสัญญาอย่างแรงกล้าใน
ความเฉือ่ ยชา ในความเกียจคร้าน ในความท้อถอย ในความ
ประมาท ในการไม่ประกอบความเพียร ในการไม่พิจารณา
ย่อมไม่ปรากฏ เปรียบเหมือนความสำ�คัญว่าเป็นภัย ย่อม
ไม่ปรากฏในเมือ่ เพชฌฆาตเงือ้ ดาบขึน้ ฉะนัน้ ภิกษุพงึ ทราบ
ข้อนัน้ ดังนีว้ า่ อนิจเจทุกขสัญญาอันเราไม่เจริญแล้ว คุณวิเศษ
ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มี ผลแห่งภาวนาของ
เรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงใน
อนิจเจทุกขสัญญานั้น ภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าว่าเมื่อภิกษุมีใจ
อันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมาก ภยสัญญา
565

พุทธวจน - หมวดธรรม

อย่างแรงกล้าในความเฉือ่ ยชา ในความเกียจคร้าน ในความ
ท้อถอย ในความประมาท ในการไม่ประกอบความเพียรใน
การไม่พิจารณา ย่อมปรากฏ เหมือนความสำ�คัญว่าเป็นภัย
ย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้น ฉะนั้นไซร้ ภิกษุ
พึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อนิจเจทุกขสัญญา อันเราเจริญแล้ว
คุณวิเศษทัง้ เบือ้ งต้น เบือ้ งปลายของเรามีอยู่ ผลแห่งภาวนา
ของเราถึงที่แล้ว เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงใน
อนิจเจทุกขสัญญานั้น ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย
อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะ
เป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
ก็ขอ้ ทีก่ ล่าวดังนีว้ า่ ภิกษุทงั้ หลาย ทุกเขอนัตตสัญญา
อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก หยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะ
อาศัยอะไร ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุมใี จอันอบรมแล้ว ด้วย
ทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมาก ย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่า
เราตัณหาว่าของเรา และมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้
และสรรพนิมติ ในภายนอกเสียได้ ก้าวล่วงกิเลส ๓ ประการ
สงบระงับ หลุดพ้นได้เป็นอย่างดี ภิกษุท้ังหลาย ถ้าเมื่อ
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ภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมาก
ใจย่อมไม่ปราศจากทิฏฐิวา่ เรา ตัณหาว่าของเรา และมานะทัง้
ในร่างกายที่มีใจครองนี้ และสรรพนิมิตในภายนอก ไม่ก้าว
ล่วงกิเลส ๓ ประการ ไม่สงบระงับ ยังไม่หลุดพ้นด้วยดีไซร้
ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า ทุกเขอนัตตสัญญาอันเราไม่
เจริญแล้ว คุณวิเศษทัง้ เบือ้ งต้นและเบือ้ งปลายของเราก็ไม่มี
ผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึง
ต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในทุกเขอนัตตสัญญานั้น ภิกษุทั้งหลาย
ก็ถา้ ว่าเมือ่ ภิกษุมใี จอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่
โดยมาก ย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิวา่ เรา ตัณหาว่าของเรา และ
มานะทัง้ ในร่างกายทีม่ ใี จครองนี้ และสรรพนิมติ ในภายนอก
เสียได้ ก้าวล่วงกิเลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพ้นได้เป็น
อย่างดีไซร้ ภิกษุพงึ ทราบข้อนัน้ ดังนีว้ า่ ทุกเขอนัตตสัญญา
อั น เราเจริ ญ แล้ ว กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลมาก
มีอานิสงส์มาก หยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นทีส่ ดุ เรากล่าว
แล้วเพราะอาศัยข้อนี.้
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๗ ประการนี้แล อันภิกษุ
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.
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อานนท์ ข้อทีบ่ คุ คลเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว พึงกระทำ�
กาละ มิใช่เป็นของน่าอัศจรรย์ ถ้าเมือ่ ผูน้ นั้ ๆ กระทำ�กาละแล้ว
เธอทัง้ หลายพึงเข้ามาหาเราแล้วสอบถามเนือ้ ความนัน้ ข้อนี้
เป็นความลำ�บากของตถาคต เพราะฉะนัน้ แหละ เราจักแสดง
ธรรมปริยายชื่อ ธรรมาทาส (แว่นส่องธรรม) ที่อริยสาวก
ประกอบแล้ว เมื่อหวังอยู่ พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า
เรามีนรก กำ�เนิดสัตว์ดริ จั ฉาน ปิตติวสิ ยั อบาย ทุคติ วินบิ าต
สิ้นแล้ว เราเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
อานนท์ ก็ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวก
ประกอบแล้ว เมื่อหวังอยู่ พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า
เรามีนรก กำ�เนิดสัตว์ดริ จั ฉาน ปิตติวสิ ยั อบาย ทุคติ วินบิ าต
สิ้นแล้ว เราเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า เป็นไฉน.
อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ประกอบด้วยความเลือ่ มใส
อันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า แม้เพราะเหตุนๆ
ี้ พระผูม้ -ี
พระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก
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เป็นสารถีฝกึ บุรษุ ทีค่ วรฝึก ไม่มผี อู้ นื่ ยิง่ กว่า เป็นศาสดาของ
เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย เป็นผูเ้ บิกบานแล้ว เป็นผูจ้ �ำ แนก
ธรรม ดังนี้ ประกอบด้วยความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวใน
พระธรรมว่า พระธรรมอันพระผูม้ พี ระภาคตรัสดีแล้ว อันผู้
ได้บรรลุพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู
ควรน้อมเข้ามา อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ดังนี้ ประกอบ
ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์
สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรง
ปฏิบตั เิ ป็นธรรม ปฏิบตั ชิ อบ คือ คูแ่ ห่งบุรษุ ๔ บุรษุ บุคคล ๘
นี้ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของคำ�นับ
ควรของต้อนรับ ควรของทำ�บุญ ควรทำ�อัญชลี เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ ประกอบด้วยศีลที่
พระอริยเจ้าใคร่แล้ว อันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย
เป็นไทย วิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิลบู คลำ�ไม่ได้
เป็นไปเพือ่ สมาธิิ นีแ้ ล คือ ธรรมปริยายชือ่ ธรรมาทาส (แว่น
ส่องธรรม) ทีอ่ ริยสาวกประกอบแล้ว เมือ่ หวังอยูพ
่ งึ พยากรณ์
ตนด้วยตนเองได้วา่ เรามีนรก กำ�เนิดสัตว์ดริ จั ฉาน ปิตติวสิ ยั
อบาย ทุคติ วินบิ าตสิน้ แล้ว เราเป็นพระโสดาบัน มีความไม่
ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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ธรรม ๗ ประการ
ของผูต้ งั้ อยูใ่ นโสดาปัตติผล

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

206

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘๔-๕๘๙/๕๔๓-๕๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเครื่อง
นำ�ออก นำ�ไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำ�ตาม
เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไปแล้ ว สู่ ป่ า
สูโ่ คนไม้ หรือสูเ่ รือนว่างก็ตาม ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ เรา
เป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบงำ�ใดครอบงำ�แล้ว (ปริยุฏฺฐาเนน
ปริยฏุ ฐฺ ติ จิตโฺ ต) ไม่พงึ รูเ้ ห็นตามความเป็นจริง เครือ่ งครอบงำ�
นั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายใน มีอยู่หรือไม่หนอ.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะครอบงำ�
หรื อ มี จิ ต อั น พยาบาทครอบงำ � หรื อ มี จิ ต อั น ถี น มิ ท ธะ
ครอบงำ� หรือมีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ� หรือมีจิต
อันวิจิกิจฉาครอบงำ� ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบงำ�
ครอบงำ�แล้ว. ถ้าภิกษุเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้
หรือเป็นผูข้ วนขวายในการคิดเรือ่ งโลกอืน่ ก็ชอื่ ว่าเป็นผูม้ จี ติ
ถูกเครื่องครอบงำ�ครอบงำ�แล้ว. ถ้าภิกษุุเกิดขัดใจ ทะเลาะ
วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ก็ชื่อว่าเป็น
ผู้มีจิตถูกเครื่องครอบงำ�ครอบงำ�แล้ว. ภิกษุนั้น ย่อมรู้ชัด
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อย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบงำ�ใดครอบงำ�แล้ว
ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง เครื่องครอบงำ�นั้นที่เรายังละ
ไม่ได้ในภายใน มิได้มีเลย จิตของเราตั้งไว้ดีแล้ว เพื่อความ
ตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย นี้คือ ญาณที่ ๑ อันเป็นอริยะ เป็น
โลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันภิกษุนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย อีกข้อหนึง่ อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดังนีว้ า่ เราเสพให้ทว่ั ถึง ทำ�ให้เจริญ ทำ�ให้มากซึง่ ทิฏฐิน้ี ย่อม
ได้ความสงบเฉพาะตน ย่อมได้ความดับเฉพาะตนหรือหนอ
อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนีว้ า่ เราเสพให้ทว่ั ถึง ทำ�ให้เจริญ
ทำ�ให้มากซึง่ ทิฏฐิน้ี ย่อมได้ความสงบเฉพาะตน ย่อมได้ความ
ดับเฉพาะตน นี้คือ ญาณที่ ๒ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ
ไม่ทว่ั ไปกับพวกปุถชุ น อันอริยสาวกนัน้ บรรลุแล้ว.
ภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือ
พราหมณ์อน่ื นอกธรรมวินยั นี้ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบด้วยทิฏฐิเช่น
นัน้ มีอยูห่ รือหนอ อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนีว้ า่ เราเป็นผู้
ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อน่ื นอกธรรม
วินยั นี้ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบด้วยทิฏฐิเช่นนัน้ มิได้มี นีค้ อื ญาณที่ ๓
อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทว่ั ไปกับพวกปุถชุ น อันอริยสาวกนัน้ บรรลุแล้ว.
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ภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็บคุ คลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วย
ธรรมดาเป็นอย่างไร ภิกษุท้งั หลาย บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิมธี รรมดาดังนี้ คือ ความออกจากอาบัตเิ ช่นใด ย่อมปรากฏ
อริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้ แต่ถึงอย่างนั้น
อริยสาวกนั้นจะรีบแสดง เปิดเผย ทำ�ให้ต้ืน ซึ่งอาบัติน้ัน
ในสำ�นักพระศาสดาหรือเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ท่ี
เป็นวิญญูชนทัง้ หลาย ครัน้ แสดง เปิดเผย ทำ�ให้ตน้ื แล้ว ก็ถงึ
ความสำ�รวมต่อไป เปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่นอนหงาย ถูก
ถ่านไฟด้วยมือ หรือด้วยเท้าเข้าแล้ว ก็จะชักหนีเร็วพลัน ฉะนัน้
อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
เป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบด้วย
ธรรมดาเช่นนัน้ นีค้ อื ญาณที่ ๔ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ
ไม่ทว่ั ไปกับพวกปุถชุ น อันอริยสาวกนัน้ บรรลุแล้ว.
ภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น.
ภิกษุท้งั หลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ
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ด้วยธรรมดาเป็นอย่างไร ภิกษุท้งั หลาย บุคคลผู้ถึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิมธี รรมดาดังนี้ คือ อริยสาวกย่อมถึงความขวนขวาย
ในกิจใหญ่นอ้ ยทีค่ วรทำ�ของเพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์
โดยแท้ แต่ถงึ อย่างนัน้ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในอธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และอธิปญ
ั ญาสิกขา ของอริยสาวกนัน้ ก็
ยังมีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อน ย่อมเล็มหญ้ากินไปด้วย
ชำ�เลืองดูลกู ไปด้วยฉะนัน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนีว้ า่
บุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมดาเช่นใด
ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน้ นีค้ อื ญาณที่ ๕ อัน
เป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทว่ั ไปกับพวกปุถชุ น อันอริยสาวก
นัน้ บรรลุแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็ น ดั ง นี้ ว่ า บุ ค คลผู้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยทิ ฏ ฐิ เป็ น ผู้ ป ระกอบ
ด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยพละเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย พละของบุคคลผู้ถึง
พร้อมด้วยทิฏฐิเป็นดังนี้ คือ อริยสาวกนั้น เมื่อธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมทำ�ให้เกิด
ประโยชน์ ย่อมทำ�ไว้ในใจ ย่อมกำ�หนดด้วยจิตทั้งปวง ย่อม
เงี่ยโสตลงฟังธรรม อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเรา
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น นี้คือ ญาณที่ ๖ อันเป็น
อริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวก
นั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
พละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น. ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
พละเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย พละของบุคคลผูถ้ งึ พร้อม
ด้วยทิฏฐิเป็นดังนี้ คือ อริยสาวกนัน้ เมือ่ ธรรมวินยั ทีต่ ถาคต
ประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมได้ความรูอ้ รรถ ย่อม
ได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม
อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วย
พละเช่นนัน้ นีค้ อื ญาณที่ ๗ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่
ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมดาอันอริยสาวกผูป้ ระกอบด้วย
องค์ ๗ ประการอย่างนี้ ตรวจดูดีแล้ว ด้วยการทำ�ให้แจ้งซึ่ง
โสดาปัตติผล. ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยองค์
๗ ประการนี้แล ย่อมเป็นผู้เพรียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผล
ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน
(นัยที่ ๑)

สมถะ วิปัสสนา

207

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการนี้
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารใดๆ โดย
ความเป็นของเที่ยง
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารใดๆ โดย
ความเป็นของสุข
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงธรรมะใดๆ โดย
ความเป็นตัวตน
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจกระทำ�อนันตริยกรรม
ผู้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยทิ ฏ ฐิ ไม่ อ าจหวั ง การถึ ง ความ
บริสุทธิ์ โดยโกตุหลมงคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจแสวงหาทักขิเณยย
บุคคล ภายนอกจากศาสนานี.้
ภิกษุท้ังหลาย เหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน
(นัยที่ ๒)

สมถะ วิปัสสนา

208

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่า งไม่มีความ
เคารพยำ�เกรง ในพระศาสดา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่า งไม่มีความ
เคารพยำ�เกรง ในพระธรรม
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่า งไม่มีความ
เคารพยำ�เกรง ในพระสงฆ์
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่า งไม่มีความ
เคารพยำ�เกรง ในสิกขา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่อนาคมนียวัตถุ
(วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา)

ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจยังภพทีแ่ ปดให้เกิดขึน้ .

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ฐานะทีเ่ ป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน
(นัยที่ ๓)

สมถะ วิปัสสนา

209

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๕.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจปลงชีวิตมารดา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจปลงชีวิตบิดา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจปลงชีวิตพระอรหันต์
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจคิดประทุษร้ายตถาคต
แม้เพียงทำ�โลหิตให้ห้อ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจทำ�ให้สงฆ์แตกกัน
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจถือศาสดาอืน่ .
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการ.

579

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน
(นัยที่ ๔)

สมถะ วิปัสสนา

210

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙ /๓๖๖.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ตนทำ�เอง
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ผู้อื่นทำ�ให้
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ตนทำ�เองก็มี ผู้อื่นทำ�ให้ก็มี
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องทำ�เอง เกิดขึ้นได้ตามลำ�พัง
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องใครอื่นทำ�ให้ เกิดขึ้นได้ตามลำ�พัง
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องทำ�เองและไม่ต้องใครอื่นทำ�ให้ เกิดขึ้นได้
ตามลำ�พัง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ข้อนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะ
เหตุวา่ เหตุ (แห่งสุขและทุกข์) อันผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เห็นแล้ว
โดยแท้จริง และธรรมทัง้ หลาย ก็เป็นสิง่ ทีเ่ กิดมาแต่เหตุดว้ ย.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ความหมายของค�ำว่า เสขะ

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

211

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ.

ภิกษุ ที่เรียกชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายังต้องศึกษา
ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และ
ศึกษาอธิปัญญาสิกขา.
ภิกษุ ทีเ่ รียกชือ่ ว่าเสขะ ด้วยเหตุวา่ ยังต้องศึกษาแล.
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ผู้เป็นเสขะ-อเสขะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

212

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐๓/๑๐๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว
ตัง้ อยูใ่ นเสขภูมิ พึงรูว้ า่ เราเป็นพระเสขะ และปริยายทีภ่ กิ ษุ
ผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ พึงรู้ว่า เราเป็น
พระอเสขะมีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว
ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ เป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นเสขะในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัด
ตามความเป็ น จริ ง ว่ า นี้ ทุ ก ข์ นี้ ทุ ก ขสมุ ทั ย นี้ ทุ ก ขนิ โ รธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ภิกษุทั้งหลาย ปริยายแม้นี้แล
ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะ อาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า
เราเป็นพระเสขะ.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้เป็นเสขะ
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า สมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอก
จากศาสนานี้ ซึง่ จะแสดงธรรมทีจ่ ริงแท้แน่นอนเหมือนพระ
ผู้มีพระภาค มีอยู่หรือ เธอนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า สมณะ
หรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ ซึ่งจะแสดงธรรมที่
จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มี ภิกษุทั้งหลาย
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ปริยายแม้นแี้ ล ทีภ่ กิ ษุผเู้ ป็นเสขะอาศัยแล้ว ตัง้ อยูใ่ นเสขภูมิ
ย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ.
ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุผเู้ ป็นเสขะย่อม
รู้ชัดซึ่ง อิ น ทรี ย์ ๕ คือ สัท ธิน ทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อินทรีย์ ๕ นัน้ มีสงิ่ ใดเป็นคติ มีสงิ่ ใด
เป็นอย่างยิง่ มีสงิ่ ใดเป็นผล มีสงิ่ ใดเป็นทีส่ ดุ ภิกษุผเู้ ป็นเสขะ
ยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกาย แต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วย
ปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ปริยายแม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะ
อาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ปริยายทีภ่ กิ ษุผเู้ ป็นอเสขะอาศัยแล้ว
ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระอเสขะ เป็นอย่างไร
ภิ ก ษุ ผู้ เ ป็ น อเสขะในกรณี นี้ ย่ อ มรู้ ชั ด ซึ่ ง อิ น ทรี ย์ ๕ คื อ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
อินทรีย์ ๕ มีสงิ่ ใดเป็นคติ มีสงิ่ ใดเป็นอย่างยิง่ มีสงิ่ ใดเป็นผล
มีสง่ิ ใดเป็นทีส่ ดุ อริยสาวกผูเ้ ป็นอเสขะถูกต้องสิง่ นัน้ ด้วยกาย
และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ปริยาย
แม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัย และตั้งอยู่ในอเสขภูมิ
ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระอเสขะ.
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ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้เป็นอเสขะ
ย่อมรูช้ ดั ซึง่ อินทรีย์ ๖ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์
ชิวหินทรีย์ กายยินทรีย์ มนินทรีย์ อริยสาวกผูเ้ ป็นอเสขะย่อม
รู้ชัดว่า อินทรีย์ ๖ เหล่านี้ จักดับไปหมดสิ้นโดยประการ
ทั้งปวง ไม่มีเหลือ และอินทรีย์ ๖ เหล่าอื่น จักไม่เกิดขึ้นใน
ภพไหนๆ ภิกษุทงั้ หลาย ปริยายแม้นแี้ ล ทีภ่ กิ ษุผเู้ ป็นอเสขะ
อาศัยแล้ว ตัง้ อยูใ่ นอเสขภูมิ ย่อมรูช้ ดั ว่า เราเป็นพระอเสขะ.
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เหตุให้เป็นคนดุร้าย
หรือคนสงบเสงี่ยม

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

213
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๖/๕๘๖.

คามณิ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ยั ง ละราคะไม่ ไ ด้
เพราะเป็นผู้ยังละราคะไม่ได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้ เมื่อ
ถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วย
เหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
คามณิ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ยั ง ละโทสะไม่ ไ ด้
เพราะเป็นผู้ยังละโทสะไม่ได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้ เมื่อ
ถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วย
เหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
คามณิ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ยั ง ละโมหะไม่ ไ ด้
เพราะเป็นผู้ยังละโมหะไม่ได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้ เมื่อ
ถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วย
เหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
คามณิ นีแ้ ลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บคุ คลบางคนใน
โลกนี้ถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

คามณิ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ละราคะได้แล้ว
เพราะเป็นผู้ละราคะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูก
คนอืน่ ยัว่ ให้โกรธ ก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนนั้
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.
คามณิ บุคคลบางคนในโลกนีล้ ะโทสะได้แล้ว เพราะ
เป็นผูล้ ะโทสะได้ คนอืน่ จึงยัว่ ให้โกรธไม่ได้ เมือ่ ถูกคนอืน่ ยัว่
ให้โกรธ ก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนั้น ผู้นั้น
จึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม
คามณิ บุคคลบางคนในโลกนีล้ ะโมหะได้แล้ว เพราะ
เป็นผู้ละโมหะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูกคนอื่น
ยั่วให้โกรธ ก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนั้น
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม
คามณิ นีแ้ ลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บคุ คลบางคนใน
โลกนี้ถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ

สมถะ วิปัสสนา

214

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๑/๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่งพระ
อริยเจ้าทัง้ หลาย ได้อยูม่ าแล้วก็ดี กำ�ลังอยูใ่ นบัดนีก้ ด็ ี จัก
อยูต่ อ่ ไปก็ดี ๑๐ ประการนี ๑๐
้
ประการเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผูล้ ะองค์ ๕ ได้ขาด เป็น
ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๖  เป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว
เป็นผูม้ พี นักพิง ๔ ด้าน เป็นผูถ้ อนความเห็นว่าจริงดิง่ ไป
คนละทางขึ้นเสียแล้ว เป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว
เป็นผูม้ คี วามดำ�ริอนั ไม่ขนุ่ มัว เป็นผูม้ กี ายสังขารอันสงบ
รำ�งับแล้ว เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี เป็นผู้มีปัญญาใน
ความหลุดพ้นด้วยดี.
(๑) ภิกษุเป็นผู้ละองค์ ๕ ได้ขาด เป็นอย่างไร
ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ เป็ น ผู้ ล ะกามฉั น ทะ ละพยาบาท ละ
ถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจิกิจฉาได้แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ละองค์ ๕ ได้ขาด.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

(๒) ภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๖ เป็น
อย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียง
ด้วยหู ได้ดมกลิน่ ด้วยจมูก ได้ลมิ้ รสด้วยลิน้ ได้สมั ผัส
โผฏฐัพพะด้วยกาย และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ก็
เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ
อยู่ได้. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบ
พร้อมด้วยองค์ ๖.
(๓) ภิกษุเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว เป็นอย่างไร
ภิกษุในกรณีน้ี ประกอบการรักษาจิตด้วยสติ. ภิกษุทง้ั หลาย
ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียว.
(๔) ภิกษุเป็นผูม้ พี นักพิง ๔ ด้าน เป็นอย่างไร ภิกษุ
ในกรณีนี้ พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้ว
อดกลั้นของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่ง
พิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหนึ่ง. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
อย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิง ๔ ด้าน.
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(๕) ภิกษุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละ
ทางขึน้ เสียแล้ว เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผูถ้ อน สละ
คาย ปล่อย ละทิง้ เสียแล้ว ซึง่ ความเห็นว่าจริงดิง่ ไปคนละ
ทางมากอย่าง ของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกัน
ทีม่ คี วามเห็นว่า โลกเทีย่ ง บ้าง โลกไม่เทีย่ ง บ้าง โลกมี
ทีส่ ดุ บ้าง โลกไม่มที สี่ ดุ บ้าง ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้
บ้าง ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น บ้าง ตถาคตภายหลัง
แต่การตาย ย่อมมีอกี บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย
ย่อมไม่มอี กี บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมมีอกี
ก็มี ไม่มอี กี ก็มี บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมมี
อีกก็หามิได้ ไม่มีอีกก็หามิได้ บ้าง. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
อย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้น
เสียแล้ว.
(๖) ภิกษุเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว เป็น
อย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละการแสวงหากามแล้ว
เป็ น ผู้ ล ะการแสวงหาภพแล้ ว และการแสวงหา
พรหมจรรย์ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

(๗) ภิกษุเป็นผู้มีความดำ�ริไม่ขุ่นมัว เป็นอย่างไร
ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละความดำ�ริในทางกามเสียแล้ว
เป็นผู้ละความดำ�ริในทางพยาบาทเสียแล้ว และเป็นผู้
ละความดำ�ริในทางเบียดเบียนเสียแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีความดำ�ริไม่ขุ่นมัว.
(๘) ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบรำ�งับแล้ว
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ เพราะละสุขเสียได้ เพราะละ
ทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและ
โทมนัสในกาลก่อนจึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไม่มีทุกข์และ
สุข มีแต่ความทีส่ ติเป็นธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิเ์ พราะอุเบกขา
แล้วแลอยู่. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีกาย
สังขารอันสงบรำ�งับแล้ว.
(๙) ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี เป็นอย่างไร
ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผูม้ จี ติ หลุดพ้นแล้วจากราคะ จากโทสะ
จากโมหะ. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีจิต
หลุดพ้นด้วยดี.
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(๑๐) ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดว่า เราละ ราคะ
โทสะ โมหะ เสียแล้ว ถอนขึน้ ได้กระทัง่ ราก ทำ�ให้เหมือน
ตาลยอดเน่า ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดได้อีกต่อไป ดังนี้. ภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุอย่างนี้ ชือ่ ว่าเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาในความหลุดพ้น
ด้วยดี.
ภิกษุทั้งหลาย ในกาลยืดยาวฝ่ายอดีต พระอริยเจ้า
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอริยเจ้า พระ
อริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่อย่าง
พระอริยเจ้า ๑๐ ประการนีเ้ หมือนกัน. ภิกษุทงั้ หลาย ในกาล
ยืดยาวฝ่ายอนาคต พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึง่ จักเป็นอยู่
อย่างพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าทัง้ หมดเหล่านัน้ ก็จกั เป็นอยู่
ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า ๑๐ ประการนี้เหมือนกัน.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย ในกาลบัดนี้ พระอริยเจ้าเหล่าใด
เหล่าหนึ่ง กำ�ลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า พระอริยเจ้า
ทั้งหมดเหล่านั้น ก็กำ�ลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า
๑๐ ประการนี้เหมือนกัน. ภิกษุท้ังหลาย การอยู่แบบพระ
อริยเจ้า ซึง่ พระอริยเจ้าทัง้ หลายได้อยูม่ าแล้วก็ดี กำ�ลังอยูใ่ น
บัดนีก้ ด็ ี จักอยูต่ อ่ ไปก็ดี มีเครือ่ งอยู่ ๑๐ ประการเหล่านีแ้ ล.
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ปฏิปทาการบรรลุมรรคผล ๔ แบบ

สมถะ วิปัสสนา

215

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๒๐๒/๑๖๓.

ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทา ๔ ประการเหล่านี้ ๔ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(๑) ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏิบตั ลิ �ำ บาก รูไ้ ด้ชา้ )
(๒) ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบตั ลิ �ำ บาก รูไ้ ด้เร็ว)
(๓) สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า)
(๔) สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว)

แบบปฏิบัติล�ำบาก รู้ได้ช้า
ภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เป็น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม
มีความสำ�คัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกลู มีความสำ�คัญในโลก
ทัง้ ปวงว่าไม่นา่ ยินดี พิจารณาเห็นในสังขารทัง้ ปวงว่าไม่เทีย่ ง
อนึ่ง มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไป
อาศัยธรรมอันเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา
หิริ โอตั ป ปะ วิ ริย ะ ปัญญา อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
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ของเธอปรากฏว่าอ่อน เธอจึงได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความ
สิน้ อาสวะช้า เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนีอ้ อ่ น ภิกษุทงั้ หลาย
นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา.

แบบปฏิบัติล�ำบาก รู็ได้เร็ว
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ทกุ ขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม มีความ
สำ�คัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกลู มีความสำ�คัญในโลกทัง้ ปวง
ว่าไม่น่ายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง อนึ่ง
มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไปอาศัย
ธรรมอันเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา
หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปัญญา แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
ของเธอปรากฏว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อ
ความสิน้ อาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนีแ้ ก่กล้า
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ สุ ข าปฏิ ป ทาทั น ธาภิ ญ ญาเป็ น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตกวิจาร มีปตี แิ ละสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะความจาง
คลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติและสัมปชัญญะ
บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลายสรรเสริญว่า ผูไ้ ด้ฌานนี้
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้ เพราะละสุข ละทุกข์
และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์
ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เธออาศัย
ธรรมอันเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ
โอตัปปะ วิรยิ ะ ปัญญา แต่อนิ ทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ของเธอ
ปรากฏว่าอ่อน เธอจึงบรรลุคณ
ุ วิเศษ เพือ่ ความสิน้ อาสวะช้า
เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อน ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สขุ าปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไร
ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี้ สงั ด จากกาม สงั ด จากอกุ ศ ลธรรม
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตกวิจาร มีปตี แิ ละสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะความจาง
คลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติและสัมปชัญญะ
บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลายสรรเสริญว่า ผูไ้ ด้ฌานนี้
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้ เพราะละสุข ละทุกข์
และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์
ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เธออาศัย
ธรรมอันเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ
โอตัปปะ วิรยิ ะ ปัญญา ทัง้ อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ของเธอ
ปรากฏว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษ เพื่อความ
สิ้ น อาสวะเร็ ว พลั น เพราะอิ น ทรี ย์ ๕ ประการนี้ แ ก่ ก ล้ า
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ปฏิปทา ๔ ประการ.
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อินทรีย์ ๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

216

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑-๒๗๒/๙๐๒,๙๐๓,๙๐๕.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๖ ประการ ๖ ประการเป็น
อย่างไร คือ อินทรีย์คือ ตา อินทรีย์คือ หู อินทรีย์คือ จมูก
อินทรีย์คือ ลิ้น อินทรีย์คือ กาย อินทรีย์คือ ใจ.
ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ ใด อริยสาวก รูแ้ จ้งชัดตามความเป็น
จริงซึ่งความเกิดขึ้น (สมุทัย) ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อัตถังคมะ)
รสอร่อย (อัสสาทะ) โทษอันต่ำ�ทราม (อาทีนวะ) และอุบาย
เครือ่ งออก (นิสสรณะ) แห่งอินทรีย์ ๖ ประการนีเ้ มื่อนั้น เรา
เรียกอริยสาวกนีว้ า่ เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.
…ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ ใด ภิกษุ รูแ้ จ้งชัดตามความเป็นจริง
ซึ่งความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษอันต่ำ�ทราม
และอุบายเครื่องออก แห่งอินทรีย์ ๖ ประการน้ี ตามความ
เป็นจริงแล้ว เป็นผูห้ ลุดพ้นเพราะไม่ถอื มัน่ เมือ่ นัน้ เราเรียก
ภิกษุนี้ว่า เป็นพระอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์
ทำ�กิจที่ควรทำ�เสร็จแล้ว ปลงภาระลงแล้ว บรรลุประโยชน์ของ
ตนแล้ว สิ้นสังโยชน์ที่จะนำ�ไปสู่ภพ หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดย
ชอบ.
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อินทรีย์ ๕ (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด :
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217

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๙-๒๖๑/๘๕๒-๘๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรียใ์ นธรรมไหนเล่า
ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นสัทธินทรีย์ในธรรมนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็จะพึงเห็นวิรยิ นิ ทรียใ์ นธรรมไหนเล่า
ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นวิริยินทรีย์ในธรรมนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย ก็จะพึงเห็นสตินทรียใ์ นธรรมไหนเล่า
ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นสตินทรีย์ในธรรมนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย ก็จะพึงเห็นสมาธินทรียใ์ นธรรมไหนเล่า
ในฌานทั้ง ๔ พึงเห็นสมาธินทรีย์ในธรรมนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย ก็จะพึงเห็นปัญญินทรียใ์ นธรรมไหนเล่า
ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นปัญญินทรีย์ในธรรมนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สทั ธินทรียเ์ ป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญา
ตรัสรูข้ องพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนๆ
ี้ พระผูม้ พี ระภาค
พระองค์นนั้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรูเ้ องโดยชอบ ทรงถึงพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี
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ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเบิกบานแล้ว เป็นผู้จำ�แนกธรรม
นี้เรียกว่า สัทธินทรีย์.
ก็วิริยินทรีย์เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อ
ความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม มีก�ำ ลัง มีความบากบัน่ มัน่ คง
ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า วิริยินทรีย์.
ก็สตินทรีย์เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ สี ติ ประกอบด้วยสติเป็นเครือ่ งรักษาตัว
อย่างยิ่ง ระลึกได้ ตามระลึกได้ซึ่งกิจที่กระทำ� และคำ�ที่พูด
แม้นานได้ นี้เรียกว่า สตินทรีย์.
ก็สมาธินทรียเ์ ป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ กระทำ�โวสสัคคารมณ์ (ความที่จิตมีการปล่อย
หรือการวางเป็นอารมณ์) แล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นีเ้ รียกว่า
สมาธินทรีย์.
ก็ปญ
ั ญินทรียเ์ ป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่อง
กำ�หนดความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชำ�แรกกิเลส ให้ถึง
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย์.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลอินทรีย์ ๕ ประการ.
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อินทรีย์ ๕ (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

218

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๒-๒๖๓/๘๖๔-๘๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สทั ธินทรียเ์ ป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญา
ตรัสรูข้ องพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนๆี้ พระผูม้ พี ระภาค
พระองค์นนั้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรูเ้ องโดยชอบ ทรงถึงพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรูแ้ จ้งโลก เป็นสารถี
ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเบิกบานแล้ว เป็นผู้จำ�แนกธรรม
นี้เรียกว่า สัทธินทรีย์.
ก็วิริยินทรีย์เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินยั นี้ ปรารภความเพียร เพือ่ ละอกุศลธรรม เพือ่
ความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม มีก�ำ ลัง มีความบากบัน่ มัน่ คง
ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย อริยสาวกนั้น ยังฉันทะ
ให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิต
ไว้มั่น เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่ยัง
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ไม่บังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว
เพือ่ ความบังเกิดขึน้ แห่งกุศลธรรมทีย่ งั ไม่บงั เกิดขึน้ เพือ่ ความ
ถึงพร้อม เพื่อความไม่หลงลืม เพื่อเจริญยิ่งขึ้น เพื่อความ
ไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรม
ที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า วิริยินทรีย์.
ก็สตินทรียเ์ ป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตัว
อย่างยิง่ ระลึกได้ ตามระลึกได้ ซึง่ กิจทีก่ ระทำ�และคำ�พูด
แม้นานได้ อริยสาวกนั้น ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่
มี ค วามเพี ย ร มี สั ม ปชั ญ ญะ มี ส ติ กำ � จั ด อภิ ช ฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ธรรมในธรรมอยู่ มี ค วามเพี ย ร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
นี้เรียกว่า สตินทรีย์.
ก็สมาธินทรียเ์ ป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวก
ในธรรมวินยั นี้ กระทำ�โวสสัคคารมณ์ (ความทีจ่ ติ มีการปล่อยหรือ
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การวางเป็นอารมณ์) แล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต อริยสาวกนัน
้

สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
วิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู่ บรรลุทตุ ยิ ฌาน มีความ
ผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอก ผุดขึน้ ไม่มวี ติ ก ไม่มี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่
เธอมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย เพราะปีติ
สิน้ ไป บรรลุตติยฌาน ทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลายสรรเสริญว่า ผู้
ได้ฌานนีเ้ ป็นผูม้ อี เุ บกขา มีสติอยูเ่ ป็นสุข เธอบรรลุจตุตถฌาน
ไม่มที กุ ข์ ไม่มสี ขุ เพราะละสุขและทุกข์ และดับโทมนัสโสมนัส
ก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ นี้เรียกว่า
สมาธินทรีย์.
ก็ปญ
ั ญินทรียเ์ ป็นอย่างไร ภิกษุทง้ั หลาย อริยสาวก
ในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา ประกอบด้วยปัญญาเครือ่ ง
กำ�หนดความเกิดความดับอันประเสริฐ ชำ�แรกกิเลสให้ถงึ
ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ อริยสาวกนัน้ ย่อมรูต้ ามความเป็นจริง
ว่า นีท้ กุ ข์ นีท้ กุ ขสมุทยั นีท้ กุ ขนิโรธ นีท้ กุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา
นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย์.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลอินทรีย์ ๕ ประการ.
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ดีละๆ สารีบุตร อริยสาวกใดมีศรัทธามั่น เลื่อมใส
ในตถาคต อริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัย ใน
พระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคต
ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธา พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จัก
เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศล
ธรรมให้ถงึ พร้อม มีก�ำ ลัง มีความบากบัน่ มัน่ คง ไม่ทอดธุระ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย. สารีบุตร ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น
เป็นวิริยินทรีย์
ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธา ปรารภความเพียรแล้ว
พึงหวังข้อนีไ้ ด้วา่ จักเป็นผูม้ สี ติ ประกอบด้วยสติเป็นเครือ่ ง
รักษาตนอย่างยิ่ง จักระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจที่ทำ�และคำ�
ที่พูดแม้นานได้. สารีบุตร ก็สติของอริยสาวกนั้น เป็น
สตินทรีย์
ด้ ว ยว่ า อริ ย สาวกผู้ มี ศ รั ท ธา ปรารภความเพี ย ร
เข้าไปตัง้ สติไว้แล้ว พึงหวังข้อนีไ้ ด้วา่ จักกระทำ�ให้ได้ซงึ่ กระ
ทำ�โวสสัคคารมณ์ (ความที่จิตมีการปล่อย หรือการวางเป็นอารมณ์)
แล้วได้สมาธิ จักได้ซึ่งความตั้งมั่นแห่งจิต ได้เอกัคคตาจิต.
สารีบุตร ก็สมาธิของอริยสาวกนั้น เป็นสมาธินทรีย์
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ด้ ว ยว่ า อริ ย สาวกผู้ มี ศ รั ท ธา ปรารภความเพี ย ร
เข้าไปตั้งสติไว้ มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้
ชัดอย่างนีว้ า่ สงสารมีทสี่ ดุ และเบือ้ งต้น อันบุคคลรูไ้ ม่ได้แล้ว
เบือ้ งต้นทีส่ ดุ ไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ ผู้แล่นไปแล้ว ท่องเที่ยวไปแล้ว ก็
ความดับด้วยการสำ�รอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืด คือ อวิชชา
นั่นเป็นบทอันสงบ นั่นเป็นบทอันประณีต คือ ความระงับ
สังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความสิน้ กำ�หนัด ความดับ นิพพาน. สารีบตุ ร ก็ปญ
ั ญาของ
อริยสาวกนัน้ เป็นปัญญินทรีย์
อริยสาวกนั้นแล พยายามอย่างนี้ ครั้นพยายามแล้ว
ระลึกอย่างนี้ ครั้นระลึกแล้ว ตั้งมั่นอย่างนี้ ครั้นตั้งมั่นแล้ว
รูช้ ดั อย่างนี้ ครัน้ รูช้ ดั แล้ว ย่อมเชือ่ มัน่ อย่างนีว้ า่ ธรรมเหล่านี้
ก็คอื ธรรมทีเ่ ราเคยได้ฟงั มาแล้วนัน่ เอง เหตุนนั้ บัดนี้ เราถูก
ต้องด้วยกายอยู่ และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา.
สารีบตุ ร สิง่ ใดเป็นศรัทธาของอริยสาวกนัน้ สิง่ นัน้
เป็นสัทธินทรีย์ของอริยสาวกนั้น ดังนี้แล.
(สามารถดูความหมายของอินทรีย์ ๕ อีกนัยหนึ่งได้ในหน้า
๑๖๗ ของหนังสือเล่มนี้)
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ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้ว เป็น
พละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้ว เป็นอินทรีย์ ๕ มีอยู่ ปริยายที่
อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้ว เป็นพละ ๕ ทีพ่ ละ ๕ อาศัยแล้ว เป็น
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สิ่ ง ใดเป็ น สั ท ธิ น ทรี ย์ สิ่ ง นั้ น เป็ น
สัทธาพละ สิง่ ใดเป็นสัทธาพละ สิง่ นัน้ เป็นสัทธินทรีย์ สิง่ ใด
เป็นวิรยิ นิ ทรีย์ สิง่ นัน้ เป็นวิรยิ พละ สิง่ ใดเป็นวิรยิ พละ สิง่ นัน้
เป็นวิรยิ นิ ทรีย์ สิง่ ใดเป็นสตินทรีย์ สิง่ นัน้ เป็นสติพละ สิง่ ใด
เป็นสติพละ สิง่ นัน้ เป็น สตินทรีย์ สิง่ ใดเป็นสมาธินทรีย์ สิง่ นัน้
เป็นสมาธิพละ สิง่ ใดเป็นสมาธิพละ สิง่ นัน้ เป็นสมาธินทรีย์
สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ สิ่งใดเป็น
ปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนแม่น�้ำ ซึง่ ไหลไปทางทิศ
ตะวันออก หลัง่ ไปทางทิศตะวันออก บ่าไปทางทิศตะวันออก
ที่ตรงกลางแม่น้ำ�นั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำ�นั้น
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่ อนึ่ง
ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำ�นั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความ
นับว่าสองกระแสมีอยู่.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ป ริ ย ายที่ ก ระแสแห่ ง แม่ น้ำ � นั้ น
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียว เป็นอย่างไร
คือ น้ำ�ในที่สุดด้านตะวันออก และในที่สุดด้านตะวันตก
แห่งเกาะนัน้ ปริยายนีแ้ ล ทีก่ ระแสแห่งแม่น�้ำ นัน้ อาศัยแล้ว
ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ป ริ ย ายที่ ก ระแสแห่ ง แม่ น้ำ � นั้ น
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นอย่างไร
คือ น้ำ�ในที่สุดด้านเหนือ และในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้น
ปริยายนี้แล ที่กระแสแห่งแม่น้ำ�นั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่ง
ความนับว่าสองกระแส ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย ฉันนัน้ ก็เหมือนกัน สิง่ ใดเป็นสัทธินทรีย์
สิ่งนั้นเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาพละ สิ่งนั้นเป็น
สัทธินทรีย์ สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ สิ่งใด
เป็นวิริยพละ สิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งใดเป็นสตินทรีย์
สิ่งนั้นเป็นสติพละ สิ่งใดเป็นสติพละ สิ่งนั้นเป็นสตินทรีย์
สิง่ ใดเป็นสมาธินทรีย์ สิง่ นัน้ เป็นสมาธิพละ สิง่ ใดเป็นสมาธิพละ
สิ่งนั้นเป็นสมาธินทรีย์ สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็น
ปัญญาพละ สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะความทีอ่ นิ ทรีย์ ๕ อันตนเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ภิกษุจงึ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๕/๘๗๘-๘๗๙.

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์ ๕
เต็ ม บริ บู ร ณ์ เป็ น อนาคามี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕ ยั ง อ่ อ น
กว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอนาคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามี เป็นธัมมานุสารี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องโสดาบัน เป็นสัทธานุสารี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธัมมานุสารี.
ภิกษุทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างนี้ ความต่างแห่งผล
ย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์ ความต่างแห่งบุคคล
ย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผล.
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ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็นอุปหัจจปริ นิ พ พายี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕ ยั ง อ่ อ นกว่ า อิ น ทรี ย์ ข อง
อันตราปรินิพพายี เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์
๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอุปหัจจปรินพิ พายี เป็นสสังขารปริ นิ พ พายี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕ ยั ง อ่ อ นกว่ า อิ น ทรี ย์ ข อง
อสั ง ขารปรินิพพายี เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องสสังขารปรินพิ พายี เป็น
สกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน เป็นสัทธานุสารี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธัมมานุสารี.

611

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�อรหัตผล
ให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอรหันต์ เป็น
อนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติ
เพื่อทำ�อรหัตผลให้แจ้ง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�อนาคามิผล
ให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี
เป็นสกาทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ
ผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�อนาคามิผลให้แจ้ง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�
สกทาคามิผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของสกทาคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน
กว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง เป็น
ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน
กว่าอินทรีย์ของโสดาบัน
ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ไม่มแี ก่ผใู้ ดเสีย
เลยโดยประการทั้งปวง เราเรียกผู้นั้นว่า เป็นคนภายนอก
ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน.
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ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็นอุปหัจจปรินพิ พายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอันตราปรินพิ พายี เป็นสสังขารปรินพิ พายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน
กว่าอินทรียข์ องอุปหัจจปรินพิ พายี เป็นสสังขารปรินพิ พายี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอสังขารปรินพิ พายี
เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อิ น ทรี ย์ ข องอสั ง ขารปริ นิ พ พายี เป็ น สกทาคามี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
เป็ น เอกพิ ชี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕ ยั ง อ่ อ นกว่ า อิ น ทรี ย์ ข อง
สกทาคามี เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของเอกพิชี เป็นสัตตักขัตตุปรมะเพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ เป็นธัมมานุสารีเพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าสัตตักขัตตุปรมะ เป็นสัทธานุสารี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธัมมานุสารี.
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222

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ภิกษุทงั้ หลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ ย่อมมาสูอ่ เุ ทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่ ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น
รวมอยูด่ ว้ ยทัง้ หมด สิกขา ๓ เป็นอย่างไร คือ อธิศลี สิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา.
ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น
รวมอยูด่ ว้ ยทัง้ หมด ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็น
ผูท้ �ำ ให้บริบรู ณ์ในศีล เป็นผูท้ �ำ พอประมาณในสมาธิ เป็น
ผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อย
บ้าง ย่อมออกจากอาบัติบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ไม่มใี ครกล่าวความเป็นคนอาภัพ เพราะเหตุลว่ งสิกขาบทนี้
แต่ ว่ า สิ ก ขาบทเหล่ า ใด เป็ น เบื้ อ งต้ น แห่ ง พรหมจรรย์
สมควรแก่ พ รหมจรรย์ เธอเป็ น ผู้ มี ศี ล ยั่ ง ยื น และมี ศี ล
มั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป เธอเป็นสัตตักขัตตุปรมะ ย่อมท่องเทีย่ วไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมาก
เจ็ดครั้ง แล้วจักทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓
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หมดสิน้ ไป เธอเป็นโกลังโกละ ย่อมท่องเทีย่ วไปสู่ ๒ หรือ
๓ ตระกูล แล้วจักทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓
หมดสิ้นไป เธอเป็นเอกพีชี ย่อมมาเกิดยังภพมนุษย์นี้
คราวเดียวเท่านั้น แล้วจักทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะ
สังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ
เบาบาง เธอเป็นสกทาคามี ย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว
แล้วจักทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำ�พอ
ประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัติบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และมีศลี มัน่ คงในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป
เป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
หมดสิ้นไป เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย615
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สังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิน้ ไป เป็นผูอ้ นั ตราปรินพิ พายี.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัติบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และมีศลี มัน่ คงในสิกขาบท
เหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอทำ�ให้
แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติอนั หาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน
เข้าถึงอยู่
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทำ�ได้เพียงบางส่วนย่อมให้
สำ�เร็จได้บางส่วน ผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ย่อมให้สำ�เร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุทง้ั หลาย เรากล่าวสิกขาบททัง้ หลายว่า ไม่
เป็นหมันเลย.
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สิกขา ๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

223

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ สิกขา ๓ เป็นอย่างไร
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ อ ธิ ศี ล สิ ก ขาเป็ น อย่ า งไร ภิ ก ษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ศี ลี สำ�รวมแล้วด้วยการ
สำ�รวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัย
ในโทษมีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิกขาบททัง้
หลาย ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิศีลสิกขา.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ อ ธิ จิ ต ตสิ ก ขาเป็ อ ย่ า งไร ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน มีวติ กมีวจิ าร มีปตี แิ ละสุขเกิด
แต่วิเวกอยู่. เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตก ไม่มวี จิ าร มีปตี แิ ละสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีตสิ นิ้ ไป
จึงมีอเุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย บรรลุตติยฌาน
ทีพ่ ระอริยะทัง้ หลายสรรเสริญว่า ผูไ้ ด้ฌานนี้ เป็นผูม้ อี เุ บกขา
มีสติอยูเ่ ป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัส
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ก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌาน ไม่มที กุ ข์ ไม่มสี ขุ มีอเุ บกขาเป็น
เหตุให้สติบริสทุ ธิอ์ ยู่ ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า อธิจติ ตสิกขา.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ อ ธิ ปั ญ ญาสิ ก ขาเป็ น ไฉน ภิ ก ษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริงว่า
นีท้ กุ ข์ นีเ้ หตุให้เกิดทุกข์ นีค้ วามดับทุกข์ นีข้ อ้ ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลสิกขา ๓.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ลักษณะของผู้เป็นธรรมกถึก

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา
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-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑-๒๒/๔๕-๔๖.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ทีเ่ รียกว่า ธรรมกถึก ธรรมกถึก ดังนี้ ด้วยเหตุ
เพียงเท่าไรหนอ จึงจะชือ่ ว่าธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะ
กล่าวว่าภิกษุธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่ ความ
คลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับชาติ ควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับภพ ควรจะกล่าวว่าภิกษุธร
รมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับอุปาทาน ควรจะกล่าวว่า
ภิกษุธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับตัณหา ควรจะกล่าวว่าภิกษุ
ธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับเวทนา ควรจะกล่าวว่าภิกษุ
ธรรมกถึก.
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ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับผัสสะ ควรจะกล่าวว่าภิกษุ
ธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับสฬายตนะ ควรจะกล่าว
ว่าภิกษุธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับนามรูป ควรจะกล่าวว่าภิกษุ
ธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับวิญญาณ ควรจะกล่าวว่า
ภิกษุธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับสังขาร ควรจะกล่าวว่าภิกษุ
ธรรมกถึก.
ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับอวิชชา ควรจะกล่าวว่าภิกษุ
ธรรมกถึก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด :

ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

การวางจิตเมือ่ ถูกเบียดเบียนทางวาจา

225

-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๕๔-๒๖๐/๒๖๗-๒๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย ทางแห่งถ้อยคำ�ที่บุคคลอื่นจะพึง
กล่าวหาเธอ ๕ อย่างเหล่านี้ มีอยู่ คือ กล่าวโดยกาลหรือโดย
มิใช่กาล กล่าวโดยเรือ่ งจริงหรือโดยเรือ่ งไม่จริง กล่าวโดย
อ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์
หรือไม่มีประโยชน์ กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะใน
ภายใน.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้น ในกรณี
นั้ น ๆ เธอพึ ง ทำ � การศึ ก ษาอย่ า งนี้ ว่ า จิ ต ของเราจั ก ไม่
แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผูม้ จี ติ
เอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน
จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่ และจักมี
จิตประกอบด้วยด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุด
ทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่ ดังนี้ ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอพึงทำ�การศึกษาอย่างนี้.
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ปฏิบัติ

สมถะ วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมา เป็น
สีครั่งบ้าง สีเหลืองบ้าง สีเขียวบ้าง สีแสดบ้าง กล่าวอยู่ว่า
เราจักเขียนรูปต่างๆ ในอากาศนี้ ทำ�ให้มรี ปู ปรากฏอยู่ ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้น
จะเขียนรูปต่างๆ ในอากาศนี้ ทำ�ให้มีรูปปรากฏอยู่ได้หรือ.
ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า.

นั่นเพราะเหตุอะไร.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เพราะเหตุวา่ อากาศนี้ เป็นสิง่ ทีม่ รี ปู ไม่ได้
แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆ จะเขียนรูป
ทำ�ให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำ�บาก
คับแค้นเสียเปล่า พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน ในบรรดาทาง
แห่งถ้อยคำ�สำ�หรับการกล่าวหา ๕ ประการนั้น เมื่อเขา
กล่าวหาเธอ ด้วยทางแห่งถ้อยคำ�ประการใดประการหนึง่ อยู่
เธอพึงทำ�การศึกษาในกรณีนั้นอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่
แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผูม้ จี ติ
เอ็นดูเกือ้ กูล มีจติ ประกอบด้วยเมตตา ไม่มโี ทสะในภายในอยู่
จั กมี จิตประกอบด้วยด้วยเมตตา แผ่ไ ปยัง บุคคลนั้นอยู่
และจักมีจิตประกอบด้วยด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์
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ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่
โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่
ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงทำ�การศึกษาอย่างนี้แล … .
(นอกจากนีย้ งั ทรงอุปมาเปรียบกับบุรษุ ถือเอาจอบและกระทอ
มาขุดแผ่นดิน หวังจะไม่ให้เป็นแผ่นดินอีก, เปรียบกับบุรุษถือเอาคบ
เพลิงหญ้ามาเผาแม่น�้ำ คงคา หวังจะให้เดือดพล่าน ซึง่ เป็นฐานะทีไ่ ม่อาจ
เป็นได้).

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า โจรผู้ ค อยหาช่ อ ง พึ ง เลื่ อ ย
อวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้าง ผู้ใดมี
ใจประทุษร้ายในโจรนั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำ�ตามคำ�สอนของ
เรา เพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้น ภิกษุทั้งหลาย
ในกรณีนั้น เธอพึงทำ�การศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่
แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผูม้ จี ติ
เอ็นดูเกือ้ กูล มีจติ ประกอบด้วยเมตตาไม่มโี ทสะในภายในอยู่
จั ก มี จิ ต ประกอบด้ ว ยด้ ว ยเมตตาแผ่ ไ ปยั ง บุ ค คลนั้ น อยู่
และจักมีจิตประกอบด้วยด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์
ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่
โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่
ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงทำ�การศึกษา อย่างนี้แล.
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ภิกษุท้ังหลาย เธอพึงกระทำ�ในใจถึงโอวาท อัน
เปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองๆ เถิด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอ
ทำ�ในใจถึงโอวาทนั้นอยู่ เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหา
เล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือ.
ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้ง
หลาย จงกระทำ�ในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลือ่ ยนี้ อยูเ่ ป็น
ประจำ�เถิด นั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่เธอทั้งหลาย ตลอดกาลนาน.
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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
ในการประกาศพระสัทธรรม 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

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.

บรรณานุ
บรรณานุกกรม
รม

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม),
คณะศิษย์วัดนาปาพง, พุทธวจนสมาคม, มูลนิธิพุทธวจน,
พุทธวจนสถาบันภาคกลาง, พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ,
พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก,
พุทธวจนสถาบันภาคใต้, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ,
กลุ่มชวนม่วนธรรม, กลุ่มละนันทิ,
กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,
บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์,
บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ,
สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค,
ร้านต้นมะขามช่างทอง, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์,
บจก. ดีเทลส์ โปรดักส์

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 นัย จาก ๔ นัย 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.

พุทธวจน-หมวดธรรม

พุทธวจน-ปิฎก

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคล
พึงท�าให้เจริญ ด้วยปัญญาอันยิ่ง
ค�าตอบ พึงมีว่า

สมถะ ด้วย วิปัสสนา ด้วย
ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล

ชื่อว่าเป็นธรรม อันบุคคลพึงท�าให้เจริญ
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.
...บุคคลนั้นเมื่อเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู่อย่างนี้
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ ชื่อว่าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองอย่างนี้ คือ

สมถะและวิปัสสนา เคียงคู่กันไป...
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/๘๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งวิชชา
ธรรม ๒ อย่าง อะไรเล่า คือ

สมถะ

วิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย

สมถะ ที่อบรมแล้ว

ย่อมได้ประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์อะไร ย่อมละราคะได้.

วิปัสสนา ที่อบรมแล้ว

ย่อมได้ประโยชน์อะไร ย่อมอบรมปัญญา ปัญญาที่อบรมแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์อะไร ย่อมละอวิชชาได้.
พ�ยัคฆปัชชะ ก็ปัญญาสัมปทาเป็นไฉน
กุลบุตรในโลกนี้ เป็นผู้มีปัญญา คือ

ประกอบด้วยปัญญา
ที่เห็นความเกิดและความดับ
เป็นอริยะ ช�าแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
พ�ยัคฆปัชชะ นี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา.
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๗๗/๒๗๕. , -บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๙๓/๑๔๔.
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