พุทธวจน

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่น
แม้อย่างหนึง่ ซึง่ เมือ่ สัตว์ทง้ั หลาย ถูกสังโยชน์ผกู มัดแล้ว
ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน
เหมือนอย่างสังโยชน์ คือ ตัณหานี้เลย (ตณฺหาสโยชน).
ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูก
สังโยชน์ คือ ตัณหาผูกมัดแล้ว (ตณฺหาสโยชเนน สยุตฺตา)
ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน.
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.

มิ ค ชาละ ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบพร้ อ มแล้ ว
ด้วยการผูกติด (กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน (นนฺทสิ ญฺโญชนสํยุตฺโต) นั่ น แหละ เราเรี ย กว่ า ผู้ มี ก ารอยู่ อ ย่ า งมี
เพื่อนสอง … .
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๓/๖๖.

ภิกษุทงั้ หลาย รูปภิกเป็ษุนทธรรมเป็
งั้ แห่ง๗สังประการเหล
โยชน์
ั้งหลาย นสัทีงต่ โยชน์
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ (ฉนฺทราโค) ในรูป ชือ่ ว่า
๗ ประการอะไรบ้าง คือ อนุนยสังโยชน์ ปฏิฆสังโย
สังโยชน์ ภิกษุทั้งหลาย เวทนา … สัญญา … สังขาร …
ทิ ฏ ฐิ สัง โยชน์ วิ จิกิจ ฉาสั ง โยชน์ มานสั ง โย
วิญญาณ เป็นธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งสังโยชน์ ความกำ�หนัด
ภวราคสังโยชน์ อวิชชาสั
ด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
… สังญโยชน์
ญา … สังขาร …
ภิ
ก
ษุ
ท
ง
้
ั
หลาย
เหล่
า
นีแ้ ลสังโยชน์ ๗ ประก
วิญญาณ ชื่อว่า สังโยชน์ … .
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗/๘.
ภิกษุทงั้ หลาย รูป เป็นธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ
ชือ่ ว่า
ภิกษุทงั้ หลาย(ฉนฺสัทงราโค)
โยชน์ในรู๑๐ป ประการเหล
อุปาทาน ภิกษุ๑๐
ทั้งหลาย
เวทนา …าสังญคืญา
… สัมงขาร
ประการอะไรบ้
อ โอรั
ภาคิ…ยสังโย
วิญญาณ เป็นธรรมเป็
่งต่งั้ าำ แห่
อุปาทานและอุ
ความกำ
(สังโยชน์นเบืทีอ้ ต
) ๕งประการ
ทธั�มหนั
ภาคิดยสังโย
ด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
… สัญญา … สังขาร …
(สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ.
วิญญาณ ชื่อว่า อุปาทาน
ภิ ก…ษุ.ทั้ ง หลาย ก็ โ อรั ม ภาคิ ย สั ง โย
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘-๓๐๙.
๕-บาลีประการอะไรบ้
าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจ
สีลอัพมย่พตปรามาส
ทะ�ำ พยาบาท
… ก็บคุ คลย่
อมเพลิดเพลิกามฉั
น ย่อนมพร่
สรรเสริญ …
ุ ท�ำธัสรรเสริ
ม ภาคิญย สั ง โย
ก ษุ ทน้ ั้ งเพลิ
หลาย
ย่อมเมาหมกอยูซ่ งึ่ รูป เมืภิอ่ เขานั
ดเพลิก็นอพร่
เมาหมกอยูซ่ ง่ึ รูป ๕ความเพลิ
น (นนฺท)ิ ย่าองมเกิ
ความเพลิ
ใด มา
ประการอะไรบ้
คือดขึรูนป้ ราคะ
อรูปนราคะ
ในรูป ความเพลิอุทนธันัจ้นจะคือวิ
อ อุชชา
ปาทาน
… ... ความเพลินใด
ในเวทนา ... สัญญา ... สัภิงกขาร
วิญญาณ
นนั๑๐
น้ ประก
เหล่าความเพลิ
นีแ้ ลสังโยชน์
ษุทง...้ั หลาย
คือ อุปาทาน … .
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๗.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๒๐
สังโยชน์
ฉบับ

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำ�ของตถาคต

พุทธวจน

ฉบับ ๒๐

สังโยชน์

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญา คุ้มชนะ ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖
มูลนิธิพุทธโฆษณ์		
๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
มูลนิธิพุทธวจน		
๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณอารีวรรณ		
๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๓
ศิลปกรรม ณรงค์เดช เจริญปาละ, ปริญญา ปฐวินทรานนท์
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

คำ�อนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำ�หนังสือ
พุทธวจน ฉบับ สังโยชน์ ทีม่ คี วามตัง้ ใจและมีเจตนาอันเป็น
กุศล ในการเผยแผ่ค�ำ สอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำ�สอน
ของตถาคต อันเกีย่ วข้องกับสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ ตัณหา
เป็นเครือ่ งผูก ทีย่ งั ต้องแล่นไป ท่องเทีย่ วไป ในสังสารวัฏ.
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

คำ�นำ�
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ชื่อว่า สังโยชน์
เราไม่ ม องเห็ น สั ง โยชน์ อื่ น แม้ อ ย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง เมื่ อ
สั ต ว์ ทั้ ง หลายถู ก สั ง โยชน์ ผู ก มั ด แล้ ว ย่ อ มแล่ น ไป ย่ อ ม
ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้
เหมือนอย่างตัณหาสังโยชน์
เพราะว่าสัตว์ทง้ั หลายทีถ่ กู สังโยชน์ คือ ตัณหาผูกมัดแล้ว
ย่อมแล่นไปท่องเทีย่ วไป ตลอดกาลยืดยาวนาน สัตว์เหล่านัน้
ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี
ทีเ่ ป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนัน้ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้
ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะ
คลายกำ�หนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น
พุทธวจน ฉบับ สังโยชน์ เป็นการรวบรวมตถาคตภาษิต
โดยร้อยเรียงข้อธรรมตามสุคตวินโย อันเกีย่ วข้องกับสังโยชน์ไว้
ทั้งลักษณะของสังโยชน์ สังโยชน์เป็นอย่างไร การเกิดขึ้น
ของสังโยชน์ โทษของสังโยชน์ และข้อปฏิบตั เิ พือ่ ละสังโยชน์
เพือ่ ให้ผทู้ เี่ สพคบจะก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้อง ก้าวลง
สู่ภูมิแห่งสัปบุรุษ ล่วงพ้นปุถุชนภูมิ อันเป็นเหตุให้พ้นจาก
นรก กำ�เนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย

และเป็นยาถ่ายอันเป็นอริยะ ที่ได้้ผลโดยส่วนเดียว
ไม่มที จี่ ะไม่ได้ผล เป็นยาถ่ายซึง่ อาศัยแล้ว สัตว์ทมี่ คี วามเกิด
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มีโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทัง้ หลายเป็นธรรมดา จะพ้นจากความเกิด ความแก่
ความเจ็บ ความตาย โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทั้งหลาย
และเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
เป็นเครื่องผูก ได้เจริญอานาปานสติสมาธิ ซึ่งเมื่อเจริญ
แล้ว ทำ�ให้มากแล้ว จะเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลาย
เพราะเหตุวา่ การเจริญอานาปานสติ แม้ชวั่ กาลเพียงลัดนิว้ มือ
ตถาคตกล่าวว่า เป็นผูอ้ ยูไ่ ม่เหินห่างจากฌาน ทำ�ตามคำ�สอน
ของพระศาสดา ปฏิบตั ติ ามโอวาท และมีอมตะ คือ ความสิน้ ไป
แห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะ
เป็นที่สุดจบ
ส่วนอริยสาวกเหล่าใด ละโมหะได้แล้ว ทำ�ลายกอง
แห่งความมืดได้แล้ว ย่อมไม่ต้องท่องเที่ยวไปอีก เพราะ
อวิชชาอันเป็นต้นเหตุ ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกเหล่านั้น
ถ้าเราไม่พงึ มี ของเราก็ไม่พงึ มี ถ้าเราจักไม่มี ของเรา
ก็จักไม่มี ดังนี้.
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.
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สังโยชน์คืออะไร
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ทีต่ ง้ั แห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์

01

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สัญโญชน์ และสัญโญชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทง้ั หลาย ธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสัญโญชน์
เป็นอย่างไร และสัญโญชน์์เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูป เป็นธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในรูป ชือ่ ว่า สัญโญชน์

(รูป ภิกฺขเว สฺโชนิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน).

ภิกษุทงั้ หลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งสัญโญชน์
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา ชือ่ ว่า สัญโญชน์.
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งสัญโญชน์
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสัญญา ชือ่ ว่า สัญโญชน์.
ภิกษุทงั้ หลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งสัญโญชน์
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสังขาร ชือ่ ว่า สัญโญชน์.์
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน์์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในวิญญาณ
ชื่อว่า สัญโญชน์ (วิฺาณ สฺโชนิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต
ตตฺถ สฺโชน).
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ภิกษุทงั้ หลาย (ขันธ์) เหล่านีเ้ รียกว่า ธรรมทัง้ หลาย
อันเป็นทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์ (ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ)
นี้เรียกว่า สัญโญชน์์ (อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สฺโชนิยา ธมฺมา อิท
สฺโชนนฺติ)
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดงธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์ ด้วยอายตนะ
ภายในหก -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. และอายตนะภายนอกหก
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๕/๑๘๙. -คณะผูร้ วบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ทีต่ ง้ั แห่งอุปาทาน และอุปาทาน

02

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ธรรมทั้ ง หลายอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทานเป็นอย่างไร และอุปาทานเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูป เป็นธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในรูป ชือ่ ว่า อุปาทาน
(รูป ภิกฺขเว อุปาทานิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทาน).
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เวทนา เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่า อุปาทาน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ญ ญา เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่า อุปาทาน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ง ขาร เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่า อุปาทาน.
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในวิญญาณ
ชื่อว่า อุปาทาน (วิฺาณ อุปาทานิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต
ตตฺถ อุปาทาน).

ภิกษุทงั้ หลาย (ขันธ์) เหล่านีเ้ รียกว่า ธรรมทัง้ หลาย
อันเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน (ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ)
นี้เรียกว่า อุปาทาน (อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อุปาทานิยา ธมฺมา อิท
อุปาทานนฺติ).
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดงธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทานด้วยอายตนะ
ภายในหก -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอายตนะภายนอกหก
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๖/๑๙๐. -คณะผู้รวบรวม)
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ความเพลิน คือ อุปาทาน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

03

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด
ภิกษุผมู้ จี ติ ตัง้ มัน่ แล้ว ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริง ก็ภกิ ษุ
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึง่ อะไร คือ ย่อมรูช้ ดั ตามความ
เป็นจริง ซึง่ ความเกิดและความดับแห่งรูป ย่อมรูช้ ดั ตาม
ความเป็นจริง ซึง่ ความเกิดและความดับแห่งเวทนา ย่อมรูช้ ดั
ตามความเป็นจริง ซึง่ ความเกิดและความดับแห่งสัญญา ย่อม
รูช้ ดั ตามความเป็นจริง ซึง่ ความเกิดและความดับแห่งสังขาร
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิดและความดับแห่ง
วิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไร
เป็นความเกิดแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญา 
อะไรเป็นความเกิดแห่งสังขาร อะไรเป็นความเกิดแห่ง
วิญญาณ.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน
ย่ อ มพร่ำ � สรรเสริ ญ ย่ อ มสยบมั ว เมาอยู่ ก็ บุ ค คลย่ อ ม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�สรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร
ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่�ำ สรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยูซ่ งึ่ รูป
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เมื่อเขาเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูป
ความเพลินย่อมเกิดขึน้ ความเพลินใดในรูป ความเพลินนัน้
คือ อุปาทาน (อุปฺปชฺชติ นนฺทิ ยา รูเป นนฺทิ ตทุปาทาน) เพราะ
อุปาทานของเขานัน้ เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน
ย่อมพร่�ำ สรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซึง่ เวทนา เมือ่ เขา
เพลิ ด เพลิ น พร่ำ � สรรเสริ ญ สยบมั ว เมาอยู่ ซึ่ ง เวทนา
ความเพลิ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ความเพลิ น ใดในเวทนา
ความเพลินนัน้ คือ อุปาทาน …
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน
ย่อมพร่ำ�สรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซึ่งสัญญา เมื่อ
เขาเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซ่งึ สัญญา
ความเพลิ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ความเพลิ น ใดในสั ญ ญา
ความเพลินนั้น คือ อุปาทาน …
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน
ย่อมพร่�ำ สรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซึง่ สังขาร เมือ่ เขา
8
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เพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซ่ึงสังขาร
ความเพลิ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ความเพลิ น ใดในสั ง ขาร
ความเพลินนั้น คือ อุปาทาน …
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน
ย่อมพร่�ำ สรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซึง่ วิญญาณ เมือ่ เขา
เพลิดเพลิน พร่�ำ สรรเสริญ สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ วิญญาณ ความ
เพลินย่อมเกิดขึน้ ความเพลินใดในวิญญาณ ความเพลินนัน้
คือ อุปาทาน (อุปปฺ ชฺชติ นนฺทิ ยา วิฺ าเณ นนฺทิ ตทุปาทาน) เพราะ
อุปาทานของเขานัน้ เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส อุปายาสะทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ป็นความเกิดแห่งรูป ความเกิด
แห่งเวทนา ความเกิดแห่งสัญญา ความเกิดแห่งสังขาร
และความเกิดแห่งวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย อะไรเป็นความดับแห่งรูป อะไร
เป็นความดับแห่งเวทนา อะไรเป็นความดับแห่งสัญญา
อะไรเป็ น ความดับแห่งสั ง ขาร อะไรเป็น ความดับแห่ง
วิญญาณ.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�สรรเสริญ ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่
ก็บคุ คลย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ สรรเสริญ ย่อมไม่สยบ
มัวเมาอยูซ่ งึ่ อะไร ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ สรรเสริญ
ย่อมไม่สยบมัวเมาอยูซ่ งึ่ รูป เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ
สรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ รูป ความเพลินในรูปย่อมดับ
เพราะมีความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
(ยา รูเป นนฺทิ สา นิรชุ ฌ
ฺ ติ ตสฺส นนฺทนิ โิ รธา อุปาทานนิโรโธ) เพราะมี
ความดั บ แห่ ง อุ ป าทาน จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง ภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับ
แห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ สรรเสริญ ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ …
ซึง่ เวทนา เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบ
มัวเมาอยูซ่ งึ่ เวทนา ความเพลินในเวทนาย่อมดับ เพราะมี
ความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน …
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ สรรเสริญ ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ …
ซึง่ สัญญา เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบ
มัวเมาอยูซ่ งึ่ สัญญา ความเพลินในสัญญาย่อมดับ เพราะมี
ความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน …
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ สรรเสริญ ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ …
ซึง่ สังขาร เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบ
มัวเมาอยูซ่ งึ่ สังขาร ความเพลินในสังขารย่อมดับ เพราะมี
ความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน …
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�สรรเสริญ ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่
ก็บคุ คลย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ สรรเสริญ ย่อมไม่สยบ
มัวเมาอยูซ่ งึ่ อะไร ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่�ำ สรรเสริญ
ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณ เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน
ไม่พร่ำ�สรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ วิญญาณ ความเพลิน
ในวิญญาณย่อมดับ เพราะมีความดับแห่งความเพลิน
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน (ยา วิฺ าเณ นนฺทิ สา นิรชุ ฌฺ ติ ตสฺส
นนฺทินิโรธา อุปาทานนิโรโธ) เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน
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จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับ
แห่ ง ชาติ เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง ชาติ นั่ น แล ชรามรณะ
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความดับแห่งรูป ความดับ
แห่งเวทนา ความดับแห่งสัญญา ความดับแห่งสังขาร
และความดับแห่งวิญญาณ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

นิวรณ์ (เครือ่ งกัน้ ) คือ อวิชชา

04

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๕/๑๙๒.

ภิกษุทง้ั หลาย เราไม่มองเห็นนิวรณ์อน่ื แม้อย่างหนึง่
ซึ่งเมื่อหมู่สัตว์ (ปชา) ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป
ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน เหมือนอย่างนิวรณ์
คือ อวิชชานี้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรณ์ คือ
อวิชชาหุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป ตลอดกาล
ยืดยาวนาน.
ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูก
ธรรมนัน้ หุม้ ห่อแล้ว ต้องท่องเทีย่ วไปตลอดกาลยืดยาวนาน
เหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลย.
ส่วนอริยสาวกเหล่าใด ละโมหะแล้ว ทำ�ลายกองแห่ง
ความมืดได้แล้ว อริยสาวกเหล่านั้น ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีก
เพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุ ย่อมไม่มแี ก่อริยสาวกเหล่านัน้ .

13
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นิวรณ์ ๕ คือ เครือ่ งร้อยรัด

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

05

-บาลี สี. ที. ๙/๓๐๕/๓๗๗.

วาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่น�้ำ อจิรวดี น้�ำ เต็มเปีย่ ม
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง
แสวงหาฝัง่ ไปยังฝัง่ ประสงค์จะข้ามฝัง่ ไป เขากลับนอนคลุม
ตลอดศีรษะเสียทีฝ่ งั่ วาเสฏฐะ ท่านจะสำ�คัญความข้อนัน้
ว่าอย่างไร บุรษุ นัน้ พึงไปสูฝ่ งั่ โน้นจากฝัง่ นีแ้ ห่งแม่น�้ำ อจิรวดี
ได้หรือไม่.
ไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นก็เหมือนกัน นิวรณ์ ๕ เหล่านี้
ในอริ ย วิ นั ย เรี ย กว่ า เครื่ อ งปิ ด บ้ า ง เครื่ อ งกั้ น บ้ า ง
เครื่องคลุมบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง นิวรณ์ ๕ อะไรบ้าง คือ
กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจกิ จิ ฉานิวรณ์ วาเสฏฐะ นิวรณ์ ๕ เหล่านี้
ในอริ ย วิ นั ย เรี ย กว่ า เครื่ อ งปิ ด บ้ า ง เครื่ อ งกั้ น บ้ า ง
เครื่องคลุมบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง.
วาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผไู้ ด้ไตรวิชชา ถูกนิวรณ์ ๕
เหล่านี้ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว ก็พราหมณ์
ผูไ้ ด้ไตรวิชชาเหล่านัน้ ละธรรมทีท่ �ำ บุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย
14
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สมาทานธรรม ประพฤติธรรมทีไ่ ม่ท�ำ บุคคลให้เป็นพราหมณ์่
เขาถูกนิวรณ์ ๕ ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว
เบื้ อ งหน้ า จากการตายเพราะกายแตกทำ � ลาย จะเข้ า ถึ ง
ความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

15

สังโยชน์มีอะไรบ้าง

16

พุทธวจน - หมวดธรรม

สังโยชน์ ๑๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

06

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.

ภิกษุทง้ั หลาย สังโยชน์ ๑๐ ประการเหล่านี้ ๑๐ ประการ
อะไรบ้าง คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบือ้ งต่�ำ ) ๕ ประการ
และอุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ.
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ
สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ
รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา เหล่านี้แล
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.

17

ข้อเสียของการมีสังโยชน์
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เพราะมีสงั โยชน์ สัตว์จงึ
ท่องเทีย่ วไปแล้วในสังสารวัฏ

07

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘., -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑,๕๕๐/๑๖๙๘,๑๗๑๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงสารนี้ กำ � หนดที่ สุ ด เบื้ อ งต้ น
เบือ้ งปลายไม่ได้ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้น ทีส่ ดุ เบือ้ งปลายย่อมไม่ปรากฏ
(อนมตคฺโคย ภิกขฺ เว สสาโร ปุพพฺ า โกฏิ น ปฺายติ)้ เมือ่ เหล่าสัตว์
ผูม้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก (อวิชชฺ านีวรณาน
สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนานํ) ท่องเที่ยวไปมาอยู่ สัตว์เหล่านั้นได้
เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิม่ พูนปฐพีทเี่ ป็น
ป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล
ซัดขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย สัตว์ทง้ั หลายผูม้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่น
สูโ่ ลกนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไรเล่า ภิกษุทง้ั หลาย เพราะเหตุวา่
สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลายไม่ได้ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้น
ทีส่ ดุ เบือ้ งปลายย่อมไม่ปรากฏ เมือ่ เหล่าสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็น
เครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ สัตว์เหล่านัน้
ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี
ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น.

19
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ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อ
จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
………
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล
ซัดขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย สัตว์ทง้ั หลายผูม้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่น
สูโ่ ลกนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไรเล่า ภิกษุทง้ั หลาย เพราะเหตุวา่
สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
อริยสัจทั้งสี่อะไรบ้าง คือ อริยสัจคือทุกข์์ อริยสัจ
คือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย เพราะเหตุ น้ัน ในเรื่อ งนี้ เธอพึ ง
ประกอบโยคกรรม อันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่ ทุกข์เป็นอย่างนี้
เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือของทุกข์
เป็นอย่างนี้ ทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์
เป็นอย่างนี้ ดังนี้.
………
20
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะไม่ รู้ ถึ ง ไม่ แ ทงตลอดซึ่ ง
อริยสัจสี่อย่าง เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยว
ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจสี่อย่าง อะไรบ้าง.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะไม่รถู้ งึ ไม่แทงตลอดซึง่ อริยสัจ
คือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่
เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไป
แล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ อริ ย สั จ คื อ ทุ ก ข์ เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ทุกข์ ความดับไม่เหลือของทุกข์ ทางดำ�เนินให้ถึงความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลาย
รู้ถึงและแทงตลอดแล้ว ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาด
ตัณหาทีจ่ ะนำ�ไปสูภ่ พ ก็สน้ิ ไปหมด บัดนี้ ความต้องเกิดขึน้ อีก
มิได้มี ดังนี้.

21
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

สัตว์ผมู้ อี วิชชา ได้ทอ่ งเทีย่ วไปแล้ว
ตลอดกาลยืดยาวนาน

08

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๖/๔๓๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กัปหนึ่งนานเท่าไหร่หนอ.

ภิกษุ กัปหนึง่ นานแล มิใช่งา่ ยทีจ่ ะนับกัปนัน้ ว่า เท่านีป้ ี
เท่านี้ ๑๐๐ ปี เท่านี้ ๑,๐๐๐ ปี หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี.
ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า.

อาจอุปมาได้ ภิกษุ.
ภิกษุ เปรียบเหมือน นครทีท่ �ำ ด้วยเหล็ก ยาว ๑ โยชน์
กว้าง ๑ โยชน์ สูง ๑ โยชน์ เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาด
มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน บุรุษพึงหยิบเอา
เมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งๆ ออกจากนครนั้นโดยล่วงไป
๑๐๐ ปีต่อเมล็ด เมล็ดพันธุ์ผักกาดกองใหญ่น้ัน พึ ง ถึ ง
ความสิ้ น ไป หมดไป เพราะความพยายามนี้ ยั ง เร็ ว กว่ า
ส่วนกัปหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไป หมดไป กัปนานอย่างนี้แล
บรรดากัปทีน่ านอย่างนี้ พวกเธอท่องเทีย่ วไปแล้ว มิใช่ ๑ กัป
มิใช่ ๑๐๐ กัป มิใช่ ๑,๐๐๐ กัป มิใช่ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
22
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ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า เพราะเหตุว่า สงสารนี้
กำ�หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลายไม่ได้ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้น ทีส่ ดุ
เบือ้ งปลายย่อมไม่ปรากฏ เมือ่ เหล่าสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็นเครือ่ ง
กั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ สัตว์เหล่านั้น
ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่
เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น.
ภิ ก ษุ ด้ ว ยเหตุ เ พี ย งเท่ า นี้ ก็ พ อแล้ ว เพื่ อ จะ
เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เรียกว่า “สัตว์” เพราะมี ฉันทะ
ราคะ นันทิ ตัณหา ในขันธ์ ๕

09

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า สัตว์ สัตว์ (สตฺโต สตฺโตติ)
ดังนี้ อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำ�หนัด) นันทิ
(ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ มีอยูใ่ นรูป เพราะการติด
แล้ว ข้องแล้วในรูปนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงเรียกว่าสัตว์ (ผูข้ อ้ งติด
ในขันธ์ทั้ง ๕) ดังนี้ (รูเป โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา ตตฺร
สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ).
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
เวทนา เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในเวทนานัน้ เพราะฉะนัน้
จึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
สัญญา เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสัญญานัน้ เพราะฉะนัน้
จึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
สั ง ขารทั้ ง หลาย เพราะการติ ด แล้ ว ข้ อ งแล้ ว ในสั ง ขาร
ทั้งหลายนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
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ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
วิญญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณนั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้ (วิฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ
ยา ตณฺหา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ).
ราธะ เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารี
น้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ทำ�ด้วยดินอยู่ ตราบใด เขายังมี
ราคะ มีฉันทะ มีความรัก มีความกระหาย มีความเร่าร้อน
และมีตัณหา ในเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น ตราบนั้น
พวกเด็กน้อยๆ นัน้ ย่อมอาลัยเรือนน้อยทีท่ �ำ ด้วยดินเหล่านัน้
ย่อมอยากเล่น ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น
ย่อมยึดถือเรือนน้อยทีท่ �ำ ด้วยดินเหล่านัน้ ว่าเป็นของเรา ดังนี.้
ราธะ แต่เมือ่ ใด พวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารีนอ้ ยๆ
เหล่านัน้ ปราศจากราคะแล้ว ปราศจากฉันทะแล้ว ปราศจาก
ความรักแล้ว ปราศจากความกระหายแล้ว ปราศจากความ
เร่าร้อนแล้ว ปราศจากตัณหาแล้ว ในเรือนน้อยทีท่ �ำ ด้วยดิน
เหล่านัน้ ในกาลนัน้ พวกเขาย่อมทำ�เรือนน้อยๆ ทีท่ �ำ ด้วยดิน
เหล่านั้น ให้กระจัดกระจาย เรี่ยราย เกลื่อนกล่นไป กระทำ�
ให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทัง้ หลาย อุปมานีฉ้ นั ใด.
25
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ราธะ อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แม้พวกเธอทั้งหลาย
จงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งรูป จงขจัดเสีย จงทำ�ให้
แหลกลาญ จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด
จงเรี่ ย รายกระจายออกซึ่ ง เวทนา จงขจั ด เสี ย
จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั ิ
เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด
จงเรี่ ย รายกระจายออกซึ่ ง สั ญ ญา จงขจั ด เสี ย
จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั ิ
เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด
จงเรีย่ รายกระจายออกซึง่ สังขารทัง้ หลาย จงขจัดเสีย
จงทำ � ให้ แ หลกลาญ จงทำ � ให้ จ บการเล่ น อย่ า งถู ก วิ ธี
จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด
จงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งวิญญาณ จงขจัดเสีย
จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั ิ
เพือ่ ความสิน้ ไปแห่งตัณหาเถิด.
ราธะ เพราะว่า ความสิ้นไปแห่งตัณหานั้น คือ
นิพพาน ดังนี้.
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ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

10

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓-๔๐๕/๖๒๗.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดทรงแสดงซึง่ เหตุเกิดและความตัง้ อยูไ่ ม่ได้แห่งทุกข์แก่ขา้ พระองค์เถิด.

คามณิ ถ้าเราพึงปรารภอดีตกาลแสดงเหตุเกิดและ
ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้แห่งทุกข์ (ทุกขฺ สฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ) แก่ทา่ น
ว่า ในอดีตกาลได้มแี ล้วอย่างนี้ ความสงสัย ความเคลือบแคลง
ในข้อนัน้ จะพึงมีแก่ทา่ น ถ้าเราพึงปรารภอนาคตกาลแสดง
เหตุเกิดและความตัง้ อยูไ่ ม่ได้แห่งทุกข์แก่ทา่ นว่า ในอนาคตกาล
จักมีอย่างนี้ แม้ในข้อนัน้ ความสงสัย ความเคลือบแคลงจะพึงมี
แก่ท่าน อนึ่งเล่า เรานั่งอยู่ ณ ที่นี้แหละ จักแสดงเหตุเกิด
และความตัง้ อยูไ่ ม่ได้แห่งทุกข์แก่ทา่ น ซึง่ นัง่ อยูท่ นี่ เี้ หมือนกัน
ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
คามณิ ท่ า นจะสำ � คั ญ ความข้ อ นั้ น เป็ น อย่ า งไร
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ จะพึงเกิดขึ้นแก่ท่าน
เพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวลกัปปนิคม ที่ถูกฆ่า ถูกจองจำ�
ถูกทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีอยู่แก่ท่านหรือ.
มีอยู่ พระเจ้าข้า.
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คามณิ ก็ โ สกะปริ เ ทวะ ทุ ก ขะโทมนั ส อุ ป ายาสะ
จะไม่พงึ เกิดขึน้ แก่ทา่ น เพราะหมูม่ นุษย์ในอุรเุ วลกัปปนิคม
ที่ถูกฆ่า ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีอยู่
แก่ท่านหรือ.
มีอยู่ พระเจ้าข้า.

คามณิ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทีโ่ สกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะ จะพึงเกิดขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์
ชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวกถูกฆ่า ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้
เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน หรือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ทีโ่ สกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ จะไม่พึงเกิดขึ้นแก่
ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวก ถูกฆ่า
ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
จะพึงเกิดขึน้ แก่ขา้ พระองค์ เพราะหมูม่ นุษย์ชาวอุรเุ วลกัปปนิคมเหล่าใด
ที่ถกู ฆ่า ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้เสือ่ มเสีย หรือถูกติเตียน ก็เพราะข้าพระองค์
มีฉนั ทราคะ (ฉนฺทราโค) ในหมูม่ นุษย์ชาวอุรเุ วลกัปปนิคมเหล่านัน้ ส่วน
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ จะไม่พงึ เกิดขึน้ แก่ขา้ พระองค์ เพราะ
หมูม่ นุษย์ชาวอุรเุ วลกัปปนิคมเหล่าใด ถูกฆ่า ถูกจองจำ� ถูกทำ�ให้เสือ่ มเสีย
หรือถูกติเตียน ก็เพราะข้าพระองค์ไม่มฉี นั ทราคะในหมูม่ นุษย์ชาวอุรเุ วลกัปป
นิคมเหล่านั้น พระเจ้าข้า.
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คามณิ ด้วยธรรมนี้ อันท่านเห็นแล้ว รู้แจ้งแล้ว
บรรลุแล้ว หยัง่ ลงทัว่ ถึงแล้ว อันไม่ขนึ้ อยูก่ บั กาล ท่านจงนำ�ไป
ซึ่งนัยนี้สู่อดีตและอนาคตว่า
ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ทุกข์ทั้งหมดนั้น
มีฉนั ทะเป็นมูล (ฉนฺทมูลก) มีฉนั ทะเป็นเหตุ (ฉนฺทนิทาน) เพราะว่า
ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ (ฉนฺโท หิ มูล ทุกฺขสฺส)
ทุกข์ใดๆ อันจะเกิดขึน้ ในอนาคต ทุกข์ทงั้ หมดนัน้
มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ เพราะว่าฉันทะเป็น
มูลเหตุแห่งทุกข์ ดังนี้.
[ในสูตรอื่น ตรัสว่า ฉันทะเป็นมูลของอุปาทานขันธ์ ๕
(ปฺจปุ าทานกฺขนฺธา ฉนฺทมูลกาติ) -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.]
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11

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงซึ่ง อมตะ (ความไม่ตาย)
แก่พวกเธอทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย อมตะ เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไป
แห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด.
ภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล เราเรียกว่า อมตะ.
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ละสังโยชน์ได้ จะพ้นจาก
อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

12
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑/๒๑๖.

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประมาณในสมาธิ
เป็นผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
บุคคลนั้นเป็นสัตตักขัตตุปรมะ จะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดา
และมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้
สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๙ ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อทำ�กาละ
ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำ�เนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสยั
พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.
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ก้าวข้ามปุถชุ นภูมิ
เมือ่ ละสังโยชน์ขอ้ แรกได้

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

13
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ตา เป็นสิง่ ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน
เป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ หู... จมูก...
ลิ้น... กาย... ใจ เป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติ
มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไปใน
ธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น
สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (หนทางแห่งความถูกต้อง)
ก้าวลงสูส่ ปั ปุรสิ ภูมิ (ภูมแิ ห่งสัปบุรษุ ) ล่วงพ้นปุถชุ นภูมิ ไม่ใ่ ช่ฐานะ
ที่จะกระทำ�กรรม อันบุคคลทำ�แล้ว จะเกิดในนรก กำ�เนิด
เดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย (อภพฺโพ ต กมฺม กาตุ ย กมฺม กตฺวา นิรย
วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปิตฺติวิสย วา อุปปชฺเชยฺย) และไม่่ใช่ฐานะที่จะ
ทำ�กาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อการ
เพ่งโดยประมาณอันยิง่ แห่งปัญญาของบุคคลใด ด้วยอาการ
อย่างนี้ บุคคลนีเ้ ราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสูส่ มั มัตตนิยาม
ก้าวลงสูส่ ปั ปุรสิ ภูมิ ล่วงพ้นปุถชุ นภูมิ ไม่ใช่ฐานะทีจ่ ะกระทำ�กรรม
อันบุคคลทำ�แล้วจะเกิดในนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสยั
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และไม่ใช่ฐานะที่จะทำ�กาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้งซึ่ง
โสดาปัตติผล.
(พระสูตรที่ยกมานี้ ได้ตรัสถึงความไม่เที่ยงของธรรม ๖ อย่าง
คือ อายตนะภายในหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วนในสูตรถัดไป
ทรงแสดงอารมณ์นั้น ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรม ก็มี, แสดงด้วยวิญญาณหก ก็มี, ด้วยสัมผัสหก ก็มี,
ด้ ว ยเวทนาหก ก็ มี , ด้ ว ยสั ญ ญาหก ก็ มี , ด้ ว ยสั ญ เจตนาหก ก็ มี ,
ด้วยตัณหาหก ก็มี, ด้วยธาตุหก ก็มี, และด้วยขันธ์ห้า ก็มี ซึ่งได้แสดงไว้
ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน. -คณะผู้รวบรวม)

34
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เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

14

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๕-๒๒๖/๓๕๖-๓๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร
เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ
เมื่อเวทนามีอยู่ … เมื่อสัญญามีอยู่ … เมื่อสังขาร
มีอยู่ ... เมือ่ วิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมัน่
วิญญาณ จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

สิง่ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น สักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

36
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเที่ยง
หรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

สิง่ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น สักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือ.
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 ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
(ในสูตรอื่น ได้ตรัสถึงเหตุเกิดของอัตตานุทิฏฐิ ก็มีลักษณะ
อย่างเดียวกัน -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๖/๓๕๘.).
37

พุทธวจน - หมวดธรรม

ปฏิปทาอันให้ถงึ ความดับ
ไม่เหลือแห่งสักกายะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

15
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๑.

ภิกษุทงั้ หลาย ก็ปฏิปทาอันให้ถงึ ความเกิดขึน้ พร้อม
แห่งสักกายะ มีอยู่อย่างนี้ คือ
บุคคล ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งตาว่า นั่นของเรา (เอต มม)
นัน่ เป็นเรา (เอโสหมสฺม)ิ นัน่ เป็นตัวตนของเรา (เอโส เม อตฺตา).
ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งรูปทั้งหลาย … .
ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งจักษุวิญญาณ … .
ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งจักษุสัมผัส … .
ย่อมสำ�คัญเห็นซึง่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย …
ย่ อ มสำ � คั ญ เห็ น ซึ่ ง ตั ณ หา (ตณฺห) ว่ า นั่ น ของเรา
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.

(ในกรณีแห่งหมวดโสตะก็ดี – ฆานะก็ดี – ชิวหาก็ดี – กายะก็ดี
– มนะก็ดี ได้ตรัสไว้มนี ยั เดียวกันกับในกรณีแห่งหมวดจักษุนน้ั ทุกประการ
ต่างกันแต่เพียงชื่อซึ่งต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น)

ภิกษุทงั้ หลาย ก็ปฏิปทาอันให้ถงึ ความดับไม่เหลือ
แห่งสักกายะ มีอยู่อย่างนี้ คือ
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บุคคล ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งตาว่า นั่นไม่ใช่ของเรา
(เนตํ มม) นัน
่ ไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺม)ิ นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
(น เมโส อตฺตา)

ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งรูปทั้งหลาย … .
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งจักษุวิญญาณ … .
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งจักษุสัมผัส … .
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย …
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งตัณหาว่า นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
(ในกรณีแห่งหมวดโสตะ – ฆานะ ไปจนกระทัง่ หมวดมนะ ก็ได้
ตรัสไว้มนี ยั อย่างเดียวกันกับทีต่ รัสไว้ในกรณีแห่งหมวดจักษุนน้ั ทุกประการ
ต่างกันแต่เพียงชื่อซึ่งต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น)
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รอบรูซ้ ง่ึ สักกายะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

16

-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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ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธเป็นอย่างไร.
สักกายนิโรธ คือ ความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
ความสละทิง้ ความสละคืน ความหลุดพ้น ความไม่อาลัย
ซึ่งตัณหานั้น ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สักกายนิโรธ.

(โย ตสฺสา เยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค
มุตฺติ อนาลโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรธนฺโต)

ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาเป็น
อย่างไร.
สักกายนิโรธคามินปี ฏิปทา คือ อริยมรรคอันประกอบ
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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อานาปานสติสมาธิ
เป็นเหตุให้ละสัญโญชน์ได้

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

17
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๖.

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อการละสัญโญชน์ทั้งหลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย อานาปานสติสมาธิ อันเจริญแล้ว ทำ�ให้
มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพือ่ การละสัญโญชน์ทงั้ หลาย.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไปแล้วสูป่ า่ หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก
เมือ่ หายใจเข้ายาว ก็รชู้ ดั ว่าเราหายใจเข้ายาว เมือ่
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น …
(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑๗๑–๑๗๓
จนถึงบรรทัดทีว่ า่ เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความสลัดคืนอยูเ่ ป็นประจ�ำ ของหนังสือ
เล่มนี้ทุกประการ).
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เจริญอานาปานสติ ชัว่ กาลลัดนิว้ มือ
ชือ่ ว่าไม่เหินห่างจากฌาน

18

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๔/๒๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติ แม้ชั่ว
กาลเพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจาก
ฌาน ทำ�ตามคำ�สอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท
ไม่ฉนั บิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า ก็จะป่วยกล่าวไปไย
ถึงผู้กระทำ�ให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ

19

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๗/๒๓๓.

ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เมื่ อ ธรรมข้ อ หนึ่ ง อั น เจริ ญ แล้ ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ธรรมข้อ หนึ่งนี้แ ล อัน เจริญ แล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
ย่อมเป็นไปเพือ่ ทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพือ่ ทำ�
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

20

ละนันทิ

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๒๔๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ ห็ น ตาอั น ไม่ เ ที่ ย งนั่ น แลว่ า
ไม่เที่ยง ความเห็นของภิกษุนั้น ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ
(สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ)
เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย
(นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย)

เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิ จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ
(ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย)

เพราะความสิน้ ไปแห่งราคะ จึงมีความสิน้ ไปแห่งนันทิ
(นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ).

เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้วา่
จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี
(ในกรณีแห่งอายตนะภายในทีเ่ หลืออีก ๕ คือ หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรม
ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งตาทุกประการ).
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ผู้ละสังโยชน์ได้แล้วเรียกว่าอะไร
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ความเป็นอริยบุคคล กับการละ
สัญโญชน์ (บุคคล ๔ จำ�พวก)

21

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๔ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ ภิกษุทง้ั หลาย
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิยสัญโญชน์
ไม่ได้ ยังละสัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ม่ได้ ยังละ
สัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้ภพไม่ได้.
(2) บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้
แต่ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละ
สัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้ภพไม่ได้.
(3) บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้
ละสัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ด้ แต่ยงั ละสัญโญชน์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
(4) บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้
ละสัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ด้ ละสัญโญชน์อนั
เป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลจำ�พวกไหน ยังละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ไม่ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละ
สัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ม่ได้ (อุปปฺ ตฺตปิ ฏิลาภิกานิ
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สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละสัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้ภพ
ไม่ได้ (ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ สกทาคามี

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ไม่ได้
ยังละสัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ม่ได้ ยังละสัญโญชน์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุท้งั หลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ) แต่ยงั ละสัญโญชน์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสัญโญชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มี
กระแสเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล
ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ แต่ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัย
เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้
ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุท้งั หลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ ละสัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ด้ (อุปปฺ ตฺต-ิ
ั เป็นปัจจัย
ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ) แต่ยงั ละสัญโญชน์อน
เพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อันตราปรินิพพายี ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ ละสัญโญชน์อันเป็น
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ปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ด้ แต่ยงั ละสัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่
ให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ ละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้
ละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ (ภวปฏิลาภิกานิ
ิ้ อาสวะแล้ว ภิกษุทง้ั หลาย
สฺโชนานิ ปหีนานิ) คือ อรหันต์ผสู้ น
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ ละสัญโญชน์อันเป็น
ปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ด้ ละสัญโญชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้
ภพได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ความเป็นอริยบุคคล กับการละ

กามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จำ�พวก)

22

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ผู้ ป ระกอบแล้ ว ด้ ว ยกามโยคะ
(กามโยคยุตฺโต) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)
เป็นอาคามี กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูพ้ รากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสย ตุ โฺ ต) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ เป็นอนาคามี ไม่กลับมา
สู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูพ้ รากแล้วจากกามโยคะ พรากแล้ว
จากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว.
สัตว์ทง้ั หลาย ผูป้ ระกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะ
ย่อมไปสูส่ งั สารวัฏ ซึง่ มีปกติถงึ ความเกิดและความตาย.
ส่วนผูท้ ล่ี ะกามทัง้ หลายได้เด็ดขาด แต่ยงั ไม่ถงึ ความสิน้
ไปแห่งอาสวะ ยังประกอบด้วยภวโยคะ กล่าวว่า เป็นอนาคามี.
ส่วนผูท้ ตี่ ดั ความสงสัยได้แล้ว มีมานะและมีภพใหม่
สิ้นแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว ผู้นั้นแล
ถึงฝั่งแล้วในโลก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

อริยบุคคลละสัญโญชน์
ได้ไม่เท่ากัน (นัยที่ ๑)

23
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๒๓/๒๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๒
มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔
มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลาย
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์ ๓ สิ้นไป เป็นโสดาบัน มีอัน
ไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า นี้
สมณะ (สมโณ)1.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ
โทสะ โมหะเบาบาง เป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียว
เท่านั้นแล้วกระทำ�ที่สุดทุกข์ได้ นี้สมณะที่ ๒ (ทุติโย สมโณ).
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๓ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เป็น
โอปปาติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา นี้สมณะที่ ๓ (ตติโย สมโณ).
1. บาลีฉบับมอญ มีคำ�ว่า ปโม ซึง่ แปลว่า ทีห่ นึง่ -คณะผูร้ วบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ กระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นี้สมณะที่ ๔ (จตุตฺโถ สมโณ).
ภิกษุทงั้ หลาย สมณะ มีในธรรมวินยั นี้ สมณะที่ ๒
มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔
มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลาย
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.
(ยังมีทต่ี รัสคล้ายคลึงกันถึงสมณะทัง้ ๔ ได้แก่ จูฬสีหนาทสูตร
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๒๘/๑๕๔., มหาปรินพิ พานสูตร -บาลี มหา. ที.
๑๐/๑๗๕/๑๓๘. -คณะผู้รวบรวม)
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พระสูตรศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสังโยชน์
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สัญโญชน์ ๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

24

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๓/๓๖.

พระผู้ มี พ ระภาคเสร็ จ การบิ ณ ฑบาตในย่ า นตลาดแห่ ง
อังคุตตราปนิคม แล้วเสด็จเข้าไปประทับเพื่อทิวาวิหาร (พักกลางวัน)
ในไพรสณฑ์ใกล้นิคมนั้น ประทับนั่งอยู่ ณ โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง คหบดี
คนหนึ่งชื่อโปตลิยะผู้อาศัยอยู่ในนิคมนั้น ซึ่งได้จัดตัวเองไว้ในฐานะเป็น
ผู้สำ�เร็จกิจแห่งชีวิต พ้นจากข้อผูกพันของฆราวาส ยกทรัพย์สมบัติให้
ลูกหลานหมดแล้ว ดำ�รงชีวติ อย่างคนหลุดพ้น ตามทีเ่ ขาสมมติกนั นุง่ ห่มอย่าง
คนทีถ่ อื กันว่าหลุดพ้นแล้ว ถือร่ม สวมรองเท้า เดินเทีย่ วหาความพักผ่อน
ตามราวป่า ได้เข้าไปสู่ไพรสณฑ์ที่พระองค์กำ�ลังประทับอยู่ ทักทายให้
เกิดความคุน้ เคยกันแล้ว ยืนอยู่ ณ ทีข่ า้ งหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคได้ตรัสแก่
โปตลิยคหบดีผู้ยืนอยู่อย่างนั้นว่า

คหบดี อาสนะมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ เชิญนั่งเถิด.
เมื่ อ พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส อย่ า งนี้ แ ล้ ว โปตลิ ย คหบดี โ กรธ
น้อยใจว่า พระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำ�ว่า คหบดี แล้วได้นิ่งเสีย
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะโปตลิยคหบดีครั้งที่ ๒ ว่า

คหบดี อาสนะมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ เชิญนั่งเถิด.
เมื่ อ พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส อย่ า งนี้ แ ล้ ว โปตลิ ย คหบดี โ กรธ
น้อยใจว่า พระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำ�ว่า คหบดี แล้วได้นิ่งเสีย
เป็นครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะโปตลิยคหบดีเป็นครั้งที่ ๓ ว่า

คหบดี อาสนะมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ เชิญนั่งเถิด.
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เมื่ อ พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส อย่ า งนี้ แ ล้ ว โปตลิ ย คหบดี โ กรธ
น้อยใจว่า พระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำ�ว่า คหบดี แล้วได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคว่า
ท่านพระโคดม พระดำ�รัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าด้วย
คำ�ว่า คหบดีนั้น ไม่เหมาะ ไม่ควรเลย.

คหบดี ก็อาการของท่าน เพศของท่าน เครือ่ งหมาย
ของท่านเหล่านั้น เหมือนคหบดีทั้งนั้น.
จริงเช่นนั้น ท่านพระโคดม ก็แต่ว่าการงานทั้งปวง ข้าพเจ้า
ห้ามเสียแล้ว โวหารทั้งปวง ข้าพเจ้าตัดขาดแล้ว.

คหบดี ก็การงานทั้งปวง ท่านห้ามเสียแล้ว โวหาร
ทั้งปวง ท่านตัดขาดแล้ว อย่างไรเล่า.
ท่ า นพระโคดม ขอประทานโอกาส สิ่ ง ใดของข้ า พเจ้ า ที่ มี
เป็ น ทรั พ ย์ ก็ ดี เป็ น ข้ า วเปลื อ กก็ ดี เป็ น เงิ น ก็ ดี เป็ น ทองก็ ดี สิ่ ง นั้ น
ทั้งหมด ข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้สอน
มิได้ว่าเขาในสิ่งนั้นๆ ข้าพเจ้ามีอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างยิ่งอยู่
ท่านพระโคดมการงานทัง้ ปวง ข้าพเจ้าห้ามเสียแล้ว โวหารทัง้ ปวง ข้าพเจ้า
ตัดขาดแล้ว ด้วยประการอย่างนี้แล.

คหบดี ท่านกล่าวการตัดขาดโวหาร เป็นอย่างหนึง่
ส่วนการตัดขาดโวหารในอริยวินัย เป็นอีกอย่างหนึ่ง.
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ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ก็การตัดขาดโวหารในอริยวินยั เป็นอย่างไรเล่า
สาธุพระองค์ผู้เจริญ การตัดขาดโวหารในอริยวินัย มีอยู่ด้วยประการใด
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า ด้วยประการนั้นเถิด.

คหบดี ถ้าอย่างนัน้ ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
คหบดี ธรรม ๘ ประการนีย้ อ่ มเป็นไปเพือ่ ตัดขาด
โวหารในอริยวินัย ๘ ประการอะไรบ้าง คือ

(อฏฺ โข อิเม คหปติ ธมฺมา อริยสฺส วินเย โวหารสมุจเฺ ฉทาย
สวตฺตนฺติ กตเม อฏฺ)

(1) อาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ เพื่อละการฆ่าสัตว์

(อปาณาติปาต นิสฺสาย ปาณาติปาโต ปหาตพฺโพ)

(2) อาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้ เพื่อละการ
ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้
(ทินฺนาทาน นิสฺสาย อทินฺนาทาน ปหาตพฺพ)

(3) อาศัยวาจาสัตย์ เพื่อละการพูดเท็จ
(สจฺจ วาจ นิสฺสาย มุสาวาโท ปหาตพฺโพ)

(4) อาศัยวาจาไม่ยุยง เพื่อละวาจายุยง

(อปิสุณ วาจ นิสฺสาย ปิสุณา วาจา ปหาตพฺพา)

(5) อาศัยความไม่โลภเพราะความกำ�หนัด เพือ่ ละ
ความโลภเพราะความกำ�หนัด
(อคิทฺธิโลภ นิสฺสาย คิทฺธิโลโภ ปหาตพฺโพ)
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(6) อาศัยความไม่โกรธเพราะถูกนินทา เพื่อละ
ความโกรธเพราะถูกนินทา
(อนินฺทาโทส นิสฺสาย นินฺทาโทโส ปหาตพฺโพ)

(7) อาศั ย ความไม่ คั บ แค้ น เพราะความโกรธ
เพื่อละความคับแค้นเพราะความโกรธ
(อโกธุปายาส นิสสฺ าย โกธุปายาโส ปหาตพฺโพ)

(8) อาศัยการไม่ดหู มิน่ ท่าน เพือ่ ละการดูหมิน่ ท่าน
(อนติมาน นิสฺสาย อติมาโน ปหาตพฺโพ)

คหบดี ธรรม ๘ ประการนี้แล เรากล่าวโดยย่อ
ยังไม่ได้จำ�แนกโดยพิสดาร ย่อมเป็นไปเพื่อตัดขาดโวหาร
ในอริยวินยั .
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ธรรม ๘ ประการนี้ พระผู้มีพระภาค
ตรัสโดยย่อ ไม่ได้ทรงจำ�แนกโดยพิสดาร ย่อมเป็นไปเพือ่ ตัดขาดโวหารใน
อริยวินยั สาธุพระองค์ผเู้ จริญ ขอพระผูม้ พี ระภาคโปรดอาศัยความกรุณา
จำ�แนกธรรม ๘ ประการนี้ โดยพิสดารแก่ข้าพเจ้าเถิด.

คหบดี ถ้าอย่างนัน้ ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
คหบดี คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยการไม่ฆา่ สัตว์
เพื่อละการฆ่าสัตว์ เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร คหบดี
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็น
ผู้ฆ่าสัตว์ เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบัติ
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เพือ่ ละ เพือ่ ตัดสัญโญชน์เหล่านัน้ อนึง่ ถ้าเราเป็นผูฆ้ า่ สัตว์
แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้ เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย
วิญญูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ เพราะการฆ่าสัตว์เป็น
ปัจจัย เมือ่ ตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้ เพราะการฆ่าสัตว์เป็น
ปัจจัย การฆ่าสัตว์นี้นั่นแหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์
อนึ่ง อาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด
พึงเกิดขึน้ เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย เมือ่ บุคคลงดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์แล้ว อาสวะทีเ่ ป็นเหตุคบั แค้นและกระวนกระวาย
เหล่านัน้ ย่อมไม่มี คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยการไม่ฆา่ สัตว์
เพื่อละการฆ่าสัตว์ เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยการถือเอาแต่ของที่
เขาให้ เพือ่ ละการถือเอาของทีเ่ ขาไม่ได้ให้ เรากล่าวแล้วเพราะ
อาศัยอะไร คหบดี อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ เพราะเหตุ
แห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบตั เิ พือ่ ละ เพือ่ ตัดสัญโญชน์
เหล่านั้น อนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ แม้
ตนเองก็ยงั ติเตียนตนได้ เพราะการถือเอาของทีเ่ ขาไม่ได้ให้
เป็ น ปั จ จั ย วิ ญ ญู ช นพิ จ ารณาแล้ ว พึ ง ติ เ ตี ย นได้ เพราะ
การถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เป็นปัจจัย เมื่อตายไป ทุคติ
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เป็นอันหวังได้ เพราะการถือเอาของทีเ่ ขาไม่ได้ให้เป็นปัจจัย
การถือเอาของทีเ่ ขาไม่ได้ให้นนี้ นั่ แหละ เป็นสัญโญชน์ เป็น
นิวรณ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวาย
เหล่าใด พึงเกิดขึ้นเพราะการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เป็น
ปัจจัย เมือ่ บุคคลงดเว้นจากการถือเอาของทีเ่ ขาไม่ได้ให้แล้ว
อาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้น ย่อม
ไม่มี คำ�ที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่า อาศัยการถือเอาแต่ของที่
เขาให้ เพื่อละการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ เรากล่าวแล้ว
เพราะอาศัยข้อนี้.
คำ�ที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่า อาศัยวาจาสัตย์ เพื่อละ
การพูดเท็จ เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร คหบดี อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้พูดเท็จ
เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบตั เิ พือ่ ละ เพือ่ ตัด
สัญโญชน์เหล่านัน้ อนึง่ ถ้าเราเป็นผูพ้ ดู เท็จ แม้ตนเองก็ยงั
ติเตียนตนได้ เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย วิญญูชนพิจารณา
แล้วพึงติเตียนได้ เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย เมื่อตายไป
ทุคติเป็นอันหวังได้ เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย การพูดเท็จ
นี้นั่นแหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็น
เหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดขึ้นเพราะ
59

พุทธวจน - หมวดธรรม

การพูดเท็จเป็นปัจจัย เมือ่ บุคคลงดเว้นจากการพูดเท็จแล้ว
อาสวะทีเ่ ป็นเหตุคบั แค้นและกระวนกระวายเหล่านัน้ ย่อมไม่มี
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยวาจาสัตย์ เพือ่ ละการพูดเท็จ
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยวาจาไม่ยุยง เพื่อละ
วาจายุยง เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร คหบดี อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้กล่าว
วาจายุยง เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบตั เิ พือ่ ละ
เพือ่ ตัดสัญโญชน์เหล่านัน้ อนึง่ ถ้าเราเป็นผูก้ ล่าววาจายุยง
แม้ ต นเองก็ ยั ง ติ เ ตี ย นตนได้ เพราะวาจายุ ย งเป็ น ปั จ จั ย
วิญญูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ เพราะวาจายุยงเป็นปัจจัย
เมื่อตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้ เพราะวาจายุยงเป็นปัจจัย
วาจายุยงนีน้ นั่ แหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์ อนึง่ อาสวะ
ที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดขึ้น
เพราะวาจายุยงเป็นปัจจัย เมือ่ บุคคลงดเว้นจากวาจายุยงแล้ว
อาสวะทีเ่ ป็นเหตุคบั แค้นและกระวนกระวายเหล่านัน้ ย่อมไม่มี
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยวาจาไม่ยยุ ง เพือ่ ละวาจายุยง
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยความไม่โลภเพราะ
ความกำ�หนัด เพือ่ ละความโลภเพราะความกำ�หนัด เรากล่าวแล้ว
เพราะอาศั ย อะไร คหบดี อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ดั ง นี้ ว่ า เราเป็ น ผู้ มี ค วามโลภเพราะ
ความกำ�หนัด เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบตั ิ
เพื่อละ เพื่อตัดสัญโญชน์เหล่านั้น อนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้มี
ความโลภเพราะความกำ�หนัด แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้
จากความโลภเพราะความกำ�หนัดเป็นปัจจัย วิญญูชน
พิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ จากความโลภเพราะความกำ�หนัด
เป็นปัจจัย เมื่อตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้ จากความโลภ
เพราะความกำ�หนัดเป็นปัจจัย ความโลภเพราะความกำ�หนัด
นี้นั่นแหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็น
เหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดขึ้นจาก
ความโลภเพราะความกำ�หนัดเป็นปัจจัย เมือ่ บุคคลไม่โลภ
เพราะความกำ � หนั ด อาสวะที่ เ ป็ น เหตุ คั บ แค้ น และ
กระวนกระวายเหล่านัน้ ย่อมไม่มี คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่
อาศัยความไม่โลภเพราะความกำ�หนัด เพือ่ ละความโลภเพราะ
ความกำ�หนัด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยความไม่โกรธเพราะ
ถูกนินทา เพือ่ ละความโกรธเพราะถูกนินทา เรากล่าวแล้ว
เพราะอาศัยอะไร คหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อม
พิจารณาเห็นดังนีว้ า่ เราเป็นผูม้ คี วามโกรธเพราะถูกนินทา
เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบตั เิ พือ่ ละ เพือ่ ตัด
สัญโญชน์เหล่านัน้ อนึง่ ถ้าเราเป็นผูม้ คี วามโกรธเพราะถูก
นินทา แม้ตนเองก็ยงั ติเตียนตนได้ จากความโกรธเพราะถูก
นินทาเป็นปัจจัย วิญญูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ จาก
ความโกรธเพราะถูกนินทาเป็นปัจจัย เมื่อตายไป ทุคติ
เป็นอันหวังได้ จากความโกรธเพราะถูกนินทาเป็นปัจจัย
ความโกรธเพราะถูกนินทานีน้ นั่ แหละ เป็นสัญโญชน์ เป็น
นิวรณ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวาย
เหล่าใด พึงเกิดขึน้ จากความโกรธเพราะถูกนินทาเป็นปัจจัย
เมือ่ บุคคลไม่โกรธเพราะถูกนินทา อาสวะทีเ่ ป็นเหตุคบั แค้น
และกระวนกระวายเหล่านั้น ย่อมไม่มี คำ�ที่เรากล่าวแล้ว
ดังนีว้ า่ อาศัยความไม่โกรธเพราะถูกนินทา เพือ่ ละความโกรธ
เพราะถูกนินทา เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ อาศัยความไม่คบั แค้นเพราะ
ความโกรธ เพื่อละความคับแค้นเพราะความโกรธ เรา
กล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร คหบดี อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้มีความคับแค้นเพราะ
ความโกรธ เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบัติ
เพื่อละ เพื่อตัดสัญโญชน์เหล่านั้น อนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้มี
ความคับแค้นเพราะความโกรธ แม้ตนเองก็ยงั ติเตียนตนได้
จากความคับแค้นเพราะความโกรธเป็นปัจจัย วิญญูชน
พิ จ ารณาแล้ ว พึ ง ติ เ ตี ย นได้ จากความคั บ แค้ น เพราะ
ความโกรธเป็นปัจจัย เมือ่ ตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้ จาก
ความคับแค้นเพราะความโกรธเป็นปัจจัย ความคับแค้น
เพราะความโกรธนี้นั่นแหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์
อนึ่ง อาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด
พึงเกิดขึ้นจากความคับแค้นเพราะความโกรธเป็นปัจจัย
เมือ่ บุคคลไม่คบั แค้นเพราะความโกรธ อาสวะทีเ่ ป็นเหตุคบั แค้น
และกระวนกระวายเหล่านัน้ ย่อมไม่มี คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่
อาศัยความไม่คบั แค้นเพราะความโกรธ เพือ่ ละความคับแค้น
เพราะความโกรธ เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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คำ�ที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่า อาศัยการไม่ดูหมิ่นท่าน
เพือ่ ละการดูหมิน่ ท่าน เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร คหบดี
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็น
ผูด้ หู มิน่ ท่าน เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบตั ิ
เพื่ อ ละ เพื่ อ ตั ด สั ญ โญชน์ เ หล่ า นั้ น อนึ่ ง ถ้ า เราเป็ น
ผูด้ หู มิน่ ท่าน แม้ตนเองก็ยงั ติเตียนตนได้ เพราะการดูหมิน่ ท่าน
เป็นปัจจั ย วิ ญ ญู ช นพิจารณาแล้วพึงติเ ตียนได้ เพราะ
การดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัย เมื่อตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้
เพราะการดูหมิน่ ท่านเป็นปัจจัย การดูหมิน่ ท่านนีน้ น่ั แหละ
เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็นเหตุคับแค้น
และกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดขึน้ เพราะการดูหมิน่ ท่าน
เป็นปัจจัย เมือ่ บุคคลไม่ดหู มิน่ ท่าน อาสวะทีเ่ ป็นเหตุคบั แค้น
และกระวนกระวายเหล่านั้น ย่อมไม่มี คำ�ที่เรากล่าวแล้ว
ดังนี้ว่า อาศัยการไม่ดูหมิ่นท่าน เพื่อละการดูหมิ่นท่าน
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
คหบดี เหล่านี้แล ธรรม ๘ ประการที่เรากล่าวโดย
ย่อ ไม่ได้จ�ำ แนกโดยพิสดาร ย่อมเป็นไปเพือ่ ละ เพือ่ ตัดขาด
โวหารในอริยวินัย คหบดี แต่เพียงเท่านี้จะได้ชื่อว่าเป็น
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การตัดขาดโวหารทัง้ หมดทัง้ สิน้ โดยประการทัง้ ปวงในอริยวินยั
ก็หามิได้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดแสดงซึ่ง
ธรรมอันเป็นการตัดขาดซึง่ โวหารนัน้ ๆ ทัง้ หมดทัง้ สิน้ โดยประการทัง้ ปวง
ในอริยวินัยแก่ข้าพระองค์เถิด.

คหบดี ถ้าอย่างนัน้ ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
(ต่อจากนี้ พระผูม้ พี ระภาคได้ตรัสถึงกามและโทษของกาม ซึง่
เปรียบด้วยท่อนกระดูกไม่สามารถสนองความหิวของสุนขั หิว ชิน้ เนือ้
ในปากนกมีนกอื่นแย่ง จุดคบเพลิงถือทวนลม หลุมถ่านเพลิงอัน
น่ากลัว ของในฝันซึ่งตื่นแล้วก็หายไป ของยืมซึ่งต้องคืนเจ้าของ
และเปรียบด้วยผลไม้ที่สุกแล้ว ย่อมฆ่าต้นของมันเอง อันอริยสาวก
ใคร่ครวญเห็นโทษ ทุกข์ อุปายาสะ อันยิ่งด้วยปัญญาอันชอบตามที่
เป็นจริง แล้วละอุเบกขามีอารมณ์ต่างๆ เสียได้ แล้วเจริญอุเบกขามี
อารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับอุปาทานในโลกามิสโดยไม่มีส่วนเหลือ
อริยสาวกนัน้ อาศัยสติอนั บริสทุ ธิเ์ พราะอุเบกขามีอารมณ์เดียวอันไม่มี
อืน่ ยิง่ กว่านีแ้ ล้ว ระลึกได้ซงึ่ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณมีอย่างเป็นอเนก
และมีจกั ษุทพิ ย์เห็นสัตว์จตุ อิ บุ ตั ไิ ปตามกรรมของตน และในทีส่ ดุ ได้
กระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติอนั ไม่มอี าสวะในทิฏฐธรรม
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วแลอยู่ และตรัสต่อไปว่า)
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คหบดี ด้วยเหตุเพียงเท่านีแ้ ล ชือ่ ว่าเป็นการตัดขาด
โวหารในอริยวินัยได้ทั้งหมดทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวง.
คหบดี ท่านจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ท่านได้
เห็นการตัดขาดซึ่งโวหารเหล่านี้ ว่ามีอยู่ในท่านบ้างไหม.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะมีอะไรกันเล่าสำ�หรับข้าพระองค์
ข้าพระองค์ยังห่างไกลจากการตัดขาดโวหารอย่างนี้ในอริยวินัยนั้น.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในกาลก่อน ข้าพระองค์ได้สำ�คัญพวก
ปริพาชกเดียรถีย์เหล่าอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รู้ท่ัวถึง ว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึง ได้คบพวก
ปริพาชกเดียรถียเ์ หล่าอืน่ ผูไ้ ม่รทู้ วั่ ถึง ในฐานะเป็นการคบผูร้ ทู้ วั่ ถึง ได้ตงั้
ผูไ้ ม่รทู้ วั่ ถึงไว้ในฐานะแห่งผูร้ ทู้ วั่ ถึง ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ได้
สำ�คัญภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง ว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึง ได้คบภิกษุผู้รู้ทั่วถึง ใน
ฐานะเป็นการคบผู้ไม่รู้ทั่วถึง ได้ตั้งผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งผู้ไม่รู้ทั่วถึง.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ ข้าพระองค์รู้จักพวกปริพาชก
เดียรถีย์เหล่าอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รู้ทั่วถึง ว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึง จักคบผู้ไม่รู้ทั่วถึง
ในฐานะเป็นการคบผู้ไม่รู้ทั่วถึง จักตั้งผู้รู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งผู้ไม่รู้
ทัว่ ถึง ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์จกั รูจ้ กั ภิกษุทงั้ หลายผูร้ ทู้ ว่ั ถึง
ว่าเป็นผูร้ ทู้ วั่ ถึง จักคบผูร้ ทู้ วั่ ถึงในฐานะเป็นการคบผูร้ ทู้ วั่ ถึง จักตัง้ ผูร้ ทู้ วั่ ถึง
ไว้ในฐานะแห่งผู้รู้ทั่วถึง.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ทรงยังความรัก
สมณะของข้าพระองค์ให้เกิดขึน้ ในหมูส่ มณะ ยังความเลือ่ มใสสมณะของ
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ข้าพระองค์ให้เกิดขึ้นในหมู่สมณะ ยังความเคารพสมณะของข้าพระองค์
ให้เกิดขึ้นในหมู่สมณะแล้ว.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก ภาษิต
ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก (อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต : บาลี
คำ�เดียวกันนี้ แต่ไทยมีหลายสำ�นวน เช่น ไพเราะนัก พระเจ้าข้า ไพเราะนัก
พระเจ้าข้า).
เปรียบเหมือนการหงายของทีค่ ว่ำ� เปิดของทีป่ ดิ บอกทางแก่คน
หลงทาง หรือส่องประทีปไว้ในที่มืด ด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจะได้เห็นรูป
ดังนี้ พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และ
พระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค โปรดทรงจำ�ข้าพเจ้าว่า
เป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

26

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗/๘.

ภิกษุทง้ั หลาย สัญโญชน์ ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการ
อะไรบ้าง คือ
(1) อนุนยสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความยินดี)
(2) ปฏิฆสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความยินร้าย)
(3) ทิฏฐิสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความเห็น)
(4) วิจิกิจฉาสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความลังเลสงสัย)
(5) มานสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความถือตัว)
(6) ภวราคสัญโญชน์ (สัญโญชน์คอื ความกำ�หนัดในภพ)
(7) อวิชชาสัญโญชน์ (สัญโญชน์คืออวิชชา)
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สัญโญชน์ ๗ ประการ.
(ในสังคีตสิ ตู ร -บาลี ปา. ที. ๑๑/๒๖๖/๓๓๘. ได้กล่าวถึง
สัญโญชน์ ๗ ด้วยนัยทีต่ า่ งออกไป คือ กามสัญโญชน์ ปฏิฆสัญโญชน์
ทิฏฐิสญ
ั โญชน์ วิจิกิจฉาสัญโญชน์ มานสัญโญชน์ ภวราคสัญโญชน์
อวิชชาสัญโญชน์ -คณะผู้รวบรวม)
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สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

27

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘/๑๐.

ภิกษุทง้ั หลาย สัญโญชน์ ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการ
อะไรบ้าง คือ
(1) อนุนยสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความยินดี)
(2) ปฏิฆสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความยินร้าย)
(3) ทิฏฐิสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความเห็น)
(4) วิจิกิจฉาสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความลังเลสงสัย)
(5) มานสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความถือตัว)
(6) อิสสาสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความริษยา)1
(7) มัจฉริยสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความตระหนี่ี)
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สัญโญชน์ ๗ ประการ.

1. สามารถศึกษาความหมายเพิ่มเติมโดยดูท่ีคำ�ว่า ความริษยาอันชั่วช้า ได้ท่ี
พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่ม ๒๔ หน้า ๓๗ ข้อ ๒๓ -คณะผูร้ วบรวม.
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ตัณหาสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

28

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.

ภิกษุทง้ั หลาย เราไม่มองเห็นสังโยชน์อน่ื แม้อย่างหนึง่
ซึง่ เมือ่ สัตว์ทง้ั หลาย (สตฺตา) ถูกสังโยชน์ผกู มัดแล้ว ย่อมแล่นไป
ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน เหมือนอย่างสังโยชน์
คือ ตัณหานี้เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะว่าสัตว์ทงั้ หลายทีถ่ กู สังโยชน์
คือ ตัณหาผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเทีย่ วไป ตลอดกาล
ยืดยาวนาน (ตณฺหาสโยชเนน หิ ภิกฺขเว สยุตฺตา สตฺตา ทีฆรตฺต
สนฺธาวนฺติ สสรนฺตีติ).

บุรษุ ผูม้ ตี ณ
ั หาเป็นเพือ่ นสอง ท่องเทีย่ วไปตลอดกาล
ยืดยาวนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏอันมีความเป็นอย่างนี้
และความเป็นอย่างอื่นไปได้.
ภิ ก ษุ รู้ ซึ่ ง ตั ณ หา อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด แห่ ง ทุ ก ข์ นี้
โดยความเป็นโทษแล้ว พึงเป็นผูไ้ ม่มตี ณ
ั หา ไม่มคี วามถือมัน่
มีสติอยู่.
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กามสัญโญชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

29

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๖/๓๗.

ภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้
เพราะสลัดทิฏฐิอนั คล้อยตามขันธ์สว่ นอดีต และสลัดทิฏฐิอนั
คล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเสียได้ กามสัญโญชน์ทั้งปวงจึง
ตั้งอยู่ไม่ได้ (ปุพฺพนฺตานุทิฏฺีนฺจ ปฏินสิ ฺสคฺคา อปรนฺตานุทิฏฺ ีนฺจ
ปฏินิสฺสคฺคา สพฺพโส กามสฺโชนาน อนธิฏฺานา) ย่อมเข้าถึงปีติ
อันเกิดจากวิเวกอยู่ ด้วยสำ�คัญว่า นั่นสงบ นั่นประณีต คือ
การเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่ ปีติอันเกิดจากวิเวกนั้น
ของเธอย่อมดับไปได้ เพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับ ย่อม
เกิดโทมนัส เพราะโทมนัสดับ ย่อมเกิดปีตอิ นั เกิดจากวิเวก
เปรียบเหมือนร่มเงาละทีแ่ ห่งใด แดดย่อมแผ่ไปยังทีแ่ ห่งนัน้
แดดละทีแ่ ห่งใด ร่มเงาก็ยอ่ มแผ่ไปยังทีแ่ ห่งนัน้ ฉันใดก็ฉนั นัน้
เหมือนกัน เพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับ ย่อมเกิดโทมนัส
เพราะโทมนัสดับ ย่อมเกิดปีติอันเกิดจากวิเวก.
ภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตย่อมทราบเรือ่ งนีด้ ี สมณะหรือ
พราหมณ์นี้แล เพราะสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีต
และสลัดทิฏฐิอนั คล้อยตามขันธ์สว่ นอนาคตเสียได้ กามสัญโญชน์
ทั้งปวงจึงตั้งอยู่ไม่ได้ ย่อมเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่
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ด้วยสำ�คัญว่า นั่นสงบ นั่นประณีต คือ การเข้าถึงปีติอันเกิด
จากวิเวกอยู่ ปีติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปได้
เพราะปีตอิ นั เกิดจากวิเวกดับ ย่อมเกิดโทมนัส เพราะโทมนัส
ดับ ย่อมเกิดปีติอันเกิดจากวิเวก เรื่องปีติอันเกิดจากวิเวก
ดังนีน้ นั้ อันปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของหยาบ และความดับของ
สิง่ ทีป่ จั จัยปรุงแต่งมีอยู่ ตถาคตทราบว่าสิง่ นีย้ งั มีอยู่ จึงเห็น
อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้น เป็นไป
เพื่อล่วงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้.
ภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้
เพราะสลัดทิฏฐิอนั คล้อยตามขันธ์สว่ นอดีต และสลัดทิฏฐิอนั
คล้อยตามขันธ์สว่ นอนาคตเสียได้ กามสัญโญชน์ทงั้ ปวงจึงตัง้
อยู่ไม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกได้ ย่อมเข้า
ถึงสุขปราศจากอามิสอยู่ (นิรามิส สุข) ด้วยสำ�คัญว่า นั่นสงบ
นัน่ ประณีต คือ การเข้าถึงนิรามิสสุข1อยู่ สุขปราศจากอามิส
นั้นของเธอย่อมดับไปได้ เพราะสุขปราศจากอามิสดับ ย่อม
เกิดปีติอันเกิดจากวิเวก เพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับ ย่อม
เกิดสุขปราศจากอามิส เปรียบเหมือนร่มเงาละทีแ่ ห่งใด แดด
ย่อมแผ่ไปยังที่แห่งนั้น แดดละที่แห่งใด ร่มเงาก็ย่อมแผ่ไป
1. นิรามิสสุข = สุขปราศจากอามิส -คณะผูร้ วบรวม
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ยังที่แห่งนั้น ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะสุขปราศจาก
อามิสดับ ย่อมเกิดปีตอิ นั เกิดจากวิเวก เพราะปีตอิ นั เกิดจาก
วิเวกดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส.
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อมทราบเรื่องนี้ดี สมณะ
หรือพราหมณ์นี้แล เพราะสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วน
อดีต และสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเสียได้
กามสัญโญชน์ทั้งปวงจึงตั้งอยู่ไม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีติ
อันเกิดจากวิเวกได้ ย่อมเข้าถึงสุขปราศจากอามิสอยู่ ด้วย
สำ�คัญว่า นัน่ สงบ นัน่ ประณีต คือ การเข้าถึงนิรามิสสุขอยู่ สุข
ปราศจากอามิสนัน้ ของเธอย่อมดับไปได้ เพราะสุขปราศจาก
อามิสดับ ย่อมเกิดปีตอิ นั เกิดจากวิเวก เพราะปีตอิ นั เกิดจาก
วิเวกดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส เรือ่ งสุขปราศจากอามิส
ดังนีน้ นั้ อันปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของหยาบ และความดับของ
สิง่ ทีป่ จั จัยปรุงแต่งมีอยู่ ตถาคตทราบว่าสิง่ นีย้ งั มีอยู่ จึงเห็น
อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้น เป็นไป
เพื่อล่วงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้.
ภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้
เพราะสลัดทิฏฐิอนั คล้อยตามขันธ์สว่ นอดีต และสลัดทิฏฐิอนั
คล้อยตามขันธ์สว่ นอนาคตเสียได้ กามสัญโญชน์ทงั้ ปวงจึงตัง้
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อยู่ไม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวก ก้าวล่วงสุข
ปราศจากอามิสได้ ย่อมเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ ด้วยสำ�คัญว่า
นั่นสงบ นั่นประณีต คือ การเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่
อทุกขมสุขเวทนานัน้ ของเธอย่อมดับไปได้ เพราะอทุกขมสุขเวทนาดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส เพราะสุขปราศจาก
อามิสดับ ย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนา เปรียบเหมือนร่มเงา
ละที่แห่งใด แดดย่อมแผ่ไปยังที่แห่งนั้น แดดละที่แห่งใด
ร่มเงาก็ย่อมแผ่ไปยังที่แห่งนั้น ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะอทุกขมสุขเวทนาดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส
เพราะสุขปราศจากอามิสดับ ย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนา.
ภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตย่อมทราบเรือ่ งนีด้ ี สมณะหรือ
พราหมณ์นี้แล เพราะสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีต
และสลัดทิฏฐิอนั คล้อยตามขันธ์สว่ นอนาคตเสียได้ กามสัญโญชน์
ทัง้ ปวงจึงตัง้ อยูไ่ ม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีตอิ นั เกิดจากวิเวก
ก้าวล่วงสุขปราศจากอามิสได้ ย่อมเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่
ด้วยสำ�คัญว่า นัน่ สงบ นัน่ ประณีต คือ การเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ อทุกขมสุขเวทนานัน้ ของเธอย่อมดับไปได้ เพราะ
อทุกขมสุขเวทนาดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส เพราะสุข
ปราศจากอามิสดับ ย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนา เรือ่ งอทุกขมสุข74
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เวทนาดังนี้นั้น อันปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของหยาบ และความ
ดับของสิง่ ทีป่ จั จัยปรุงแต่งมีอยู่ ตถาคตทราบว่าสิง่ นีย้ งั มีอยู่
จึงเห็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้น
เป็นไปเพื่อล่วงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้.
ภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้
เพราะสลัดทิฏฐิอนั คล้อยตามขันธ์สว่ นอดีต และสลัดทิฏฐิอนั
คล้อยตามขันธ์สว่ นอนาคตเสียได้ กามสัญโญชน์ทงั้ ปวงจึงตัง้
อยู่ไม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวก ก้าวล่วงสุข
ปราศจากอามิส ก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้ ย่อมเล็งเห็น
ตัวเองว่า เป็นผู้สงบแล้ว เป็นผู้ดับแล้ว เป็นผู้ไม่มีอุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อมทราบเรื่องนี้ดี สมณะ
หรือพราหมณ์นี้แล เพราะสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วน
อดีต และสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเสียได้
กามสัญโญชน์ทงั้ ปวงจึงตัง้ อยูไ่ ม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีตอิ นั
เกิดจากวิเวก ก้าวล่วงสุขปราศจากอามิส ก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้ ย่อมเล็งเห็นตัวเองว่า เป็นผู้สงบแล้ว เป็นผู้ดับ
แล้ว เป็นผู้ไม่มีอุปาทาน ท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่
ให้ส�ำ เร็จนิพพานอย่างเดียวโดยแท้ ก็สมณะหรือพราหมณ์นี้
เมือ่ ถือมัน่ ทิฏฐิอนั คล้อยตามขันธ์สว่ นอดีต ก็ชอื่ ว่ายังถือมัน่ อยู่
หรือเมือ่ ถือมัน่ ทิฏฐิอนั คล้อยตามขันธ์สว่ นอนาคต ก็ชอื่ ว่ายัง
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ถือมัน่ อยู่ หรือเมือ่ ถือมัน่ กามสัญโญชน์ ก็ชอื่ ว่ายังถือมัน่ อยู่
หรือเมือ่ ถือมัน่ ปีตอิ นั เกิดจากวิเวก ก็ชอื่ ว่ายังถือมัน่ อยู่ หรือ
เมือ่ ถือมัน่ สุขปราศจากอามิส ก็ชอ่ื ว่ายังถือมัน่ อยู่ หรือเมือ่
ถือมัน่ อทุกขมสุขเวทนา ก็ชอื่ ว่ายังถือมัน่ อยู่ และแม้ขอ้ ทีท่ า่ น
ผูน้ เี้ ล็งเห็นตัวเองว่า เป็นผูส้ งบแล้ว เป็นผูด้ บั แล้ว เป็นผูไ้ ม่มี
อุปาทานนั้น บัณฑิตก็เรียกว่าอุปาทานของสมณพราหมณ์นี้
เรือ่ งอุปาทานดังนีน้ นั้ อันปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของหยาบ และ
ความดับของสิง่ ทีป่ จั จัยปรุงแต่งมีอยู่ ตถาคตทราบว่าสิง่ นีย้ งั
มีอยู่ จึงเห็นอุบายเครือ่ งออกไปพ้นจากสิง่ ทีป่ จั จัยปรุงแต่งนัน้
เป็นไปเพื่อล่วงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็บทอันประเสริฐ สงบ ไม่มบี ทอืน่ ยิง่ กว่า
(อนุตตฺ ร สนฺต วร ปท) ทีต
่ ถาคตตรัสรูด้ ว้ ยปัญญาอันยิง่ เอง คือ
ความรูเ้ หตุเกิด (สมุทย) ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ (อตฺถงฺคม) รสอร่อย
(อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบายเครือ่ งออกไปพ้น (นิสสฺ รณ)
แห่งผัสสายตนะทัง้ ๖ ตามความเป็นจริง แล้วหลุดพ้นได้ดว้ ย
ไม่ถือมั่น (อนุปาทาวิโมกฺโข) ภิกษุทั้งหลาย บทอันประเสริฐ
สงบ ไม่มบี ทอืน่ ยิง่ กว่านีน้ นั้ คือ ความรูเ้ หตุเกิด ความตัง้ อยู่
ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้น แห่ง
ผัสสายตนะทั้ง ๖ ตามความเป็นจริง แล้วหลุดพ้นได้ด้วย
ไม่ถือมั่น.
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30

ความติดใจ ก็เป็นสัญโญชน์

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เหตุ ๓ อย่างเหล่านี้ ทำ�ให้เกิดกรรม
(ตีณมี านิ ภิกขฺ เว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย) ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ
(1) ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต (อตีเต
ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ)

(2) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ความพอใจย่ อ มเกิ ด เพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต (อนาคเต
ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ)

(3) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ความพอใจย่ อ มเกิ ด เพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งฉันทราคะในปัจจุบนั (ปจฺจปุ ปฺ นฺเน
ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ)

ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่
ย่อมเกิดความพอใจ (ฉนฺทชาโต) ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว
ก็ชอื่ ว่าถูกธรรมเหล่านัน้ ผูกไว้แล้ว ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าว
ความติดใจ (เจตโส สาราโค) นั้นว่าเป็นสัญโญชน์ ภิกษุ
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ทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่
ย่อมเกิดความพอใจ ผูท้ เี่ กิดความพอใจแล้ว ก็ชอื่ ว่าถูกธรรม
เหล่านัน้ ผูกไว้แล้ว ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวความติดใจนัน้ ว่า
เป็นสัญโญชน์ ภิกษุทง้ั หลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งฉันทราคะในอนาคต เป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่
ย่อมเกิดความพอใจ ผูท้ เี่ กิดความพอใจแล้ว ก็ชอื่ ว่าถูกธรรม
เหล่านัน้ ผูกไว้แล้ว ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวความติดใจนัน้ ว่า
เป็นสัญโญชน์ ภิกษุทง้ั หลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งฉันทราคะในปัจจุบนั เป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหตุ ๓ อย่ า งเหล่ า นี้ แ ล ทำ � ให้
เกิดกรรม.
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ภิกษุทงั้ หลาย เหตุ ๓ อย่างเหล่านี้ ทำ�ให้เกิดกรรม
(ตีณมี านิ ภิกขฺ เว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย) ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ
(1) ภิกษุทงั้ หลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต (อตีเต
ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ)

(2) ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต (อนาคเต
ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ)

(3) ภิกษุท้ังหลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งฉันทราคะในปัจจุบนั (ปจฺจปุ ปฺ นฺเน
ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ)

ภิกษุทงั้ หลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของธรรม
อันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอดีต ครัน้ รูช้ ดั แล้ว ก็กลับใจ
เสียจากเรื่องนั้น ครั้นกลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก และ
แทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
ไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอดีต
เป็นอย่างนี้แล.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ความพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะ
ปรารภธรรมอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ฉั น ทราคะในอนาคตเป็ น
อย่างไร คือ ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลรูช้ ดั ซึง่ ผลอันจะเกิดต่อไป
ของธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอนาคต ครัน้ รูช้ ดั แล้ว
ก็กลับใจเสียจากเรือ่ งนัน้ ครัน้ กลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในอนาคต เป็นอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ความพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะ
ปรารภธรรมอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ฉั น ทราคะในปั จ จุ บั น เป็ น
อย่างไร คือ ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลรูช้ ดั ซึง่ ผลอันจะเกิดต่อไป
ของธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในปัจจุบนั ครัน้ รูช้ ดั แล้ว
ก็กลับใจเสียจากเรือ่ งนัน้ ครัน้ กลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในปัจจุบัน เป็นอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหตุ ๓ อย่ า งเหล่ า นี้ แ ล ทำ � ให้
เกิดกรรม.
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31

การผูกติดด้วยความเพลิน

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๓/๖๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า
เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง พระเจ้าข้า.

มิคชาละ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
(รูปา อิฏฺา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา)

ถ้ าหากว่าภิก ษุย่ อ มเพลิ ด เพลิ น พร่ำ � สรรเสริ ญ
สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้น เมื่อภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ
สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่
นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น (อุปฺปชฺชติ นนฺทิ)
เมื่อนันทิ มีอยู่ สาราคะ (ความพอใจอย่างยิ่ง) ย่อมมี
(นนฺทิยา สติ สาราโค โหติ)

เมื่อสาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ (ความผูกติดกับอารมณ์)

ย่อมมี (สาราเค สติ สฺโโค โหติ).
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน (นนฺทิสฺโชนสยุตฺโต) นั่นแหละ
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง.
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มิคชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้น
… นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิ มีอยู่ สาราคะ ย่อมมี เมื่อ
สาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมมี.
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่
อย่างมีเพื่อนสอง.
มิคชาละ กลิน่ ทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยจมูก อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …ถ้าหากว่า
ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้น
… นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิ มีอยู่ สาราคะ ย่อมมี
เมื่อสาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมมี.
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่
อย่างมีเพื่อนสอง.
มิคชาละ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … ถ้าหากว่าภิกษุ
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ย่อมเพลิดเพลิน พร่�ำ สรรเสริญ สยบมัวเมาซึง่ รสนัน้ … นันทิ
ย่อมเกิดขึน้ เมือ่ นันทิ มีอยู่ สาราคะ ย่อมมี เมือ่ สาราคะ มีอยู่
สัญโญคะ ย่อมมี.
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยู่
อย่างมีเพือ่ นสอง.
มิคชาละ โผฏฐัพพะทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยกาย
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …
ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมา
ซึ่งโผฏฐัพพะนั้น … นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิ มีอยู่
สาราคะ ย่อมมี เมือ่ สาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมมี.
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยู่
อย่างมีเพือ่ นสอง.
มิคชาละ ธรรมทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยมโน อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมา
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ซึง่ ธรรมนัน้ เมื่อภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมา
ซึ่งธรรมนั้นอยู่ นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิ มีอยู่ สาราคะ
ย่อมมี เมื่อสาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมมี.
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยู่
อย่างมีเพือ่ นสอง.
มิ ค ชาละ ภิ ก ษุ ผู้ มี ป กติ อ ยู่ ด้ ว ยอาการอย่ า งนี้
ถึ ง จะเสพเสนาสนะ อั น เป็ น ป่ า และป่ า ทึ บ ซึ่ ง เงี ย บสงั ด
มีเสียงรบกวนน้อย ไร้ซ่งึ ลมจากผู้คน (วิชนวาตานิ) ควรเป็น
ทีท่ �ำ การอันสงัดของมนุษย์ (มนุสสฺ ราหเสยฺยกานิ) สมควรเป็นที่
หลีกเร้นเช่นนีแ้ ล้วก็ตาม ถึงอย่างนัน้ ภิกษุนน้ั เราก็ยงั คงเรียกว่า
ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่างมีเพือ่ นสอง ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะว่า
ตัณหานัน่ แหละเป็นเพือ่ นสองของภิกษุนน้ั ตัณหานัน้ อันเขา
ยังละไม่ได้ ดังนัน้ ภิกษุนนั้ เราจึงเรียกว่า ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่างมี
เพื่อนสอง (ตณฺหา หิสฺส ทุติยา สาสฺส อปฺปหีนา ตสฺมา สทุติยวิหารี
ติ วุจฺจติ).
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า
เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว พระเจ้าข้า.
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มิ ค ชาละ รู ป ทั้ ง หลายที่ จ ะรั บ รู้ ไ ด้ ด้ ว ยตา อั น
น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นทีเ่ ข้าไป
ตัง้ อาศัยอยูแ่ ห่งความใคร่ เป็นทีต่ งั้ แห่งความกำ�หนัดมีอยู่ (รู
ปา อิฏฺา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา)

ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบ
มัวเมาซึง่ รูปนัน้ เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�สรรเสริญ
ไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้น นั่นแหละ
นันทิ ย่อมดับ (นนฺทิ นิรุชฺฌติ)
เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี
(นนฺทิยา อสติ สาราโค น โหติ)

เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี
(สาราเค อสติ สฺโโค น โหติ).
มิคชาละ ภิกษุผไู้ ม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน (นนฺทสิ ฺโชนวิสย ตุ โฺ ต) นั่นแหละ
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซึง่ เสียงนัน้
85

พุทธวจน - หมวดธรรม

… นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี
เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี.
มิคชาละ ภิกษุผไู้ ม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ กลิน่ ทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยจมูก อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซึง่ กลิน่ นัน้
… นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี
เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี.
มิคชาละ ภิกษุผไู้ ม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิ ค ชาละ รสทั้ ง หลายที่ จ ะรั บ รู้ ไ ด้ ด้ ว ยลิ้ น อั น
น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซึง่ รสนัน้
… นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี
เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี.
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มิคชาละ ภิกษุผไู้ ม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ โผฏฐัพพะทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยกาย
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …
ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบมัวเมา
ซึ่งโผฏฐัพพะนั้น … นั น ทิ ย่ อ มดั บ เมื่ อ นั น ทิ ไม่ มี อ ยู่
สาราคะ ย่อมไม่มี เมือ่ สาราคะ ไม่มอี ยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่ม.ี
มิคชาละ ภิกษุผไู้ ม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ ธรรมทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยมโน อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่สยบมัวเมา
ซึ่ง ธรรมนั้ น เมื่อ ภิก ษุไ ม่เ พลิดเพลิน ไม่พร่ำ�สรรเสริญ
ไม่สยบมัวเมาซึง่ ธรรมนัน้ นัน่ แหละ นันทิ ย่อมดับ เมือ่ นันทิ
ไม่มอี ยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี เมือ่ สาราคะ ไม่มอี ยู่ สัญโญคะ
ย่อมไม่มี.
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มิคชาละ ภิกษุผไู้ ม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน
่ แหละ เราเรียกว่า ผูม้ กี ารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ ภิกษุผมู้ ปี กติอยูด่ ว้ ยอาการอย่างนี้ แม้จะอยู่
ในหมู่บ้าน อันระคนไปด้วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
พระราชา มหาอำ�มาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของ
เดียรถียท์ งั้ หลายก็ตาม ถึงอย่างนัน้ ภิกษุนนั้ เราก็ยงั คงเรียกว่า
ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะว่า
ตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้น ตัณหานั้น
อันเขาละได้แล้ว ดังนัน้ ภิกษุนนั้ เราจึงเรียกว่า ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่าง
อยูผ่ เู้ ดียว (ตณฺหา หิสสฺ ทุตยิ า สาสฺส ปหีนา ตสฺมา เอกวิหารีติ วุจจฺ ติ).
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32

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๓/๑๐.

ภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ.
ภิกษุทงั้ หลาย กามโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด (สมุทย) ความตั้งอยู่ไม่ได้
(อตฺถงฺคม) รสอร่อย (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบาย
เครื่องออกไปพ้น (นิสฺสรณ) แห่งกามทั้งหลายตามความ
เป็ น จริ ง เมื่ อ เขาไม่ รู้ ชั ด ซึ่ ง เหตุ เ กิ ด ความตั้ ง อยู่ ไ ม่ ไ ด้
รสอร่ อ ย โทษ และอุ บ ายเครื่ อ งออกไปพ้ น แห่ ง กาม
ทั้งหลายตามความเป็นจริง กามทั้งหลาย ความกำ�หนัด
ในกาม (กามราโค) ความเพลิ ด เพลิ น ในกาม (กามนนฺทิ)
ความเยื่ อ ใยในกาม (กามสิเนโห) ความหมกมุ่ น ในกาม
(กามมุจฉฺ า) ความกระหายในกาม (กามปิปาสา) ความเร่าร้อน
ในกาม (กามปริฬาโห) ความหยัง่ ลงในกาม (กามชฺโฌสาน) และ
ความอยากในกาม (กามตณฺหา) ย่อมเกิดขึน้ นีเ้ ราเรียกว่า
กามโยคะ ภิกษุทั้งหลาย กามโยคะ เป็นดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภวโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ รสอร่อย
โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งภพทั้งหลายตาม
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ความเป็นจริง เมือ่ เขาไม่รชู้ ดั ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
รสอร่อย โทษ และอุบายเครือ่ งออกไปพ้นแห่งภพทัง้ หลาย
ตามความเป็นจริง ภพทัง้ หลาย ความกำ�หนัดในภพ ความ
เพลิดเพลินในภพ ความเยือ่ ใยในภพ ความหมกมุน่ ในภพ
ความกระหายในภพ ความเร่าร้อนในภพ ความหยัง่ ลงในภพ
และความอยากในภพ ย่อมเกิดขึน้ นีเ้ ราเรียกว่า ภวโยคะ
ภิกษุทั้งหลาย กามโยคะ ภวโยคะ เป็นดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ รสอร่อย
โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง เมือ่ เขาไม่รชู้ ดั ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
รสอร่ อ ย โทษ และอุ บ ายเครื่ อ งออกไปพ้ น แห่ ง ทิ ฏ ฐิ
ทั้งหลายตามความเป็นจริง ทิฏฐิทั้งหลาย ความกำ�หนัด
ในทิฏฐิ ความเพลิดเพลินในทิฏฐิ ความเยื่อใยในทิฏฐิ
ความหมกมุน่ ในทิฏฐิ ความกระหายในทิฏฐิ ความเร่าร้อน
ในทิฏฐิ ความหยัง่ ลงในทิฏฐิ และความอยากในทิฏฐิ ย่อม
เกิดขึน้ นีเ้ ราเรียกว่า ทิฏฐิโยคะ ภิกษุทงั้ หลาย กามโยคะ
ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ เป็นดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย อวิชชาโยคะเป็นอย่างไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้
รสอร่อย โทษ และอุบายเครือ่ งออกไปพ้นแห่งผัสสายตนะ ๖
ตามความเป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่
ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่ง
ผัสสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง ความไม่รู้ ความไม่หยัง่ รู้
ในผัสสายตนะ ๖ ย่อมเกิดขึน้ (ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อวิชชฺ า อฺาณ1
สานุเสติ) นีเ้ ราเรียกว่า อวิชชาโยคะ ภิกษุทงั้ หลาย กามโยคะ
ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ เป็นดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรม
อันเป็นบาป อันเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิด
ในภพใหม่ มี ค วามกระวนกระวาย มี ทุ ก ข์ เ ป็ น วิ บ าก
มี ช าติ ชราและมรณะอี ก ต่ อ ไป ฉะนั้ น เราจึ ง เรี ย กว่ า
ผู้ไม่เกษมจากโยคะ.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล โยคะ ๔ ประการ.
(ควรดูประกอบเพิ่มเติมเรื่อง “ความพรากจากโยคะ ๔”
ในหน้า 273 ของหนังสือเล่มนี้. -คณะผู้รวบรวม)
1. อฺาณ เป็นคำ�ทีม่ คี วามหมายแตกต่างกันไป สำ�นวนแปลในบทนี้ ได้เทียบเคียงความ
หมายจากพจนานุกรม ๔ เล่ม เพือ่ ให้ถกู ต้องตามบริบทโดยรวม -คณะผูร้ วบรวม
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33

สัญโญคะ วิสญ
ั โญคะ

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๘/๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็น
สัญโญคะและวิสัญโญคะ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยายอันเป็นสัญโญคะ1และ
วิสัญโญคะ2 (สฺโควิสฺโโค ธมฺมปริยาโย) เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย หญิงย่อมสนใจในความเป็นหญิงใน
ภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และ
เครื่องประดับของหญิง เธอย่อมยินดี พอใจในความเป็น
หญิงอย่างนัน้ ของตน เมือ่ เธอยินดี พอใจในความเป็นหญิง
อย่างนัน้ ของตนแล้ว ย่อมสนใจในความเป็นชายในภายนอก
ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่อง
ประดับของชาย เธอย่อมยินดี พอใจในความเป็นชายอย่าง
นัน้ เมือ่ เธอยินดี พอใจในความเป็นชายอย่างนัน้ แล้ว ย่อม
มุ่งหวังการเกี่ยวข้องกับชาย และมุ่งหวังสุขโสมนัสที่เกิดขึ้น
เพราะการเกี่ยวข้องกับชายเป็นปัจจัย3.
1. คำ�ว่า สฺโค ในบทนีใ้ ช้สำ�นวนแปลว่า การเกีย่ วข้อง
2. คำ�ว่า วิสฺโค ในบทนีใ้ ช้สำ�นวนแปลว่า การไม่เกีย่ วข้อง
3. คำ�ว่า ปัจจัย แปลว่า เหตุ -คณะผูร้ วบรวม
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ภิกษุทง้ั หลาย สัตว์ท้งั หลาย ผู้พอใจในความเป็น
หญิง ก็ถงึ การเกีย่ วข้องกับชาย ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล หญิง
จึงไม่ล่วงพ้นในความเป็นหญิงไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย ชายย่อมสนใจในความเป็นชายใน
ภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และ
เครื่องประดับของชาย เขาย่อมยินดี พอใจในความเป็นชาย
อย่างนั้นของตน เมื่อเขายินดี พอใจในความเป็นชายอย่าง
นั้นของตนแล้ว ย่อมสนใจในความเป็นหญิงในภายนอก
ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่อง
ประดับของหญิง เขาย่อมยินดี พอใจในความเป็นหญิงอย่าง
นั้น เมื่อเขายินดี พอใจในความเป็นหญิงอย่างนั้นแล้ว ย่อม
มุง่ หวังการเกีย่ วข้องกับหญิง และมุง่ หวังสุขโสมนัสทีเ่ กิดขึน้
เพราะการเกี่ยวข้องกับหญิงเป็นปัจจัย.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย สั ต ว์ ทั้ ง หลาย ผู้ พ อใจในความ
เป็นชาย ก็ถงึ การเกีย่ วข้องกับหญิง ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล
ชายจึงไม่ล่วงพ้นในความเป็นชายไปได้.
ภิกษุทงั้ หลาย การเกีย่ วข้อง ย่อมมี ด้วยอาการอย่าง
นี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย การไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร.
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ภิกษุทงั้ หลาย หญิงย่อมไม่สนใจในความเป็นหญิง
ในภายใน ทัง้ กิรยิ า ท่าทาง ความไว้ตวั ความพอใจ เสียง และ
เครื่องประดับของหญิง เมื่อเธอไม่ยินดี ไม่พอใจในความ
เป็นหญิงอย่างนัน้ ของตนแล้ว ย่อมไม่สนใจในความเป็นชาย
ในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง
และเครือ่ งประดับของชาย เมือ่ เธอไม่ยนิ ดี ไม่พอใจในความ
เป็นชายอย่างนัน้ แล้ว ย่อมไม่มงุ่ หวังการเกีย่ วข้องกับชาย
และไม่มุ่งหวังสุขโสมนัสที่เกิดขึ้น เพราะการเกี่ยวข้องกับ
ชายเป็นปัจจัย.
ภิกษุทง้ั หลาย สัตว์ทง้ั หลายผูไ้ ม่พอใจในความเป็น
หญิง ก็ถึงการไม่เกี่ยวข้องกับชาย ด้วยอาการอย่างนี้แล
หญิงจึงล่วงพ้นในความเป็นหญิงไปได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ชายย่อมไม่สนใจในความเป็นชายใน
ภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และ
เครือ่ งประดับของชาย เมือ่ เขาไม่ยนิ ดี ไม่พอใจในความเป็น
ชายอย่างนัน้ แล้ว ย่อมไม่สนใจในความเป็นหญิงในภายนอก
ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่อง
ประดับของหญิง เมือ่ เขาไม่ยนิ ดี ไม่พอใจในความเป็นหญิง
อย่างนัน้ แล้ว ย่อมไม่มงุ่ หวังการเกีย่ วข้องกับหญิง และไม่มงุ่
หวังสุขโสมนัสทีเ่ กิดขึน้ เพราะการเกีย่ วข้องกับหญิงเป็นปัจจัย.
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ภิกษุทงั้ หลาย สัตว์ทงั้ หลายผูไ้ ม่พอใจในความเป็น
ชาย ก็ถึงการไม่เกี่ยวข้องกับหญิง ด้วยอาการอย่างนี้แล
ชายจึงล่วงพ้นในความเป็นชายไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย การไม่เกี่ยวข้องย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลชื่อว่า ธรรมปริ ย ายอั น เป็ น
สัญโญคะและวิสัญโญคะ (การเกี่ยวข้อง และการไม่เกี่ยวข้อง).
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34
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๖/๓๖๐.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร
เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดความพัวพันด้วยสัญโญชน์ และ
ความยึดมั่น (สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาติ).
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมัน่ รูป จึงเกิดความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมัน่
เมื่อเวทนามีอยู่ ... เมื่อสัญญามีอยู่ ... เมื่อสังขารมีอยู่ ...
เมือ่ วิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ
จึงเกิดความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา พึงเกิดความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมัน่
เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา พึงเกิดความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมัน่
เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ใน
สังขาร แม้ในวิญญาณ เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะ
คลายกำ�หนัด จึงหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่
หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็น
อย่างนี้มิได้มี.
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ความพัวพันและความหมกมุน่ ด้วย
สัญโญชน์และความยึดมัน่

35

-บาลี ขนฺธ สํ. ๑๗/๒๒๗/๓๖๒.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร
เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุน่ ด้วย
สัญโญชน์ และความยึดมัน่ (สฺโชนาภินเิ วสวินพิ นฺธาชฺโฌสานา).
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมัน่ รูป จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุน่ ด้วยสัญโญชน์
และความยึดมั่น เมื่อเวทนามีอยู่ ... เมื่อสัญญามีอยู่ ...
เมื่อสังขารมีอยู่ ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ
เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุน่
ด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา พึงเกิดความพัวพันและความหมกมุน่ ด้วยสัญโญชน์
และความยึดมั่น เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เธอทั้ ง หลายจะสำ � คั ญ ความข้ อ
นั้นเป็นอย่างไร เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา พึงเกิดความพัวพันและความหมกมุน่ ด้วยสัญโญชน์
และความยึดมั่น เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ใน
สังขาร แม้ในวิญญาณ เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะ
คลายกำ�หนัด จึงหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่
หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็น
อย่างนี้มิได้มี.
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ผูม้ สี ญ
ั โญชน์ในภายใน และในภายนอก

36

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๐/๒๘๑.

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย
เราจักแสดงบุคคลผูม้ สี ญ
ั โญชน์ในภายใน และบุคคลผูม้ สี ญ
ั โญชน์ในภายนอก
ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.

ผู้ มี อ ายุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลผู้ มี สั ญ โญชน์ ใ นภายใน
(อชฺฌตฺตสฺโชโน) เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม
้ ศี ลี
สำ�รวมแล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร
มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุนั้นเมื่อกายแตกทำ�ลาย ย่อมเข้าถึง
หมูเ่ ทพหมูใ่ ดหมูห่ นึง่ ครัน้ จุตจิ ากอัตภาพนัน้ แล้ว เป็นอาคามี
กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ นี้เรียกว่า บุคคลผู้มีสัญโญชน์
ในภายใน เป็นอาคามี กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายนอก
(พหิทธฺ าสฺโชโน) เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม
้ ศี ลี
สำ�รวมแล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่
ในสิกขาบททัง้ หลาย ภิกษุนนั้ ย่อมบรรลุเจโตวิมตุ ติอนั สงบ
อย่างใดอย่างหนึง่ ภิกษุนนั้ เมือ่ กายแตกทำ�ลาย ย่อมเข้าถึงหมู่
เทพหมูใ่ ดหมูห่ นึง่ ครัน้ จุตจิ ากอัตภาพนัน้ แล้ว เป็นอนาคามี
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ไม่กลับมาสูค่ วามเป็นอย่างนี้ นีเ้ รียกว่า บุคคลผูม้ สี ญ
ั โญชน์
ในภายนอก เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ผู้มีอายุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีล
สำ�รวมแล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษา
อยูใ่ นสิกขาบททัง้ หลาย ภิกษุนนั้ ย่อมปฏิบตั เิ พือ่ ความหน่าย
เพื่ อ คลาย เพื่ อ ความดั บ กามทั้ ง หลาย ย่ อ มปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ความหน่าย เพือ่ คลาย เพือ่ ความดับภพทัง้ หลาย ย่อมปฏิบตั ิ
เพือ่ สิน้ ตัณหา เพือ่ สิน้ ความโลภ ภิกษุนนั้ เมือ่ กายแตกทำ�ลาย
ย่อมเข้าถึงหมูเ่ ทพหมูใ่ ดหมูห่ นึง่ ครัน้ จุตจิ ากอัตภาพนัน้ แล้ว
เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสูค่ วามเป็นอย่างนี้ นีเ้ รียกว่า บุคคล
ผูม้ สี ญ
ั โญชน์ในภายนอก เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสูค่ วามเป็น
อย่างนี.้
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า

สารีบตุ ร เทวดาทีม่ จี ติ เสมอกันมากองค์เข้าไปหาเรา
จนถึงทีอ่ ยู่ ไหว้เราแล้วยืนอยู่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ครัน้ แล้ว
บอกว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ท่านพระสารีบตุ รกำ�ลังเทศนา
ถึงบุคคลผูม้ สี ญ
ั โญชน์ในภายใน และบุคคลผูม้ สี ญ
ั โญชน์ใน
ภายนอกแก่ภกิ ษุทงั้ หลายอยูท่ ปี่ ราสาทของนางวิสาขามิคาร
มารดาในบุพพาราม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บริษัทร่าเริง
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ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณา
เสด็จไปหาท่านพระสารีบตุ รจนถึงทีอ่ ยูเ่ ถิด สารีบตุ ร ก็เทวดา
เหล่านัน้ ยืนอยูใ่ นโอกาส (พืน้ ที)่ แม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง
๑๐ องค์บ้าง ๒๐ องค์บ้าง ๓๐ องค์บ้าง ๔๐ องค์บ้าง
๕๐ องค์บ้าง ๖๐ องค์บ้าง แต่ก็ไม่เบียดกันและกัน.
สารีบตุ ร ก็เธอพึงมีความคิดอย่างนีว้ า่ จิตอย่างนัน้
ซึง่ เป็นเหตุให้เทวดาเหล่านัน้ ยืนอยูไ่ ด้ในโอกาสแม้เท่าปลาย
เหล็กแหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง … ๖๐ องค์บ้าง เป็นจิต
อันเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอน สารีบุตร
ก็ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นเช่นนี้ สารีบุตร ก็จิตอย่างนั้น ซึ่ง
เป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลาย
เหล็กแหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง … แต่ก็ไม่เบียดกันและกัน
เทวดาเหล่านัน้ ได้อบรมแล้วในศาสนานีเ้ อง เพราะฉะนัน้ แหละ
สารีบตุ ร เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ เราจักเป็นผูม้ อี นิ ทรียส์ งบ มีใจ
สงบอยู่ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละ สารีบุตร กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรมของผูม้ อี นิ ทรียส์ งบ มีใจสงบ ก็จกั สงบด้วย
เพราะเหตุนน้ั แหละ สารีบตุ ร เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ จักนำ�
กายและจิตที่สงบแล้วเท่านั้น เข้าไปในเพื่อนพรหมจารี
ทัง้ หลาย สารีบตุ ร เธอพึงศึกษาอย่างนีแ้ หละ สารีบตุ ร พวก
อัญญเดียรถียป์ ริพาชกทีไ่ ม่ได้ฟงั ธรรมบรรยายนี้ ได้พากัน
ฉิบหายเสียแล้ว.
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37

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘/๑๑.

ภิกษุทง้ั หลาย อนุสยั ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการ
เป็นอย่างไร คือ อนุสยั คือกามราคะ อนุสยั คือปฏิฆะ อนุสยั
คือทิฏฐิ อนุสยั คือวิจกิ จิ ฉา  อนุสยั คือมานะ อนุสยั คือภวราคะ
อนุสยั คืออวิชชา ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีแ้ ล อนุสยั ๗ ประการ.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุยอ่ มอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์เพือ่ ละ
เพือ่ ตัด อนุสยั ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการเป็นอย่างไร คือ
อนุสยั คือกามราคะ … อนุสยั คืออวิชชา ภิกษุยอ่ มอยูป่ ระพฤติ
พรหมจรรย์เพือ่ ละ เพือ่ ตัด อนุสยั ๗ ประการเหล่านีแ้ ล.
ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ ใด ภิกษุละอนุสยั คือกามราคะเสียได้
ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี ไม่ให้
เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ละอนุสัยคือปฏิฆะเสียได้ ...
ละอนุสยั คือทิฏฐิเสียได้ ... ละอนุสยั คือวิจกิ จิ ฉาเสียได้ ...ละอนุสยั
คือมานะเสียได้ ... ละอนุสยั คือภวราคะเสียได้ ... ละอนุสยั คือ
อวิชชาเสียได้ ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน
ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา เมื่อนั้น ภิกษุน้ี
เรากล่าวว่า ตัดตัณหาได้แล้ว เพิกถอนสัญโญชน์ได้แล้ว กระทำ�
ทีส่ ดุ ทุกข์ได้แล้ว เพราะรู้ คือ ละมานะเสียได้โดยชอบ.
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38

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๔/๑๕๓.

มาลุงก๎ยบุตร เธอจำ�โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ที่เรา
แสดงแล้วว่าอย่างไร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังจำ�ได้ซึ่งโอรัมภาคิยสั ญ โญชน์ คื อ สั ก กายทิ ฏ ฐิ วิ จิ กิ จ ฉา สี ลั พ พตปรามาส กามฉั น ทะ
พยาบาท ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้ า พระองค์ ยั ง จำ�ได้ ซึ่ ง โอรั ม ภาคิ ย สั ญ โญชน์ ๕ ที่ พ ระผู้ มี พ ระภาค
ทรงแสดงแล้วอย่างนี้.

มาลุงก๎ยบุตร เธอจำ�โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ เหล่านี้
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอ.
มาลุงก๎ยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจ์ กั โต้เถียง
ด้วยคำ�โต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้ มิใช่หรือว่า แม้แต่
ความคิ ด ว่ า กายของตนดั ง นี้ ย่ อ มไม่ มี แ ก่ เ ด็ ก อ่ อ นผู้ ยั ง
นอนหงายอยู่ ก็สักกายทิฏฐิจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน
ส่วนสักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัย (สกฺกายทิฏฺานุสโย) เท่านั้น
ย่อมนอนตามแก่เด็กนัน้ แม้แต่ความคิดว่าธรรมทัง้ หลาย
ดังนี้ ย่อมไม่มแี ก่เด็กอ่อนผูย้ งั นอนหงายอยู่ ก็ความสงสัยใน
ธรรมทั้งหลายจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนวิจิกิจฉา
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อันเป็นอนุสยั (วิจกิ จิ ฉฺ านุสโย) เท่านัน้ ย่อมนอนตามแก่เด็กนัน้
แม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อน
ผูย้ งั นอนหงายอยู่ ก็สลี พั พตปรามาสในศีลทัง้ หลายจักเกิดขึน้
แก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนสีลัพพตปรามาสอันเป็นอนุสัย
(สีลพฺพตปรามาสานุสโย) เท่านัน
้ ย่อมนอนตามแก่เด็กนัน้ แม้แต่
ความคิดว่ากามทัง้ หลายดังนี้ ย่อมไม่มแี ก่เด็กอ่อนผูย้ งั นอน
หงายอยู่ ก็กามฉันทะในกามทั้งหลายจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้น
แต่ทไี่ หน ส่วนกามราคะอันเป็นอนุสยั (กามราคานุสโย) เท่านัน้
ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลาย
ดังนี้ ย่อมไม่มแี ก่เด็กอ่อนผูย้ งั นอนหงายอยู่ ก็ความพยาบาท
ในสัตว์ทงั้ หลายจักเกิดขึน้ แก่เด็กนัน้ แต่ทไี่ หน ส่วนพยาบาท
อันเป็นอนุสัย (พฺยาปาทานุสโย) เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็ก
นั้น … .1

1. สามารถศึกษาเนื้อความเต็มได้ท่ี พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่ม ๑๓ หน้า ๑๒๓
ข้อ ๑๕๓ -คณะผูร้ วบรวม.
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อนุสยั ๓ (ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา)

39

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยตาด้วย รูปทัง้ หลายด้วย
จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุข1บ้าง (อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา).

เพราะอาศั ย หู ด้ ว ย เสี ย งทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
โสตวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิด
ฆานวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
เพราะอาศั ย ลิ้ น ด้ ว ย รสทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
ชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
1. อทุกขมสุข = ไม่ใช่ทกุ ข์ไม่ใช่สขุ -คณะผูร้ วบรวม
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เพราะอาศัยกายด้วย โผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย จึง
เกิดกายวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
เพราะอาศั ย ใจด้ ว ย ธรรมทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
มโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
บุคคลนัน้ เมือ่ สุขเวทนา ถูกต้องอยู่ ย่อมเพลิดเพลิน
พร่�ำ สรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ อนุสยั คือราคะ ย่อมนอนตาม
แก่บุคคลนั้น (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ).
เมือ่ ทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมเศร้าโศก ระทมใจ
คร่�ำ ครวญ ตีอกร่�ำ ไห้ ถึงความหลงใหลอยู่ อนุสยั คือปฏิฆะ
ย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้น (ตสฺส ปฏิฆานุสโย อนุเสติ).
เมื่ออทุกขมสุขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมไม่รู้ตาม
เป็นจริงซึง่ เหตุเกิด (สมุทย) ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ (อตฺถงฺคม) รสอร่อย
(อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) อุบายเครื่องออกไปพ้น (นิสฺสรณ)
ของเวทนานั้น อนุสยั คืออวิชชา ย่อมนอนตามแก่บคุ คลนัน้
(ตสฺส อวิชชฺ านุสโย อนุเสติ).
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บุคคลนัน้ หนอ ยังละราคานุสยั อันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้
(สุขาย เวทนาย ราคานุสยํ อปฺปหาย)

ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย อันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้
(ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสยํ อปฺปฏิวิโนเทตฺวา)

ยังถอนอวิชชานุสยั อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้
(อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสยํ อสมูหนิตฺวา)

เมือ่ ยังละอวิชชาไม่ได้ และยังทำ�วิชชาให้เกิดขึน้ ไม่ได้แล้ว
(อวิชฺชํ อปฺปหาย วิชฺชํ อนุปฺปาเทตฺวา)

เขาจักทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้น
(ทิฏฺเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ)

ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้
(เนตํ านํ วิชฺชติ).
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อนุสยั ๓ (มานะ ภวราคะ อวิชชา)

40

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๑/๕๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงปุรสิ คติ ๗ ประการและ
อนุปาทาปรินพิ พาน เธอทัง้ หลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ปรุ สิ คติ ๗ ประการอะไรบ้าง คือ
(1) ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
อย่างนีแ้ ล้ว ย่อมได้อเุ บกขาว่า ถ้าเราไม่พงึ มี ของเราก็ไม่พงึ มี
ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จกั ไม่มี สิง่ ใดมีอยู่ สิง่ ใดมีแล้ว เราจะละ
สิง่ นัน้ ดังนี้ เธอย่อมไม่ยนิ ดีในภพ (ภเว น รชฺชติ) ไม่ตดิ ข้องใน
สมภพ (สมฺภเว น สชฺชติ) ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับ
อย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล เธอนั้นยังทำ�ให้
แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ เธอก็ยังละ
ไม่ได้โดยอาการทัง้ ปวง อนุสยั คือภวราคะ เธอก็ยงั ละไม่ได้
โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยังละไม่ได้โดย
อาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอนั้น
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กทีถ่ กู เผาอยูต่ ลอดวัน สะเก็ดไฟสำ�เร็จแล้ว ดับไป
ฉะนั้น.1 (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา2 นิพฺพาเยยฺย)
1. อุปมานี้ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงไม่ได้ใส่ไว้ แต่มมี าโดยภาษาบาลี จึงได้
เทียบเคียงสำ�นวนแปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับอืน่ . -คณะผูร้ วบรวม
2. นิพพฺ ตฺตติ วฺ า = สำ�เร็จแล้ว, เสร็จแล้ว -คณะผูร้ วบรวม
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(2) ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
อย่างนี้แล้ว ย่อมได้อุเบกขาว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่
พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี สิ่งใดมีอยู่ สิ่งใดมี
แล้ว เราจะละสิ่งนั้น ดังนี้ เธอย่อมไม่ยินดีในภพ ไม่ติดข้อง
ในสมภพ ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งด้วย
ปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล เธอนั้นยังทำ�ให้แจ้งไม่ได้โดย
อาการทัง้ ปวง อนุสยั คือมานะ … อนุสยั คือภวราคะ … อนุสยั
คืออวิชชา เธอก็ยงั ละไม่ได้โดยอาการทัง้ ปวง เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบ
เหมือนเมือ่ นายช่างตีแผ่นเหล็กทีถ่ กู เผาอยูต่ ลอดวัน สะเก็ดไฟ
สำ�เร็จแล้ว ลอยไป แล้วก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา
อุปฺปติตฺวา นิพฺพาเยยฺย).
(3) ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตี
แผ่นเหล็กทีถ่ กู เผาอยูต่ ลอดวัน สะเก็ดไฟสำ�เร็จแล้ว ลอยไป
ตกยังไม่ถึงพื้นก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา
อนุปหจฺจตล นิพฺพาเยยฺย).
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(4) ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตี
แผ่นเหล็กทีถ่ กู เผาอยูต่ ลอดวัน สะเก็ดไฟสำ�เร็จแล้ว ลอยไป
ตกถึงพื้น แล้วก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา
อุปหจฺจตล นิพฺพาเยยฺย).
(5) ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตี
แผ่นเหล็กทีถ่ กู เผาอยูต่ ลอดวัน สะเก็ดไฟสำ�เร็จแล้ว ลอยไป
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้
ไฟเกิ ด ขึ้ น และควั น เกิ ด ขึ้ น ครั้ น ให้ ไ ฟเกิ ด ขึ้ น และควั น
เกิดขึน้ แล้ว ย่อมเผากองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นัน้ ให้หมดไป
จนหมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา
ปริตฺเต ติณปฺุเช วา กฏฺปฺุเช วา นิปเตยฺย สา ตตฺถ อคฺคิมฺปิ ชเนยฺย
ธูมมฺปิ ชเนยฺย อคฺคิมฺปิ ชเนตฺวา ธูมมฺปิ ชเนตฺวา ตเมว ปริตฺต ติณปฺุช
วา กฏฺปฺุช วา ปริยาทิยิตฺวา อนาหารา นิพฺพาเยยฺย).

(6) ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตี
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แผ่นเหล็กทีถ่ กู เผาอยูต่ ลอดวัน สะเก็ดไฟสำ�เร็จแล้ว ลอยไป
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้
ไฟเกิ ด ขึ้ น และควั น เกิ ด ขึ้ น ครั้ น ให้ ไ ฟเกิ ด ขึ้ น และควั น
เกิดขึน้ แล้ว ย่อมเผากองหญ้าหรือกองไม้เขือ่ งๆ นัน้ ให้หมดไป
จนหมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา
วิปุเล ติณปฺุเช วา กฏฺปฺุเช วา นิปเตยฺย สา ตตฺถ อคฺคิมฺปิ ชเนยฺย
ธูมมฺปิ ชเนยฺย อคฺคมิ ปฺ ิ ชเนตฺวา ธูมมฺปิ ชเนตฺวา ตเมว วิปลุ  ติณปุชฺ  วา
กฏฺปฺุช วา ปริยาทิยิตฺวา อนาหารา นิพฺพาเยยฺย).

(7) ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่
อกนิฏฐภพ) เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผา
อยู่ตลอดวัน สะเก็ดไฟสำ�เร็จแล้ว ลอยไป แล้วตกลงที่กอง
หญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้ไฟเกิดขึ้นและ
ควันเกิดขึน้ ครัน้ ให้ไฟเกิดขึน้ และควันเกิดขึน้ แล้ว ย่อมเผา
กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป แล้วจึงลามไป
ไหม้ไม้กอและป่าไม้ ครั้นไหม้ไม้กอและป่าไม้แล้ว ลามมา
ถึงที่สุดหญ้าเขียว ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน้ำ� หรือภูมิภาคอัน
น่ารื่นรมย์ หมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ปุริสคติ ๗ ประการ.
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ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนอนุปาทาปรินพิ พานเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว
ย่อมได้อุเบกขาว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเรา
จักไม่มี ของเราก็จกั ไม่มี สิง่ ใดมีอยู่ สิง่ ใดมีแล้ว เราจะละสิง่ นัน้
ดังนี้ เธอย่อมไม่ยินดีในภพ ไม่ติดข้องในสมภพ ย่อม
พิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบ
ก็บทนั้นแล เธอนั้นทำ�ให้แจ้งแล้วโดยอาการทั้งปวง อนุสัย
คือมานะ เธอก็ละได้แล้วโดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือ
ภวราคะ เธอก็ละได้แล้วโดยอาการทัง้ ปวง อนุสยั คืออวิชชา
เธอก็ละได้แล้วโดยอาการทัง้ ปวง เธอย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึง่
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อนุปาทาปรินิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ปุริสคติ ๗ ประการ และ
อนุปาทาปรินิพพาน.
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อหังการ มมังการ มานานุสยั
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ และ
ในนิมิตทั้งปวงในภายนอก.

ภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีต อนาคต หรือ
ปัจจุบันก็ดี ทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดี หยาบหรือ
ละเอียดก็ดี เลวหรือประณีตก็ดี มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดี
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นรูปทัง้ หมดนัน้ ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา (เนตํ มม) นั่นไม่ใช่
เป็นเรา (เนโสหมสฺมิ) นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา).
เวทนาอย่างใดอย่างใดหนึง่ … อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นเวทนาทัง้ หมดนัน้ ด้วยปัญญาอันชอบ ตามทีเ่ ป็นจริงอย่าง
นีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
สัญญาอย่างใดอย่างหนึง่ … อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นสัญญาทัง้ หมดนัน้ ด้วยปัญญาอันชอบ ตามทีเ่ ป็นจริงอย่าง
นีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
สังขารอย่างใดอย่างหนึง่ … อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นสังขารทัง้ หมดนัน้ ด้วยปัญญาอันชอบ ตามทีเ่ ป็นจริงอย่าง
นีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
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วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต
หรือปัจจุบนั ก็ดี ทัง้ ทีเ่ ป็นภายในหรือภายนอกก็ดี หยาบหรือ
ละเอียดก็ดี เลวหรือประณีตก็ดี มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดี
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณทัง้ หมดนัน้ ด้วยปัญญา
อันชอบ ตามทีเ่ ป็นจริงอย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่
เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล
จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย1 ในกายที่มี
วิญญาณนี้ และในนิมิตทั้งปวงในภายนอก (สวิฺาณเก กาเย
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ).

1. อหังการ = ทิฏฐิอนั เป็นเหตุให้กระทำ�ความถือตัวว่าเรา
มมังการ = ตัณหาอันเป็นเหตุให้กระทำ�การยึดถือว่าของเรา
มานานุสยั = อนุสยั คือ มานะ (ความเคยชิน คือ ความถือตัว) -คณะผูร้ วบรวม
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(การจำ�แนกอายตนะ โดยละเอียด)

42

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๐๐/๖๑๗

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสฬายตนวิภังค์แก่เธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังสฬายตนวิภังค์นั้น จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว.
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายพึงทราบอายตนะภายใน ๖
(ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ) อายตนะภายนอก ๖ (ฉ พาหิรานิ
ฺ าณกายา) ผัสสะ ๖ (ฉ ผสฺสกายา)
อายตนานิ) วิญญาณ ๖ (ฉ วิ
1
มโนปวิจาร ๑๘ (อฏฺารส มโนปวิจารา) สัตตบท ๓๖2(ฉตฺตึส
สตฺตปทา) ในธรรมเหล่านั้น เธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้ว
จงละธรรมนีเ้ สีย และพึงทราบสติปฏั ฐาน ๓ (ตโย สติปฏฺานา)
ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่า เป็นผู้สอน (สตฺถา) ควร
เพื่อสั่งสอนหมู่ อันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่
ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย นี้เป็น
อุทเทสแห่งสฬายตนวิภังค์.
1 มโนปวิจาร แปลว่า ความพิจารณาทางใจ, ใจที่พิจารณาอย่างทั่วถึง -คณะผู้
รวบรวม
2	 สัตตบท แปลว่า ทางไปของสัตว์ -คณะผูร้ วบรวม
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คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบอายตนะภายใน ๖
ดังนีน้ นั้ เราอาศัยอะไรกล่าว คือ อายตนะคือตา (จกฺขวฺ ายตน)
อายตนะคื อ หู (โสตายตน ) อายตนะคื อ จมู ก (ฆานายตน )
อายตนะคื อลิ้ น (ชิวฺหายตน) อายตนะคือ กาย (กายายตน)
อายตนะคือใจ (มนายตน) คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบ
อายตนะภายใน ๖ ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.
คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบอายตนะภายนอก ๖
ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว คือ อายตนะคือรูป (รูปายตน)
อายตนะคือเสียง (สทฺทายตน) อายตนะคือกลิ่น (คนฺธายตน)
อายตนะคื อ รส (รสายตน ) อายตนะคื อ โผฏฐั พ พะ
(โผฏฺพฺพายตน) อายตนะคื อ ธรรม (ธมฺมายตน) คำ � ที่ เ รา
กล่าวแล้วว่า พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ ดังนีน้ นั้ เราอาศัย
ความข้อนีก้ ล่าวแล้ว.
คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบวิญญาณ ๖ ดังนี้นั้น
เราอาศัยอะไรกล่าว คือ จักขุวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางตา)
โสตวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางหู) ฆานวิญญาณ (ความรู้แจ้ง
ทางจมูก) ชิวหาวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางลิ้น) กายวิญญาณ
(ความรู้แจ้งทางกาย) มโนวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางใจ) คำ�ที่เรา
กล่าวแล้วว่า พึงทราบวิญญาณ ๖ ดังนี้นั้น เราอาศัยความ
ข้อนี้กล่าวแล้ว.
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คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบผัสสะ ๖ ดังนี้นั้น เรา
อาศัยอะไรกล่าว คือ จักขุสัมผัส (สัมผัสทางตา) โสตสัมผัส
(สัมผัสทางหู) ฆานสัมผัส (สัมผัสทางจมูก) ชิวหาสัมผัส (สัมผัส
ทางลิน้ ) กายสัมผัส (สัมผัสทางกาย) มโนสัมผัส (สัมผัสทางใจ)
คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบผัสสะ ๖ ดังนี้นั้น เราอาศัย
ความข้อนี้กล่าวแล้ว.
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วว่า พึงทราบมโนปวิจาร ๑๘ ดังนีน้ นั้
เราอาศัยอะไรกล่าว คือ บุคคลเห็นรูปทางตาแล้ว ย่อม
พิจารณารูป (รูปํ อุปวิจรติ) อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส ย่อม
พิจารณารูปอันเป็นทีต่ งั้ แห่งโทมนัส ย่อมพิจารณารูปอันเป็น
ที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้
ฟังเสียงทางหูแล้ว …
ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว …
ลิ้มรสทางลิ้นแล้ว …
ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้ว …
รู้แจ้งธรรมทางใจแล้ว ย่อมพิจารณาธรรมอันเป็น
ทีต่ งั้ แห่งโสมนัส ย่อมพิจารณาธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งโทมนัส
ย่อมพิจารณาธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งอุเบกขาไว้ การพิจารณา
ฝ่ายโสมนัส ๖ ฝ่ายโทมนัส ๖ ฝ่ายอุเบกขา ๖ ย่อมมีด้วย
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ประการฉะนี้ คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบมโนปวิจาร ๑๘
ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.
คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบสัตตบท ๓๖ ดังนี้นั้น
เราอาศัยอะไรกล่าว คือ โสมนัสอาศัยเรือน ๖ (เคหสิตานิ
โสมนสฺสานิ) โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ โทมนัสอาศัยเรือน ๖
โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ ๖ ในสัตตบท ๓๖ นั้น โสมนัสอาศัยเรือน
๖ ประการ อะไรบ้าง คือ โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล
ผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูป ที่พึงรู้แจ้งทางตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ น่ารืน่ รมย์ใจ (อิฏฺ าน กนฺตาน มนาปาน
มโนรมาน) ประกอบด้วยโลกามิส โดยเป็นของอันตนได้เฉพาะ
หรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อน อันล่วงไปแล้ว
ดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้ว โสมนัสเช่นนีเ้ ราเรียกว่า โสมนัส
อาศัยเรือน
โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู …
โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก …
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โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น …
โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย …
โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งธรรมที่พึงรู้แจ้งทางใจ ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ น่ารื่นรมย์ใจ ประกอบด้วยโลกามิส โดยเป็นของ
อันตนได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรมที่ตนเคยได้มาก่อน
อันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้ว โสมนัสเช่นนี้
เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเรือน
เหล่านี้แลโสมนัสอาศัยเรือน ๖ ประการ
ในสัตตบท ๓๖ นัน้ โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ
อะไรบ้าง คือ
เพราะรู้ความที่รูปทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยง เห็น
ความแปรปรวน ความคลายกำ�หนัด และความดับว่า รูป
ในกาลก่อนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ตามทีเ่ ป็นจริงอย่างนัน้ เพราะ
เห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โสมนัสย่อมเกิดขึ้น โสมนัสเช่นนี้
เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ
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เพราะรู้ความที่เสียงทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยง …
โสมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เพราะรู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยง …
โสมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เพราะรู้ ค วามที่ ร สทั้ ง หลายนั่ น แลว่ า ไม่ เ ที่ ย ง …
โสมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เพราะรูค้ วามทีโ่ ผฏฐัพพะทัง้ หลายนัน่ แลว่าไม่เทีย่ ง
… โสมนัสย่อมเกิดขึน้ … เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เพราะรู้ ค วามที่ ธ รรมทั้ ง หลายนั่ น แลว่ า ไม่ เ ที่ ย ง
เห็นความแปรปรวน ความคลายกำ�หนัด และความดับว่า
ธรรมในกาลก่อนและในบัดนี้ ทัง้ หมดนัน้ ล้วนไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ตามทีเ่ ป็นจริงอย่างนัน้ เพราะ
เห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โสมนัสย่อมเกิดขึ้น โสมนัสเช่นนี้
เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เหล่านี้แลโสมนัส อาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ
ในสัตตบท ๓๖ นั้น โทมนัสอาศัยเรือน ๖ ประการ
อะไรบ้าง คือ
โทมนัสย่อมเกิดขึน้ แก่บคุ คลผูเ้ ห็นความไม่ได้เฉพาะ
ซึง่ รูปทีพ่ งึ รูแ้ จ้งทางตา ทีน่ า่ ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ น่า
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รื่นรมย์ใจ ประกอบด้วยโลกามิส โดยความเป็นของอันตน
ไม่ได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปทีต่ นไม่เคยได้มาก่อน (อปฺปฏิลาภ
วา อปฺปฏิลาภโต สมนุปสฺสโต) อันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว แปรปรวน
ไปแล้ว โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเรือน
โทมนัสย่อมเกิดขึน้ แก่บคุ คลผูเ้ ห็นความไม่ได้เฉพาะ
ซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู …
โทมนัสย่อมเกิดขึน้ แก่บคุ คลผูเ้ ห็นความไม่ได้เฉพาะ
ซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก …
โทมนัสย่อมเกิดขึน้ แก่บคุ คลผูเ้ ห็นความไม่ได้เฉพาะ
ซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น …
โทมนัสย่อมเกิดขึน้ แก่บคุ คลผูเ้ ห็นความไม่ได้เฉพาะ
ซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย …
โทมนัสย่อมเกิดขึน้ แก่บคุ คลผูเ้ ห็นความไม่ได้เฉพาะ
ซึง่ ธรรมทีพ่ งึ รูแ้ จ้งทางใจ ทีน่ า่ ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
น่ารืน่ รมย์ใจ ประกอบด้วยโลกามิส โดยความเป็นของอันตน
ไม่ได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรมที่ตนไม่เคยได้มาก่อน
อันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้ว โทมนัสเช่นนี้
เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเรือน
เหล่านี้แลโทมนัสอาศัยเรือน ๖ ประการ
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ในสัตตบท ๓๖ นัน้ โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ
อะไรบ้าง คือ
เพราะรู้ ค วามที่ รู ป ทั้ ง หลายนั้ น แลว่ า ไม่ เ ที่ ย ง
เห็นความแปรปรวน ความคลายกำ�หนัด และความดับว่า
รูปในกาลก่อนและในบัดนี้ ทัง้ หมดนัน้ ล้วนไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ตามทีเ่ ป็นจริงอย่างนัน้ เพราะ
เห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โทมนัสย่อมเกิดขึ้น
แล้วตัง้ ความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์วา่ ในกาลไร
เราจักบรรลุตทายตนัง (ตทายตน)1 ที่พระอริยะทั้งหลายได้
บรรลุอยู่ในบัดนี้
เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย โทมนัสจึงเกิดขึน้ แก่
บุคคลผูต้ งั้ ความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์ ด้วยประการฉะนี้
โทมนัสเช่นนี้ เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เพราะรู้ความที่เสียงทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง …
โทมนัสย่อมเกิดขึ้น …2 เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
1. ข้อสังเกต ให้ดคู วามหมายของตทายตน ได้ท่ี พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่มที่
๒๕ หน้า ๒๐๖ ข้อ ๑๕๘ -คณะผูร้ วบรวม.
2. ข้อสังเกต ในกรณีโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ จะมีเพิม่ ว่า แล้วตัง้ ความปรารถนาใน
อนุตตรวิโมกข์ว่า ในกาลไร เราจักบรรลุตทายตนัง … โทมนัสจึงเกิดขึ้น …
-คณะผูร้ วบรวม.
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เพราะรู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง …
โทมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เพราะรู้ ค วามที่ ร สทั้ ง หลายนั้ น แลว่ า ไม่ เ ที่ ย ง …
โทมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เพราะรูค้ วามทีโ่ ผฏฐัพพะทัง้ หลายนัน้ แลว่าไม่เทีย่ ง
… โทมนัสย่อมเกิดขึน้ … เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เพราะรู้ความที่ธรรมทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง เห็น
ความแปรปรวน ความคลายกำ�หนัด และความดับว่า ธรรม
ในกาลก่อนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์
มี ค วามแปรปรวนเป็ น ธรรมดา ตามที่ เ ป็ น จริ ง อย่ า งนั้ น
เพราะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โทมนัสย่อมเกิดขึ้น
แล้วตัง้ ความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์วา่ ในกาลไร
เราจักบรรลุตทายตนัง ที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ใน
บัดนี้
เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย โทมนัสจึงเกิดขึ้น
แก่เขาผูต้ งั้ ความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์ดว้ ยประการฉะนี้
โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เหล่านี้แลโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ.
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ในสัตตบท ๓๖ นั้น อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ ประการ
อะไรบ้าง คือ
เพราะเห็นรูปทางตา อุเบกขาจึงเกิดขึน้ แก่ปถุ ชุ น ผูโ้ ง่
เขลา งมงาย ผูย้ งั ไม่ชนะกิเลส ยังไม่ชนะวิบาก ผูไ้ ม่เห็นโทษ
ไม่ได้สดับ เป็นคนกิเลสหนา อุเบกขาเช่นนีย้ งั ล่วงพ้นรูปไม่ได้
เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขาอาศัยเรือน
เพราะฟังเสียงทางหู อุเบกขาจึงเกิดขึ้น…
เพราะดมกลิ่นทางจมูก อุเบกขาจึงเกิดขึ้น…
เพราะลิ้มรสทางลิ้น อุเบกขาจึงเกิดขึ้น…
เพราะถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย อุเบกขาจึงเกิดขึน้ …
เพราะรูแ้ จ้งธรรมทางใจ อุเบกขาจึงเกิดขึน้ แก่ปถุ ชุ น
ผู้โง่เขลา งมงาย ผู้ยังไม่ชนะกิเลส ยังไม่ชนะวิบาก ผู้ไม่เห็น
โทษ ไม่ได้สดับ เป็นคนกิเลสหนา อุเบกขาเช่นนัน้ ยังล่วงพ้น
ธรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขา
อาศัยเรือน
เหล่านี้แลอุเบกขาอาศัยเรือน ๖ ประการ.
ในสัตตบท ๓๖ นั้น อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖
ประการ อะไรบ้าง คือ
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เพราะรู้ ค วามที่ รู ป ทั้ ง หลายนั้ น แลว่ า ไม่ เ ที่ ย ง
เห็นความแปรปรวน ความคลายกำ�หนัด และความดับว่า รูปใน
กาลก่อนและในบัดนี้ ทัง้ หมดนัน้ ล้วนไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา ตามที่เป็นจริงอย่างนั้น เพราะเห็น
ด้วยปัญญาโดยชอบ อุเบกขาย่อมเกิดขึน้ (รูปาน เตฺวว อนิจจฺ ต

วิทิตฺวา วิปริณามวิราคนิโรธ ปุพฺเพ เจว รูปา เอตรหิ จ สพฺเพ เต รูปา
อนิจจฺ า ทุกขฺ า วิปริณามธมฺมาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต
้ นั้ ย่อมล่วงพ้นรูปได้ เพราะ
อุปปฺ ชฺชติ อุเปกฺขา) อุเบกขาเช่นนีน

ฉะนั้น เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ.1
เพราะรู้ความที่เสียงทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง …
อุเบกขาย่อมเกิดขึ้น … เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ.
เพราะรู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง …
อุเบกขาย่อมเกิดขึ้น … เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ.
เพราะรู้ความที่รสทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง …
อุเบกขาย่อมเกิดขึ้น … เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ.
1. สำ�นวนการแปลในวรรคนีเ้ รียงตามสุคตวินโย -คณะผูร้ วบรวม
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เพราะรูค้ วามทีโ่ ผฏฐัพพะทัง้ หลายนัน้ แลว่าไม่เทีย่ ง
… อุเบกขาย่อมเกิดขึน้ … เราจึงเรียกอุเบกขานัน้ ว่า อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ.
เพราะรู้ความที่ธรรมทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง
เห็นความแปรปรวน ความคลายกำ�หนัด และความดับว่า ธรรม
ในกาลก่อนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์
มี ค วามแปรปรวนเป็ น ธรรมดา ตามที่ เ ป็ น จริ ง อย่ า งนั้ น
เพราะเห็ น ด้ ว ยปั ญ ญาโดยชอบ อุ เ บกขาย่ อ มเกิ ด ขึ้ น
อุ เ บกขาเช่ น นี้ นั้ น ย่ อ มล่ ว งพ้ น ธรรมได้ เพราะฉะนั้ น
เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ
เหล่านี้แลอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ
คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบสัตตบท ๓๖ ดังนี้นั้น
เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วว่า ในสัตตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้ หลาย
อาศัยธรรมนี้ แล้วจงละธรรมนีเ้ สีย เพราะอาศัยเหตุอะไร เรา
จึงกล่าวไว้เช่นนั้น
ภิกษุทั้งหลาย1 ในสัตตบท ๓๖ นั้น เธอทั้งหลาย
จงอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นแล้ว จงละ
1. ข้อสังเกต มีคำ�ว่า ภิกษุทง้ั หลาย อยูใ่ นทุกย่อหน้าของสัตตบท ๓๖ -คณะผูร้ วบรวม.
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จงก้าวล่วงโสมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วง
โสมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้
ในสัตตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้ หลายอาศัยพึง่ พิงโทมนัส
อาศั ย เนกขั ม มะ ๖ นั้ น แล้ ว จงละ จงก้ า วล่ ว งโทมนั ส
อาศัยเรือน ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วง โทมนัสเหล่านั้น
มีได้ด้วยอาการอย่างนี้
ในสัตตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้ หลายอาศัยพึง่ พิงอุเบกขา
อาศั ย เนกขั ม มะ ๖ นั้ น แล้ ว จงละ จงก้ า วล่ ว งอุ เ บกขา
อาศัยเรือน ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วง อุเบกขาเหล่านั้น
มีได้ด้วยอาการอย่างนี้
ในสัตตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้ หลายอาศัยพึง่ พิงโสมนัส
อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นแล้ว จงละ จงก้าวล่วงโทมนัสอาศัย
เนกขัมมะ ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วง โทมนัสเหล่านั้น
มีได้ด้วยอาการอย่างนี้
ในสัตตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้ หลายอาศัยพึง่ พิงอุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นแล้ว จงละ จงก้าวล่วงโสมนัสอาศัย
เนกขัมมะ ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วงโสมนัสเหล่านั้น
มีได้ด้วยอาการอย่างนี้

128

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัย
อารมณ์ต่างกันก็มี อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัย
อารมณ์เดียวกันก็มี (อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขา นานตฺตา นานตฺตสิตา
อตฺถิ อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา)

อุเบกขาทีม่ ปี ระเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ตา่ งกันก็มี
เป็นอย่างไร
คือ อุเบกขาในรูปก็มี อุเบกขาในเสียงก็มี อุเบกขาใน
กลิน่ ก็มี อุเบกขาในรสก็มี อุเบกขาในโผฏฐัพพะก็มี อุเบกขา
ในธรรมก็มี (อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขา รูเปสุ อตฺถิ สทฺเทสุ อตฺถิ คนฺเธสุ
1

อตฺถิ รเสสุ อตฺถิ โผฏฺพฺเพสุ อตฺถิ ธมฺเมสุ)

นี้จัดเป็นอุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์
ต่างกัน อุเบกขาทีเ่ ป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกัน
เป็นอย่างไร
คือ อุเบกขาทีอ่ าศัยอากาสานัญจายตนก็มี อุเบกขาที่
อาศัยวิญญาณัญจายตนก็มี อุเบกขาทีอ่ าศัยอากิญจัญญายตน
ก็มี อุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนก็มี นี้จัดเป็น
อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกัน
1. ข้อสังเกตในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๘ ไม่มี อุเบกขาในธรรม
แต่มเี ชิงอรรถในทีเ่ ดียวกันนีว้ า่ โป. เอตฺถนฺตเร อตฺถิ ธมฺเมสูติ ทิสสฺ ติ ซึง่ หมายถึง
อุเบกขาในธรรม (เมือ่ เทียบเคียงตามหลักธรรมแล้วในส่วนของมโนปวิจาร ๑๘ จะ
หายไปไม่ครบ ๑๘ จึงได้ใส่ไว้) -คณะผูร้ วบรวม.
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ในอุเบกขา ๒ ประการนั้น เธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิง
อุเบกขาทีเ่ ป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกันแล้ว จงละ
จงก้าวล่วงอุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ต่างกัน
นัน้ เสีย การละ การก้าวล่วงอุเบกขานีม้ ไี ด้ดว้ ยอาการอย่างนี้
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายอาศัยพึง่ พิงอตัมมยตา1
แล้ว จงละ จงก้าวล่วงอุเบกขาทีเ่ ป็นประเภทเดียวกัน อาศัย
อารมณ์เดียวกันเสีย การละ การก้าวล่วง อุเบกขานีม้ ไี ด้ดว้ ย
อาการอย่างนี้
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วว่า ในสัตตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้ หลาย
อาศัยธรรมนี้แล้ว จงละธรรมนี้เสีย ดังนี้นั้น เราอาศัยความ
ข้อนี้กล่าวแล้ว
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วว่า พึงทราบสติปฏั ฐาน ๓ ทีพ่ ระอริยะ
เสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่ เพราะ
อาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น
1. ในบทนี้ อตัมมยตา เป็นไปเพือ่ ละอรูปสัญญา ๔ (ผืนนาประณีต : ปณีตาย ธาตุยา)
มีความหมายเทียบได้กบั การใช้ เนตํ มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตา ในหลายๆ
พระสูตรทีใ่ ช้ในการละผืนนาเลว ผืนนาปานกลาง ผืนนาประณีต และจิต มโน วิญญาณ
และในพระสูตรนี้ได้ใช้สติปัฏฐาน ๓ ต่อจากอตัมมยตา จึงเป็นผู้สอนควรแก่
การสอนหมู่ -คณะผูร้ วบรวม
130

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ผู้ ส อนในโลกนี้เ ป็นผู้อนุเคราะห์
แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรม
แก่สาวกทั้งหลายว่า นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอ
ทัง้ หลาย นีเ้ ป็นไปเพือ่ สุขแก่เธอทัง้ หลาย สาวกทัง้ หลายของ
ผู้สอนนั้น ย่อมไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ และ
ประพฤติหลีกเลี่ยงคำ�สอนของผู้สอน ในข้อนั้น ตถาคต
ไม่มใี จยินดี ไม่ชนื่ ชม และไม่ถกู รัว่ รด1 มีสติสมั ปชัญญะอยู่
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ราเรียกว่า สติปฏั ฐานประการที่ ๑
ที่ พ ระอริ ย ะเสพ ซึ่ ง เมื่ อ เสพ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อนควรเพื่ อ
สั่งสอนหมู่
อีกประการหนึ่ง ผู้สอนเป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวก
ทั้งหลายว่า นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลาย
นีเ้ ป็นไปเพือ่ สุขแก่เธอทัง้ หลาย สาวกทัง้ หลายของผูส้ อนนัน้
บางพวกไม่ฟงั ไม่เงีย่ โสตสดับ ไม่ตงั้ จิตรับรู้ และประพฤติ
หลีกเลี่ยงคำ�สอนของผู้สอน บางพวกฟังด้วยดี เงี่ยโสต
สดับ ตั้งจิตรับรู้ ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำ�สอนของผู้สอน
ในข้อนั้น ตถาคตก็ไม่มีใจยินดี ไม่ชื่นชม ไม่มีใจยินดีก็มิใช่
1. ไม่ถกู รัว่ รด หมายถึง ไม่ถกู ครอบงำ�  -คณะผูร้ วบรวม
131

พุทธวจน - หมวดธรรม

ไม่ชนื่ ชมก็มใิ ช่ เว้นความมีใจยินดีและความไม่มใี จยินดีทงั้ ๒
อย่างนั้นแล้ว จึงเป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ราเรียกว่า สติปฏั ฐานประการที่ ๒
ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อ
สั่งสอนหมู่
อีกประการหนึ่ง ผู้สอนเป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวก
ทั้งหลายว่า นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลาย
นีเ้ ป็นไปเพือ่ สุขแก่เธอทัง้ หลาย สาวกทัง้ หลายของผูส้ อนนัน้
ย่อมฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู้ ไม่ประพฤติหลีก
เลี่ยงคำ�สอนของผู้สอน ในข้อนั้น ตถาคตมีใจยินดี ชื่นชม
และไม่ถูกรั่วรด มีสติสัมปชัญญะอยู่
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ราเรียกว่า สติปฏั ฐานประการที่ ๓
ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อ
สั่งสอนหมู่
คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า พระอริยะเสพธรรม คือ
สติปฏั ฐาน ๓ ซึง่ เมือ่ เสพ ชือ่ ว่าเป็นผูส้ อนควรเพือ่ สัง่ สอนหมู่
ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว
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คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วว่า พระอริยะนัน้ อันเราเรียกว่า เป็น
สารถีผสู้ ามารถฝึกบุรษุ ทีค่ วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ มกว่าอาจารย์
ผู้ฝึกทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น
ภิกษุทงั้ หลาย ช้างทีค่ วรฝึก อันควาญช้างบังคับให้วงิ่
ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ หรือทิศใต้
ม้าที่ควรฝึก อันคนฝึกม้าบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่
ทิศเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ
หรือทิศใต้
โคที่ควรฝึก อันคนฝึกโคบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่
ทิศเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ
หรือทิศใต้
แต่บรุ ษุ ทีค่ วรฝึก อันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
สอนให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปได้ตลอดทั้ง ๘ ทิศ คือ
ผู้มีรูป ย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้ นี้เป็นทิศที่ ๑
ผูม้ สี ญ
ั ญาในอรูปในภายใน ย่อมเห็นรูปทัง้ หลายใน
ภายนอกได้ นี้เป็นทิศที่ ๒
เป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้น นี้เป็นทิศที่ ๓
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เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะ
ไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา โดยประการทัง้ ปวง จึงบรรลุอากาสานั ญ จายตนอยู่ ด้ ว ยการทำ � ในใจว่ า อากาศไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด
นี้เป็นทิศที่ ๔
เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนได้โดยประการ
ทั้งปวง จึงบรรลุวิญญาณัญจายตนอยู่ ด้วยการทำ�ในใจว่า
วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด นี้เป็นทิศที่ ๕
เพราะก้ า วล่ ว งวิ ญ ญาณั ญ จายตนได้ โ ดยประการ
ทั้งปวง จึงบรรลุอากิญจัญญายตนอยู่ ด้วยการทำ�ในใจว่า
อะไรๆ ก็ไม่มี นี้เป็นทิศที่ ๖
เพราะก้ า วล่ ว งอากิ ญ จั ญ ญายตนได้ โ ดยประการ
ทั้งปวง จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนอยู่ นี้เป็นทิศที่ ๗
เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนได้โดยประการ
ทั้งปวง จึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ นี้เป็นทิศที่ ๘
ภิกษุทั้งหลาย บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะสอนให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปได้ตลอดทั้ง ๘ ทิศ
คำ�ทีเ่ รากล่าวแล้วว่า พระอริยะนัน้ อันเราเรียกว่า เป็น
สารถีผสู้ ามารถฝึกบุรษุ ทีค่ วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ มกว่าอาจารย์
ผู้ฝึกทั้งหลาย ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.
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เจริญสติปฏั ฐาน ๔
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

43
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๐/๒๗๑.

ภิกษุทงั้ หลาย โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบือ้ งต่�ำ )
๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ
วิจกิ จิ ฉา  สีลพั พตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุ
ทั้งหลาย เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔
เพือ่ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ สติปฏั ฐาน ๔
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรเผา
กิเลส (อาตาปี) มีสัมปชัญญะ (สมฺปชาโน) มีสติ (สติมา) นำ�
อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ (วิเนยฺย โลเก อภิชฌฺ าโทมนสฺส)ํ
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ …
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ธรรมในธรรมทั้ ง หลายอยู่
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔
เหล่านี้ เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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(ในสูตรอื่น -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๔/๘๔๒. ตรัสว่า
ให้เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์.
ในสูตรอื่น -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๓๒/๗๗๘. ตรัสว่า
เพราะมีการกระทำ�ให้เจริญ มีการกระทำ�ให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔
ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว สัทธรรมย่อมตั้งอยู่นาน. -คณะผู้
รวบรวม)
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เจริญสติปฏั ฐาน ๔
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

44
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๑/๒๗๔.

ภิกษุทงั้ หลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบือ้ งสูง)
๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ
อรู ป ราคะ มานะ อุ ท ธั จ จะ อวิ ช ชา ภิกษุท้ังหลาย
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔
เพือ่ ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ สติปฏั ฐาน ๔
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น กายในกายอยู่ มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ …
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ธรรมในธรรมทั้ ง หลายอยู่
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔
เหล่านี้ เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
(ในสู ต รอื่ น ตรั ส ว่ า ให้ เ จริ ญ สติ ปั ฏ ฐาน ๔ เพื่ อ ความ
รู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์.
-คณะผู้รวบรวม)
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ผลของการเจริญสติปฏั ฐาน ๔

45

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๑/๘๐๕.

ภิกษุทงั้ หลาย สติปฏั ฐาน ๔ เหล่านี้ สติปฏั ฐาน ๔
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรเผา
กิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออก
เสียได้.
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ …
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ธรรมในธรรมทั้ ง หลายอยู่
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สติปัฏฐาน ๔.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ อันเจริญ
กระทำ�ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน (ทิฏฺเวธมฺเม อฺา สติ) หรือเมื่อ
ยังมีอปุ าทิเหลืออยูก่ จ็ ะเป็นอนาคามี (อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ).

139

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ปฏิปทาให้ถงึ การเจริญสติปฏั ฐาน

46

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๔/๘๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสติปัฏฐาน การเจริญ
สติปฏั ฐาน และปฏิปทาอันให้ถงึ การเจริญสติปฏั ฐาน แก่เธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน (สติปฏฺาน) เป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น กายในกายอยู่ มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายอยู่ มีความ
เพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสใน
โลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน.
ภิกษุทงั้ หลาย การเจริญสติปฏั ฐาน (สติปฏฺฐานภาวนา)
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้ ในกาย พิจารณา
เห็นธรรมคือความเสือ่ ม ในกาย พิจารณาเห็นธรรม คือ ความ
140

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เกิดขึ้นและความเสื่อม ในกายอยู่ มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้ … ความเสือ่ ม
… ความเกิดขึ้นและความเสื่อม ในเวทนาทั้งหลาย …
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้ … ความเสือ่ ม
… ความเกิดขึ้นและความเสื่อม ในจิต …
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้ ในธรรมทัง้ หลาย
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อ ม ในธรรมทั้ง หลาย
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้ และความเสือ่ ม ในธรรม
ทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า การเจริญสติปัฏฐาน.
ภิกษุทง้ั หลาย ปฏิปทาอันให้ถงึ การเจริญสติปฏั ฐาน
(สติปฏฺฐานภาวนาคามินี ปฏิปทา)เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่า ปฏิปทาอันให้ถงึ การเจริญ
สติปัฏฐาน.
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ถ้าเจริญสติปฏั ฐาน ๔
จะเป็นผูน้ อ้ มไปสูน่ พิ พาน
โน้มไปสูน่ พิ พาน โอนไปสูน่ พิ พาน

47

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๔/๘๓๙.

ภิกษุทงั้ หลาย แม่น�้ำ คงคาไหลไปสูท่ ศิ ปราจีน หลัง่ ไป
สู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ เมื่อกระทำ�ให้มากซึ่งสติปัฏฐาน ๔ ก็เป็น
ผูน้ อ้ มไปสูน่ พิ พาน (นิพพฺ านนินโฺ น) โน้มไปสูน่ พิ พาน (นิพพฺ าน่ พิ พาน (นิพพฺ านปพฺภาโร) ฉันนัน้ เหมือนกัน.
โปโณ) โอนไปสูน
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ มื่ อ เจริ ญ สติ ปั ฏ ฐาน ๔
เมื่อกระทำ�ให้มากซึ่งสติปัฏฐาน ๔ อย่างไร จึงจะเป็นผู้น้อม
ไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น กายในกายอยู่ มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได้.
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ …
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ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ธรรมในธรรมทั้ ง หลายอยู่
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔ เมื่อ
กระทำ�ให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ อย่างเหล่านี้แล จึงจะเป็น
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน.

143

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญสัมมัปปธาน ๔
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

48

1

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๑/๑๐๙๕.

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทงั้ หลาย สัมมัปปธาน2 ๔ (จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา)
อันภิกษุพงึ เจริญ เพือ่ ความรูย้ ง่ิ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทงั้ หลาย
สัมมัปปธาน ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตัง้ จิตไว้ เพือ่ บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น
(2) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตัง้ จิตไว้ เพือ่ บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ละไป
1. ทีม่ าพระสูตรบาลีได้มกี ารย่อไว้โดยแสดงที่ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๑/๑๐๙๕-๑๐๙๘.
ซึง่ จะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/349-๓๕๔.
2. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้วา่ สัมมัปธาน -คณะผูร้ วบรวม
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(3) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อกุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
(4) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว (อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน) ให้ตั้งอยู่ (ิติยา)
ไม่เลือนหาย (อสมฺโมสาย) ให้มียิ่งๆ ขึ้นไป (ภิยฺโยภาวาย)
ให้ ไ พบู ล ย์ (เวปุลฺลาย) ให้ เ จริ ญ (ภาวนาย) ให้ บ ริ บู ร ณ์
(ปาริปูริยา).
ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหล่านี้ อันภิกษุ
พึงเจริญ เพือ่ ความรูย้ งิ่ (อภิฺ าย) เพือ่ กำ�หนดรู้ (ปริฺ าย)
เพือ่ ความสิน้ ไป (ปริกขฺ ยาย) เพือ่ ละ (ปหานาย) โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญสัมมัปปธาน ๔
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

49

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๒/๑๐๙๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุ ท ธั จ จะ อวิ ช ชา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหล่ า นี้ แ ล
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
สัมมัปปธาน ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตัง้ จิตไว้ เพือ่ บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น
(2) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตัง้ จิตไว้ เพือ่ บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ละไป
(3) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อกุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
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(4) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ตั้งอยู่ ไม่เลือนหาย ให้มียิ่งๆ ขึ้นไป
ให้ไพบูลย์ ให้เจริญ ให้บริบรู ณ์.
ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหล่านี้ อันภิกษุ
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญอิทธิบาท ๔
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

50

1

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ ท ธิ บ าท ๔ อั น ภิ ก ษุ พึ ง เจริ ญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
อิทธิบาท ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ2
และปธานสังขาร (ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต)

1. ทีม่ าพระสูตรบาลีได้มกี ารย่อไว้โดยแสดงที่ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๔๙-๑๒๕๒.
ซึง่ จะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/349-๓๕๔.
2. อาศัยฉันทะแล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นีเ้ รียกว่า ฉันทสมาธิ (-บาลี มหาวาร. สํ.
๑๙/๓๔๔/๑๑๕๐.) -คณะผูร้ วบรวม
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(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิรยิ สมาธิ1
และปธานสังขาร
(3) ย่ อ มเจริ ญ อิ ท ธิ บ าทอั น ประกอบด้ ว ยจิ ต ต2
สมาธิ และปธานสังขาร
(4) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสา3
สมาธิ และปธานสังขาร4
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย อิ ท ธิ บ าท ๔ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.

1. อาศัยวิรยิ ะแล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นีเ้ รียกว่า วิรยิ สมาธิ (-บาลี มหาวาร. สํ.
๑๙/๓๔๕/๑๑๕๑.) -คณะผูร้ วบรวม
2. อาศัยจิตแล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นีเ้ รียกว่า จิตตสมาธิ (-บาลี มหาวาร. สํ.
๑๙/๓๔๕/๑๑๕๒.) -คณะผูร้ วบรวม
3. อาศัยวิมงั สาแล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นีเ้ รียกว่า วิมงั สาสมาธิ (-บาลี มหาวาร. สํ.
๑๙/๓๔๖/๑๑๕๓.) -คณะผูร้ วบรวม
4. ปธานสังขาร หมายถึง การยังความพอใจให้เกิดขึน้ พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตัง้ จิตไว้ เพือ่ บาปอกุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึน้ , เพือ่ บาปอกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ให้ละไป, เพือ่ กุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด ให้เกิดขึน้ , เพือ่ กุศลธรรม
ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ให้ตง้ั อยู่ ไม่เลือนหาย ให้มยี ง่ิ ๆ ขึน้ ไป ให้ไพบูลย์ ให้เจริญ ให้บริบรู ณ์
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๔๖/๑๑๕๓.) -คณะผูร้ วบรวม
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เจริญอิทธิบาท ๔
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

51

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุ ท ธั จ จะ อวิ ช ชา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหล่ า นี้ แ ล
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ ท ธิ บ าท ๔ อั น ภิ ก ษุ พึ ง เจริ ญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
อิทธิบาท ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร
(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิรยิ สมาธิ
และปธานสังขาร
(3) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร
(4) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมงั สาสมาธิ
และปธานสังขาร
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ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย อิ ท ธิ บ าท ๔ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔

52

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๕/๑๒๑๗.

ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่านี้ อิทธิบาท ๔
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร
(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิรยิ สมาธิ
และปธานสังขาร
(3) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร
(4) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมงั สาสมาธิ
และปธานสังขาร
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อิทธิบาท ๔.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ อิทธิบาท ๔1 เหล่านี้ อันเจริญ
กระทำ�ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน (ทิฏฺเวธมฺเม อฺา สติ) หรือเมื่อ
ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี (อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ).
1. ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔ ยังได้ตรัสไว้อกี หลายนัย เช่น ได้ผล ๗ อานิสงส์ ๗
(สตฺต ผลา สตฺตานิสส า) -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๖/๑๒๑๙. -คณะผูร้ วบรวม
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอินทรีย์ ๕
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

53

1

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ น ทรี ย์ ๕ อั น ภิ ก ษุ พึ ง เจริ ญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสัทธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง)
(2) ย่อมเจริญวิริยินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ (โวสฺสคฺคปริณามึ)
(3) ย่อมเจริญสตินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
1. ทีม่ าพระสูตรบาลีได้มกี ารย่อไว้โดยแสดงที่ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๒-๑๐๘๙.
ซึง่ จะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/349-๓๕๔.
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(4) ย่อมเจริญสมาธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(5) ย่อมเจริญปัญญินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ น ทรี ย์ ๕ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอินทรีย์ ๕
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

54

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุ ท ธั จ จะ อวิ ช ชา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหล่ า นี้ แ ล
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ น ทรี ย์ ๕ อั น ภิ ก ษุ พึ ง เจริ ญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสัทธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(2) ย่อมเจริญวิริยินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(3) ย่อมเจริญสตินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(4) ย่อมเจริญสมาธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
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(5) ย่อมเจริญปัญญินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ น ทรี ย์ ๕ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
[ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอินทรีย์ ๕ มีอันกำ�จัดราคะ
เป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโมหะเป็นที่สุด
เพือ่ ละอุทธัมภาคิยสัญโญชน์ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๗/๑๐๘๘.
ตรัสว่า เจริญอินทรีย์ ๕ เป็นไปเพื่อละสัญโญชน์ เพื่อถอนอนุสัย
เพือ่ กำ�หนดรูอ้ ทั ธานะ (ทางไกล หรือ อวิชชา) เพือ่ ความสิน้ อาสวะ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๑/๑๐๖๗. -คณะผู้รวบรวม]

156

พุทธวจน - หมวดธรรม

ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

55

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ เหล่านี้ อินทรีย์ ๕ เป็น
อย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรีย์ ๕1 เหล่านี้ อันเจริญ
กระทำ�ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน (ทิฏฺเวธมฺเม อฺา สติ) หรือเมื่อ
ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี (อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ).

1. ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕ ยังได้ตรัสไว้อกี หลายนัย เช่น ได้ผล ๗ อานิสงส์ ๗
(สตฺต ผลา สตฺตานิสส า) -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๙. -คณะผูร้ วบรวม
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญพละ ๕
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

56

1

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย พละ ๕ อั น ภิ ก ษุ พึ ง เจริ ญ เพื่ อ
ความรู้ ยิ่ ง เพื่ อ กำ � หนดรู้ เพื่ อ ความสิ้ น ไป เพื่ อ ละ
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
พละ ๕ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง)
(2) ย่อมเจริญวิริย พละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ (โวสฺสคฺคปริณามึ)
(3) ย่ อ มเจริ ญ สติ พ ละ อั น อาศั ย วิ เ วก อาศั ย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
1. ทีม่ าพระสูตรบาลีได้มกี ารย่อไว้โดยแสดงที่ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๒-๑๐๘๙.
ซึง่ จะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/349-๓๕๔.
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(4) ย่อมเจริญสมาธิพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(5) ย่อมเจริญปัญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญพละ ๕
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

57

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๒.

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุ ท ธั จ จะ อวิ ช ชา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหล่ า นี้ แ ล
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย พละ ๕ อั น ภิ ก ษุ พึ ง เจริ ญ เพื่ อ
ความรู้ ยิ่ ง เพื่ อ กำ � หนดรู้ เพื่ อ ความสิ้ น ไป เพื่ อ ละ
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
พละ ๕ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(2) ย่ อ มเจริ ญ วิ ริ ย พละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(3) ย่ อ มเจริ ญ สติ พ ละ อั น อาศั ย วิ เ วก อาศั ย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(4) ย่อมเจริญสมาธิพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
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(5) ย่อมเจริญปัญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญพละ ๕ มีอันกำ�จัดราคะ
เป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโมหะเป็นที่สุด
เพือ่ ละอุทธัมภาคิยสัญโญชน์ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๕/๑๑๐๖.
-คณะผู้รวบรวม)
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อินทรีย์ ๕ กับ พละ ๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

58

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๙๐/๙๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้ว เป็น
พละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้ว เป็นอินทรีย์ ๕ มีอยู่ ปริยายที่
อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้ว เป็นพละ ๕ ที่พละ 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 เป็นสตินทรีย์ สิง่ ใดเป็นสมาธินทรีย์ สิง่ นัน้
เป็นสมาธิพละ สิง่ ใดเป็นสมาธิพละ สิง่ นัน้ เป็นสมาธินทรีย์
สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ สิ่งใดเป็น
ปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนแม่น�ำ้ ซึง่ ไหลไปทางทิศ
ตะวันออก หลัง่ ไปทางทิศตะวันออก บ่าไปทางทิศตะวันออก
ที่ตรงกลางแม่น้ำ�นั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำ�นั้น
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึง่ ความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่ อนึง่ ปริยาย
ที่กระแสแห่งแม่น้ำ�นั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่า
สองกระแสมีอยู่.
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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 ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแส เป็นอย่างไร
คือ น้ำ�ในที่สุดด้านเหนือ และในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้น
ปริยายนี้แล ที่กระแสแห่งแม่น้ำ�นั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่ง
ความนับว่าสองกระแส ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย ฉันนัน้ ก็เหมือนกัน สิง่ ใดเป็นสัทธินทรีย์
สิ่ ง นั้ น เป็ น สั ท ธาพละ สิ่ ง ใดเป็ น สั ท ธาพละ สิ่ ง นั้ น เป็ น
สัทธินทรีย์ สิง่ ใดเป็นวิรยิ นิ ทรีย์ สิง่ นัน้ เป็นวิรยิ พละ สิง่ ใด
เป็นวิริยพละ สิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งใดเป็นสตินทรีย์
สิ่งนั้นเป็นสติพละ สิ่งใดเป็นสติพละ สิ่งนั้นเป็นสตินทรีย์
สิง่ ใดเป็นสมาธินทรีย์ สิง่ นัน้ เป็นสมาธิพละ สิง่ ใดเป็นสมาธิพละ
สิ่งนั้นเป็นสมาธินทรีย์ สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็น
ปัญญาพละ สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย์ ๕ อันเจริญ
กระทำ�ให้มากแล้ว ภิกษุจึงกระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
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เจริญโพชฌงค์ ๗
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

59

1

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โพชฌงค์ ๗ อั น ภิ ก ษุ พึ ง เจริ ญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสติ สั ม โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ (ความสละลง)
(2) ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(โวสฺสคฺคปริณามึ)

1. ทีม่ าพระสูตรบาลีได้มกี ารย่อไว้โดยแสดงที่ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๘-๖๗๑.
ซึง่ จะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/349-๓๕๔.
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(3) ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(4) ย่อมเจริญปี ติ สั ม โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(5) ย่อมเจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(6) ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(7) ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญโพชฌงค์ ๗
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

60

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุ ท ธั จ จะ อวิ ช ชา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหล่ า นี้ แ ล
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โพชฌงค์ ๗ อั น ภิ ก ษุ พึ ง เจริ ญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสติ สั ม โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(2) ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(3) ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(4) ย่อมเจริญปี ติ สั ม โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
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(5) ย่อมเจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(6) ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(7) ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญโพชฌงค์ ๗ มีอันกำ�จัดราคะ
เป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโมหะเป็นที่สุด หรือ
เจริญโพชฌงค์ ๗ อันหยัง่ ลงสูอ่ มตะ มีอมตะเป็นเบือ้ งหน้า มีอมตะ
เป็นทีส่ ดุ หรือเจริญโพชฌงค์ ๗ อันน้อมไปสูน่ พิ พาน โน้มไปสูน่ พิ พาน
โอนไปสู่นิพพาน -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๗/๖๗๗. -คณะผู้
รวบรวม)
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เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมเป็นไปเพือ่ ละ
ธรรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งสัญโญชน์

61

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๕/๔๕๕.

ภิกษุทง้ั หลาย เรายังไม่มองเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
อันเจริญ กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ละธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ เหมือนโพชฌงค์ ๗ นี้เลย
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โพชฌงค์ ๗ เป็ น อย่ า งไร คื อ
สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์
ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์
อุเบกขาสัมโพชฌงค์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โพชฌงค์ ๗ อั น เจริ ญ กระทำ �
ให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน์ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสติ สั ม โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(2) ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ …
(3) ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ …
(4) ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ …
(5) ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ …
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(6) ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ …
(7) ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ อันเจริญ กระทำ�ให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ละธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ เป็น
อย่างไร.
ตา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ เครื่องผูก
เครื่องจองจำ� คือ สัญโญชน์เหล่านั้น ย่อมเกิดที่ตานี้
หู เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ...
จมูก เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ...
ลิ้น เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ...
กาย1 เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ...
ใจ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ เครื่องผูก
เครื่องจองจำ� คือ สัญโญชน์เหล่านั้น ย่อมเกิดที่ใจนี้
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน์.
1. บาลีสยามรัฐ พ.ศ. ๒๔๗๐ ไม่มตี วั ย่อให้ทราบเหมือนบาลีสยามรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๘
-คณะผูร้ วบรวม
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ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๑)
เหตุจากการเจริญอานาปานสติ

62

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมอันเอกนัน้ มีอยู่ ซึง่ เมือ่ เจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ ครั้นธรรม
ทัง้ ๔ นัน้ อันเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทัง้ ๗ ให้
บริบูรณ์ ครั้นธรรมทั้ง ๗ นั้น อันเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๒ ให้บริบูรณ์ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย อานาปานสติสมาธินแ้ี ล เป็นธรรม
อันเอก ซึง่ เมือ่ เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�สติปฏั ฐาน ๔
ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ อันเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมทำ�โพชฌงค์ ๗ ให้บริบรู ณ์ โพชฌงค์ ๗ อันเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�วิชชาและวิมตุ ติให้บริบรู ณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำ�สติปฏั ฐาน ๔ ให้บริบรู ณ์ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไปแล้วสูป่ า่ หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก
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เมือ่ หายใจเข้ายาว ก็รชู้ ดั ว่าเราหายใจเข้ายาว เมือ่
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เรา1เป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ กาย
ทัง้ ปวง หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขารให้ร�ำ งับ
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขารให้ร�ำ งับ
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ ปีติ
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ สุข
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่ง
จิตตสังขาร หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก
1. สำ�นวนแปลนีม้ ที ง้ั คำ�ว่า "เรา" และไม่มคี ำ�ว่า "เรา" -คณะผูร้ วบรวม
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ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตตสังขารให้ร�ำ งับ
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตตสังขารให้ร�ำ งับ
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยงิ่
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยงิ่
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจเข้า
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ตั้งมั่น หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความไม่เทีย่ ง
อยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็น
ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความจางคลาย
อยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็น
ซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
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ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความดับไม่เหลือ
อยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็น
ซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความสลัดคืน
อยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็น
ซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เมื่อหายใจเข้ายาว ก็
รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเรา
หายใจออกยาว
เมื่ อ หายใจเข้ า สั้ น ก็ รู้ ชั ด ว่ า เราหายใจเข้ า สั้ น
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รพู้ ร้อมเฉพาะซึ่งกาย
ทัง้ ปวง หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขารให้ร�ำ งับ
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขารให้ร�ำ งับ
หายใจออก
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยนัน้ ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็นกาย
ในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
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ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าว ลมหายใจเข้าและ
ลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะเหตุน้ันในเรื่องนี้ ภิกษุน้ัน
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ ปีติ หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ร้พู ร้อมเฉพาะซึ่งสุข
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ สุข
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่ง
จิตตสังขาร หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตตสังขารให้ร�ำ งับ
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตตสังขารให้ร�ำ งับ
หายใจออก
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
เวทนาในเวทนาทั้ ง หลายอยู่ เ ป็ น ประจำ � มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.
ภิกษุทงั้ หลาย เราย่อมกล่าวการทำ�ในใจเป็นอย่างดี
ต่อลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหนึง่ ๆ
ในเวทนาทัง้ หลาย.
ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุน้ันในเรื่องนี้ ภิกษุน้ัน
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยงิ่
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยงิ่
หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจเข้า
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจออก
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ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจออก
ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
จิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทงั้ หลาย เราไม่กล่าวการเจริญอานาปานสติสมาธิ ว่ า เป็ น สิ่ง ที่มีไ ด้ แ ก่ ผู้มีส ติ อัน ลื ม หลงแล้ ว ไม่ มี
สัมปชัญญะ (นาห ภิกขฺ เว มุฏฺ สฺสติสสฺ อสมฺปชานสฺส อานาปานสฺสติ
1

สมาธิภาวน วทามิ).

ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั ย่อม
ชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นจิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความไม่เทีย่ งอยูเ่ ป็นประจำ�
หายใจออก
1. เทียบเคียงได้ท่ี -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๙/๑๓๘๔. และ -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๖/๒๘๙.
-คณะผูร้ วบรวม
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ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความจางคลาย
อยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็น
ซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความดับไม่เหลือ
อยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่
ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจออก
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความสลัดคืน
อยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูเ้ ห็น
ซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
ธรรมในธรรมทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายด้วย
ปัญญา จึงเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดี (โส ยนฺตํ โหติ
1

อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสานํ ปหานํ ตํ ปฺาย ทิสวฺ า สาธุกํ อชฺฌเุ ปกฺขติ า โหติ).

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันในเรื่องนี้ ภิกษุน้ัน
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
1. -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๗/๒๙๐. มีเนือ้ ความว่า โส ยนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสาน ปหาน
ปฺาย ทิสวฺ า สาธุก อชฺฌเุ ปกฺขติ า โหติ (ไม่มคี ำ�ว่า โหติ) -คณะผูร้ วบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งนี้ ย่ อ มทำ � สติ ปั ฏ ฐาน ๔
ให้บริบูรณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สติปัฏฐาน ๔ อันเจริญแล้ว ทำ�ให้
มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำ�โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นกายในกาย
อยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยนั้น สติของ
ภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง (อุปฏฺิตสฺส
ตสฺมึ สมเย สติ โหติ อสมฺมุฏฺา).
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด สติของภิกษุผเู้ ข้าไปตัง้ ไว้แล้ว
เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง (ภิกฺขุโน อุปฏฺิตา สติ โหติ อสมฺมุฏฺา)
สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้นั ปรารภแล้ว
สมัยนั้น ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญสติ สั ม โพชฌงค์ สมั ย นั้ น
สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบรู ณ์.
เธอนัน้ เมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่ ย่อมทำ�การเลือก
ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญซึง่ ธรรมนัน้ ด้วยปัญญา
(โส ตถา สโต วิหรนฺโต ต ธมฺม ปฺาย ปวิจนิ ติ ปวิจรติ ปริวมี ส มาปชฺชติ).
178

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุเมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่
ย่อมทำ�การเลือก ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญ
ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา (ภิกฺขุ ตถา สโต วิหรนฺโต ต ธมฺม ปฺาย
ปวิจนิ ติ ปวิจรติ ปริวมี ส มาปชฺชติ) สมัยนัน
้ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอื่ ว่าย่อมเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของ
ภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอนั้น เมื่อเลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมนั้น
ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรม
อันภิกษุนั้นปรารภแล้ว (ตสฺส ต ธมฺม ปฺาย ปวิจินโต ปวิจรโต
ปริวีมสมาปชฺชโต อารทฺธ โหติ วิริย อสลฺลีน).
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด ภิ ก ษุ นั้ น เมื่ อ เลื อ กเฟ้ น
ใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่
ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้ว (ภิกฺขุโน ต
ธมฺม ปฺาย ปวิจนิ โต ปวิจรโต ปริวมี ส มาปชฺชโต อารทฺธ โหติ วิรยิ  อสลฺลนี )

สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว
สมั ย นั้ น ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น
วิรยิ สัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอนัน้ เมือ่ มีความเพียรอันปรารภแล้ว ปีตอิ นั เป็น
นิรามิสก็เกิดขึ้น (อารทฺธวิริยสฺส อุปฺปชฺชติ ปีติ นิรามิสา).
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุนั้น เมื่อมีความเพียร
อันปรารภแล้ว ปีติอันเป็นนิรามิสก็เกิดขึ้น (ภิกฺขุโน อารทฺธวิริยสฺส อุปฺปชฺชติ ปีติ นิรามิสา) สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ ก็เป็น
อันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญ
ปีติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า
ถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอนั้น เมื่อมีใจประกอบด้วยปีติ แม้กายก็รำ�งับ
แม้จิตก็รำ�งับ (ปีติมนสฺส กาโยปิ ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺปิ ปสฺสมฺภติ).
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุนนั้ เมือ่ มีใจประกอบด้วย
ปีติ แม้กายก็ร�ำ งับ แม้จติ ก็ร�ำ งับ (ภิกขฺ โุ น ปีตมิ นสฺส กาโยปิ ปสฺสมฺภติ
้ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ ก็เป็นอันว่า
จิตตฺ มฺปิ ปสฺสมฺภติ) สมัยนัน
ภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (ปสฺสทฺธสิ มฺโพชฺฌงฺค) สมัยนัน้ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์
ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอนั้ น เมื่ อ มี ก ายอั น สงบแล้ ว มี ค วามสุ ข อยู่
จิตย่อมตัง้ มัน่ (ปสฺสทฺธกายสฺส สุขโิ น จิตตฺ  สมาธิยติ).
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุนน้ั เมือ่ มีกายอันสงบแล้ว
มีความสุขอยู่ จิตย่อมตัง้ มัน่ (ภิกขฺ โุ น ปสฺสทฺธกายสฺส สุขโิ น จิตตฺ  สมาธิยติ)
สมัยนัน้ สมาธิสมั โพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว
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สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญสมาธิสมั โพชฌงค์ (สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค)
สมัยนัน้ สมาธิสมั โพชฌงค์ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเจริญบริบรู ณ์.
เธอเป็นผูม้ จี ติ ตัง้ มัน่ แล้ว จึงเป็นผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะ
เป็นอย่างดี (โส ตถา สมาหิต จิตตฺ  สาธุก อชฺฌเุ ปกฺขติ า โหติ).
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุ เป็นผูม้ จี ติ ตัง้ มัน่ แล้ว
จึงเป็นผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดี (ภิกขฺ ุ ตถา สมาหิต จิตตฺ 
้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็เป็น
สาธุก อชฺฌเุ ปกฺขติ า โหติ) สมัยนัน
อันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุ
ชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ เ ห็ น เวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
สมั ย นั้ น สติ ข องภิ ก ษุ ผู้ เ ข้ า ไปตั้ ง ไว้ แ ล้ ว เป็ น ธรรมชาติ
ไม่ลืมหลง …
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นจิตในจิต
อยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยนั้น สติของ
ภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง …
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ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ ห็นธรรมในธรรม
ทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมั ย นั้ น
สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด สติของภิกษุผเู้ ข้าไปตัง้ ไว้แล้ว
เป็ น ธรรมชาติ ไ ม่ ลื ม หลง สมั ย นั้ น สติ สั ม โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า
ถึงความเจริญบริบรู ณ์.
เธอนัน้ เมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนั้นอยู่ ย่อมทำ�การเลือก
ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญซึง่ ธรรมนัน้ ด้วยปัญญา.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุเมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่
ย่อมทำ�การเลือก ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญ
ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมัยนัน้ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุ
ชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอนั้น เมื่อเลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมนั้น
ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรม
อันภิกษุนั้นปรารภแล้ว.
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ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุนน้ั เมือ่ เลือกเฟ้น ใคร่ครวญ
อยูซ่ งึ่ ธรรมนัน้ ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ยอ่ หย่อน ชือ่ ว่า
เป็นธรรมอันภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว สมัยนัน้ วิรยิ สัมโพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าย่อม
เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุ
ชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอนัน้ เมือ่ มีความเพียรอันปรารภแล้ว ปีตอิ นั เป็น
นิรามิสก็เกิดขึ้น.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุนนั้ เมือ่ มีความเพียรอัน
ปรารภแล้ว ปีตอิ นั เป็นนิรามิสก็เกิดขึน้ สมัยนัน้ ปีตสิ มั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอื่ ว่าย่อมเจริญ
ปีติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า
ถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอนั้น เมื่อมีใจประกอบด้วยปีติ แม้กายก็รำ�งับ
แม้จิตก็รำ�งับ (ปีติมนสฺส กาโยปิ ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺปิ ปสฺสมฺภติ).
ภิกษุทง้ั หลาย สมัยใด ภิกษุนนั้ เมือ่ มีใจประกอบด้วย
ปีติ แม้กายก็ร�ำ งับ แม้จติ ก็ร�ำ งับ (ภิกขฺ โุ น ปีตมิ นสฺส กาโยปิ ปสฺสมฺภติ
้ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ ก็เป็นอันว่า
จิตตฺ มฺปิ ปสฺสมฺภติ) สมัยนัน
ภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอื่ ว่าย่อมเจริญปัสสัทธิ183
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สัมโพชฌงค์ (ปสฺสทฺธสิ มฺโพชฺฌงฺค) สมัยนัน้ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์
ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอนั้ น เมื่ อ มี ก ายอั น สงบแล้ ว มี ค วามสุ ข อยู่
จิตย่อมตัง้ มัน่ (ปสฺสทฺธกายสฺส สุขโิ น จิตตฺ  สมาธิยติ).
ภิกษุทง้ั หลาย สมัยใด ภิกษุนน้ั เมือ่ มีกายอันสงบแล้ว
มีความสุขอยู่ จิตย่อมตั้งมั่น (ภิกขฺ โุ น ปสฺสทฺธกายสฺส สุขโิ น จิตตฺ 
สมาธิยติ) สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้น
ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอื่ ว่าย่อมเจริญสมาธิสมั โพชฌงค์
(สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค) สมัยนัน
้ สมาธิสมั โพชฌงค์ของภิกษุชอื่ ว่า
ถึงความเจริญบริบูรณ์.
เธอเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว จึงเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะ
เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว
จึงเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดี สมัยนั้น อุเบกขาสั ม โพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น
ภิกษุชอื่ ว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ อันเจริญแล้ว ทำ�ให้
มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำ�โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้.
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ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ อันเจริญแล้ว ทำ�ให้
มากแล้วอย่างไรเล่า จึงจะทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญสมาธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ อันเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
อย่างนีแ้ ล ย่อมทำ�วิชชาและวิมตุ ติให้บริบรู ณ์ได้ ดังนี้.
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ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๒)
เหตุจากการได้ฟงั ธรรม
แล้วระลึกถึง ตรึกถึงธรรมนัน้

63
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๘/๓๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล
เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยสมาธิ เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยปัญญา เป็น
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิมตุ ติ เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิมตุ ติญาณทัสสนะ
การได้เห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดี การได้ฟังภิกษุเหล่านั้นก็ดี
การเข้าไปหาภิกษุเหล่านัน้ ก็ดี การเข้าไปนัง่ ใกล้ภกิ ษุเหล่านัน้ ก็ดี
การระลึกถึงภิกษุเหล่านัน้ ก็ดี การบวชตามภิกษุเหล่านัน้ ก็ดี
แต่ละอย่างๆ เรากล่าวว่ามีอปุ การะมาก ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร
เพราะว่าผูท้ ไ่ี ด้ฟงั ธรรมของภิกษุเห็นปานนัน้ แล้ว ย่อมหลีกออก
อยูด่ ว้ ย ๒ วิธี คือ หลีกออกด้วยกาย และหลีกออกด้วยจิต
เมือ่ เธอหลีกออกอยูอ่ ย่างนัน้ แล้ว ย่อมระลึกถึง ย่อมตรึกถึง
ธรรมนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุหลีกออกอยูอ่ ย่างนัน้ แล้ว
ย่อมระลึกถึง ย่อมตรึกถึงธรรมนัน้ สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า
ถึงความเจริญบริบรู ณ์ …
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ มื่ อ เป็ น ผู้ มี ส ติ เ ช่ น นั้ น อยู่
ย่อมทำ�การเลือก ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญ
ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว …
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด ภิ ก ษุ นั้ น เมื่ อ เลื อ กเฟ้ น
ใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่
ย่อหย่อน ชือ่ ว่าเป็นธรรมอันภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว สมัยนัน้
วิริยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุนั้น เมื่อมีความเพียร
อันปรารภแล้ว ปีติอันเป็นนิรามิสก็เกิดขึ้น สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว …
ภิกษุทง้ั หลาย สมัยใด ภิกษุนั้น เมื่อมีใจประกอบ
ด้วยปีติ แม้กายก็รำ�งับ แม้จิตก็รำ�งับ สมัยนั้น ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว …
ภิกษุทง้ั หลาย สมัยใด ภิกษุนน้ั เมือ่ มีกายอันสงบแล้ว
มีความสุขอยู่ จิตย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว
จึงเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดี สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภิกษุ
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ชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ อันเจริญ
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ผล ๗ ประการ อานิสงส์ ๗ ประการ
ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ
(1) ย่อมสำ�เร็จในปัจจุบนั (ทิฏเฺ ว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อฺ
อาราเธติ)

(2) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ย่อมสำ�เร็จในกาล
แห่งมรณะ (โน เจ ทิฏเฺ ว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อฺ อาราเธติ อถ มรณกาเล
อฺ อาราเธติ)

(3) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน และไม่สำ�เร็จในกาล
แห่งมรณะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิน้ ไป ย่อมเป็น
อันตราปรินิพพายี (โน เจ ทิฏฺเว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อฺ อาราเธติ
โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธติ อถ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน
ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ)

(4) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ไม่สำ�เร็จในกาลแห่ง
มรณะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็น
อันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี (โน เจ ทิฏฺเว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อฺ

อาราเธติ โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธติ โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกขฺ ยา อนฺตราปรินพิ พฺ ายี โหติ อถ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ)
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(5) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ไม่สำ�เร็จในกาลแห่ง
มรณะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็น
อันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป
ไม่ได้เป็นอุปหัจจปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕
สิน้ ไป ย่อมเป็นอสังขารปรินพิ พายี (โน เจ ทิฏเฺ ว ธมฺเม ปฏิกจฺจ
อฺ อาราเธติ โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธติ โน เจ ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ โน เจ
ปฺจนฺน โอรมมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกขฺ ยา อุปหจฺจปรินพิ พฺ ายี โหติ
อถ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกขฺ ยา อสงฺขารปรินพิ พฺ ายี โหติ)

(6) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ไม่สำ�เร็จในกาลแห่ง
มรณะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็น
อันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป
ไม่ได้เป็นอุปหัจจปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕
สิ้นไป ไม่ได้เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิน้ ไป ย่อมเป็นสสังขารปรินพิ พายี (โน เจ ทิฏเฺ ว
ธมฺเม ปฏิกจฺจ อฺ อาราเธติ โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธติ โน เจ
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ
โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพา
ยี โหติ โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อถ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ)
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(7) ถ้าไม่ส�ำ เร็จในปัจจุบนั ไม่ส�ำ เร็จในกาลแห่งมรณะ
เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็นอันตราปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิน้ ไป ไม่ได้เป็น
อุปหัจจปรินิพพายีี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป
ไม่ได้เป็นอสังขารปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิน้ ไป
ไม่ได้เป็นสสังขารปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕
สิน้ ไป ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (โน เจ ทิฏฺเว ธมฺเม
ปฏิกจฺจ อฺ อาราเธติ โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธติ โน เจ ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ โน เจ
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ
โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพา
ยี โหติ โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อถ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
อุทฺธโสโต โหติ อกนิฏฺคามี)

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ อันเจริญ
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ผล ๗ ประการ อานิสงส์ ๗
ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

64

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทงั้ หลาย
อริ ย มรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ ๘ เป็ น อย่ า งไร คื อ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง)
(2) ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ (โวสฺสคฺคปริณามึ)
(3) ย่อมเจริญสัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
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(4) ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(5) ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(6) ย่อมเจริญสัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(7) ย่อมเจริญสัมมาสติ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(8) ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

65

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๕๑.

ภิกษุท้ังหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุ ท ธั จ จะ อวิ ช ชา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหล่ า นี้ แ ล
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุ
ทัง้ หลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(2) ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(3) ย่อมเจริญสัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(4) ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
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(5) ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(6) ย่อมเจริญสัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(7) ย่อมเจริญสัมมาสติ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
(8) ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ มีอันกำ�จัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโทสะเป็นที่สุด มีอัน
กำ�จัดโมหะเป็นที่สุด หรือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด หรือ
เจริ ญ อริ ย มรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ ๘ อั น น้ อ มไปสู่ นิ พ พาน
โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน เพื่อละอุทธัมภาคิยสัญโญชน์
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๒/๓๕๔. -คณะผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
ละสัญโญชน์ได้ไม่ยาก

66

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๖/๒๘๘.

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ เรือเดินสมุทรทีผ่ กู ด้วยเครือ่ งผูก
คื อ หวาย แช่ อ ยู่ ใ นน้ำ � ตลอด ๖ เดื อ น เขายกขึ้ น บกใน
ฤดูหนาว เครื่องผูกต้องลมและแดดแล้ว อันฝนตกรดแล้ว
ย่อมจะเสียไป ผุไป โดยไม่ยากเลย ฉันใดก็ฉนั นัน้ เมือ่ ภิกษุ
เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ กระทำ�ให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ สัญโญชน์ทั้งหลาย
ย่อมสงบไป หมดไป โดยไม่ยากเลย (อปฺปกสิเรเนว สฺโชนานิ
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ปูติกานิ ภวนฺติ).
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเมือ่ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ กระทำ�ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ อย่างไรเล่า สัญโญชน์ทั้งหลายจึงสงบไป หมดไป
โดยไม่ ย ากเลย ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ ...
ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อม
เจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญ
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สัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ กระทำ�ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
อย่างนีแ้ ล สัญโญชน์ทงั้ หลายจึงสงบ หมดไป โดยไม่ยากเลย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ อนุสยั ๗

67

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๑.

ภิกษุทงั้ หลาย อนุสยั ๗ อย่างนี้ ๗ อย่างเป็นอย่างไร
ได้แก่ อนุสยั คือกามราคะ อนุสยั คือปฏิฆะ อนุสยั คือทิฏฐิ
อนุสัยคือวิจิกิจฉา  อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ
อนุสยั คืออวิชชา ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อนุสยั ๗ อย่าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป
เพือ่ ละอนุสยั ๗ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ …
ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญ
สัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ
… ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ อนุสัย ๗ อย่างเหล่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ โยคะ ๔

68

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๘/๓๓๕.

ภิกษุทงั้ หลาย โยคะ ๔ อย่างนี้ ๔ อย่างเป็นอย่างไร
คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ ภิกษุ
ทั้งหลาย เหล่านี้แล โยคะ ๔ อย่าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป
เพื่อละโยคะ ๔ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …
ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ โยคะ ๔ อย่างเหล่านี้.
198

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ อาสวะ ๓

69

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็น
อย่างไร คือ อาสวะคือกาม อาสวะคือภพ อาสวะคือ
อวิชชา ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อาสวะ ๓ อย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพือ่ ละอาสวะ ๓ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …
ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ อาสวะ ๓ อย่างเหล่านี้.
199

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ ตัณหา ๓

70

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๖/๓๒๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ตัณหา ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นอย่างไร
คือ กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล ตัณหา ๓ อย่าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละตัณหา ๓ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …
ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ ตัณหา ๓ อย่างเหล่านี้.
200

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ อุปาทานขันธ์ ๕

71

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้ ๕ อย่าง
เป็นอย่างไร ได้แก่ อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์
คื อ เวทนา  อุ ป าทานขั น ธ์ คื อ สั ญ ญา  อุ ป าทานขั น ธ์
คื อ สั ง ขาร อุ ป าทานขั น ธ์ คื อ วิ ญ ญาณ ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แลอุปาทานขันธ์ ๕ อย่าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละอุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …
ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างเหล่านี.้
201

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘

เพือ่ ละ ภพ ๓

72

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๗.

ภิกษุทง้ั หลาย ภพ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นอย่างไร
คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล
ภพ ๓ อย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละภพ ๓ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ …
ย่ อ มเจริ ญ สั ม มาอาชี ว ะ … ย่ อ มเจริ ญ สั ม มาวายามะ …
ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ ภพ ๓ อย่างเหล่านี้.
202

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ การแสวงหา ๓

73

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๒/๓๐๔.

ภิกษุทงั้ หลาย การแสวงหา ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็น
อย่างไร คือ การแสวงหากาม การแสวงหาภพ การแสวงหา
พรหมจรรย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล การแสวงหา ๓ อย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละการแสวงหา ๓ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …
ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ การแสวงหา ๓ อย่างเหล่านี้.
203

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ กามคุณ ๕

74

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๓.

ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่างนี้ ๕ อย่างเป็น
อย่างไร คือ รูปทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยตา อันน่าปรารถนา
น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นทีเ่ ข้าไปตัง้ อาศัยอยู่
แห่งความใคร่ เป็นทีต่ งั้ แห่งความกำ�หนัด เสียงทัง้ หลายที่
จะรับรูไ้ ด้ดว้ ยหู … กลิน่ ทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยจมูก …
รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น … โผฏฐัพพะทั้งหลาย
ที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็น
ที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล กามคุณ
๕ อย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป
เพือ่ ละกามคุณ ๕ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ
204

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …
ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ กามคุณ ๕ อย่างเหล่านี้.

205

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ นิวรณ์ ๕

75

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๕.

ภิกษุทงั้ หลาย นิวรณ์ ๕ อย่างนี้ ๕ อย่างเป็นอย่างไร
คือ กามฉั นทนิ ว รณ์ พยาบาทนิว รณ์ ถีน มิทธนิวรณ์
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล นิวรณ์ ๕ อย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป
เพือ่ ละนิวรณ์ ๕ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ …
ย่ อ มเจริ ญ สั ม มาอาชี ว ะ … ย่ อ มเจริ ญ สั ม มาวายามะ …
ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้
เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ นิวรณ์ ๕ อย่างเหล่านี้.
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ยาถ่ายอันเป็นอริยะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

76

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๓/๑๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย แพทย์ทั้งหลาย ย่อมให้ยาถ่ายเพื่อ
กำ� จั ดโรค ที่ มี น้ำ�ดีเ ป็นเหตุบ้าง ที่มีเ สมหะเป็นเหตุบ้า ง
ที่มีลมเป็นเหตุบ้าง ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ยาถ่าย
ชนิดนั้นมีอยู่ มิใช่ไม่มี แต่ว่ายาถ่ายชนิดนั้น บางทีก็ได้ผล
บางทีก็ไม่ได้ผล.
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง ยาถ่ายอันเป็นอริยะ
(อริย วิเรจน) อันเป็นยาถ่ายที่ได้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะ
ไม่ได้ผล เป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดเป็น
ธรรมดา (ชาติธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจากความเกิด สัตว์ทมี่ คี วามแก่
เป็นธรรมดา (ชราธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มี
ความตายเป็นธรรมดา (มรณธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจากความตาย
สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็น
ธรรมดา (โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจาก
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย พวกเธอจงฟัง
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ยาถ่ายอันเป็นอริยะ ที่ได้้ผลโดย
ส่วนเดียว ไม่มที จี่ ะไม่ได้ผล เป็นยาถ่ายซึง่ อาศัยแล้ว สัตว์ทมี่ ี
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ความเกิดเป็นธรรมดา จะพ้นจากความเกิด สัตว์ทมี่ คี วามแก่
เป็นธรรมดา จะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มีความตายเป็น
ธรรมดา จะพ้นจากความตาย สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทัง้ หลายเป็นธรรมดา จะพ้นจากโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายได้นั้น เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมระบายมิจฉาทิฏฐิออกได้ กล่าวคือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้น
เพราะมิจฉาทิฏฐิเหล่าใดเป็นปัจจัย บาปอกุศลธรรมเหล่านัน้
เป็นสิง่ ทีเ่ ขาระบายออกได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอเนกทีม่ ี
สัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมระบาย
มิจฉาสังกัปปะออกได้ …
ภิกษุทง้ั หลาย ผูม้ สี มั มาวาจา  ย่อมระบายมิจฉาวาจาออกได้ …
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมระบาย
มิจฉากัมมันตะออกได้ …
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ผู้้ มี สั ม มาอาชี ว ะ ย่ อ มระบาย
มิจฉาอาชีวะออกได้ …
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมระบาย
มิจฉาวายามะออกได้ …
208

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ภิกษุทงั้ หลาย ผูม้ สี มั มาสติ ย่อมระบายมิจฉาสติ
ออกได้ …
ภิกษุทงั้ หลาย ผูม้ สี มั มาสมาธิ ย่อมระบายมิจฉาสมาธิออกได้ …
ภิกษุทงั้ หลาย ผูม้ สี มั มาญาณะ ย่อมระบายมิจฉาญาณะออกได้ …
ภิกษุทงั้ หลาย ผูม้ สี มั มาวิมตุ ติ ย่อมระบายมิจฉาวิมุตติออกได้ กล่าวคือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้น
เพราะมิจฉาวิมตุ ติเหล่าใดเป็นปัจจัย บาปอกุศลธรรมเหล่านัน้
เป็นสิง่ ทีเ่ ขาระบายออกได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอเนกทีม่ ี
สัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล ยาถ่ายอันเป็นอริยะ อันเป็น
ยาถ่ายที่ได้้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะไม่ได้ผล เป็นยาถ่าย
ซึ่งอาศัยแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดา จะพ้นจาก
ความเกิด สัตว์ทมี่ คี วามแก่เป็นธรรมดา จะพ้นจากความแก่
สัตว์ทมี่ คี วามตายเป็นธรรมดา จะพ้นจากความตาย สัตว์ทมี่ ี
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดา
จะพ้นจากโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย.
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ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๑)

77

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๓/๒๐๐.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์1 อยู่ ตัณหาย่อม
เจริญ เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำ�มันพึงลุก
อยู่ได้เพราะอาศัยน้ำ�มันและไส้ บุรุษพึงเติมน้ำ�มันและ
เปลีย่ นไส้ใหม่อยูต่ ลอดเวลาทีค่ วรเติมควรเปลีย่ นทุกระยะๆ
เมือ่ เป็นอย่างนี้ ประทีปน้�ำ มันนัน้ ซึง่ มีอาหารอย่างนัน้ มีเชือ้
อย่างนัน้ ก็พงึ ลุกโพลงตลอดกาลนาน แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย
เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเป็น
1 ธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั สัญโญชน์ หรือสัญโญชนิยธรรมนัน้ ได้แก่ รูป, เวทนา, สัญญา,
สังขาร, วิญญาณ (-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.) ; ตา, หู, จมูก, ลิน้ , กาย, ใจ
(-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙.) ; รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ, ธรรม
(-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๕/๑๘๙.) -คณะผูร้ วบรวม
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ทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์อยู่ ตัณหาย่อมเจริญ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
เพราะมีตณ
ั หาเป็นปัจจัย จึงมีอปุ าทาน เพราะมีอปุ าทานเป็น
ปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติ
เป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรอื่น มีข้อความเหมือนสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ว่าทรง
เริ่มต้นสูตรด้วยคำ�อุปมาก่อน แล้วจึงกล่าวถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัวอุปไมย
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๔.)
(ในสู ต รอื่ น แสดงข้ อ ธรรมอย่ า งเดี ย วกั น กั บ สู ต รข้ า งบนนี้
ต่างกันแต่อุปมา โดยทรงอุปมาด้วยต้นไม้ยังอ่อนอยู่ มีผู้คอยพรวนดิน
รดน้ำ� ใส่ปุ๋ย จึงเจริญเติบโต -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๒.)
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ทุกข์ดบั เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๑)

78

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๒.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ ตัณหาย่อมดับ
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาตินนั่ แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำ�มันพึงลุก
อยู่ได้เพราะอาศัยน้ำ�มันและไส้ บุรุษไม่พึงเติมน้ำ�มันและ
ไม่เปลีย่ นไส้ใหม่ตลอดเวลาทีค่ วรเติมควรเปลีย่ นทุกระยะๆ
เมื่อเป็นอย่างนี้ เพราะหมดอาหาร เพราะสิน้ เชือ้ เก่า ก็เป็น
ประทีปน้�ำ มันทีห่ มดเชือ้ แล้วดับไป แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย
เมือ่ ภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้
แห่งสัญโญชน์อยู่ ตัณหาย่อมดับ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน เพราะมี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมี
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ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับ
แห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาติ
นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรอื่น มีข้อความเหมือนสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ว่าทรง
เริ่มต้นสูตรด้วยคำ�อุปมาก่อน แล้วจึงกล่าวถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัวอุปไมย
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๕.)
(ในสูตรอื่น แสดงข้อธรรมอย่ า งเดี ย วกั น กั บ สู ต รข้ า งบนนี้
ต่างกันแต่อปุ มา โดยทรงอุปมาด้วยต้นไม้ยงั อ่อนอยู่ มีผตู้ ดั ทีโ่ คน ขุดเอา
รากออก ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ผ่าให้เป็นชิ้นๆ ตากลม ตากแดด
เอาไฟเผาจนเป็ นเขม่า แล้ว นำ�ไปโปรยลงในลม หรื อลอยในแม่ นำ�้
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๔.)
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ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒)

79

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๘/๒๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์อยู่ การก้าวลงแห่ง
นามรูป ย่อมมี (นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ โหติ) เพราะมีนามรูป
เป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย
จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะ
มี เ วทนาเป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี ตั ณ หา เพราะมี ตั ณ หาเป็ น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มรี ากหยัง่ ลง
และแผ่ไปข้างๆ รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดโอชารสไปเบื้องบน
เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้น ซึ่งมีอาหารอย่างนั้น มีเชื้อ
อย่างนัน้ พึงเป็นอยูต่ ลอดกาลนาน แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย
เมือ่ ภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่ง
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สัญโญชน์อยู่ การก้าวลงแห่งนามรูป ย่อมมี ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรอืน่ มีขอ้ ความคล้ายสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ทที่ รงตรัสว่า
การก้าวลงแห่งวิญญาณ แทนจะเป็นการก้าวลงแห่งนามรูป แล้วไล่เรียง
ข้อธรรมไปตามแนวของปฏิจจสมุปบาท -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๙/๒๒๐.)

215

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ทุกข์ดบั เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๒)

80

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๙/๒๑๘.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้ ง หลายอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง สั ญ โญชน์ อ ยู่ นามรู ป ก็
ไม่ก้าวลง เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่ง
สฬายตนะ เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับ
แห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่ง
เวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาตินนั่ แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นต้ น ไม้ ใ หญ่ ยื น ต้ น
อยู่อย่างนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะมา ตัดต้นไม้นั้น
ทีโ่ คนต้นแล้ว ขุดลงไป ครัน้ ขุดลงไปแล้ว คุย้ เอารากใหญ่เล็ก
แม้เท่าก้านแฝกขึน้ บุรษุ นัน้ พึงทอนต้นไม้นนั้ เป็นท่อนเล็ก
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.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็ไม่ก้าวลง
ฉันนัน้ เหมือนกัน เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับ
แห่งสฬายตนะ เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับ
แห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่ง
เวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาตินนั่ แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
(ในสูตรอืน่ มีขอ้ ความคล้ายสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ทที่ รงตรัสว่า
วิญญาณก็ไม่ก้าวลง แทนจะเป็นนามรูปก็ไม่ก้าวลง แล้วไล่เรียงข้อธรรม
ไปตามแนวของปฏิจจสมุปบาท -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๐/๒๒๒.)
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ผลของการเห็นอัสสาทะ และนิพพิทา
ในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสัญโญชน์

81

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นอย่างไร
คือ การเห็นรสอร่อยเนืองๆ (อสฺสาทานุปสฺสติ า) ในธรรมทัง้ หลาย
อันเป็นทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์ การเห็นความเบือ่ หน่ายเนืองๆ
(นิพพฺ ทิ านุปสฺสติ า ) ในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต
่ งั้ แห่งสัญโญชน์.์
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูเ้ ห็นรสอร่อยเนืองๆ ในธรรม
ทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งสัญโญชน์อยู่ ย่อมละราคะไม่ได้
ย่อมละโทสะไม่ได้ ย่อมละโมหะไม่ได้ เรากล่าวว่า บุคคล
ยังละราคะไม่ได้ ยังละโทสะไม่ได้ ยังละโมหะไม่ได้แล้ว
ย่อมไม่พน้ จากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะ ย่อมไม่พน้ ไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูเ้ ห็นความเบือ่ หน่ายเนืองๆ
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์์อยู่ ย่อมละ
ราคะได้ ย่อมละโทสะได้ ย่อมละโมหะได้ เรากล่าวว่า
บุคคลผูล้ ะราคะ ละโทสะ ละโมหะได้แล้ว ย่อมพ้นจากชาติ
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ ย่อมพ้น
ไปจากทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธรรม ๒ อย่าง.
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สิง่ ทีค่ วรพิจารณาเนืองๆ
เพือ่ ละสัญโญชน์
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82
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๘๑/๕๗.

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
(1) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความแก่
ไปได้
(2) เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้
(3) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความตาย
ไปได้
(4) เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ
ทั้งสิ้น
(5) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจะเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ
ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
ภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่
สัตว์ทงั้ หลาย ซึง่ เป็นเหตุให้สตั ว์ทงั้ หลายประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิง
หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยอำ�นาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความแก่ไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความเจ็บไข้ไปได้
ภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือ
ว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
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พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความเจ็บไข้ไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ
ว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความตายไปได้
ภิกษุทงั้ หลาย ความมัวเมาในชีวติ มีอยูแ่ ก่สตั ว์ทงั้ หลาย ซึง่ เป็น
เหตุให้สตั ว์ทงั้ หลายประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต
เมือ่ เขาพิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ ย่อมละความมัวเมาในชีวติ
นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย
เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา
ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ
ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น
ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่
สัตว์ทงั้ หลาย ซึง่ เป็นเหตุให้สตั ว์ทงั้ หลายประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นน้ั ได้โดยสิน้ เชิง หรือว่าทำ�ให้
เบาบางลงได้ ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นแ้ี ล
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สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็น
กำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ ทำ�กรรมใดไว้
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ภิกษุ
ทั้ ง หลาย กายทุ จ ริ ต วจี ทุ จ ริ ต มโนทุ จ ริ ต มี อ ยู่ แ ก่ สั ต ว์
ทัง้ หลาย เมือ่ เขาพิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ ย่อมละทุจริต
เหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามี
กรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม
ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนัน้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่
ไม่ใช่เราแต่ผเู้ ดียวเท่านัน้ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความแก่ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
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ความแก่ไปได้ เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ
มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มาก
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่
ย่อมละสัญโญชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความเจ็บไข้ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความเจ็บไข้ไปได้ เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยู่
เนืองๆ มรรคย่อมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้น ย่อมเสพ อบรม
ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรค
นั้นอยู่ ย่อมละสัญโญชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความตายไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความตายไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่
เนืองๆ มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม
ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรค
นั้นอยู่ ย่อมละสัญโญชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
223

พุทธวจน - หมวดธรรม

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา
แต่ผเู้ ดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้ ง สิ้ น โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ
การอุบตั ิ ล้วนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ สิน้
เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม
เกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้
เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสัญโญชน์ได้
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา
แต่ผเู้ ดียวเท่านัน้ ทีม่ กี รรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจักเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ
ล้วนมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็น
กำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำ�กรรมใดไว้
ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม จักเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ เมือ่ อริยสาวกนัน้
พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้
ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม
ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ ย่อมละสัญโญชน์ได้ อนุสัย
ย่อมสิ้นไป.
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สัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา สัตว์ทงั้ หลาย
ย่อมเป็นไปตามธรรมดา พวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้าเราพึง
เกลียดธรรมนัน้ ในพวกสัตว์ผมู้ อี ย่างนัน้ เป็นธรรมดา ข้อนัน้
ไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้
เรานั้ น เป็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ ทราบธรรมที่ห าอุ ป ธิ มิไ ด้
เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม ครอบงำ�ความมัวเมา
ทั้งปวง ในความไม่มีโรค ในความเป็นหนุ่มสาว และในชีวิต
ความอุตสาหะได้มแี ล้วแก่เราผูเ้ ห็นเฉพาะซึง่ นิพพาน บัดนี้
เราไม่ควรเพือ่ เสพกามทัง้ หลาย จักเป็นผูป้ ระพฤติไม่ถอยหลัง
ตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์.
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ปฏิปทาเพือ่ ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์

83

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๗/๑๕๖.

อานนท์ เมือ่ บุคคลจักไม่อาศัยมรรค ไม่อาศัยปฏิปทา
ทีเ่ ป็นไปเพือ่ การละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น
หรือจักละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕ ได้นนั้ ไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้
อานนท์ เปรียบเหมือนเมื่อไม่ถากเปลือก ไม่ถากกะพี้ของ
ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจักถากแก่นนั้น ไม่เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมรรค
ไม่อาศัยปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ การละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕ แล้ว
จักรู้ จักเห็น หรือจักละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕ ได้นนั้ ก็ไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.
อานนท์ เมือ่ บุคคลอาศัยมรรค อาศัยปฏิปทาทีเ่ ป็นไป
เพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น หรือ
จักละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ได้นั้น เป็นฐานะที่จะมีได้
อานนท์ เปรียบเหมือนเมื่อถากเปลือก ถากกะพี้ของต้นไม้
ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจึงถากแก่นนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้
ฉันใดก็ฉนั นัน้ ข้อทีว่ า่ บุคคลอาศัยมรรค อาศัยปฏิปทาทีเ่ ป็นไป
เพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น หรือ
จักละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕ ได้นั้น ก็เป็นฐานะที่จะมีได้.
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อานนท์ เปรียบเหมือนแม่น้ำ�คงคา น้ำ�เต็มเปี่ยม
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษผู้มีกำ�ลังน้อย
พึงมาด้วยหวังว่า เราจักว่ายตัดขวางกระแสน้ำ�แห่งแม่น้ำ�
คงคานี้ ไปให้ถงึ ฝัง่ โดยสวัสดี ดังนี้ เขาไม่อาจจะว่ายตัดขวาง
กระแสน้ำ�แห่งแม่น้ำ�คงคา ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ ฉันใด
ก็ฉันนั้น เมื่อธรรมอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เพื่อ
ความดับสักกายะ แต่จิตของผู้นั้นไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส
ไม่ตั้งอยู่ได้ ไม่หลุดออกไป พึงเห็นบุคคลเหล่านั้น ว่าเป็น
บุรุษผู้มีกำ�ลังน้อยนั้น.
อานนท์ เปรียบเหมือนแม่น้ำ�คงคา น้ำ�เต็มเปี่ยม
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษมีกำ�ลัง พึงมา
ด้วยหวังว่า เราจักว่ายตัดขวางกระแสน้ำ�แห่งแม่น้ำ�คงคานี้
ไปให้ถงึ ฝัง่ โดยสวัสดี ดังนี้ เขาอาจจะว่ายตัดขวางกระแสน้�ำ
แห่งแม่น้ำ�คงคา ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น
เมื่อธรรมอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับสักกายะ
และจิตของผู้นั้นก็แล่นไป เลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป
พึงเห็นบุคคลเหล่านั้น ว่าเป็นบุรุษมีกำ�ลังนั้น.
อานนท์ มรรคและปฏิ ป ทาที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ การละ
โอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕ เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุใน
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ธรรมวินยั นี้ เพราะละอกุศลธรรมทัง้ หลายด้วยอุปธิวเิ วก เพราะ
ระงับความเกียจคร้านทางกายได้โดยประการทัง้ ปวง จึงสงัด
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน อันมี
วิตก มีวจิ าร มีปตี แิ ละสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอย่อมพิจารณา
เห็นธรรมทัง้ หลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
อันมีอยู่ในธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง (อนิจฺจโต)
เป็นทุกข์ (ทุกขฺ โต) เป็นดังโรค (โรคโต) เป็นดังหัวฝี (คณฺฑโต)
เป็ น ดั ง ลู ก ศร (สลฺลโต) เป็ น ของทนได้ ย าก (อฆโต) เป็ น
ของเบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผู้อื่น (ปรโต) เป็นของ
แตกสลาย (ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า (สฺุ โต) เป็นอนัตตา
(อนตฺตโต) เธอดำ�รงจิตด้วยธรรมเหล่านัน
้ แล้วจึงน้อมจิตไป
สูอ่ มตธาตุ (อมตาย ธาตุยา จิตตฺ  อุปสหรต) ว่า นัน่ สงบ นัน่ ประณีต
นั่นคือ ความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดคืนซึ่ง
อุปธิทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความจางคลาย ความ
ดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รงอยูใ่ นปฐมฌานนัน้ ย่อมถึง
ความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ถ้าไม่ถงึ ความสิน้ ไปแห่งอา
สวะทัง้ หลาย เพราะอำ�นาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทิ และเพราะ
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ย่อมเป็นโอปปาติกะ ผู้
ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา
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อานนท์ นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕.
อานนท์ อีกประการหนึง่ เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้
จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายใน
สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึน้ ไม่มวี ติ กวิจาร มีแต่ปตี แิ ละสุข
อันเกิดแต่สมาธิ แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทัง้ หลาย
คือ รู ป เวทนา สัญ ญา สัง ขาร และวิญญาณอันมีอยู่
ในธรรมนัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง … อานนท์ นีม้ รรค
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕.
อานนท์ อีกประการหนึง่ เพราะความจางคลายไปแห่ง
ปีติ จึงอยูอ่ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยกาย
จึงบรรลุตติยฌาน เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ใน
ธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์ นี้มรรค
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕.
อานนท์ อีกประการหนึง่ เพราะละสุขและทุกข์เสียได้
เพราะความดั บหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัส ทั้ง หลาย
ในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน เธอย่อมพิจารณาเห็น
ธรรมทัง้ หลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
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อันมีอยูใ่ นธรรมนัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง เธอพิจารณา
เห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์
นีม้ รรค นีป้ ฏิปทา เป็นไปเพือ่ การละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕.
อานนท์ อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ เ พราะก้ า วล่ ว ง
รูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา บรรลุ
อากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า อากาศไม่มที สี่ นิ้ สุด
ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ
1
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้น
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง
หัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน
เป็ น ของผู้ อื่ น เป็ น ของแตกสลาย เป็ น ของว่ า งเปล่ า
เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิตด้วยธรรมเหล่านัน้ แล้วจึงน้อมจิต
ไปสูอ่ มตธาตุวา่ นัน่ สงบ นัน่ ประณีต นัน่ คือ ความสงบระงับ
แห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง ความสิ้นไป
แห่งตัณหา ความจางคลาย ความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้
เธอดำ�รงอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไป
แห่งอาสวะทัง้ หลาย ถ้าไม่ถงึ ความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย
1. ข้อสังเกต ในสมาธิระดับนีเ้ ป็นต้นไป จะไม่มรี ปู -คณะผูร้ วบรวม
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เพราะอำ�นาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทิ และเพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ย่อมเป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพาน
ในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา อานนท์
นีม้ รรค นีป้ ฏิปทา เป็นไปเพือ่ การละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕.
อานนท์ อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ เ พราะก้ า วล่ ว ง
อากาสานั ญ จายตนะเสี ย ได้ โ ดยประการทั้ ง ปวง บรรลุ
วิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สุด
ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้น
โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์ นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕.
อานนท์ อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ เ พราะก้ า วล่ ว ง
วิ ญ ญาณั ญ จายตนะเสี ย ได้ โ ดยประการทั้ ง ปวง บรรลุ
อากิญจัญญายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่าไม่มอี ะไร แล้วแลอยู่
เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้น โดยความเป็น
ของไม่เที่ยง … อานนท์ นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อ
การละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้ามรรคนี้ ปฏิปทานี้ ย่อมเป็นไปเพื่อ
ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ เมือ่ เป็นอย่างนัน้ เพราะเหตุไร ภิกษุบางพวก
ในธรรมวินัยนี้ จึงเป็นเจโตวิมุตติ บางพวกเป็นปัญญาวิมุตติเล่า.

อานนท์ ในเรือ่ งนี้ เรากล่าวความต่างกันแห่งอินทรีย์
ของภิกษุเหล่านั้น.
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การน้อมใจเพือ่ ตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์

84

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๘/๑๐๘.

เมือ่ ภิกษุนอ้ มใจไปอย่างนีว้ า่ ถ้าเราไม่พงึ มี ของเรา
ก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้ ภิกษุน้ัน
พึงตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ได้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ก็ภกิ ษุนอ้ มใจไปอย่างนีว้ า่ ถ้าเราไม่พงึ มี
ของเราก็ไม่พงึ มี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จกั ไม่มี ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รบั การแนะนำ�
ในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรษุ ไม่ฉลาดในธรรมของ
สัปบุรษุ ไม่ได้รบั การแนะนำ�ในธรรมของสัปบุรษุ
ย่อมตามเห็นรูปเป็นตน ตามเห็นตนเป็นรูป ตาม
เห็นรูปมีในตน ตามเห็นตนมีในรูป ย่อมตามเห็นเวทนา
เป็นตน … ย่อมตามเห็นสัญญาเป็นตน … ย่อมตามเห็น
สังขารเป็นตน … ย่อมตามเห็นวิญญาณเป็นตน ตามเห็น
ตนเป็นวิญญาณ ตามเห็นวิญญาณมีในตน ตามเห็นตน
มีในวิญญาณ.
เธอย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ รูป อันไม่เทีย่ ง ตามความเป็นจริง
ว่า ไม่เทีย่ ง ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ เวทนา … ซึง่ สัญญา … ซึง่ สังขาร
… ซึ่งวิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
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ไม่รู้ชัดซึ่งรูป อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า
เป็นทุกข์ ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่งสังขาร …
ซึ่งวิญญาณ อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า เป็นทุกข์
ไม่รู้ชัดซึ่งรูป อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่า
เป็นอนัตตา  ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่งสังขาร
… ซึ่งวิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่า เป็น
อนัตตา
ไม่รชู้ ดั ซึง่ รูป อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริง
ว่า ปัจจัยปรุงแต่ง ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา ... ซึ่ง
สังขาร ... ซึง่ วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริง
ว่า ปัจจัยปรุงแต่ง
ไม่รชู้ ดั ตามความเป็นจริงว่าแม้รปู (รูปป )ิ 1 จักเป็นไป
2
(ภวิสฺสตีติ) ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้เวทนา … แม้
สัญญา … แม้สงั ขารทัง้ หลาย … แม้วญ
ิ ญาณ จักเป็นไป3.
1. บาลีฉบับสยามรัฐ ใช้ รูปป ิ ส่วนบาลีฉบับมอญ และสมาคมบาลีปกรณ์ฯ ใช้ รูป
วิภวิสสฺ ตีติ -คณะผูร้ วบรวม
2. บาลีฉบับสยามรัฐ ใช้ ภวิสสฺ ตีติ ส่วนบาลีฉบับมอญ และสมาคมบาลีปกรณ์ฯ ใช้
รูป วิภวิสสฺ ตีติ ซึง่ ภาษาอังกฤษแปลว่า Form will be exterminated หมายถึง
รูปจะถูกทำ�ลาย -คณะผูร้ วบรวม
3. บาลี ภวิสสฺ ติ มีหลายสำ�นวนแปล เช่น พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ และ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ม ๑๘ ข้อ ๑๐๑ -คณะผูร้ วบรวม
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ภิกษุ ส่วนอริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะ
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รบั การแนะนำ�ดีในธรรมของ
พระอริยะ ได้เห็นสัปบุรษุ ฉลาดในธรรมของสัปบุรษุ ได้รบั
การแนะนำ�ดีในธรรมของสัปบุรุษ
ย่อมไม่ตามเห็นรูปเป็นตน ไม่ตามเห็นตนเป็น
รูป ไม่ตามเห็นรูปมีในตน ไม่ตามเห็นตนมีในรูป ย่อม
ไม่ตามเห็นเวทนาเป็นตน … ย่อมไม่ตามเห็นสัญญาเป็น
ตน … ย่อมไม่ตามเห็นสังขารเป็นตน … ย่อมไม่ตามเห็น
วิญญาณเป็นตน ไม่ตามเห็นตนเป็นวิญญาณ ไม่ตามเห็น
วิญญาณมีในตน ไม่ตามเห็นตนมีในวิญญาณ1
เธอย่อมรู้ชัดซึ่งรูป อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริง
ว่า ไม่เทีย่ ง ย่อมรูช้ ดั ซึง่ เวทนา … ซึง่ สัญญา … ซึง่ สังขาร
… ซึ่งวิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
ย่อมรู้ชัดซึ่งรูป อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า
เป็นทุกข์ ย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่งสังขาร
… ซึง่ วิญญาณ อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า เป็นทุกข์
ย่อมรู้ชัดซึ่งรูป อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริง
ว่า เป็นอนัตตา  ย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่ง
1. การแปลมีหลายสำ�นวน ในทีน่ เ้ี ลือกใช้สำ�นวนแปลทีเ่ หมาะสมตามบาลี
-คณะผูร้ วบรวม
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สังขาร … ซึ่งวิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริง
ว่า เป็นอนัตตา
ย่อมรูช้ ดั ซึง่ รูป อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริง
ว่า ปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมรูช้ ดั ซึง่ เวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่ง
สังขาร … ซึง่ วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริง
ว่า ปัจจัยปรุงแต่ง
ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริงว่าแม้รปู จักเป็นไป ย่อม
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้เวทนา … แม้สัญญา … แม้
สังขารทั้งหลาย … แม้วิญญาณ จักเป็นไป
ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริงเช่นนัน้ เพราะเห็นความ
เป็นต่างๆ ของรูป ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร
ทั้งหลาย ของวิญญาณ.
ภิกษุ เมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี
ของเราก็ ไ ม่ พึ ง มี ถ้ า เราจั ก ไม่ มี ของเราก็ จั ก ไม่ มี ดั ง นี้
ภิกษุนนั้ พึงตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ภิ ก ษุ น้ อ มใจไปอยู่ อ ย่ า งนี้ พึ ง ตั ด
โอรัมภาคิยสัญโญชน์เสียได้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ ภิกษุรอู้ ยูอ่ ย่างไร
เห็นอยู่อย่างไร อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเป็นลำ�ดับ.
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ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รบั การแนะนำ�
ในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรษุ ไม่ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรษุ ไม่ได้รบั การแนะนำ�ในธรรมของสัปบุรษุ ย่อมถึง
ความสะดุง้ ในฐานะอันไม่ควรสะดุง้ ภิกษุ ก็ปถุ ชุ นผูไ้ ม่ได้
สดับแล้ว ย่อมมีความสะดุ้ง ดังนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็
ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้.
ภิกษุ ส่วนอริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะ
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำ�ดีในธรรม
ของพระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ
ได้รับการแนะนำ�ดีในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมไม่ถึงความ
สะดุง้ ในฐานะอันไม่ควรสะดุง้ ภิกษุ อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว
ไม่มีความสะดุ้งดังนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมี
ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้.
ภิกษุ วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้
เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ
เป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุ วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาเวทนา ตัง้ อยู่ ก็ตงั้ อยูไ่ ด้
เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย
มีนนั ทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
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ภิกษุ วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาสัญญา ตัง้ อยู่ ก็ตงั้ อยูไ่ ด้
เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย
มีนนั ทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุ วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาสังขาร ตัง้ อยู่ ก็ตงั้ อยูไ่ ด้
เป็นวิญญาณ ที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย
มีนนั ทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุ ผูใ้ ดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ เราจักบัญญัตกิ ารมา
การไป การจุติ การอุบัติ หรือความเจริญ ความงอกงาม
ความไพบู ล ย์ แ ห่ ง วิ ญ ญาณ โดยเว้ น จากรู ป จากเวทนา
จากสัญญา จากสังขาร ดังนี้ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุ ถ้าราคะในรูปธาตุ เป็นอันภิกษุละได้แล้ว (ราโค
ปหีโน) เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำ�หรับวิญญาณย่อม
ขาดลง ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี
ถ้าราคะในเวทนาธาตุ เป็นอันภิกษุละได้แล้ว เพราะ
ละราคะนั้นได้ อารมณ์สำ�หรับวิญญาณย่อมขาดลง ที่ตั้ง
แห่งวิญญาณย่อมไม่มี
ถ้าราคะในสัญญาธาตุ เป็นอันภิกษุละได้แล้ว เพราะ
ละราคะนั้นได้ อารมณ์สำ�หรับวิญญาณย่อมขาดลง ที่ตั้ง
แห่งวิญญาณย่อมไม่มี
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ถ้าราคะในสังขารธาตุ เป็นอันภิกษุละได้แล้ว เพราะ
ละราคะนั้นได้ อารมณ์สำ�หรับวิญญาณย่อมขาดลง ที่ตั้ง
แห่งวิญญาณย่อมไม่มี
ถ้ า ราคะในวิ ญ ญาณธาตุ เป็ น อั น ภิ ก ษุ ล ะได้ แ ล้ ว
เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำ�หรับวิญญาณย่อมขาดลง
ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี
วิญญาณอันไม่มที ตี่ งั้ นัน้ ก็ไม่งอกงาม ไม่ถกู ปรุงแต่ง
ย่อมหลุดพ้นไป  1(ตทปฺปติฏฺ ติ  วิฺ าณ อวิรฬู หฺ  อนภิสงฺขจฺจ วิมตุ ตฺ )
เพราะหลุดพ้นแล้ว จึงดำ�รงอยู่ (วิมุตฺตตฺตา ิต)
เพราะดำ�รงอยู่แล้ว จึงยินดี (ิตตฺตา สนฺตุสิต)
เพราะยินดีแล้ว จึงไม่สะดุ้ง (สนฺตุสิตตฺตา น ปริตสฺสติ)
เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว
(อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ)

เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจ
ทีค่ วรทำ� ได้ท�ำ สำ�เร็จแล้ว กิจอืน่ เพือ่ ความเป็นอย่างนีม้ ไิ ด้ม.ี
ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ อ ย่ า งนี้ เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ แ ล
อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไป ในกาลเป็นลำ�ดับ.
1. ในสูตรอืน่ ตรัสว่า จิตย่อมจางคลายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ย่อมหลุดพ้น
จากอาสวะทัง้ หลาย เพราะไม่ถอื มัน่ -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓. -คณะผูร้ วบรวม
239

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้ เป็นทุกข์
สิง่ ใดเป็นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็นอนัตตา

85
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑/๑.

ภิกษุทั้งหลาย ตาไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอ
ทัง้ หลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้
ว่า นัน่ ไม่ใช่ของเรา (เนต มม) นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺม)ิ
นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา (น เมโส อตฺตา) หู ... จมูก ... ลิน้ ...
กาย ... ใจไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่
ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบือ่ หน่าย แม้ในตา ย่อมเบือ่ หน่าย แม้ในหู ย่อมเบือ่
หน่าย แม้ในจมูก ย่อมเบือ่ หน่าย แม้ในลิน้ ย่อมเบือ่ หน่าย
แม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในใจ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อม
คลายกำ�หนัด (นิพฺพินฺท วิรชฺชติ) เพราะคลายกำ�หนัด ย่อม
หลุดพ้น (วิราคา วิมจุ จฺ ติ) เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่
หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยู่
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จบแล้ว กิจที่ควรทำ� ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็น
อย่างนี้มิได้มี.
ภิกษุทงั้ หลาย ตาเป็นทุกข์ สิง่ ใดเป็นทุกข์ สิง่ นัน้
เป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่
ของเรา  นั่นไม่ใช่เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา  หู ...
จมูก ... ลิน้ ... กาย ... ใจเป็นทุกข์ สิง่ ใดเป็นทุกข์ สิง่ นัน้
เป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่
ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในตา ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในหู ย่อม
เบื่อหน่าย แม้ในจมูก ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในลิ้น ย่อมเบื่อ
หน่าย แม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในใจ เมื่อเบื่อหน่าย
ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่
หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อม
รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�
ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ภิกษุทั้งหลาย ตาเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความ
เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่ใช่เป็นเรา 
นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา หู ... จมูก ... ลิน้ ... กาย ... ใจเป็น
อนัตตา สิง่ ใดเป็นอนัตตา สิง่ นัน้ เธอทัง้ หลายพึงเห็นด้วย
ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในตา ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในหู ย่อม
เบือ่ หน่าย แม้ในจมูก ย่อมเบือ่ หน่าย แม้ในลิน้ ย่อมเบือ่ หน่าย
แม้ในกาย ย่อมเบือ่ หน่าย แม้ในใจ เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้น
แล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ� ได้ท�ำ สำ�เร็จ
แล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดงโดยอายตนะภายนอก ๖ -บาลี สฬา. สํ.
๑๘/๓/๔).

242

พุทธวจน - หมวดธรรม

สิง่ ใดเป็นอนัตตา
สิง่ นัน้ จึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
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86
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา ก็หากรูปนี้จักเป็น
อัตตาแล้วไซร้ รูปก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะ
ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา ดังนั้น
รู ป จึ ง เป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ และสั ต ว์ ย่ อ มไม่ ไ ด้ ต ามความ
ปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา ก็หากเวทนานี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ เวทนาก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนา
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
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
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ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เหตุทสี่ ญ
ั ญาเป็นอนัตตา ดังนัน้ สัญญาจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ก็หาก
สังขารทัง้ หลายนีจ้ กั เป็นอัตตาแล้วไซร้ สังขารทัง้ หลายก็คงไม่
เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาใน
สังขารทัง้ หลายว่า ขอสังขารทัง้ หลายของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายเป็น
อนัตตา ดังนัน้ สังขารทัง้ หลายจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ และสัตว์
ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารทัง้ หลายว่า ขอสังขาร
ทัง้ หลายของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณเป็นอนัตตา ก็หากวิญญาณนี้
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพือ่ อาพาธ ทัง้ สัตว์
ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา
จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่
วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนัน้ วิญญาณจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ และ
สัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอวิญญาณ
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลายจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้
ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร เวทนา … สัญญา … สังขารทัง้ หลาย … วิญญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ รูปอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม รูปทัง้ หมดนัน้ เธอ
ทัง้ หลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่าง
นีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.

246

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม สังขารทัง้ หลายทัง้ หมดนัน้
เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตน
ของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม วิญญาณทัง้ หมดนัน้ เธอทัง้ หลาย
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ� ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ขันธ์ ๕ ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

87

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙,๑๐๑/๔๕,๑๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป
เกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง รูปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของ
เที่ยงได้อย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เวทนาไม่ เ ที่ ย ง แม้ เ หตุ ปั จ จั ย ที่
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ญ ญาไม่ เ ที่ ย ง แม้ เ หตุ ปั จ จั ย ที่
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง แม้เหตุปจั จัย
ทีใ่ ห้สงั ขารทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ไม่เทีย่ ง สังขารทัง้ หลายทีเ่ กิด
จากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณไม่เทีย่ ง แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้
วิญญาณเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป
เกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุข
ได้อย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็น ทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์
จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์
จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย สังขารทัง้ หลายเป็นทุกข์ แม้เหตุปจั จัย
ที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายที่
เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่
ให้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้ ก็เป็นทุกข์ วิญญาณทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์
จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย รู ป เป็ น อนั ต ตา แม้ เ หตุ ปั จ จั ย ที่
ให้รูปเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
249

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย สังขารทัง้ หลายเป็นอนัตตา แม้เหตุ
ปัจจัยทีใ่ ห้สงั ขารทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็เป็นอนัตตา สังขารทัง้ หลาย
ที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยที่
ให้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้ ก็เป็นอนัตตา วิญญาณทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ นัน่ ไม่ใช่ของเรา (เนตํ มม) นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา
(เนโสหมสฺมิ) นั่นไม่ ใ ช่ ตั ว ตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ข้อนี้
อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี.้
ภิกษุทงั้ หลาย เวทนาไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา นัน่ ไม่ใช่
ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา นัน่ ไม่ใช่
ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
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ภิกษุทง้ั หลาย สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง
สิง่ นัน้ เป็นทุกข์ สิง่ ใดเป็นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็นอนัตตา สิง่ ใดเป็น
อนัตตา สิ่งนั้น นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา นัน่ ไม่ใช่
ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใด
เป็นอนัตตา สิ่งนั้น นัน่ ไม่ใช่ของเรา นัน่ ไม่ใช่เป็นเรา นัน่
ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ข้อนีอ้ ริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้น
แล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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สิง่ ใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย

88

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๐/๑๔๙.

ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ใดไม่ใช่ของเธอ สิง่ นัน้ เธอจงละมัน
เสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตา (จกฺ ขุ  ) ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมัน(ต)ํ เสีย สิง่ นัน้ อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ (จกฺขํุ ภิกฺขเว น ตุมฺหากํ ตํ ปชหถ ตํ โว
ปหีนํ หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ).
รูป (รูปา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิง่ นัน้ อันเธอ
ละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่เธอ.
จักษุวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความ
สุขแก่เธอ.
จักษุสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอัน
เธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่เธอ.
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สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้
เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
หู (โสต) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิง่ นัน้ อันเธอ
ละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่เธอ.
เสียง (สทฺทา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
โสตวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
โสตสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิง่ นัน้ อันเธอ
ละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่เธอ.
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
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จมูก (ฆาน) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
กลิ่น (คนฺธา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความ
สุขแก่เธอ.
ฆานวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
ฆานสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
ลิ้น (ชิวฺหา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
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รส (รสา) ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจงละมั น เสี ย สิ่ ง นั้ น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
ชิวหาวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
ชิวหาสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
กาย (กาโย) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
โผฏฐัพพะ (โผฏฐัพพา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
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กายวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
กายสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิง่ นัน้ อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและ
ความสุขแก่เธอ.
ใจ (มโน) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิง่ นัน้ อันเธอ
ละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่เธอ.
ธรรม (ธมฺมา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
มโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
256

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

มโนสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข
แก่เธอ.
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนอะไรๆ ในเชตวัน (เชต
วเน) นี้ ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขน
ไปทิ้ง หรือเผาเสีย หรือทำ�ตามปัจจัยของเขา พวกเธอรู้สึก
อย่างนี้บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำ�
แก่เราตามปัจจัยของเขา.
ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เพราะเหตุวา่ ความรูส้ กึ ว่าตัวตน (อตฺตา)
ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น ตา ... รู ป ...
จักษุวิญญาณ ... จักษุสัมผัส … สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
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อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่
ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ
หู ... เสี ย ง ... โสตวิ ญ ญาณ ... โสตสั ม ผั ส …
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
โสตสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุข
แก่เธอ
จมูก ... กลิ่น ... ฆานวิญญาณ ... ฆานสัมผัส …
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
ฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุข
แก่เธอ
ลิ้น ... รส ... ชิวหาวิญญาณ ... ชิวหาสัมผัส …
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
ชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิง่ นัน้
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุข
แก่เธอ
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กาย ... โผฏฐัพพะ ... กายวิญญาณ ... กายสัมผัส …
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
กายสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุข
แก่เธอ
ใจ ... ธรรม ... มโนวิญญาณ ... มโนสัมผัส …
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
มโนสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุข
แก่เธอ.
(ในสู ต รอื่ น ทรงแสดงโดยนัั ย ขั น ธ์ ๕ -บาลี มู . ม.
๑๒/๒๗๙/๒๘๗., -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๔๒/๗๑. -คณะผูร้ วบรวม)
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89

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๒/๓๓๘.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผมู้ มี ติ รชัว่ มีสหายชัว่ มีพวกพ้องชัว่
เสพคบ เข้าไปนั่งใกล้มิตรชั่ว และประพฤติตามมิตรชั่ว
เหล่านัน้ อยู่ จักบำ�เพ็ญอภิสมาจาริกธรรม (อภิสมาจาริก ธมฺม)
ให้บริบูรณ์ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อภิกษุไม่บำ�เพ็ญ
อภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้ว จักบำ�เพ็ญเสขธรรมให้
บริบรู ณ์ ข้อนีไ้ ม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่ ไม่บ�ำ เพ็ญเสขธรรม
ให้บริบูรณ์แล้ว จักบำ�เพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ (สีลานิ
ปริปูเรสฺสตีติ) ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่บำ�เพ็ญศีล
ทัง้ หลายให้บริบรู ณ์แล้ว จักละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผมู้ มี ติ รดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี
เสพคบ เข้าไปนัง่ ใกล้มติ รดี และประพฤติตามมิตรดีเหล่านัน้ อยู่
จักบำ�เพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบรู ณ์ ข้อนีย้ อ่ มเป็นฐานะ
ทีจ่ ะมีได้ เมือ่ ภิกษุบ�ำ เพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบรู ณ์แล้ว
จักบำ�เพ็ญเสขธรรมให้บริบรู ณ์ ข้อนีย้ อ่ มเป็นฐานะทีจ่ ะมีได้
เมือ่ บำ�เพ็ญเสขธรรมให้บริบรู ณ์แล้ว จักบำ�เพ็ญศีลทัง้ หลาย
ให้บริบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อบำ�เพ็ญศีล
ทัง้ หลายให้บริบรู ณ์แล้ว จักละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ
(กามราค วา รูปราค วา อรูปราค วา) ข้อนีย้ อ่ มเป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
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ผลของการมีมติ รดี (นัยที่ ๒)

90

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๑๒/๔๑๑.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน
สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เป็น
เบือ้ งต้น เป็นนิมติ มาก่อน เพือ่ ความบังเกิดขึน้ แห่งโพชฌงค์ ๗
แก่ภิกษุ คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุผู้มีมิตรดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ
โพชฌงค์ ๗ จักกระทำ�ให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุผมู้ มี ติ รดี ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗
ย่อมกระทำ�ให้มากซึง่ โพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญสติสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์ … ย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ …
ย่อมเจริญสมาธิสมั โพชฌงค์ … ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผมู้ มี ติ รดี ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗
ย่อมกระทำ�ให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.
261

พุทธวจน - หมวดธรรม

ผลของการมีมติ รดี (นัยที่ ๓)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

91

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒/๔.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมนี้ เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์
กล่าวคือ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี.

อานนท์ อย่ากล่าวอย่างนั้น อานนท์ อย่ากล่าว
อย่างนั้น อานนท์ ธรรมนี้ เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว
กล่าวคือ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี.
อานนท์ อันภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี
พึงหวังข้อนีไ้ ด้วา่ จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
จักกระทำ�ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.
อานนท์ ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี
ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำ�
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า
อานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อม
เจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญ
สัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ.
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อานนท์ ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี
ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำ�
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.
อานนท์ ข้ อ ที่ ว่ า ความเป็ น ผู้ มี มิ ต รดี มี ส หายดี
มีพวกพ้องดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้น อันใครๆ
พึงทราบโดยปริยายแม้นี้.
อานนท์ เพราะอาศัยเราแลเป็นกัลยาณมิตร สัตว์ที่
มีความเกิดเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความเกิด สัตว์ที่
มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ สัตว์ที่
มีความตายเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความตาย สัตว์ที่
มีโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะเป็นธรรมดา ย่อม
หลุดพ้นจากโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ.
อานนท์ โดยปริยายนี้แล อันใครๆ พึงทราบว่า
ความเป็นผูม้ มี ติ รดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี นีเ้ ป็นพรหมจรรย์
ทั้งสิ้นทีเดียว ดังนี้.
(มี สู ต รอื่ น ที่ ต รั ส ไว้ ทำ�นองเดี ย วกั น -บาลี สคา. สํ .
๑๕/๑๒๗/๓๘๓. -คณะผู้รวบรวม)
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92

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๖๑/๒๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็น
เครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส
และพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย สมควรแก่กาล
ในการประกอบความเพียรนั้นเนืองๆ เถิด ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุมีความเพียรเป็นเครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิต
ตัง้ มัน่ เบิกบาน และผ่องใส เห็นแจ้งในกุศลธรรมทัง้ หลาย
สมควรแก่กาลในการประกอบความเพียรนัน้ เนืองๆ พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
(ทิฏเฺ ว ธมฺเม อฺา สติ) หรือเมือ่ ยังมีอป
ุ าทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี (อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ).
เธอทั้งหลายที่ต่นื อยู่ จงฟังคำ�นี้ (ชาครนฺตา สุณาเถต)
เธอเหล่าใดผูห้ ลับอยู่ เธอเหล่านัน้ จงตืน่ (เย สุตตฺ า เต ปพุชฌฺ ถ)
ผูต้ นื่ จากความหลับเป็นคุณประเสริฐ เพราะภัยย่อมไม่มแี ก่
ผู้ตื่นอยู่ ผู้ใดตื่นอยู่ มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน
และผ่ อ งใส พิ จ ารณาธรรมอยู่ โ ดยชอบโดยกาลอั น ควร
ผูน้ นั้ มีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึน้ ก็จะพึงกำ�จัดความมืดเสียได้
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุพึงประพฤติธรรมเป็นเครื่องตื่น
ภิกษุผมู้ คี วามเพียร มีปญ
ั ญาเป็นเครือ่ งรักษาตน มีปกติได้ฌาน
ตัดสังโยชน์ในชาติและชราได้แล้ว พึงถูกต้องสัมโพธิอย่าง
ยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แล.
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ผูม้ คี วามหลีกเร้นเป็นทีม่ ายินดี

93

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๕๙/๒๒๓.

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงเป็นผูม้ คี วามหลีกเร้น
เป็ น ที่ ม ายิ น ดี ยิ น ดี แ ล้ ว ในความหลี ก เร้ น จงเป็ น ผู้ ต าม
ประกอบเจโตสมถะในภายใน มีฌานไม่เสือ่ ม ประกอบด้วย
วิปัสสนา พอกพูนสุญญาคารอยู่เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีกเร้น
เป็นทีม่ ายินดี ยินดีแล้วในความหลีกเร้น ประกอบเจโตสมถะ
ในภายใน มีฌานไม่เสื่อม ประกอบด้วยวิปัสสนา พอกพูน
สุญญาคารอยู่ พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี.
ชนเหล่าใดมีจติ สงบแล้ว มีปญ
ั ญาเป็นเครือ่ งรักษาตน
มีสติ มีฌาน ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลาย ย่อมเห็นแจ้ง
ธรรมโดยชอบ เป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาท มีปกติ
เห็ น ภั ย ในความประมาท ชนเหล่ า นั้ น เป็ น ผู้ จ ะไม่ เ สื่ อ ม
ดำ�รงอยู่ใกล้นิพพานเทียว.
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อานิสงส์ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ

94

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗๙/๖๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา (สัญญาในกระดูก) อัน
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้
มากแล้วอย่างไร ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสมั โพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์ … ย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
… ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
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อนาคามี ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้ว
อย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
อุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสมั โพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทิ
เหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ภิกษุทั้งหลาย
อัฏฐิกสัญญาอันเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร
ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสมั โพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์มาก.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่
ภิกษุทงั้ หลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้
มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเกษมจากโยคะใหญ่.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสมั โพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจาก
โยคะใหญ่.
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ภิกษุทงั้ หลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก ภิกษุทั้งหลาย
อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร
ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสมั โพชฌงค์อนั ประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก.
ภิกษุทงั้ หลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ อยูเ่ ป็นผาสุกมาก ภิกษุทั้งหลาย
อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร
ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสมั โพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
269

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ อยูเ่ ป็นผาสุกมาก.
ภิกษุทั้งหลาย ปุฬวกสัญญา (ซากศพมีหนอน) …1
ภิกษุทั้งหลาย วินีลกสัญญา (ซากศพมีสีเขียวคล้ำ�) …
ภิกษุทงั้ หลาย วิจฉิททกสัญญา (ซากศพทีข่ าดจากกัน) …
ภิกษุทงั้ หลาย อุทธุมาตกสัญญา (ซากศพทีเ่ น่าพอง) …
ภิกษุทั้งหลาย เมตตา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย กรุณา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย มุทิตา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย อสุภสัญญา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเก อนภิรตสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย อนิจเจทุกขสัญญา …
1. พึงขยายข้อความท้าย … โดยเทียบเคียงเนื้อความที่ปรากฏในอัฏฐิกสัญญา.
-คณะผูร้ วบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย ทุกเขอนัตตสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย ปหานสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย วิราคสัญญา …
ภิกษุทงั้ หลาย นิโรธสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก …
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ นิโรธสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้วพึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี …
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญาอันเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก …
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ …
ภิกษุทงั้ หลาย นิโรธสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก …
ภิกษุทงั้ หลาย นิโรธสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ อยูเ่ ป็นผาสุกมาก ภิกษุทงั้ หลาย
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นิโรธสัญญา อันเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร
ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสมั โพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์ … ย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ …
ย่อมเจริญสมาธิสมั โพชฌงค์ … ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ อยูเ่ ป็นผาสุกมาก.
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ภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี้
๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ความพรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)1
(2) ความพรากจากภวโยคะ (ภวโยควิสโยโค)
(3) ความพรากจากทิฏฐิโยคะ (ทิฏฺิโยควิสโยโค)
(4) ความพรากจากอวิชชาโยคะ (อวิชฺชาโยควิสโยโค)
ภิกษุทง้ั หลาย ความพรากจากกามโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรูช้ ดั ซึง่ เหตุเกิด (สมุทย) ความตัง้ อยู่
ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) รสอร่อย (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบาย
เครือ่ งออกไปพ้น (นิสสฺ รณ) แห่งกามทัง้ หลายตามความเป็นจริง
เมื่อเขารู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษ
และอุบายเครือ่ งออกไปพ้นแห่งกามทัง้ หลายตามความเป็นจริง
กามทั้ ง หลาย ความกำ � หนั ด ในกาม (กามราโค) ความ
เพลิดเพลินในกาม (กามนนฺท)ิ ความเยือ่ ใยในกาม (กามสิเนโห)
ความหมกมุ่นในกาม (กามมุจฺฉา) ความกระหายในกาม
(กามปิปาสา) ความเร่าร้อนในกาม (กามปริฬาโห) ความหยัง่ ลง
ในกาม (กามชฺโฌสาน) และความอยากในกาม (กามตณฺหา)
1. มีคำ�ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน สามารถใช้แทนกันได้ เช่น กามโยควิสย ตุ โฺ ต,
กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา -คณะผูร้ วบรวม
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ย่อมไม่เกิดขึ้น ภิกษุทง้ั หลาย นี้เราเรียกว่า ความพราก
จากกามโยคะ ความพรากจากกามโยคะเป็นดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย ความพรากจากภวโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรูช้ ดั ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
รสอร่อย โทษ และอุบายเครือ่ งออกไปพ้นแห่งภพทัง้ หลาย
ตามความเป็นจริง เมือ่ เขารูช้ ดั ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
รสอร่อย โทษ และอุบายเครือ่ งออกไปพ้นแห่งภพทัง้ หลาย
ตามความเป็นจริง ภพทัง้ หลาย ความกำ�หนัดในภพ ความ
เพลิดเพลินในภพ ความเยือ่ ใยในภพ ความหมกมุน่ ในภพ
ความกระหายในภพ ความเร่าร้อนในภพ ความหยัง่ ลงในภพ
และความอยากในภพ ย่อมไม่เกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลาย
นี้เราเรียกว่า ความพรากจากภวโยคะ ความพรากจาก
กามโยคะ ความพรากจากภวโยคะเป็นดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่
ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่ง
ทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริง เมื่อเขารู้ชัดซึ่งเหตุเกิด
ความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครื่องออก
ไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริง ทิฏฐิทั้งหลาย
ความกำ�หนัดในทิฏฐิ ความเพลิดเพลินในทิฏฐิ ความเยือ่ ใย
ในทิ ฏ ฐิ ความหมกมุ่ น ในทิ ฏ ฐิ ความกระหายในทิ ฏ ฐิ
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ความเร่าร้อนในทิฏฐิ ความหยั่งลงในทิฏฐิ และความ
อยากในทิฏฐิ ย่อมไม่เกิดขึน้ ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ราเรียกว่า
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากกามโยคะ ความ
พรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐิโยคะ เป็นดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากอวิชชาโยคะเป็น
อย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความ
ตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้น
แห่งผัสสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง เมือ่ เขารูช้ ดั ซึง่ เหตุเกิด
ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครือ่ งออกไป
พ้นแห่งผัสสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง ความไม่รู้ ความ
ไม่หยั่งรู้ในผัสสายตนะ ๖ ย่อมไม่เกิดขึน้ (ฉสุ ผสฺสายตเนสุ
อวิชฺชา อฺาณ สา นานุเสติ) ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า
ความพรากจากอวิชชาโยคะ ความพรากจากกามโยคะ
ความพรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพราก
จากอวิชชาโยคะ เป็นดังนี้.
บุคคลผู้พรากจากอกุศลธรรมอันเป็นบาป อันเป็น
เครื่ อ งเศร้ า หมอง เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ในภพใหม่ มี ค วาม
กระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก มีชาติ ชรา และมรณะ
ต่อไปอีก ฉะนั้น เราจึงเรียกว่า ผู้เกษมจากโยคะ.
ภิกษุทั้ง หลาย เหล่านี้แ ล ความพรากจากโยคะ
๔ ประการ.
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อานิสงส์การฟังธรรม และการใคร่ครวญ
เนือ้ ความแห่งธรรม โดยกาลอันควร

96

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๔/๓๒๗.

ก็สมัยนัน้ ท่านพระผัคคุณะอาพาธ มีทกุ ข์ เป็นไข้หนัก พระผูม้ -ี
พระภาคได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระผัคคุณะถึงที่อยู่ แล้วได้ทรงชี้แจง
ด้วยธรรมีกถาให้ท่านพระผัคคุณะเห็นแจ้ง ให้สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง
แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้ว
ไม่นาน ท่านพระผัคคุณะได้กระทำ�กาละ และในเวลาตายอินทรียข์ องท่าน
พระผัคคุณะนั้น ผ่องใสยิ่งนัก.
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่
พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเสด็จจากมาไม่นาน ท่านพระผัคคุณะ
ก็กระทำ�กาละ และในเวลาตายอินทรียข์ องท่านพระผัคคุณะผ่องใสยิง่ นัก
1
(อินฺทฺริยานิ วิปฺปสีทึสูติ ).

อานนท์ ก็ อิ น ทรี ย์ ข องผั ค คุ ณ ภิ ก ษุ จั ก ไม่ ผ่ อ งใส
ได้อย่างไร (อินฺทฺริยานิ น วิปฺปสีทิสฺสนฺติ) จิตของผัคคุณภิกษุ
ยังไม่หลุดพ้นจากสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ� ๕
เพราะได้ ฟั ง ธรรมเทศนานั้ น จิ ต ของผั ค คุ ณ ภิ ก ษุ น้ัน
ก็หลุดพ้นแล้วจากสัญโญชน์ อันเป็นไปในส่วนเบือ้ งต่�ำ ๕2
(ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตวฺ า ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตตฺ  วิมตุ ตฺ ) .
1. วิปปฺ สีทสึ ุ หมายถึง ผ่องใส, เลือ่ มใส -คณะผูร้ วบรวม
2. ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ บาลีน้ี มีหลายสำ�นวนแปล -คณะผูร้ วบรวม
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อานนท์ อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ใน
การใคร่ครวญเนือ้ ความแห่งธรรมโดยกาลอันควร ๖ ประการนี้
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) อานนท์ จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไม่
หลุดพ้นจากสัญโญชน์อนั เป็นไปในส่วนเบือ้ งต่�ำ ๕ ในเวลา
ใกล้ตาย (มรณกาเล) เธอได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อมแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องต้น อันงามในท่ามกลาง อันงาม
ในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง1แก่เธอ เพราะได้ฟงั
ธรรมเทศนานั้น จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสัญโญชน์
อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ� ๕ (ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ
โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตตฺ  วิมจุ จฺ ติ) อานนท์ นีเ้ ป็นอานิสงส์
ข้อที่ ๑ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.
(2) อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้น
จากสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ� ๕ ในเวลาใกล้
ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้เห็นสาวกของตถาคต
สาวกของตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบือ้ งต้น อันงาม
ในท่ามกลาง อันงามในทีส่ ดุ ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทัง้
อรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ
1. เป็นความหมายของสุคตวินโย -บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๔๔/๑๖๐. -คณะผูร้ วบรวม
277

พุทธวจน - หมวดธรรม

เพราะได้ฟงั ธรรมเทศนานัน้ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจาก
สัญโญชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ� ๕ อานนท์ นี้เป็น
อานิสงส์ข้อที่ ๒ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.
(3) อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้น
จากสัญโญชน์อนั เป็นไปในส่วนเบือ้ งต่�ำ ๕ ในเวลาใกล้ตาย
เธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลย
แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา
ได้เรียนมา เมือ่ เธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซึง่ ธรรมตามทีไ่ ด้ฟงั มา
ได้ เ รี ย นมาอยู่ จิ ต ของเธอย่ อ มหลุ ด พ้ น จากสั ญ โญชน์
อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ� ๕ อานนท์ นี้เป็นอานิสงส์
ข้อที่ ๓ ในการใคร่ครวญเนือ้ ความแห่งธรรมโดยกาลอันควร.
(4) อานนท์ จิตของภิกษุในธรรมวินยั นี้ ได้หลุดพ้น
จากสัญโญชน์อนั เป็นไปในส่วนเบือ้ งต่�ำ ๕ แต่จติ ของเธอยัง
ไม่หลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นทีส่ น้ิ ไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอืน่
ยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอได้เห็นตถาคต ตถาคต
ย่อมแสดงธรรมอันงามในเบือ้ งต้น อันงามในท่ามกลาง อัน
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยัญชนะ บริสทุ ธิ์ บริบรู ณ์สนิ้ เชิงแก่เธอ เพราะได้ฟงั ธรรม278
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เทศนานัน้ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นที่
สิ้นไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอืน่ ยิง่ กว่ามิได้ อานนท์ นีเ้ ป็น
อานิสงส์ขอ้ ที่ ๔ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.
(5) อีกประการหนึง่ จิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจาก
สัญโญชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ� ๕ แต่จิตของเธอยังไม่
หลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอืน่
ยิง่ กว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้
เห็นสาวกของตถาคต สาวกของตถาคตย่อมแสดงธรรมอัน
งามในเบือ้ งต้น อันงามในท่ามกลาง อันงามในทีส่ ดุ ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น จิต
ของเธอย่อมหลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งอุปธิ
อันหาธรรมอืน่ ยิง่ กว่ามิได้ อานนท์ นีเ้ ป็นอานิสงส์ขอ้ ที่ ๕
ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.
(6) อีกประการหนึง่ จิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจาก
สัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ� ๕ แต่จิตของเธอยังไม่
หลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอืน่
ยิง่ กว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้
เห็นสาวกของตถาคตเลย แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจ
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ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่ง
ด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอ
ย่อมหลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิ อันหา
ธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ อานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๖ ใน
การใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร.
อานนท์ เหล่านีแ้ ล อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยกาล
อันควร ในการใคร่ครวญเนือ้ ความแห่งธรรมโดยกาลอันควร
๖ ประการ.
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ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม

97

-บาลี สุตตฺ . ขุ. ๒๕/๔๗๓/๓๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าจะพึงมีผู้ถามเธอทั้งหลายอย่างนี้
ว่า จะมี ป ระโยชน์อะไร เพื่อการฟัง กุศลธรรมอันเป็น
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
เป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู่ พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบเนืองๆ จะพึงมีโดย
ปริยายอย่างอืน่ อีกบ้างไหม ให้ตอบเขาว่า พึงมี ถ้าเขาถาม
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ต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้น
เพราะอุปธิเป็นปัจจัย1 (อุปธิปจฺจยาติ) นีเ้ ป็นอย่างที่ ๑ การ
พิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่
เหลือแห่งอุปธินนั่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม
๒ อย่าง โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่าง
ใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิ
(อุุปาทิเสเส) 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
(อวิชฺชาปจฺจยาติ) นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ
ว่า เพราะความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา
นัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุ
ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
ชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
1. ข้อสังเกต พระองค์ทรงนำ�มากล่าวก่อนอวิชชา -คณะผูร้ วบรวม.
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คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่ ก็
จะเป็นอนาคามี.
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 …
พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผล
ในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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
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ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ 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
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
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ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ 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
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ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มเป็นปัจจัย
(อารมฺภปจฺจยาติ) นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ
ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความริเริ่ม
นั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ ๒ ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่าง
หนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่
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
ทุ ก ข์ จึ ง ไม่ เ กิ ด นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ ๒ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ
ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
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ชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุกข์ทงั้ หมดนัน้ ย่อมเกิดขึน้ เพราะความหวัน่ ไหวเป็นปัจจัย
(อิชฺ ติ ปจฺจยาติ) นีเ้ ป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความหวัน่ ไหวทัง้
หลายนัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่าง
หนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
(สำ�หรับพระสูตรนีม้ เี นือ้ หาค่อนข้างยาว จึงได้นำ�มาใส่ไว้บางส่วน
ผูส้ นใจพึงตามอ่านเนือ้ ความเต็มได้จากทีม่ าของพระสูตร. -คณะผูร้ วบรวม)
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความไม่เทีย่ ง

98

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๑/๓๖๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ พิ จ ารณาเห็ น สั ง ขารใดๆ
้ ระกอบด้วย
(กฺจิ สงฺขาร) โดยความเป็นของเทีย่ ง จักเป็นผูป
ขันติทส่ี มควร (อนุโลมิกาย ขนฺตยิ า) ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะ
มีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติท่ีสมควรแล้ว จักก้าวลงสู่
สัมมัตตนิยาม1 ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่ ไม่กา้ วลง
สู่ สั ม มั ต ตนิ ย ามแล้ ว จั ก กระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง โสดาปั ต ติ ผ ล
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์ (โสตาปตฺติผล วา
สกทาคามิผล วา อนาคามิผล วา อรหตฺต วา) ข้อนั้นย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง
้ ระกอบด้วย
(สพฺพสงฺขาเร) โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง จักเป็นผูป
ขันติทส่ี มควร ข้อนัน้ ย่อมเป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอประกอบด้วย
ขันติทส่ี มควรแล้ว จักก้าวลงสูส่ ัมมัตตนิยาม ข้อนัน้ ย่อมเป็น
ฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่ ก้าวลงสูส่ ัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำ�ให้
แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์
ข้อนัน้ ย่อมเป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
1. สัมมัตตนิยาม หมายถึง ระบบแห่งความถูกต้อง -คณะผูร้ วบรวม
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความเป็นทุกข์

99

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารใดๆ โดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะ
มีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำ�ให้แจ้งซึ่ง
โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์ ข้อนัน้
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารทัง้ ปวงโดย
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว
จักก้าวลงสูส่ มั มัตตนิยาม ข้อนัน้ ย่อมเป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่
ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติ
ผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์ ข้อนั้นย่อมเป็น
ฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นธรรม
โดยความเป็นอนัตตา

100

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๑.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมใดๆ โดย
ความเป็นอัตตา จักเป็นผูป้ ระกอบด้วยขันติทสี่ มควร ข้อนัน้
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะ
มีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำ�ให้แจ้งซึ่ง
โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์ ข้อนัน้
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นธรรมทัง้ ปวงโดย
ความเป็นอนัตตา จักเป็นผูป้ ระกอบด้วยขันติทสี่ มควร ข้อนัน้
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควร
แล้ ว จั ก ก้ า วลงสู่ สั ม มั ต ตนิ ย าม ข้ อ นั้ น ย่ อ มเป็ น ฐานะ
ที่ จ ะมี ไ ด้ เมื่ อ ก้ า วลงสู่ สั ม มั ต ตนิ ย ามแล้ ว จั ก กระทำ �
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหันต์ ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน
โดยความเป็นสุข

101

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๒.

ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ภิก ษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะ
มีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำ�ให้แจ้งซึ่ง
โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์ ข้อนัน้
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ภิก ษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควร
แล้ ว จั ก ก้ า วลงสู่ สั ม มั ต ตนิ ย าม ข้ อ นั้ น ย่ อ มเป็ น ฐานะ
ที่ จ ะมี ไ ด้ เมื่ อ ก้ า วลงสู่ สั ม มั ต ตนิ ย ามแล้ ว จั ก กระทำ �
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหันต์ ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการเจริญอนิจจสัญญา

102

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๙/๒๖๓.

ภิกษุทงั้ หลาย อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมครอบงำ�กามราคะได้ทงั้ หมด ย่อมครอบงำ�
รูปราคะได้ทงั้ หมด ย่อมครอบงำ�ภวราคะได้ทงั้ หมด ย่อม
ครอบงำ�อวิชชาได้ทงั้ หมด ย่อมถอนขึน้ ซึง่ อัสมิมานะ1ได้
ทั้งหมด ภิกษุทง้ั หลาย ในสรทสมัย (ฤดูใบไม้ร่วง) ชาวนา
เมือ่ ไถนาด้วยไถคันใหญ่ ย่อมไถทำ�ลายความสืบต่อแห่งราก
ทุกชนิด แม้ฉันใด อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมครอบงำ�กามราคะได้ทง้ั หมด (สพฺพ กามราค) ย่อม
ครอบงำ�รูปราคะได้ทง้ั หมด (สพฺพ รูปราค) ย่อมครอบงำ�ภวราคะ
ได้ทง้ั หมด (สพฺพ ภวราค) ย่อมครอบงำ�อวิชชาได้ทง้ั หมด (สพฺพ
อวิชฺช) ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด (สพฺพ อสฺมิมาน)
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่าย เกี่ยวหญ้า
มุงกระต่ายแล้ว จับปลาย เขย่า ฟาด สลัดออก แม้ฉันใด
อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว … ย่อมถอนขึน้
ซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
1. ข้อสังเกต พระองค์ทรงยกอัสมิมานะต่อจากอวิชชา ให้ดเู ทียบเคียงเรือ่ ง ความไม่
มัน่ หมายใน ขันธ์, ธาตุ, อายตนะ และนิพพาน ใน -บาลี มู. ม. ๑๒/๑/๒. และ
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๖/๓๓. -คณะผูร้ วบรวม
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ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ พวงมะม่วงขาดจากขัว้ ในมะม่วง
เหล่านัน้ มะม่วงเหล่าใดเนือ่ งด้วยขัว้ มะม่วงเหล่านัน้ ทัง้ หมด
ย่อมเป็นของหลุดไปตามขัว้ มะม่วงนัน้ แม้ฉนั ใด อนิจจสัญญา
อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว … ย่อมถอนขึน้ ซึง่ อัสมิมานะ
ได้ทั้งหมด ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย กลอนใดๆ แห่งเรือนยอด กลอน
ทั้งหมดนั้นไปสู่ยอด (กูฏงฺคมา) น้อมไปสู่ยอด (กูฏนินฺนา)
ประชุมลงสูย่ อด (กูฏสโมสรณา) ยอดเรือน ชนทัง้ หลายกล่าวว่า
เลิศกว่ากลอนเหล่านัน้ แม้ฉนั ใด อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว … ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ไม้มีกลิ่นที่รากใดๆ ไม้กะลำ�พัก1
ชนทัง้ หลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้มกี ลิน่ ทีร่ ากเหล่านัน้ แม้ฉนั ใด
อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ไม้มีก ลิ่น ที่แ ก่นใดๆ จันทน์แดง
ชนทัง้ หลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้มกี ลิน่ ทีแ่ ก่นเหล่านัน้ แม้ฉนั ใด
อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
1. กะลำ�พัก มีชอ่ื เรียกอีกอย่างว่า สลัดได. -คณะผูร้ วบรวม
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ภิกษุทงั้ หลาย ไม้มกี ลิน่ ทีด่ อกใดๆ มะลิ ชนทัง้ หลาย
กล่าวว่าเลิศกว่าไม้มกี ลิน่ ทีด่ อกเหล่านัน้ แม้ฉนั ใด อนิจจสัญญา
อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว … ย่อมถอนขึน้ ซึง่ อัสมิมานะ
ได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย พระราชาผูน้ อ้ ยใดๆ ทัง้ หมดนัน้ ย่อม
เป็นผู้เสด็จไปตาม (คล้อยตาม) พระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้า
จักรพรรดิ ชนทัง้ หลายกล่าวว่าเลิศกว่าพระราชาผูน้ อ้ ยเหล่านัน้
แม้ฉันใด อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว …
ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย แสงดาวทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง
แสงดาวทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งแสงพระจันทร์
แสงพระจันทร์ ชนทัง้ หลายกล่าวว่า เลิศกว่าแสงดาวเหล่านัน้
แม้ฉันใด อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
… ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย ในสรทสมัย ท้องฟ้าบริสทุ ธิ์ ปราศจาก
เมฆ พระอาทิตย์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้า ย่อมส่องแสงและแผดแสง
ไพโรจน์ กำ�จัดความมืดอันอยู่ในอากาศทั่วไปแม้ฉันใด
อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมครอบงำ�
กามราคะได้ทั้งหมด ย่อมครอบงำ�รูปราคะได้ทั้งหมด ย่อม
ครอบงำ�ภวราคะได้ทั้งหมด ย่อมครอบงำ�อวิชชาได้ทั้งหมด
ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็อนิจจสัญญา อันเจริญแล้วอย่างไร
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงครอบงำ�กามราคะได้ทั้งหมด
ครอบงำ�รูปราคะได้ทั้งหมด ครอบงำ�ภวราคะได้ทั้งหมด
ครอบงำ�อวิชชาได้ทั้งหมด ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด
อนิจจสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนีว้ า่
รู ป เป็ น อย่ า งนี้ ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง รู ป เป็ น อย่ า งนี้
ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคโม) แห่งรูปเป็นอย่างนี้
เวทนาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึน้ แห่งเวทนาเป็นอย่างนี้
ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนาเป็นอย่างนี้
สัญญาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึน้ แห่งสัญญาเป็นอย่างนี้
ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสัญญาเป็นอย่างนี้
สังขารเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึน้ แห่งสังขารเป็นอย่างนี้
ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสังขารเป็นอย่างนี้
วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็น
อย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมครอบงำ�กามราคะได้ท้ังหมด
ย่อมครอบงำ�รูปราคะได้ทง้ั หมด ย่อมครอบงำ�ภวราคะได้ทง้ั หมด
ย่อมครอบงำ�อวิชชาได้ทั้งหมด ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะ
ได้ทั้งหมด.
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103

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร จึงจะ
ละสัญโญชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งตา โดยความเป็นของไม่
เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมื่ อ รู้ อ ยู่ เห็ น อยู่ ซึ่ ง สุ ข เวทนา ทุ ก ขเวทนา หรื อ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งหู … ซึ่งเสียงทั้งหลาย
… ซึง่ โสตวิญญาณ … ซึง่ โสตสัมผัส … ซึง่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่งึ จมูก … ซึ่งกลิ่นทั้งหลาย
… ซึง่ ฆานวิญญาณ … ซึง่ ฆานสัมผัส … ซึง่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.
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ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งลิ้น … ซึ่งรสทั้งหลาย
… ซึ่งชิวหาวิญญาณ … ซึ่งชิวหาสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ย่อมละสัญโญชน์ได้.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งกาย … ซึ่งโผฏฐัพพะ
ทั้ ง หลาย … ซึ่ ง กายวิ ญ ญาณ … ซึ่ ง กายสั ม ผั ส …
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะกายสั ม ผั ส เป็ น ปั จ จั ย โดยความเป็ น ของไม่ เ ที่ ย ง
ย่อมละสัญโญชน์ได้.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งใจ … ซึ่งธรรมทั้งหลาย
… ซึง่ มโนวิญญาณ … ซึง่ มโนสัมผัส … ซึง่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
สัญโญชน์ได้.
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การเห็นเพือ่ เพิกถอนสัญโญชน์

104

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๕๘.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ รูอ้ ยูอ่ ย่างไร เห็นอยูอ่ ย่างไร สัญโญชน์
จึงถึงความเพิกถอน.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งตา โดยความเป็นอนัตตา
สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมื่ อ รู้ อ ยู่ เห็ น อยู่ ซึ่ ง สุ ข เวทนา ทุ ก ขเวทนา หรื อ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งหู … ซึ่งเสียงทั้งหลาย
… ซึง่ โสตวิญญาณ … ซึง่ โสตสัมผัส … ซึง่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่งึ จมูก … ซึ่งกลิ่นทั้งหลาย
… ซึง่ ฆานวิญญาณ … ซึง่ ฆานสัมผัส … ซึง่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.
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ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งลิ้น … ซึ่งรสทั้งหลาย
… ซึ่งชิวหาวิญญาณ … ซึ่งชิวหาสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความ
เพิกถอน.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งกาย … ซึ่งโผฏฐัพพะ
ทั้ ง หลาย … ซึ่ ง กายวิ ญ ญาณ … ซึ่ ง กายสั ม ผั ส …
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะกายสั ม ผั ส เป็ น ปั จ จั ย โดยความเป็ น อนั ต ตา
สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งใจ … ซึ่งธรรมทั้งหลาย
… ซึง่ มโนวิญญาณ … ซึง่ มโนสัมผัส … ซึง่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.
ภิกษุ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล สัญโญชน์
จึงถึงความเพิกถอน.
[จากพระสู ต รที่พ บตอนนี้ ในหน้ า 296 และหน้ า 298
มีการเห็น ๒ แบบ คือ เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง และเห็นโดย
ความเป็นอนัตตา
การเห็นโดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ให้ผล ๔ แบบ คือ ย่อมละ
อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึน้ , ย่อมละสัญโญชน์ได้ (สฺโชนา ปหียนฺตตี )ิ ,
ย่อมละอาสวะได้, ย่อมละอนุสัยได้
ส่วนการเห็นโดยความเป็นอนัตตา ให้ผล ๓ แบบ คือ สัญโญชน์
จึงถึงความเพิกถอน (สฺโชนา สมุคฆฺ าต คจฺฉนฺตตี )ิ , อาสวะจึงถึงความ
เพิกถอน, อนุสยั จึงถึงความเพิกถอน -คณะผูร้ วบรวม]
299

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ธรรมโดยย่อ เพือ่ การหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 105
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๘/๓๖๔.

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

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

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

สิง่ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ รูปอย่างใดอย่างหนึง่
ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม อันมีอยูใ่ นภายใน
หรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม มีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม รูปทัง้ หมดนัน้ เธอพึง
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เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่น
ไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
(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 ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อม
มีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว
พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ� ได้ท�ำ สำ�เร็จแล้ว กิจอืน่
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ธรรมโดยย่อ เพือ่ การหลุดพ้น (นัยที่ ๒)

106

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของ
พระผูม้ พี ระภาคก็ดี ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชวี ติ ของข้าพระองค์กด็ ี
รู้ได้ยากแล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรม
แก่ข้าพระองค์ ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อ
ความสุข แก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิด.

พาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า
เมื่อเห็นแล้ว สักว่าเห็น (ทิฏฺเ ทิฏฺมตฺต ภวิสฺสติ) เมื่อฟังแล้ว
สักว่าฟัง (สุเต สุตมตฺต ภวิสฺสติ) เมื่อรู้สึกแล้ว สักว่ารู้สึก (มุเต
ฺ าเต วิ
ฺ าตมตฺต
มุตมตฺต ภวิสสฺ ติ) เมือ่ รูแ้ จ้งแล้ว สักว่ารูแ้ จ้ง (วิ
ภวิสฺสติ) พาหิยะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
พาหิ ย ะ ในกาลใด เมื่ อ เธอเห็ น จั ก เป็ น เพี ย ง
สักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟัง เมื่อรู้สึกจัก
เป็นเพียงสักว่ารู้สึก เมื่อรู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้ง
ในกาลนั้น เธอย่อมไม่ม.ี
ในกาลใด เธอไม่มี เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้
ไม่ปรากฏในโลกอืน่ ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทัง้ สอง
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์.
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ข้อปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุมรรคผล
ของคนเจ็บไข้

107
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐/๑๒๑.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าธรรม ๕ ประการ ไม่เว้นห่างไปเสีย
จากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด เธอนั้นพึงหวังผลข้อนี้ คือ
จักทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง ในปัจจุบนั
เข้าถึงอยู่ ได้ตอ่ กาลไม่นานเลย ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(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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เจริญกายคตาสติ เป็นไปเพือ่ ปัญญา

108

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ในส่วนวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของผู้นั้น เปรียบเหมือน
มหาสมุทรอันผูใ้ ดผูห้ นึง่ ถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น�้ำ น้อยสายใด
สายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทร ย่อมหยั่งลงในภายในของผู้นั้น
ฉะนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ธรรมข้อหนึง่ อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ใหญ่ เป็นไปเพือ่ ความเกษมจากโยคะใหญ่ เป็น
ไปเพือ่ สติและสัมปชัญญะ เป็นไปเพือ่ ได้ญาณทัสสนะ เป็น
ไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นไปเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งผล
คือวิชชาและวิมตุ ติ ธรรมข้อหนึง่ คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ธรรมข้อหนึง่ อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว แม้กายก็สงบ (กาโยปิ ปสฺสมฺภติ) แม้จิตก็สงบ
(จิตฺตปิ ปสฺสมฺภติ) แม้วิตกวิจารก็สงบ (วิตกฺกวิจาราปิ วูปสมฺมนฺติ)
ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชชาแม้ทั้งสิ้น ก็ถึงความเจริญ
บริบูรณ์ ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
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ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ธรรมข้อหนึง่ อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลย
และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละเสียได้ ธรรมข้อหนึ่ง
คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ธรรมข้อหนึง่ อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว กุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง ธรรม
ข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ธรรมข้อหนึง่ อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น ย่อมละ
อัสมิมานะเสียได้ อนุสยั ย่อมถึงความเพิกถอน ย่อมละสังโยชน์
เสียได้ ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ธรรมข้อหนึง่ อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความแตกฉานแห่งปัญญา ย่อม
เป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ
กายคตาสติ.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ธรรมข้อหนึง่ อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ย่อมมีการ
แทงตลอดธาตุตา่ งๆ ย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลาย
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
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ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ธรรมข้อหนึง่ อันเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
ได้ปัญญา (ปฺาปฏิลาภ) …
ปัญญาเจริญ (ปฺาวุฑฺฒิ) …
ปัญญามั่งคั่ง (ปฺาเวปุลฺล) …
ปัญญาใหญ่ (มหาปฺตา) …
ปัญญาแน่น (ปุถุปฺตา) …
ปัญญาไพบูลย์ (วิปุลปฺตา) …
ปัญญาลึกซึ้ง (คมฺภีรปฺตา) …
ปัญญาสามารถยิ่ง (อสมตฺถปฺตา) …
ปัญญาเสมือนแผ่นดิน (ภูริปฺตา) …
ปัญญามาก (ปฺาพาหุลฺลา) …
ปัญญาว่องไว (สีฆปฺตา) …
ปัญญาเร็ว (ลหุปฺตา) …
ปัญญาร่าเริง (หาสปฺตา) …
ปัญญาแล่น (ชวนปฺตา) …
ปัญญาคม (ติกฺขปฺตา) …
ปัญญาเจาะแทงกิเลส (นิพฺเพธิกปฺตา)
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
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ละอนุสยั ๓ ได้ เพราะละเวทนาได้

109

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๔/๓๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น
อย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย เธอทั้ ง หลายพึ ง ละราคานุ สั ย ใน
สุขเวทนา พึงละปฏิฆานุสยั ในทุกขเวทนา พึงละอวิชชานุสยั
ในอทุ ก ขมสุ ข เวทนา เพราะเหตุ ที่ ภิ ก ษุ ล ะราคานุ สั ย ใน
สุขเวทนา ละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา ละอวิชชานุสัยใน
อทุกขมสุขเวทนา ภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่มีราคานุสัย
มีความเห็นชอบ ตัดตัณหาได้เด็ดขาด เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว
ได้กระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ.
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ละอนุสยั ๓ ได้เพราะละเวทนาได้

110

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๘/๘๒๓.

ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยตาด้วย รูปทัง้ หลายด้วย
จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุข1บ้าง (อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา).

เพราะอาศั ย หู ด้ ว ย เสี ย งทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
โสตวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิด
ฆานวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
เพราะอาศั ย ลิ้ น ด้ ว ย รสทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
ชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

1. อทุกขมสุข = ไม่ใช่ทกุ ข์ไม่ใช่สขุ -คณะผูร้ วบรวม
308

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เพราะอาศัยกายด้วย โผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย จึง
เกิดกายวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
เพราะอาศั ย ใจด้ ว ย ธรรมทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
มโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.
บุคคลนัน้ เมือ่ สุขเวทนา ถูกต้องอยู่ ย่อมเพลิดเพลิน
พร่�ำ สรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ อนุสยั คือราคะ ย่อมนอนตาม
แก่บุคคลนั้น (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ).
เมือ่ ทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมเศร้าโศก ระทมใจ
คร่�ำ ครวญ ตีอกร่�ำ ไห้ ถึงความหลงใหลอยู่ อนุสยั คือปฏิฆะ
ย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้น (ตสฺส ปฏิฆานุสโย อนุเสติ).
เมื่ออทุกขมสุขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมไม่รู้ตาม
เป็นจริงซึง่ เหตุเกิด (สมุทย) ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ (อตฺถงฺคม) รสอร่อย
(อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) อุบายเครื่องออกไปพ้น (นิสฺสรณ)
ของเวทนานั้น อนุสยั คืออวิชชา ย่อมนอนตามแก่บคุ คลนัน้
(ตสฺส อวิชชฺ านุสโย อนุเสติ).
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บุคคลนัน้ หนอ ยังละราคานุสยั อันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้
(สุขาย เวทนาย ราคานุสยํ อปฺปหาย)

ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย อันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้
(ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสยํ อปฺปฏิวิโนเทตฺวา)

ยังถอนอวิชชานุสยั อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้
(อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสยํ อสมูหนิตฺวา)

เมือ่ ยังละอวิชชาไม่ได้ และยังทำ�วิชชาให้เกิดขึน้ ไม่ได้แล้ว
(อวิชฺชํ อปฺปหาย วิชฺชํ อนุปฺปาเทตฺวา)

เขาจักทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้น
(ทิฏฺเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ)

ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้
(เนตํ านํ วิชฺชติ).
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การละเวทนา ๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

111

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๖/๓๖๗

ภิกษุทง้ั หลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น

อย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.

ภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็น
ทุกข์ พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร พึงเห็น
อทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยง.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นสุขเวทนา
โดยความเป็นทุกข์ เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร
เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ภิกษุนี้
เรากล่าวว่า มีความเห็นชอบ ตัดตัณหาได้เด็ดขาด เพิกถอน
สัญโญชน์ได้แล้ว ได้กระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เพราะละ
มานะได้โดยชอบ.
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หมายเหตุ นอกจากพระสูตรทีป่ รากฏในหนังสือ
เล่มนีแ้ ล้ว พระศาสดายังได้ตรัสถึงสังโยชน์ และข้อปฏิบตั ิ
เพือ่ การละสังโยชน์ และธรรมะทีเ่ กีย่ วกับอริยบุคคลไว้อกี
มาก ด้วยข้อจำ�กัดด้านความหนาของหนังสือ จึงได้รวบรวม
มาไว้ เ พี ย งบางส่ ว น ผู้ ส นใจสามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
ได้จาก หนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม 1-1๙ และ
จากพระไตรปิฎก.

ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริม่ จากชาวพุทธกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ได้มโี อกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ทีเ่ น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดแี ล้ว บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ทัง้ เนือ้ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่ เป็นรูปแบบการแสดงธรรมทีต่ รงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
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 ๐๕๒๖
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
วิธีการโอนเงินจากต่างประเทศ
ยื่นแบบฟอร์ม ค�าขอโอนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
Account name: “Buddhakos Foundation”
SWIFT CODE : SICOTHBK
Branch Number : 318
Siam Commercial Bank PCL, Khlong 10(Thanyaburi) Branch,
33/14 Mu 4 Chuchat Road, Bung Sanun Sub District,
Thanyaburi District, Pathum Thani 12110, Thailand
Saving Account Number : 318-2-47461-0

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

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)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• 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

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

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

วิทยุ

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

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม),
คณะศิษย์วัดนาปาพง, 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,
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.
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พุทธวจน-ปฎก

วิทยุวัดนาปาพง

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๑) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

พุทธกาล

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า มีมาตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาล ดังปรากฏหลักฐาน
ในพระวิ นั ย ปิ ฎ ก ว่ า พระศาสดาให้ เรี ย นพุ ท ธวจน
(ภาพที่ ๑.๑ และภาพที่ ๑.๒)

ภาพที่ ๑.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึง่ จากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซึง่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕
เล่มที่ ๗ พระวินยั ปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดงั นี้
[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.

ทีม่ า :
พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก
จุลล์ วัคค์ เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ภาพที่ ๑.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ :
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพที่ ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ประมวลจาก
พระนิ พ นธ์ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ทีม่ า :
หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๒) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๑

พุ ท ธวจนะ มี ป รากฏในหนั ง สื อ พงษาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล ซึง่ แต่งเป็นภาษามคธ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเมือ่ สังคายนาในรัชกาลที่ ๑ เป็นหนังสือ
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา แปลเป็นภาษาไทยโดยพระยาพจนสุนทร คำานำาของ
หนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (ภาพที่ ๒.๑ และภาพที่ ๒.๒)

ภาพที่ ๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑

ภาพที่ ๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่ง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ
แล คำาแปล หน้า ๒

ทีม่ า :
หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๓) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๔

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ
พระธรรมวินยั พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๓.๑)
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี
ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (ภาพที่ ๓.๒ และภาพที่ ๓.๓)

ภาพที่ ๓.๑

ทีม่ า :
หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินยั พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๔
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔

ภาพที่ ๓.๒

ภาพที่ ๓.๓

ทีม่ า :
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๔) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๕

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบ
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพที่ ๔.๑),
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี ไ ปมากั บ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที่ ๔.๒
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ภาพที่ ๔.๑
ทีม่ า :
หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘

ภาพที่ ๔.๒

ภาพที่ ๔.๓

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีไปมากับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ภาพที่ ๔.๔

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)
จัดทำาโดย มูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๕) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๗

พุทธวจนะ มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐ เรือ่ ง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพที่ ๕

ทีม่ า :
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๖) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙

พุทธวจน มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เรื่อง ประกาศสังคายนา
พระธรรมวินยั ตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพที่ ๗)

ภาพที่ ๖
ทีม่ า :
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
เรือ่ ง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินยั ตรวจชำาระพระไตรปิฎก

… ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรอง ตามตรอง
ด้วยใจ ถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต
เมือ่ ตรึกตรอง ตามตรองด้วยใจอยู่ ย่อมเกิดความพอใจ
(ฉนฺทชาโต) ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรม
เหล่านัน้ ผูกไว้แล้ว (ธมฺเมหิ สยตุ โฺ ต) ภิกษุทง้ั หลาย เรากล่าว
ความติดใจ (เจตโส สาราโค) นั้นว่าเป็นสังโยชน์ …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรอง ตามตรอง
ด้วยใจ ถึงธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอนาคต
เมือ่ ตรึกตรอง ตามตรองด้วยใจอยู่ ย่อมเกิดความพอใจ
ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้น
ผูกไว้แล้ว ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวความติดใจนัน้ ว่า
เป็นสังโยชน์ …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรอง ตามตรอง
ด้วยใจ ถึงธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในปัจจุบนั
เมื่อตรึกตรอง ตามด้วยใจอยู่ ย่อมเกิดความพอใจ
ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้น
ผูกไว้แล้ว ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวความติดใจนัน้ ว่า
เป็นสังโยชน์ … .
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์ ๗ ประการเหล่านี้
๗ ประการอะไรบ้าง คือ อนุนยสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์
ทิ ฏ ฐิ สัง โยชน์ วิ จิกิจ ฉาสั ง โยชน์ มานสั ง โยชน์
ภวราคสังโยชน์ อวิชชาสังโยชน์
ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ลสังโยชน์ ๗ ประการ.
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗/๘.

ภิกษุทงั้ หลาย สังโยชน์ ๑๐ ประการเหล่านี้
๑๐ ประการอะไรบ้าง คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์
(สังโยชน์เบือ้ งต่าำ ) ๕ ประการ และอุทธัมภาคิยสังโยชน์
(สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ โ อรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์
๕ ประการอะไรบ้าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท …
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ อุ ท ธั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์
๕ ประการอะไรบ้าง คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา …
ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีแ้ ลสังโยชน์ ๑๐ ประการ.
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพพาชก
พึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า
ผู้มีอายุทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม
เพื่อประโยชน์อะไร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว
พึงชีแ้ จงแก่พวกอัญญเดียรถียป์ ริพพาชกเหล่านัน้ อย่างนีว้ า่
ผู้มีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละสังโยชน์.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๓/๑๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ การละสังโยชน์ทง้ั หลาย.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๕/๑๔๐๖.
ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพือ่ รักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อกั ษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพือ่ ความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี มูลนิธพ
ิ ทุ ธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ได้ท่ี
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