พุทธวจน

ภิกษุทั้งหลาย

บุคคลผูป้ ระกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต)
(และ) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อาคามี

ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย

บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)
เป็น อนาคามี
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)
(และ) พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต)
เป็น อรหันต์
สิ้นอาสวะแล้ว.
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้

ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ ได้
(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบัน
บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี …
อยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้

ไม่เสื่อมเมื่อกระทำ�กาละ
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผูเ้ ข้าถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ
เขาจุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้ว
ย่อมเป็นอาคามี กลับมาสูค่ วามเป็นอย่างนี.้
สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้

ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้แล้ว
(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

แล้วเขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบัน
บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี …
อยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้

ไม่เสื่อมเมื่อกระทำ�กาละ
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ
เขาจุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้ว
ย่อมเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสูค่ วามเป็นอย่างนี.้
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๓/๑๗๑.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๑๖
ฉบับ

อนาคามี

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่คำ� ของตถาคต

พุทธวจน
ฉบับ ๑๖

อนาคามี

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
พุทธวจนสมาคม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๔๗ ๖๐๓๖
มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐
ศิลปกรรม ณรงค์เดช เจริญปาละ, อภิชญ์ บุศยศิริ
ปริญญา ปฐวินทรานนท์

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

ค�ำอนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำ�หนังสือ
พุทธวจน ฉบับ อนาคามี ทีม่ คี วามตัง้ ใจและมีเจตนาอันเป็น
กุศลในการเผยแผ่ค�ำ สอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำ�สอน
ของตถาคต อันเกีย่ วข้องกับความเป็นอริยบุคคล ขัน้ อนาคามี
ที่ตถาคตอุปมาเปรียบกับสมณปทุมะ
ด้วยเหตุอันดีที่ได้กระทำ�มาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปั จ จั ย ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ � หนั ง สื อ และผู้ ที่ ไ ด้ อ่ า น
ได้ศกึ ษา ได้น�ำ ไปปฏิบตั ิ พึงสำ�เร็จสมหวัง พบความเจริญ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม
สำ�เร็จผลยังนิพพาน สมดังความปรารถนา ตามเหตุปจั จัย
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ค�ำน�ำ
ภิกษุทัง้ หลาย ข้อทีธ่ รรมวินยั นี้ เป็นทีพ่ �ำ นักอาศัย
ของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้ คือ
โสดาบั น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ กระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง โสดาปั ต ติ ผ ล
สกทาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
อนาคามี ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ กระทํ า ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง อนาคามิ ผ ล
อรหันต์ ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ นี้เป็นธรรมที่
น่าอัศจรรย์ อันไม่เคยมีมาประการที่ ๘ ในธรรมวินัยนี้
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่
บุคคลผู้เป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้
เต็มบริบูรณ์ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําอรหัตตผลให้เเจ้งเพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็นอนาคามี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทํา
อรหัตตผลให้แจ้ง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลให้แจ้ง
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี เป็น
สกทาคามี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕ ยั ง อ่ อ นกว่ า อิ น ทรี ย์ ข องผู้
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ทํ า อนาคามิ ผ ลให้ แ จ้ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทํ า
สกทาคามิผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของสกทาคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน
กว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลให้แจ้ง เป็น

ผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยัง
อ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน
ภิกษุทั้งหลาย รูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร
… วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ ความกําหนัด
ด้ ว ยอํ า นาจความพอใจในรู ป … เวทนา … สั ญ ญา…
สั ง ขาร… วิ ญ ญาณ ชื่ อ ว่ า สั ง โยชน์ ขั น ธ์ เ หล่ า นี้ เ รี ย กว่ า
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ ฉันทราคะ นี้เรียกว่า สังโยชน์
เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละสังโยชน์, เพื่อถอนอนุสัย, เพื่อความสิ้น
อาสวะ, เพื่ อ กระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง ผลแห่ ง วิ ช ชาและวิ มุ ต ติ ,
เพื่อญาณทัสสนะ, เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ความดําริ
ชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียร
ชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ นี้เป็นข้อปฏิบัติ
เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ
ความสิ้นโมหะ นี้เรียกว่า ประโยชน์แห่งพรหมจรรย์
พุ ท ธวจนฉบั บ อนาคามี จึ ง เป็ น การรวบรวม
ตถาคตภาษิต ของผู้เป็นอริยบุคคล ที่พระองค์กล่าวว่า
เป็นสมณะที่ ๓ ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ สิ้นไป เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอัน
ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร

ชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้ มีจิต
หลุดพ้นแล้วเพราะสิน้ ตัณหา อันเป็นเครือ่ งนําไปส่ภู พใหม่
ชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะ
บรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงที่ ละภพ ได้ทั้งหมด.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

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

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

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

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

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

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

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

สารบัญ
อนาคามี (พระสูตรทีค่ วรทราบ)

1

1. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๑)2
2. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๒)3
3. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๓)5
4. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๔)7
5. ความเป็นอริยบุคคล กับการละเครือ่ งผูก (นัยที่ ๑)10
6. โยคะ ๔11
7. คลายความพอใจในกาม เป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาส14
8. ความเป็นอริยบุคคล กับการละเครือ่ งผูก (นัยที่ ๒)19
9. สังโยชน์ ๑๐22
10. โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ 23
11. อุปมาช่างตีเหล็ก28
12. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยที่ ๑)33
13. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยที่ ๒)36
14. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยที่ ๓)39
15. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยที่ ๑)44
16. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยที่ ๒)45
17. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยที่ ๓)46
18. อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ ๑)48
19. อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)51
20. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๑)55
21. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)57
22. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๓)60
23. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๔)62

24. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๕)65
25. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๖)68
26. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๗)70
27. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
74
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (นัยที่ ๑) 
28. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
79
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (นัยที่ ๒) 
29. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
83
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เจริญพรหมวิหาร 
30. ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เทีย่ ง (นัยที่ ๑)88
31. ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เทีย่ ง (นัยที่ ๒)91
32. เหตุได้ความเป็นอนาคามี หรืออาคามี 98
33. ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เทีย่ ง100
34. โลก คือ สิง่ ทีแ่ ตกสลายได้102

ข้อควรรูเ้ กีย่ วกับ “กาม”

105

35. กามคุณ ๕ คือ โลกในอริยวินยั 106
36. กามคุณ คือ เครือ่ งจองจำ�ในอริยวินยั 111
37. เครือ่ งจองจำ�ทีม่ น่ั คง114
38. ความหมายของกามและกามคุณ115
39. คุณของกามและโทษของกาม117
40. สุขทีค่ วรกลัวและไม่ควรกลัว124
41. บ่วงแห่งมาร126
42. การรูส้ กึ ตัวในเรือ่ งกามคุณ ๕127
43. เหตุเกิดของวิตกทีเ่ ป็นอกุศล129
44. เหตุเกิดของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕ 134
45. อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕135

46. นิวรณ์ ๕ คือ กองอกุศล สติปฏั ฐาน ๔ คือ กองกุศล137
47. นิวรณ์ ๕ ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง139
48. นิวรณ์ ๕ ทีต่ ง้ั แห่งความดับปัญญา
142
โพชฌงค์ ๗ ทีต่ ง้ั แห่งความเจริญปัญญา
49. เหตุปจั จัยเพือ่ ความไม่รู้ ความไม่เห็น
144
และเหตุปจั จัยเพือ่ ความรู้ ความเห็น 
50. สิง่ ทีท่ �ำ ให้จติ หม่นหมอง148
51. เหตุให้สาธยายธรรมได้แจ่มแจ้ง151
52. นิวรณ์ ๕ อีกนัยหนึง่ 156
53. อวิชชา คือ นิวรณ์159
54. เมือ่ ตัง้ ใจฟังธรรม นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่ม160
ี
55. การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ในแง่มมุ ของนิวรณ์161
56. จิตทีห่ ลุดพ้นดีแล้ว164

ภพ ๓ - คติ ๕

169

57. ภพ ๓170
58. ความมีขน้ึ แห่งภพ (นัยที่ ๑)171
59. ความมีขน้ึ แห่งภพ (นัยที่ ๒)173
60. เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ175
61. ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ (นัยที่ ๑) 176
62. ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ (นัยที่ ๒)178
63. ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ (นัยที่ ๓)180
64. ทีต่ ง้ั อยูข่ องวิญญาณ (นัยที่ ๑)182
65. ทีต่ ง้ั อยูข่ องวิญญาณ (นัยที่ ๒)186
66. ความมีขน้ึ แห่งภพ แม้มอี ยูช่ ว่ั ขณะก็นา่ รังเกียจ190
67. คติ ๕191
68. เหตุให้ทคุ ติปรากฏ193
69. เหตุให้สขุ คติปรากฏ198

70. เหตุให้ตอ้ งท่องเทีย่ วในสังสารวัฏ203
71. สังสารวัฏกำ�หนดทีส่ ดุ ไม่ได้205

สังโยชน์ คือ เครือ่ งผูก

207

ผูส้ น้ิ สังโยชน์

227

72. สังโยชน์ ๗208
73. ทีต่ ง้ั ของสังโยชน์ และสังโยชน์209
74. ความติดใจ ก็เป็นสังโยชน์211
75. ผลของการพิจารณาธรรม อันเป็นทีอ่ าศัยของสังโยชน์215
76. ผลของการพิจาณาเห็นโทษ ในธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสังโยชน์217
77. อุปาทาน ๔218
78. ทีต่ ง้ั ของอุปาทาน และอุปาทาน219
79. อนุสยั ๓ และเหตุเกิด221
80. ละเวทนา ๓ เพือ่ ละอนุสยั ๓224
81. การเห็นเวทนา ทีเ่ ป็นไปเพือ่ สิน้ อาสวะ225
82. อนุสยั ๗226
83. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๕)228
84. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๖) 229
85. บุคคลตกน้�ำ ๗ จำ�พวก235
86. บุคคล ๔ จำ�พวก239
87. ผลของการประกอบตนในสุข241
88. สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน243
89. ผูเ้ ชือ่ มัน่ ในตถาคต และสำ�เร็จในโลกนี้
245
หรือละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ
90. ผูเ้ ป็นอสังขารปรินพิ พายี ผูเ้ ป็นสสังขารปรินพิ พายี248
91. เป็นการยากทีจ่ ะพยากรณ์วา่ ใครงดงามและประณีตกว่า251
92. ผูพ้ น้ ทุคติ หรือไม่ไปทุคติ253

93. เทวดาใดไม่มพี ยาบาท เทวดานัน้ ไม่มาสูค่ วามเป็นอย่างนี256
้
94. ผูเ้ ป็นเสขะ262
95. สิกขา ๓263
96. บรรพชิตกับคฤหัสถ์ ละสังโยชน์ได้ไม่เท่ากัน265
97. ละสังโยชน์ได้ ถึงจะทำ�ทีส่ ดุ ทุกข์ได้270
98. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
272
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เสวยเวทนา
99. ธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์ในธรรมวินยั นี276
้
100. ปัจจัยให้สขุ ทุกข์ภายในเกิดขึน้ 282
101. นิพพานธาตุ ๒ อย่าง285

ข้อปฏิบตั เิ พือ่ สิน้ สังโยชน์

287

102. ผูห้ ลับน้อย ตืน่ มากในราตรี288
103. ธรรมมีอปุ การะมากต่อผูเ้ ป็นเสขะ289
104. ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ290

--แบบปฏิบตั ลิ �ำ บาก รูไ้ ด้ชา้ 290
--แบบปฏิบตั ลิ �ำ บาก รูไ้ ด้เร็ว291
--แบบปฏิบตั สิ บาย รูไ้ ด้ชา้ 292
--แบบปฏิบตั สิ บาย รูไ้ ด้เร็ว293

105. ความพรากจากโยคะ ๔295
106. เหตุส�ำ เร็จความปรารถนา (นัยที่ ๑)298
107. เหตุส�ำ เร็จความปรารถนา (นัยที่ ๒)303
108. อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร307
109. ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม311
110. การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี321
111. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๑)325
112. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๒)326

113. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๓)327
114. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๔)328
115. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๕)329
116. เจริญพรหมวิหาร ได้อรหันต์หรืออนาคามี330
117. อานิสงส์ทม่ี งุ่ หวัง ของการเจริญอนิจจสัญญา334
118. อานิสงส์ทม่ี งุ่ หวัง ของการเจริญทุกขสัญญา335
119. อานิสงส์ทม่ี งุ่ หวัง ของการเจริญอนัตตสัญญา337
120. ผลของการเจริญอนิจจสัญญา338
121. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เทีย่ ง342
122. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์343
123. ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา344
124. ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข345
125. การเห็นเพือ่ ละสังโยชน์346
126. การเห็นเพือ่ ละอนุสยั 348
127. การเห็นเพือ่ ละอาสวะ349
128. การเห็นเพือ่ ละอวิชชา350
129. อานิสงส์ของธรรม ๑ ประการ (นัยที่ ๑)351
130. อานิสงส์ของธรรม ๑ ประการ (นัยที่ ๒)352
131. อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ355
132. อานิสงส์ของธรรม ๕ ประการ (นัยที่ ๑)359
133. อานิสงส์ของธรรม ๕ ประการ (นัยที่ ๒)360
134. ละธรรม ๕ อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ ๑)361
135. ละธรรม ๖ อย่าง ได้อนาคามิผล363
136. ละธรรม ๖ อย่าง ได้อรหัตตผล365
137. อานิสงส์ของสติปฏั ฐาน ๔ (นัยที่ ๑)366
138. อานิสงส์ของสติปฏั ฐาน ๔ (นัยที่ ๒) 367
139. เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์369

140. เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์370
141. เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ละนิวรณ์371
142. ปฏิปทาให้ถงึ การเจริญสติปฏั ฐาน372
143. อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒ ประการ374
144. อานิสงส์ของอานาปานสติ ๗ ประการ378
145. เจริญสัมมัปธาน ๔ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์381
146. เจริญสัมมัปธาน ๔ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์383
147. อานิสงส์ ๒ ประการ ของอิทธิบาท ๔ 385
148. อานิสงส์ ๗ ประการ ของอิทธิบาท ๔386
149. เจริญอิทธิบาท ๔ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์388
150. อานิสงส์ ๒ ประการ ของอินทรีย์ ๕390
151. อานิสงส์ ๗ ประการ ของอินทรีย์ ๕391
152. เจริญอินทรีย์ ๕ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์393
153. เจริญอินทรีย์ ๕ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์395
154. เจริญพละ ๕ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์397
155. เจริญพละ ๕ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์399
156. อานิสงส์ ๗ ประการ ของโพชฌงค์ ๗401
157. อานิสงส์ ๒ ประการ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ406
158. เจริญโพชฌงค์ ๗ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์416
159. เจริญโพชฌงค์ ๗ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์418
160. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละนิวรณ์ ๕420
161. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละกามคุณ ๕421
162. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละการแสวงหา ๓422
163. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละอาสวะ ๓423
164. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละภพ ๓424
165. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละตัณหา ๓425
166. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละโยคะ ๔426

167. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละอนุสยั ๗427
168. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละอุปาทานขันธ์ ๕428
169. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
429
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
170. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
431
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
171. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
433
ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก
172. การละสังโยชน์ ทีเ่ ป็นเหตุให้กลับมายังโลกนีอ้ กี (นัยที่ ๑)434
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พุทธวจน - หมวดธรรม

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

01

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๐๑/๑๔๙.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๘ จำ�พวกนี้ ย่อมเป็นผูค้ วรแก่
ของคำ�นับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำ�บุญ ควรแก่
การทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๘ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) โสดาบัน
(2) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล
(3) สกทาคามี
(4) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
(5) อนาคามี
(6) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
(7) อรหันต์
(8) ผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคล ๘ จำ�พวกนีแ้ ล เป็นผูค้ วรแก่
ของคำ�นับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำ�บุญ ควรแก่การ
ทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า ผูป้ ฏิบตั ิ
แล้ว ๔ จำ�พวก และผูต้ ง้ั อยูใ่ นผลแล้ว ๔ จำ�พวก นีแ่ หละสงฆ์
เป็นคนตรง เป็นผูต้ ง้ั มัน่ แล้วในปัญญาและศีล ย่อมกระทำ�ให้
เกิดบุญอืน่ เนือ่ งด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทง้ั หลายผูม้ คี วามต้องการ
ด้วยบุญ กระทำ�การบูชาอยู่ ทานทีใ่ ห้แล้วในสงฆ์จงึ มีผลมาก.
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ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

02
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๗๗/๒๐๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ก็ก�ำ ลัง คือ การสงเคราะห์เป็นอย่างไร
ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือ
(1) ทาน (การให้)
(2) เปยยวัชชะ (การพูดถ้อยคำ�อันเป็นที่รัก)
(3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)
(4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอกัน)
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย การแสดงธรรมบ่อยๆ แก่บุคคล
ผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำ�อัน
เป็นที่รัก.
ภิกษุทงั้ หลาย การชักชวนคนผูไ้ ม่มศี รัทธาให้ตงั้ มัน่
ดำ�รงอยูใ่ นศรัทธาสัมปทา ชักชวนผูท้ ศุ ลี ให้ตงั้ มัน่ ดำ�รงอยูใ่ น
สีลสัมปทา ชักชวนผูต้ ระหนีใ่ ห้ตงั้ มัน่ ดำ�รงอยูใ่ นจาคสัมปทา
ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นดำ�รงอยู่ในปัญญาสัมปทา
นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย.

3
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ภิกษุทั้งหลาย โสดาบั น มีตนเสมอกับ โสดาบั น
สกทาคามีมตี นเสมอกับสกทาคามี อนาคามีมตี นเสมอกับ
อนาคามี อรหันต์มตี นเสมอกับอรหันต์ นีเ้ ลิศกว่าความมี
ตนเสมอทั้งหลาย.1
ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีเ้ รียกว่ากำ�ลัง คือ การสงเคราะห์.

1. ปกติการแปลอริยบุคคลทั้ง ๔ นี้ โดยทั่วไปมักจะมีคำ�ว่าพระนำ�หน้า เช่น
พระโสดาบัน แต่เพื่อให้บทพยัญชนะตรงกับบาลี และไม่ให้เกิดความสับสน
หรือความเข้าใจผิดว่า อริยบุคคลต้องเป็นพระเท่านั้น. -ผู้รวบรวม
4
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ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๓)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

03
-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 เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ เป็นโสดาบัน มีอันไม่
ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งจะตรัสรูใ้ นเบือ้ งหน้า นีส้ มณะ
(ที่ ๑).
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ
โมหะเบาบาง เป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น
แล้วกระทำ�ที่สุดทุกข์ได้ นี้สมณะที่ ๒.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๓ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็น
โอปปาติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา นี้สมณะที่ ๓.
5
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ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นี้สมณะที่ ๔.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย สมณะ (ที่ ๑) มี ใ นธรรมวิ นั ย นี้
สมณะที่ ๒ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้
สมณะที่ ๔ มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔
เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.
(ยังมีทต่ี รัสคล้ายคลึงกันถึงสมณะทัง้ ๔ ได้แก่ จูฬสีหนาทสูตร
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๒๘/๑๕๔., มหาปรินพิ พานสูตร -บาลี มหา. ที.
๑๐/๑๗๕/๑๓๘. และในสมณะ (ที่ ๑) ของสูตรนี้พระไตรปิฎก
ฉบับมอญมีคำ�ว่า ปโม ซึ่งแปลว่าที่ ๑ แต่อีก ๒ สูตรที่ตรงกันกับ
ภาษาไทยไม่พบคำ�ที่มีความหมายนัยนี้ ส่วนพระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐของไทยไม่มีคำ�นี้ทั้ง ๓ สูตร ดังที่ยกมาอ้างอิงไว้ข้างต้น.
-ผู้รวบรวม)
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ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๔)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

04
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑/๕๒๘.

ภิกษุทง้ั หลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ ย่อมมาสูอ่ เุ ทศ
ทุกกึง่ เดือน ซึง่ กุลบุตรผูป้ รารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู.่
ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น
รวมอยูด่ ว้ ยทัง้ หมด สิกขา ๓ เป็นอย่างไร คือ อธิศลี สิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓
เหล่านีแ้ ล ทีส่ กิ ขาบท ๑๕๐ นัน้ รวมอยูด่ ว้ ยทัง้ หมด.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี้ เป็ น ผู้ทำ� ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัตบิ า้ ง ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะไม่มใี ครกล่าว
ความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุลว่ งสิกขาบทนี้ แต่วา่ สิกขาบท
เหล่าใดเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์
เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอทำ�ให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู.่
7
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ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นอันตราปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นอุปหัจจปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นอสังขารปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นสสังขารปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิน้ ไป และ
เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสูโ่ ลกนีอ้ กี คราวเดียว
เท่านัน้ แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
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ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นเอกพีชี เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิน้ ไป มาบังเกิด
ยังภพมนุษย์นค้ี รัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นโกลังโกละ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิน้ ไป
ยังท่องเทีย่ วไปสู่ ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่ง
ทุกข์ได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นสัตตักขัตตุปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิน้
ไป ยังท่องเทีย่ วไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเพียง ๗ ครัง้
แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุท�ำ ได้เพียงบางส่วน ย่อมให้ส�ำ เร็จ
ได้เพียงบางส่วน ผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำ�เร็จได้บริบูรณ์
อย่างนีแ้ ล ภิกษุทง้ั หลาย เรากล่าวสิกขาบททัง้ หลายว่า ไม่เป็น
หมันเลย.
(ยังมีอกี หลายสูตรทีต่ ถาคตได้กล่าวถึงชือ่ อริยบุคคลเหล่านี้
เอาไว้ ในที่นี้ยกมาเพียงบางส่วน นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอื่น หรือ
นัยอื่นๆ อีก เช่น อุภโตภาควิมุตติ, ทิฏฐิปัตตะ เป็นต้น ผู้ศึกษา
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหน้า 229 ของหนังสือเล่มนี้ และจาก
พระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ความเป็นอริยบุคคล
กับการละเครือ่ งผูก (นัยที่ ๑)

05
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ
(กามโยคยุตฺโต) ผู้ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)
เป็นอาคามี ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย บุคคลผู้พ รากแล้วจากกามโยคะ
(กามโยควิสย ตุ โฺ ต) (แต่) ยังประกอบด้วยภวโยคะ เป็นอนาคามี
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย บุคคลผู้พ รากแล้วจากกามโยคะ
พรากแล้ ว จากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็ น อรหั น ต์
สิ้นอาสวะแล้ว.
สัตว์ทง้ั หลายผูป้ ระกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะ
ย่อมไปสูส่ งั สารวัฏ ซึง่ มีปกติถงึ ความเกิดและความตาย.
ส่วนสัตว์เหล่าใดละกามทัง้ หลายได้เด็ดขาด แต่ยงั ไม่ถงึ
ความสิน้ ไปแห่งอาสวะ ยังประกอบด้วยภวโยคะ สัตว์เหล่านัน้
บัณฑิตกล่าวว่า เป็นอนาคามี.
ส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้ว มีมานะและ
มีภพใหม่สิ้นแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว
สัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลก.
10
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โยคะ ๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

06
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๓/๑๐.

ภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็กามโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด (สมุทย) ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
(อตฺ ถ งฺ ค ม) คุ ณ (อสฺ ส าท) โทษ (อาที น ว) และอุบายเครื่อง
สลัดออก (นิสฺสรณ) แห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริง
เมือ่ เขาไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลาย ตามความเป็นจริง
ความกำ�หนัดเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะกาม ความ
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุ่นเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความหยัง่ ลงในกาม และ
ความทะยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น
นีเ้ ราเรียกว่ากามโยคะ ภิกษุทงั้ หลาย กามโยคะเป็นดังนี.้
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ภวโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลาย ตามความเป็น
จริง เมือ่ เขาไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย
11
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เครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริง ความ
กำ�หนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพ ความเยือ่ ใย
เพราะภพ ความหมกมุน่ เพราะภพ ความกระหายเพราะภพ
ความเร่ าร้ อนเพราะภพ ความหยั่งลงในภพ และความ
ทะยานอยากเพราะภพในภพทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้เรา
เรี ย กว่ า ภวโยคะ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กามโยคะ ภวโยคะ
เป็นดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ทฏิ ฐิโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความ
เป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความ
เป็นจริง ความกำ�หนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลินเพราะ
ทิฏฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิ
ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ ความ
หยัง่ ลงเพราะทิฏฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิ
ทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้ เ ราเรี ย กว่ า ทิ ฏ ฐิ โ ยคะ ภิกษุ
ทั้งหลาย กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้.
12

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภิกษุทั้งหลาย ก็อวิชชาโยคะเป็นอย่างไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ ๖
ประการตามความเป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด
ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่ง
ผั ส สายตนะ ๖ ประการตามความเป็ น จริ ง ความไม่ รู้
ความไม่หยั่งรู้ในผัสสายตนะ ๖ ย่อมเกิดขึ้น นี้เราเรียกว่า
อวิชชาโยคะ ภิกษุทงั้ หลาย กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ
และอวิชชาโยคะเป็นดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรม
อันเป็นบาป อันเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดใน
ภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก มีชาติ
ชราและมรณะต่อไปอีก ฉะนัน้ เราจึงเรียกว่า ผูไ้ ม่เกษมจาก
โยคะ.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล โยคะ ๔ ประการ.
(ควรดู ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง “ความพรากจากโยคะ ๔”
ในหน้า 295 ของหนังสือเล่มนี.้ -ผู้รวบรวม)
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คลายความพอใจในกาม
เป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาส

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

07
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๕๗/๕๕.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่ควงไม้พญาสาละ
ในป่าสุภวัน ใกล้นครอุกกัฏฐะ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้น
ไปเร้นอยูใ่ นทีล่ บั เกิดความรำ�พึงในใจว่า ภพทีเ่ ราไม่ได้เคย
อยู่เลย โดยเวลาอันยืดยาวนานนี้ หาได้ไม่ง่ายเลย นอกจาก
เทวดาเหล่าสุทธาวาส ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่า
สุทธาวาสจนถึงที่อยู่เถิด ภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้น เราได้
หายไปจากควงไม้พญาสาละ ในป่าสุภวัน ใกล้นครอุกกัฏฐะ
ไปปรากฏในพวกเทวดาเหล่าอวิหา เปรียบเหมือนบุรุษที่มี
กำ�ลัง เหยียดแขนทีง่ อเข้า หรืองอแขนทีเ่ หยียดออกเท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ ณ
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นยืนเรียบร้อยแล้ว เทวดาเหล่านั้น
ได้กล่าวกะเราว่า ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ นับแต่นไี้ ป ๙๑ กัป
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี
ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ... ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พวก
ข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค
14
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พระนามว่าวิปัสสี คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว
(กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา) จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ นับแต่นไี้ ป ๓๑ กัป พระผูม้ -ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี ได้เสด็จอุบตั ิ
ขึ้นในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิขี คลายความพอใจใน
กามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้าหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ ในกัปที่ ๓๑ นัน้ เอง พระผูม้ -ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าเวสสภู ได้เสด็จ
อุบตั ขิ นึ้ ในโลก ... พวกข้าพระองค์นนั้ ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผูม้ พี ระภาค พระนามว่าเวสสภู คลายความพอใจใน
กามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มี15
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พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสนั ธะ ได้เสด็จ
อุบตั ขิ นึ้ ในโลก ... พวกข้าพระองค์นนั้ ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากกุสันธะ คลายความพอใจ
ในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ
ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าโกนาคมนะ
คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว… ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ ได้เสด็จ
อุบตั ขิ นึ้ ในโลก ... พวกข้าพระองค์นนั้ ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากัสสปะ คลายความพอใจ
ในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
16
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ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่ า ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ นิ ร ทุ ก ข์ ในภั ท ทกั ป นี้ เ อง บั ด นี้
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้เสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ ใน
พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั คลายความพอใจในกามทัง้ หลาย
แล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
(จากนั้นพระองค์พร้อมด้วยเทวดาเหล่าอวิหา ได้พากัน
เข้าไปหาเทวดาเหล่าอตัปปา ถัดจากนั้นพระองค์พร้อมเทวดา
เหล่าอวิหาและเหล่าอตัปปา ได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัสสา
ถัดจากนัน้ พระองค์พร้อมด้วยเทวดาทัง้ ๓ เหล่า ได้เข้าไปหาเทวดา
เหล่าสุทสั สี ถัดจากนัน้ พระองค์พร้อมด้วยเทวดาทัง้ ๔ เหล่า ได้เข้า
ไปหาเทวดาเหล่าอกนิฏฐา โดยในการเข้าไปหาเทวดาแต่ละเหล่า
เทวดาเหล่านั้นได้กราบทูลพระองค์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าบรรดาที่
ล่วงไปแล้ว รวมถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเองในช่วงที่
พระพุทธเจ้าเหล่านัน้ โดยทำ�นองเดียวกัน ผูศ้ กึ ษาพึงเทียบเคียงได้เอง
หรืออ่านได้จากเนื้อความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม)

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้ ตถาคต
แทงตลอดแล้วอย่างดีดว้ ยอาการอย่างนี้ ดังนัน้ พระพุทธเจ้า
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ที่ล่วงไปแล้ว ปรินิพพานไปแล้ว ตัดธรรมเป็นเหตุทำ�ให้
เนิ่นช้าได้แล้ว ตัดวัฏฏะได้แล้ว ครอบงำ�วัฏฏะได้แล้ว ล่วง
ทุกข์ทั้งปวงแล้ว ตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยพระชาติ
ย่อมระลึกได้แม้โดยพระนาม ย่อมระลึกได้แม้โดยพระโคตร
ย่อมระลึกได้แม้โดยประมาณแห่งพระชนมายุ ย่อมระลึกได้
แม้โดยคู่แห่งพระสาวก ย่อมระลึกได้แม้โดยการประชุมกัน
แห่งพระสาวกว่า แม้ดว้ ยเหตุนี้ พระผูม้ พี ระภาคเหล่านัน้ จึง
มีพระชาติอย่างนี้ จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมีพระโคตรอย่างนี้
จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีธรรมอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมี
วิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้
แก่ตถาคต ซึง่ เป็นเหตุให้ตถาคตระลึกถึงได้ซงึ่ พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว … แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค
เหล่านั้น จึงมีพระชาติอย่างนี้ จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมี
พระโคตรอย่างนี้ จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมี
วิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้ ดังนี้.

18

พุทธวจน - หมวดธรรม

ความเป็นอริยบุคคล
กับการละเครือ่ งผูก (นัยที่ ๒)
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08
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ
ไม่ได้.
(2) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ
ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
(3) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสั ง โยชน์ ไ ด้ ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ด้
แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
(4) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสั ง โยชน์ ไ ด้ ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ด้
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้.
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลจำ�พวกไหน ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละ
สังโยชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ม่ได้ (อุปปฺ ตฺตปิ ฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละสังโยชน์อน
ั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้ภพ
ไม่ได้ (ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ สกทาคามี
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้
ยั ง ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ม่ ไ ด้ ยั ง ละ
สังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ) แต่ยงั ละสังโยชน์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มี
กระแสเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย
เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ และยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ด้ (อุปปฺ ตฺต-ิ
ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ) แต่ยงั ละสังโยชน์อน
ั เป็นปัจจัย
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เพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อันตราปรินิพพายี ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ และ
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ (ภวปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ ปหีนานิ) คือ อรหันต์ผสู้ น
ิ้ อาสวะแล้ว ภิกษุทง้ั หลาย
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้
ภพได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.
(ควรดูประกอบเพิ่มเติมเรื่อง “อุปมาช่างตีเหล็ก” ใน
หน้า 28 ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)
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สังโยชน์ ๑๐
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09

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.

ภิกษุทงั้ หลาย สังโยชน์ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เป็นอย่างไร คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องต่ำ�) ๕
ประการ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ.
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) สักกายทิฏฐิ
(2) วิจิกิจฉา
(3) สีลัพพตปรามาส
(4) กามฉันทะ
(5) พยาบาท
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้.
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) รูปราคะ
(2) อรูปราคะ
(3) มานะ
(4) อุทธัจจะ
(5) อวิชชา
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.
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โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
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10
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๔/๑๕๓.

มาลุงกยบุตร ก็เธอจำ�โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ที่เรา
แสดงแล้วว่าอย่างไร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังจำ�ได้ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท
ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแล้ว ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ยงั
จำ�ได้ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้.

มาลุงกยบุตร เธอจำ�โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เหล่านี้
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอ.
มาลุงกยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจ์ กั โต้เถียง
ด้วยคำ�โต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้ มิใช่หรือว่า แม้แต่
ความคิดว่ากายของตนดังนี้ ย่อมมีแก่เด็กอ่อนผูย้ งั นอนหงาย
อยู่ ก็ สั ก กายทิ ฏ ฐิ จั ก เกิ ด ขึ้ น แก่ เ ด็ ก นั้ น แต่ ที่ ไ หน ส่ ว น
สักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น
แม้ แ ต่ ค วามคิ ด ว่ าธรรมทั้ ง หลายดั ง นี้ ย่ อ มไม่ มี แ ก่ เ ด็ ก
อ่ อ นผู้ ยั ง นอนหงายอยู่ ก็ ค วามสงสั ย ในธรรมทั้ ง หลาย
จักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัย
เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าศีล
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ทั้ ง หลายดั ง นี้ ย่ อ มไม่ มี แ ก่ เ ด็ ก อ่ อ นผู้ ยั ง นอนหงายอยู่
สีลพั พตปรามาสในศีลทัง้ หลายจักเกิดขึน้ แก่เด็กนัน้ แต่ทไ่ี หน
ส่วนสีลัพพตปรามาสอันเป็นอนุสัยเท่านั้น ย่อมนอนตาม
แก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายดังนี้ ย่อมไม่มี
แก่เด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่ ก็กามฉันทะในกามทั้งหลาย
จักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนกามราคะอันเป็นอนุสัย
เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าสัตว์
ทั้งหลายดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็
ความพยาบาทในสัตว์ทงั้ หลายจักเกิดขึน้ แก่เด็กนัน้ แต่ทไี่ หน
ส่วนพยาบาทอันเป็นอนุสยั เท่านัน้ ย่อมนอนตามแก่เด็กนัน้ .
มาลุงกยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจ์ กั โต้เถียง
ด้วยคำ�โต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้มิใช่หรือ.
ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เวลานี้
เป็นกาลสมควร ข้าแต่พระสุคต เวลานีเ้ ป็นกาลสมควรทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
พึงทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั ต่อพระผูม้ พี ระภาค
แล้ว จักทรงจำ�ไว้.

อานนท์ ถ้ า อย่ า งนั้ น เธอจงฟั ง จงใส่ ใ จให้ ดี
เราจักกล่าว.
24

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

อานนท์ ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับแนะนำ�
ในธรรมของพระอริยะ ไม่เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรุษ ไม่ได้รับแนะนำ�ในธรรมของสัปบุรุษ มีจิตอัน
สักกายทิฏฐิกลุม้ รุมแล้ว อันสักกายทิฏฐิครอบงำ�แล้วอยู่ และ
เมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมี
กำ�ลัง อันปุถชุ นนัน้ บรรเทาไม่ได้แล้ว ชือ่ ว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถชุ นนัน้ มีจติ อันวิจกิ จิ ฉากลุม้ รุมแล้ว อันวิจกิ จิ ฉา
ครอบงำ�แล้วอยู่ และเมือ่ วิจกิ จิ ฉาเกิดขึน้ แล้ว ย่อมไม่รอู้ บุ าย
เป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง วิจิกิจฉานั้นก็
เป็นของมีกำ�ลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้ว ชื่อว่าเป็น
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถุชนนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาส
กลุ้มรุมแล้ว อันสีลัพพตปรามาสครอบงำ�แล้วอยู่ และเมื่อ
สีลัพพตปรามาสเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สีลพั พตปรามาสนัน้ ก็เป็นของ
มีก�ำ ลัง อันปุถชุ นนัน้ บรรเทาไม่ได้แล้ว ชือ่ ว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถชุ นนัน้ มีจติ อันกามราคะกลุม้ รุมแล้ว อันกามราคะ
ครอบงำ�แล้วอยู่ และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้
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อุบายเป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง กามราคะ
นัน้ ก็เป็นของมีก�ำ ลัง อันปุถชุ นนัน้ บรรเทาไม่ได้แล้ว ชือ่ ว่าเป็น
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถชุ นนัน้ มีจติ อันพยาบาทกลุม้ รุมแล้ว
อันพยาบาทครอบงำ�แล้วอยู่ และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้ว
ย่อมไม่รอู้ บุ ายเป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง
พยาบาทนัน้ ก็เป็นของมีก�ำ ลัง อันปุถชุ นนัน้ บรรเทาไม่ได้แล้ว
ชื่อว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์.
อานนท์ ส่ ว นอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ แล้ ว ได้ เ ห็ น
พระอริยะ เป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับแนะนำ�
ในธรรมของพระอริยะดีแล้ว ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรษุ ได้รบั แนะนำ�ในธรรมของสัปบุรษุ ดีแล้ว มีจติ อัน
สักกายทิฏฐิกลุ้มรุมไม่ได้ อันสักกายทิฏฐิครอบงำ�ไม่ได้อยู่
และเมือ่ สักกายทิฏฐิเกิดขึน้ แล้ว ย่อมรูอ้ บุ ายเป็นเครือ่ งสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐิพร้อมทั้งอนุสัย
อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้ อริยสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉา
กลุม้ รุมไม่ได้ อันวิจกิ จิ ฉาครอบงำ�ไม่ได้อยู่ และเมือ่ วิจกิ จิ ฉา
เกิดขึน้ แล้ว ย่อมรูอ้ บุ ายเป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตามความ
เป็นจริง วิจกิ จิ ฉาพร้อมทัง้ อนุสยั อันอริยสาวกนัน้ ย่อมละได้
อริยสาวกนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุ้มรุมไม่ได้ อัน
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สีลัพพตปรามาสย่อมครอบงำ�ไม่ได้อยู่ และเมื่อสีลัพพตปรามาสเกิดขึน้ แล้ว ย่อมรูอ้ บุ ายเป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตาม
ความเป็นจริง สีลพั พตปรามาสพร้อมทัง้ อนุสยั อันอริยสาวก
นัน้ ย่อมละได้ อริยสาวกนัน้ มีจติ อันกามราคะกลุม้ รุมไม่ได้
อันกามราคะครอบงำ�ไม่ได้อยู่ และเมือ่ กามราคะเกิดขึน้ แล้ว
ย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง
กามราคะพร้ อ มทั้ ง อนุ สั ย อั น อริ ย สาวกนั้ น ย่ อ มละได้
อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมไม่ได้ อันพยาบาท
ครอบงำ�ไม่ได้อยู่ และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้ว ย่อมรู้อุบาย
เป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง พยาบาทพร้อม
ทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้.
(มีเนื้อความของพระสูตรต่อเนื่องถึง “ปฏิปทาเพื่อละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์” ซึง่ ได้น�ำ ไปใส่ไว้ในหน้า 437 ของหนังสือเล่มนี.้
-ผูร้ วบรวม)
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-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๑/๕๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงปุรสิ คติ ๗ ประการและ
อนุปาทาปรินิพพาน เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลาย ก็ปุริสคติ ๗ ประการเป็น
อย่างไร คือ
(1) ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ คือ
ได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มแี ล้วไซร้ อัตภาพใน
ปัจจุบนั ก็ไม่พงึ มีแก่เรา ถ้ากรรมในปัจจุบนั ไม่มไี ซร้ อัตภาพ
ในอนาคตก็จักไม่มีแก่เรา เบญจขันธ์ที่กำ�ลังเป็นอยู่ ที่เป็น
มาแล้ว เราย่อมละได้ เธอย่อมไม่กำ�หนัดในเบญจขันธ์อัน
เป็นอดีต ไม่ขอ้ งในเบญจขันธ์อนั เป็นอนาคต ย่อมพิจารณา
เห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ ก็
บทนั้น แล ภิ กษุ นั้ น ยังทำ�ให้แ จ้งไม่ไ ด้โดยอาการทั้ง ปวง
อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา เธอก็
ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิ้นไป ภิกษุนั้นย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือน
เมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อน
ออกแล้วดับไป (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.1
1. อุปมานี้ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงไม่ได้ใส่ไว้ แต่มมี าโดยภาษาบาลี จึงได้
เทียบเคียงสำ�นวนแปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับอืน่ . -ผูร้ วบรวม
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(2) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ คือ ได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่มี
แล้วไซร้ … เบญจขันธ์ที่กำ�ลังเป็นอยู่ ที่เป็นมาแล้ว เราย่อม
ละได้ เธอย่อมไม่กำ�หนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต … ย่อม
พิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ ด้วยปัญญา
อันชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนั้นยังทำ�ให้แจ้งไม่ได้โดยอาการ
ทัง้ ปวง อนุสยั คือมานะ … อนุสยั คืออวิชชา เธอก็ยงั ละไม่ได้
โดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
แล้วก็ดับ (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.
(3) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
ตกยังไม่ถงึ พืน้ ก็ดบั (ปปฺปฏิกา นิพพฺ ตฺตติ วฺ า อุปปฺ ติตวฺ า อนุปหจฺจตล
นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.
(4) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
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ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
ตกถึงพื้นแล้วก็ดับ (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา อุปหจฺจตล
นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.
(5) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้
ไฟและควันเกิดขึ้นได้ที่หญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นั้น ครั้นให้
เกิดไฟและควันเผากองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นั้นให้หมด
ไปจนไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.
(6) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้
เกิดไฟและควันที่กองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ นั้น ครั้นให้
เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ นั้น
ให้หมดไปจนไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.
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(7) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผูม้ กี ระแสในเบือ้ งบนไปสูอ่ กนิฏฐภพ)
เปรียบเหมือนนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน
สะเก็ดร่อนออก ลอยไป แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้
ใหญ่ๆ สะเก็ดนัน้ ย่อมให้เกิดไฟและควันทีก่ องหญ้าหรือกอง
ไม้ใหญ่ๆ นัน้ ครัน้ ให้เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือ
กองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและ
ป่าไม้ ครัน้ ไหม้ไม้กอและป่าไม้แล้ว ลามมาถึงทีส่ ดุ หญ้าเขียว
ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน้ำ� หรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ หมดเชื้อ
แล้วก็ดับ ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลปุริสคติ ๗ ประการ.
ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนอนุปาทาปรินพิ พานเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้
คือ ย่อมได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้ว
ไซร้ อัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เรา ถ้ากรรมในปัจจุบัน
ย่อมไม่มีไซร้ อัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เรา เบญจขันธ์
ที่กำ�ลังเป็นอยู่ ที่เป็นมาแล้ว เราย่อมละได้ เธอย่อมไม่
กำ�หนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต ไม่ข้องอยู่ในเบญจขันธ์
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อันเป็นอนาคต ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่ง
ด้วยปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล อันภิกษุนั้นทำ�ให้แจ้งแล้ว
โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัย
คืออวิชชา เธอก็ละได้แล้วโดยอาการทัง้ ปวง เธอย่อมกระทำ�
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไปด้วยปัญญาอันยิง่ เอง ในปัจจุบนั
เข้าถึงอยู่ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลปุริสคติ ๗ ประการ และ
อนุปาทาปรินิพพาน.
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ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓
(นัยที่ ๑)

12

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ มาสู่อุเทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย สิกขา ๓ นี้ ทีส่ กิ ขาบท ๑๕๐ นัน้ รวมอยู่
ด้วยทั้งหมด สิกขา ๓ นั้นเป็นอย่างไร คือ อธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓
เหล่านี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมด.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ภิก ษุใ นธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปูรการี) เป็นผู้ทำ�พอประมาณใน
สมาธิ (สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี) เป็นผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา
(ปฺาย มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัติน้ันบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และเป็นผู้มีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
เธอเป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป เป็นผู้มี
ความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งจะตรัสรูใ้ นเบือ้ งหน้า.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประมาณในสมาธิ เป็นผู้ทำ�
พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
ย่อมออกจากอาบัตนิ น้ั บ้าง ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และมีศลี มัน่ คงในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็น
สกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ
โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น
แล้วจะทำ�ที่สุดทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบรู ณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปรู การี) เป็นผูท้ �ำ ให้บริบรู ณ์ในสมาธิ
(สมาธิสมฺ ึ ปริปรู การี) เป็นผูท
้ �ำ พอประมาณในปัญญา (ปฺาย
มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออก
จากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่สิกขาบท
เหล่าใดเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์
เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น
34

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็นโอปปาติกะ
จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบรู ณ์ในปัญญา (ปฺาย ปริปรู การี) เธอย่อมล่วงสิกขาบท
เล็ ก น้ อ ยบ้ า ง ย่ อ มออกจากอาบั ติ นั้ น บ้ า ง ข้ อ นั้ น เพราะ
เหตุอะไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะ
ล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และ
มีศลี มัน่ คงในสิกขาบทเหล่านัน้ สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิกขาบท
ทัง้ หลาย เธอทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่ง
เอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทำ�ได้เพียงบางส่วน ย่อมให้
สำ�เร็จบางส่วน ผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำ�เร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่า
ไม่เป็นหมันเลย.
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ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓
(นัยที่ ๒)

13

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ภิกษุทงั้ หลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ ย่อมมาสูอ่ เุ ทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น
รวมอยู่ด้วยทั้งหมด สิกขา ๓ เป็นอย่างไร คือ อธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓
เหล่านี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมด.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู้ ทำ � ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประมาณในสมาธิ เป็นผู้ทำ�
พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
ไม่มใี ครกล่าวความเป็นคนอาภัพ เพราะเหตุลว่ งสิกขาบทนี้
แต่วา่ สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควร
แก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป เธอเป็นสัตตักขัตตุปรมะ
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ย่อมท่องเที่ยวไปในภพเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้ง
แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป
เธอเป็นโกลังโกละ ย่อมท่องเที่ยวไปสู่ ๒ หรือ ๓ ตระกูล
แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป
เธอเป็นเอกพีชี ย่อมมาเกิดยังภพมนุษย์นค้ี ราวเดียวเท่านัน้
แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เธอเป็นสกทาคามี
ย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริ บู ร ณ์ ใ นศี ล เป็ น ผู้ ทำ � ให้ บ ริ บู ร ณ์ ใ นสมาธิ เป็ น ผู้ ทำ �
พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
ไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้
แต่วา่ สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควร
แก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิน้ ไป
เธอเป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
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หมดสิน้ ไป เธอเป็นอสังขารปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิน้ ไป เธอเป็นอันตราปรินพิ พายี.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้ แต่
ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และมีศลี มัน่ คงในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอทำ�ให้
แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติอนั หาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน
เข้าถึงอยู.่
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทำ�ได้เพียงบางส่วนย่อมให้
สำ�เร็จได้บางส่วน ผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ย่อมให้สำ�เร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่า
ไม่เป็นหมันเลย.
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ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓
(นัยที่ ๓)

14

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๒๑๖.

สมัยหนึ่ง ในเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร
เข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำ�หรับการ
บิณฑบาต จึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพาชกลัทธิอื่น ได้ทักทาย
ปราศรัยกันพอสมควรแล้ว จึงนั่งลง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็ในสมัยนั้น
พวกปริพาชกเหล่านัน้ กำ�ลังนัง่ ประชุมสนทนากันว่า บุคคลใด ใครก็ตาม
ที่ยังมีเชื้อเหลือ (สอุปาทิเสสะ) ถ้าตายแล้ว ย่อมไม่พ้นจากนรก ไม่พ้น
จากกำ�เนิดเดรัจฉาน ไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจากอบาย ทุคติ และ
วินิบาต ท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำ�ที่ปริพาชกลัทธิอื่น
เหล่านั้นกล่าว แล้วลุกจากที่นั่งไป โดยคิดว่าจักรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่ง
ภาษิตนีใ้ นสำ�นักพระผูม้ พี ระภาค ครัน้ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังอาหาร
แล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค กราบทูลถึงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ให้ทรงทราบ
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

สารีบุตร อัญญเดียรถีย์ปริพาชกบางพวกโง่เขลา
ไม่ฉลาด จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าใครมีเชือ้ เหลือ (สอุปาทิเสสะ) หรือ
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ) สารีบุตร บุคคล ๙ จำ�พวกนี้
ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อกระทำ�กาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก
กำ�เนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสยั พ้นจากอบาย ทุคติ และ
วินิบาต ๙ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
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สารี บุ ต ร บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เป็ น ผู้ ก ระทำ �
ให้บริบูรณ์ในศีล กระทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ กระทำ�พอ
ประมาณในปัญญา บุคคลนัน้ เป็นอันตราปรินพิ พายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป สารีบตุ ร นีบ้ คุ คลจำ�พวกที่ ๑
ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อกระทำ�กาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก
กำ�เนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสยั พ้นจากอบาย ทุคติ และ
วินิบาต.
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล กระทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
กระทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๒ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล กระทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
กระทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๓ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล กระทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
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กระทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๔ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล กระทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
กระทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป สารีบตุ ร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๕ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผูก้ ระทำ�ให้บริบรู ณ์ในศีล กระทำ�พอประมาณในสมาธิ
กระทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสกทาคามี
เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง
กลั บ มายั ง โลกนี้ เ พี ย งคราวเดี ย วจะทำ � ที่ สุ ด แห่ ง ทุ ก ข์ ไ ด้
สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๖ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผูก้ ระทำ�ให้บริบรู ณ์ในศีล กระทำ�พอประมาณในสมาธิ
กระทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนัน้ เป็นเอกพีชี เพราะ
สังโยชน์ ๓ สิน้ ไป บังเกิดยังภพมนุษย์นคี้ รัง้ เดียว จะทำ�ทีส่ ดุ
แห่งทุกข์ได้ สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๗ … .
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สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผูก้ ระทำ�ให้บริบรู ณ์ในศีล กระทำ�พอประมาณในสมาธิ
กระทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นโกลังโกละ
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเที่ยวอยู่ ๒-๓ ตระกูล แล้ว
จะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ สารีบตุ ร นีบ้ คุ คลจำ�พวกที่ ๘ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำ�ให้บ ริ บูร ณ์ ใ นศี ล กระทำ�พอประมาณใน
สมาธิ กระทำ � พอประมาณในปั ญ ญา บุ ค คลนั้ น เป็ น
สัตตักขัตตุปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเที่ยวอยู่
ยังเทวดาและมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำ�ที่สุด
แห่งทุกข์ได้ สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๙ ที่มีเชื้อเหลือ
เมื่อกระทำ�กาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำ�เนิดเดรัจฉาน
พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.
สารีบุตร อัญญเดียรถีย์ปริพาชกบางพวกโง่เขลา
ไม่ฉลาด จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าใครมีเชือ้ เหลือ (สอุปาทิเสสะ) หรือ
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ).
สารีบตุ ร บุคคล ๙ จำ�พวกนีแ้ ล ทีม่ เี ชือ้ เหลือ เมือ่
กระทำ�กาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำ�เนิดเดรัจฉาน
พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.
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สารีบุตร ธรรมปริยายนี้ ยังไม่เคยแสดงแก่ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกามาก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุว่า ผู้ฟังธรรมปริยายนี้แล้ว จักเข้าถึงซึ่งความ
ประมาท อนึ่ง ธรรมปริยายเช่นนี้ เราจะกล่าวก็ต่อเมื่อถูก
ถามเจาะจงเท่านั้น.
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ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕
(นัยที่ ๑)

15

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๗/๘๘๘.

44

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
(1) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์
(2) เป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์
(3) เป็นอนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง
(4) เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ � อนาคามิ ผ ลให้ แ จ้ ง
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี
(5) เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�อนาคามิผลให้แจ้ง
(6) เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ � สกทาคามิ ผ ลให้ แ จ้ ง
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามี
(7) เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง
(8) เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ � โสดาปั ต ติ ผ ลให้ แ จ้ ง
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน.
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ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕
(นัยที่ ๒)

16

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๔/๘๗๖.

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
(1) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์
(2) เป็นอนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องอรหันต์
(3) เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องอนาคามี
(4) เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องสกทาคามี
(5) เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของโสดาบัน
(6) เป็นสัทธานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.
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ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕
(นัยที่ ๓)

17

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๖/๘๘๓.

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
(1) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์
(2) เป็ น อั น ตราปริ นิ พ พายี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์
(3) เป็ น อุ ป หั จ จปริ นิ พ พายี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอันตราปรินิพพายี
(4) เป็นอสั ง ขารปริ นิ พ พายี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุปหัจจปรินิพพายี
(5) เป็นสสั ง ขารปริ นิ พ พายี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอสังขารปรินิพพายี
(6) เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสสังขารปรินิพพายี
(7) เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
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(8) เป็นเอกพี ชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี
(9) เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของเอกพีชี
(10) เป็ น สั ต ตั ก ขั ต ตุ ป รมะ เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ
(11) เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
สัตตักขัตตุปรมะ
(12) เป็นสัทธานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.
(ในสูตรอื่นๆ มีตรัสช่วงท้ายต่างกันออกไป ได้แก่ ด้วย
อาการอย่างนี้ ความต่างแห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์
ความต่างแห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผล, หรือ อินทรีย์
๕ ประการนี้ ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวง เราเรียกผู้น้ัน
ว่า เป็นคนภายนอก ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน, หรือ บุคคลผู้กระทำ�
ให้้บริบูรณ์ ย่อมให้สำ�เร็จได้บริบูรณ์ (ความเป็นอรหันต์) บุคคล
ผู้กระทำ�ได้บางส่วน ย่อมให้สำ�เร็จได้บางส่วน เรากล่าวอินทรีย์ ๕
ว่าไม่เป็นหมันเลย. -ผู้รวบรวม)
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อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ ๑)

18

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๕๙/๗๑๑.

อานนท์ ในทักษิณาปาฏิปคุ คลิกทัง้ ๑๔ ประการนัน้
บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณา
ได้ร้อยเท่า
ให้ทานในปุถชุ นผูท้ ศุ ลี พึงหวังผลทักษิณาได้พนั เท่า
ให้ทานในปุถชุ นผูม้ ศี ลี พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำ�หนัด
ในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
พึงหวังผลทักษิณานับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่ต้องกล่าวถึง
การให้ทานในโสดาบัน ในท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำ�สกทาคามิผล
ให้แจ้ง ในสกทาคามี ในท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำ�อนาคามิผลให้
แจ้ง ในอนาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง
ในสาวกของตถาคตผูเ้ ป็นอรหันต์ ในพระปัจเจกพุทธะ และ
ในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
อานนท์ ก็ทักษิณาที่ให้แล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คือ
ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข นี้เป็น
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๑
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ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเมื่อตถาคตปรินิพพาน
แล้ว นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๒
ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์
ประการที่ ๓
ให้ทานในภิกษุณสี งฆ์ นีเ้ ป็นทักษิณาทีถ่ งึ แล้วในสงฆ์
ประการที่ ๔
แจ้งต่อสงฆ์ (เผดียงสงฆ์) ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุ
และภิกษุณีจำ�นวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๕
แจ้ ง ต่ อ สงฆ์ ว่ า ขอได้ โ ปรดจั ด ภิ ก ษุ จำ � นวนเท่ า นี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๖
แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำ�นวนเท่านี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๗.
อานนท์ ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภู
มีผา้ กาสาวะ (จีวร) พันคอ เป็นคนทุศลี มีบาปธรรม คนทัง้ หลาย
จักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น.
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อานนท์ ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้น
เราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่วา่ เราไม่กล่าว
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายเจาะจงบุคคล) ว่ามีผลมากกว่า
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย … .
(ยังมีส่วนของความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา ผู้ศึกษาสามารถ
อ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม ฉบับที่ ๑๓
เรือ่ งทาน หน้า ๑๓๕ หรือจากเนือ้ ความเต็มของพระสูตร. -ผูร้ วบรวม)
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อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)

19

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.

คหบดี เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ
พราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ ได้ให้
ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปิยะเต็มด้วย
ทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสำ�ริดเต็มด้วยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด
ให้ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธง
ทองคลุมด้วยข่ายทอง ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุ้มด้วยหนัง
ราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพลเหลือง
มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วยข่ายทอง
ให้แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีน�้ำ นมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงิน
รองน้ำ�นม ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับด้วยแก้วมณี
และแก้วกุณฑล ให้บลั ลังก์ ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดด้วยผ้าโกเชาว์
ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้
มีเครื่องลาดอย่างดีทำ�ด้วยหนังชะมด มีเครื่องลาดเพดาน
มีหมอนข้างแดงทัง้ สอง ให้ผา้ ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เป็นผ้าเปลือกไม้
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เนื้อละเอียด จะป่วยการกล่าวไปไยถึงข้าว
น้�ำ ของเคีย้ ว ของบริโภค เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีใ่ ห้ดจุ ไหลไป
เหมือนแม่น้ำ�.
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คหบดี ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า สมัยนั้น ผู้อื่น
เป็นเวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น.
คหบดี แต่ทา่ นไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนัน้ เราเป็น
เวลามพราหมณ์ เราได้ให้ทานนัน้ เป็นมหาทาน ก็ในทานนัน้
ไม่มีใครเป็นทักขิเณยยบุคคล ไม่มีใครชำ�ระทักขิณานั้น
ให้หมดจด.
คหบดี ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
(โสดาบั น ) ผู้ เ ดี ย วบริ โ ภค มี ผ ลมากกว่ า ทานที่ เ วลามพราหมณ์ให้แล้ว.
ทานที่ บุ ค คลถวายให้ ส กทาคามี ผู้ เ ดี ย วบริ โ ภค
มี ผ ลมากกว่ า ทานที่บุค คลถวายให้ ผู้ถึง พร้ อ มด้ ว ยทิ ฏ ฐิ
๑๐๐ ท่านบริโภค.
ทานที่ บุ ค คลถวายให้ อ นาคามี ผู้ เ ดี ย วบริ โ ภค
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามี ๑๐๐ ท่าน
บริโภค.
ทานที่ บุ ค คลถวายให้ อ รหั น ต์ ผู้ เ ดี ย วบริ โ ภค
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้อนาคามี ๑๐๐ ท่าน
บริโภค.
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ทานที่บุค คลถวายให้ พ ระปั จ เจกพุ ท ธะรู ป เดี ย ว
บริโภค มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้อรหันต์ ๑๐๐ รูป
บริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
บริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธะ
๑๐๐ รูปบริโภค.
ทานที่ บุ ค คลถวายให้ ภิ ก ษุ ส งฆ์ มี พ ระพุ ท ธเจ้ า
เป็นประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะบริโภค.
การทีบ่ คุ คลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผมู้ าจากทิศทัง้ ๔
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขบริโภค.
การทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
และพระสงฆ์เป็นสรณะ (พุทธฺ ฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณ คจฺเฉยฺย)
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ อันมาจาก
ทิศทั้ง ๔.
การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของ
ไม่ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม งดเว้นจากการ
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พูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำ�เมา คือสุราและเมรัยอันเป็น
ทีต่ ง้ั แห่งความประมาท มีผลมากกว่าการทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใส
ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ.
การทีบ่ คุ คลเจริญเมตตาจิตโดยทีส่ ดุ แม้เพียงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการ
ถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผดิ
ในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำ�เมา
คือสุราและเมรัยอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความประมาท
และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลา
ลัดนิ้วมือ มีผลมากกว่า การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต โดย
ที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๑)

20

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๑๖/๘๘.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้1 มีปรากฏอยู่
ในโลก ๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) สมณะผู้ไม่หวั่นไหว
(2) สมณะบุณฑริก (บัวขาว)
(3) สมณะปทุมะ (บัวชมพู)
(4) สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ)
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ใน
เบื้องหน้า บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะบุณฑริกเป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เป็นสกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และ
เพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว
เท่านัน้ แล้วจะกระทำ�ทีส่ ดุ ทุกข์ได้ บุคคลเป็นสมณะบุณฑริก
เป็นอย่างนี้แล.
1. ใน -บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๙๓/๒๗๗. มีการเรียงตำ�แหน่งของลำ�ดับที่ ๒ และ ๓
ต่างออกไปดังนี้ คือ สมณะผู้ไม่หวั่นไหว สมณปทุมะ สมณปุณฑรีกะ สมณะ
สุขุมาล. -ผู้รวบรวม
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็สมณะปทุมะเป็นอย่างไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
ประการสิน้ ไป จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา บุคคลเป็นสมณะปทุมเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่
สมณะ) เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทำ�ให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่
บุคคลเป็นสุขุมาลเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)

21

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๑/๒๘๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุบริษทั นี้ ไม่เหลวไหลเลย ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย ภิกษุบริษัทนี้
ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน.
ภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะเป็นผูค้ วรแก่
ของคำ�นับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำ�บุญ ควรแก่การ
ทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า หมูภ่ กิ ษุนี้
ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ทานอัน
บุคคลให้นอ้ ย แต่กลับมีผลมาก ทานทีใ่ ห้มาก ก็มผี ลมากทวี
ยิง่ ขึน้ หมูภ่ กิ ษุนกี้ ม็ ลี กั ษณะเช่นนัน้ ภิกษุบริษทั นีก้ ม็ ลี กั ษณะ
เช่นนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะยากทีช่ าวโลก
จะได้เห็น หมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะทีค่ วรจะไปดู
ไปเห็น แม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยชน์ๆ ถึงกับต้อง
เอาห่อสะเบียงไปด้วยก็ตาม หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น
ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
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ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ภิก ษุนี้ มีพ วกภิกษุซึ่ง เป็น
อรหันต์ ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่
ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว มีภาระปลงลงได้แล้ว มีประโยชน์
ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำ�ดับ มีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้ว
หลุดพ้นแล้ว เพราะรูท้ วั่ ถึงโดยชอบ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นโอปปาติกะแล้ว จะปรินิพพาน
ในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา พวกภิกษุ
แม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
สังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เป็น
สกทาคามี มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจักกระทำ�
ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มอี ยูใ่ นหมูภ่ กิ ษุน.้ี
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
สังโยชน์ ๓ เป็นโสดาบัน มีอนั ไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา ผูเ้ ทีย่ งแท้
ต่อนิพพาน จักตรัสรู้ได้ในกาลเบื้องหน้า พวกภิกษุแม้เห็น
ปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
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ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูภ่ กิ ษุนี้ มีพวกภิกษุซงึ่ ประกอบ
ความเพียรเป็นเครือ่ งต้องทำ�เนืองๆ ในการอบรมสติปฏั ฐานสี่
สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า พละห้า โพชฌงค์เจ็ด
อริยมรรคมีองค์แปด เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อสุภะ
อนิจจสัญญา และอานาปานสติ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
(เนือ้ ความของพระสูตรนีไ้ ด้น�ำ มาใส่ไว้โดยย่อ ด้วยเพือ่ ให้
เห็นการกล่าวถึงผูส้ นิ้ สังโยชน์ ๕ ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ผูท้ สี่ นใจสามารถอ่าน
เนื้อความเต็มได้จากพระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๓)

22

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๘๒/๔๑๗.

… ครั้งนั้น พระเจ้ากิกิกาสิราชทรงเสียพระทัย ทรง
โทมนัสว่า พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธะไม่ทรงรับการอยูจ่ �ำ พรรษา ณ เมืองพาราณสี
ของเราเสียแล้ว ดังนี้ แล้วได้ทลู ถามว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
มีใครอื่นที่เป็นอุปัฏฐากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือ.
มีอยู่ มหาราช นิคมชือ่ เวภฬิคะ ช่างหม้อชือ่ ฆฏิการะ
อยูใ่ นนิคมนัน้ เขาเป็นอุปฏั ฐากของเรา นับเป็นอุปฏั ฐากชัน้ เลิศ
พระองค์แลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสว่า พระผูม้ พี ระภาค
ทรงพระนามว่ากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธะไม่ทรงรับการอยู่
จำ�พรรษาในเมืองพาราณสีของเราเสียแล้ว ความเสียใจและ
ความโทมนัสนีน้ น้ั ย่อมไม่มี และจักไม่มใี นช่างหม้อฆฏิการะ.
มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาดจากปาณาติบาต เว้นขาดจาก
อทินนาทาน เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจาก
มุสาวาท เว้นขาดจากน้ำ�เมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท.
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มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เป็นผู้ประกอบด้วย
ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม
ในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่.
มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เป็นผูห้ มดสงสัยในทุกข์
ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บริโภคภัตมือ้ เดียว ประพฤติพรหมจรรย์ มีศลี มีกลั ยาณธรรม
ปล่อยวางแก้วมณีและทองคำ� ปราศจากการใช้ทองและเงิน.
มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ ไม่ขุดแผ่นดินด้วยสาก
และด้วยมือของตน นำ�มาแต่ดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่
ด้วยหาบ ทำ�เป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ในภาชนะนี้ ผูใ้ ด
ต้องการ ผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสาร ถุงใส่ถั่วเขียว หรือถุงใส่
ถั่วดำ�ไว้ แล้วนำ�ภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิด.
มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เลี้ยงมารดาบิดาผู้ชรา
ตาบอด ช่างหม้อฆฏิการะเป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพาน
ในภพนั้น มีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป … .
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๔)

23

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๔๗/๘๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำ�พวกนี้ เป็นผู้ควรของ
คำ�นับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำ�บุญ เป็นผู้
ควรกระทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๗ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นว่าไม่เที่ยง มีความสำ�คัญว่าไม่เที่ยง ตระหนักชัดว่ า
ไม่เที่ยงในตา น้อมไปด้วยใจ หยั่งลงด้วยปัญญา ติดต่อ
สม่ำ�เสมอไม่ขาดสาย เธอกระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง เจโตวิ มุ ต ติ
ปั ญ ญาวิ มุ ต ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ นี้เป็น
บุคคลที่ ๑ เป็นผู้ควรของคำ�นับ … เป็นนาบุญของโลก
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(2) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง มีความสำ�คัญว่าไม่เที่ยง
ตระหนักชัดว่าไม่เที่ยงในตา น้อมไปด้วยใจ หยั่งลงด้วย
ปัญญา ติดต่อสม่�ำ เสมอไม่ขาดสาย บุคคลนัน้ มีการสิน้ อาสวะ
และการสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกัน (อปุพฺพ อจริม อาสวปริยา
ทานฺจ โหติ ชีวิตปริยาทานฺจ) นี้เป็นบุคคลที่ ๒ เป็นผูค
้ วร
ของคำ�นับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า.
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(3) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง … ติดต่อสม่�ำ เสมอไม่ขาดสาย
บุคคลนัน้ เป็นอันตราปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๓ เป็นผูค้ วรของคำ�นับ …. เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(4) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง … ติดต่อสม่�ำ เสมอไม่ขาดสาย
บุคคลนัน้ เป็นอุปหัจจปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๔ เป็นผูค้ วรของคำ�นับ …. เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(5) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง … ติดต่อสม่�ำ เสมอไม่ขาดสาย
บุคคลนัน้ เป็นอสังขารปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๕ เป็นผูค้ วรของคำ�นับ …. เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(6) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง … ติดต่อสม่�ำ เสมอไม่ขาดสาย
บุคคลนัน้ เป็นสสังขารปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๖ เป็นผูค้ วรของคำ�นับ …. เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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(7) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง … ติดต่อสม่ำ�เสมอไม่
ขาดสาย บุคคลนั้นเป็นอุทธัง โสโตอกนิฏฐคามี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๗  เป็นผูค้ วร
ของคำ�นับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำ�พวกนี้แล เป็นผู้ควร
ของคำ�นับ เป็นผูค้ วรของต้อนรับ เป็นผูค้ วรของทำ�บุญ เป็น
ผู้ควรทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(ในสูตรอื่น ได้ตรัสนัยที่ต่างกันออกไป คือ พิจารณาเห็น
ว่าเป็นทุกข์, พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตา, พิจารณาเห็นความสิน้ ไป,
พิจารณาเห็นความเสื่อมไป, พิจารณาเห็นความคลายกำ�หนัด,
พิจารณาเห็นความดับ, พิจารณาเห็นความสลัดคืน ในอายตนะ
ภายใน ๖, อายตนะภายนอก ๖, วิญญาณ ๖, ผัสสะ ๖, เวทนา ๖,
สัญญา ๖, สัญเจตนา ๖, ตัณหา ๖, วิตก ๖, วิจาร ๖, และขันธ์ทงั้ ๕
ผูศ้ กึ ษาพึงเทียบเคียงเอง หรืออ่านได้จากเนือ้ ความเต็มของพระสูตร.
-ผู้รวบรวม)

64

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๕)

24

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓/๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำ�พวกนี้ เป็นผู้ควรของ
คำ�นับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำ�บุญ เป็นผู้
ควรกระทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๗ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นความไม่เที่ยง มีความสำ�คัญว่าไม่เที่ยง ทั้งรู้ว่าเป็นของ
ไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย
มี ปั ญ ญาหยั่ ง ทราบ ย่ อ มกระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง เจโตวิ มุ ต ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๑
เป็นผู้ควรของคำ�นับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น
ยิ่งกว่า.
(2) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ
ความสิน้ อาสวะและความสิน้ ชีวติ ของเขา ไม่กอ่ นไม่หลังกัน
(อปุพพฺ  อจริม อาสวปริยาทานฺจ โหติ ชีวติ ปริยาทานฺจ) นีเ้ ป็นบุคคล
ที่ ๒ เป็นผูค้ วรของคำ�นับ … เป็นนาบุญของโลกไม่มนี าบุญอืน่
ยิ่งกว่า.
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(3) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็นอันตราปรินพิ พายี
นี้เป็นบุ ค คลที่ ๓ เป็นผู้ควรของคำ�นับ … เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(4) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เขาจักเป็นอุปหัจจปรินิพพายี นี้เป็นบุคคลที่ ๔ เป็นผู้ควรของคำ�นับ …
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(5) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง …มีปัญญาหยั่งทราบ
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไปเขาจักเป็นอสังขารปรินิพพายี นี้เป็นบุคคลที่ ๕ เป็นผู้ควรของคำ�นับ …
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(6) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไปเขาจักเป็นสสังขารปรินิพพายี นี้เป็นบุคคลที่ ๖ เป็นผู้ควรของคำ�นับ …
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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(7) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เทีย่ ง มีความสำ�คัญว่าไม่เทีย่ ง
ทัง้ รูว้ า่ เป็นของไม่เทีย่ ง ในสังขารทัง้ ปวง ตัง้ ใจมัน่ ติดต่อกันไป
ไม่ขาดสาย มีปญ
ั ญาหยัง่ ทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิ้นไป เขาเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มีกระแสในเบื้องบน
ไปสู่อกนิฏฐภพ) นี้เป็นบุคคลที่ ๗ เป็นผู้ควรของคำ�นับ …
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๗ จำ�พวกนีแ้ ล เป็นผูค้ วรของ
คำ�นับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำ�บุญ เป็นผู้
ควรกระทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า.
(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสนัยทีต่ า่ งกันออกไป คือ พิจารณาเห็น
ความเป็นทุกข์ในสังขารทัง้ ปวง, พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาในธรรม
ทัง้ ปวง ผูศ้ กึ ษาพึงเทียบเคียงเอง หรืออ่านได้จากเนือ้ ความเต็มของ
พระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๖)

25

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๕/๕๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมควรแก่พระราชา เป็น
ม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ องค์ ๓ ประการเป็น
อย่างไร คือ ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ เป็น
สัตว์สมบูรณ์ด้วยสี เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำ�ลัง เป็นสัตว์
สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าวิ่งเร็ว ภิกษุท้ังหลาย ม้าอาชาไนยตัว
เจริญของพระราชา ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนีแ้ ล ย่อม
ควรแก่พระราชา เป็นม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้
ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ย่อมเป็นผูค้ วรของคำ�นับ … เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า องค์ ๓ ประการเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ (วณฺณสมฺปนฺโน)
(2) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำ�ลัง (พลสมฺปนฺโน)
(3) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ (ชวสมฺปนฺโน)
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ก็ภิก ษุเ ป็น ผู้สมบูร ณ์ด้ว ยวรรณะ
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำ�รวมแล้วด้วย
ความสำ�รวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร
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มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย
วรรณะอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยกำ � ลั ง
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อ
ละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีเรี่ยวแรง
มีความบากบัน่ มัน่ คง ไม่ทอดทิง้ ธุระในกุศลธรรมทัง้ หลายอยู่
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำ�ลังอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยเชาวน์
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นโอปปาติกะ จะปรินพิ พาน
ในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเป็นผูส้ มบูรณ์
ด้วยเชาวน์อย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
นี้แล ย่อมเป็นผู้ควรของคำ�นับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(ใน -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๔/๕๓๖. ทรงแสดงความเป็น
ผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์ อันเป็นลักษณะของโสดาบัน, ใน-บาลี ติก. อํ.
๒๐/๓๑๖/๕๓๘. ทรงแสดงความเป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์ อันเป็น
ลักษณะของอรหันต์ ซึง่ สามารถดูเพิม่ เติมเพือ่ เทียบเคียงได้ทห่ี มายเหตุ
หน้า ๗๓ หรืออ่านได้จากเนือ้ ความเต็มของพระสูตร. -ผูร้ วบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๗)

26

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๒/๕๘๑.

ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงม้าดี ๓ จำ�พวก และบุรษุ ดี
๓ จำ�พวก เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว
ภิกษุทั้งหลาย ก็ม้าดี ๓ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) ม้ า ดี บ างตั ว ในโลกนี้ เป็ น สั ต ว์ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ย
กำ�ลังเครื่องวิ่งเร็ว แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสี ไม่สมบูรณ์ด้วย
ความสูงและความใหญ่
(2) ม้ า ดี บ างตั ว ในโลกนี้ เป็ น สั ต ว์ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ย
กำ�ลังเครื่องวิ่งเร็ว และสมบูรณ์ด้วยสี แต่ไม่สมบูรณ์ด้วย
ความสูงและความใหญ่
(3) ม้ า ดี บ างตั ว ในโลกนี้ เป็ น สั ต ว์ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ย
กำ�ลังเครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณ์ด้วยสี และสมบูรณ์ด้วยความสูง
และความใหญ่
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลม้าดี ๓ จำ�พวก.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดี ๓ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) บุรษุ บางคนในโลกนี้ เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์
แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และ
ความใหญ่ (ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)
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(2) บุรษุ ดีบางคนในโลกนี้ เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์
สมบูรณ์ดว้ ยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ดว้ ยความสูงและความใหญ่
(ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)

(3) บุรษุ ดีบางคนในโลกนี้ เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์
สมบูรณ์ดว้ ยวรรณะ และสมบูรณ์ดว้ ยความสูงและความใหญ่
(ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์
แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและ
ความใหญ่เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เป็นผู้โอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
เรากล่าวว่า นีเ้ ป็นเชาวน์ของเขา แต่เมือ่ เขาถูกถามปัญหาใน
อภิธรรม อภิวนิ ยั ก็จนปัญญาตอบไม่ได้ เรากล่าวว่า นีไ้ ม่ใช่
วรรณะของเขา และเขาไม่ได้จวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ
ความใหญ่ของเขา ภิกษุทั้งหลาย บุรุษดี เป็นผู้สมบูรณ์
ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ดว้ ยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ดว้ ยความสูง
และความใหญ่เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์
สมบู ร ณ์ ด้ ว ยวรรณะ แต่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยความสู ง และ
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ความใหญ่เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
เรากล่าวว่า นีเ้ ป็นเชาวน์ของเขา และเมือ่ เขาถูกถามปัญหา
ในอภิธรรม อภิวนิ ยั ก็แก้ได้ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่า นีเ้ ป็น
วรรณะของเขา แต่เขาไม่ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ
ความใหญ่ของเขา ภิกษุทงั้ หลาย บุรษุ ดี เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ย
เชาวน์ และสมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง
และความใหญ่อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์
สมบูรณ์ดว้ ยวรรณะ และสมบูรณ์ดว้ ยความสูงและความ
ใหญ่เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็น
โอปปาติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป เรากล่าวว่า
นีเ้ ป็นเชาวน์ของเขา เมือ่ ถูกถามปัญหาในอภิธรรม อภิวนิ ยั
ก็วิสัชนาได้ ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่า นี้เป็นวรรณะของเขา
และเขามักได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขาร เรากล่าวว่านีเ้ ป็นความสูงและความใหญ่ของเขา
72

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภิกษุทงั้ หลาย บุรษุ ดี เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์ สมบูรณ์ดว้ ย
วรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลบุรุษดี ๓ จำ�พวก.
(ใน-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๐/๕๘๐. ทรงแสดงลักษณะความ
เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์วา่ เป็นผูร้ ชู้ ดั ตามเป็นจริงว่า นีท้ กุ ข์ นีเ้ หตุให้เกิด
ทุกข์ นี้ความดับทุกข์ และนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยเปรียบกับ
ม้ากระจอกและบุรษุ กระจอก ๓ จำ�พวก, ใน -บาลี ติก. อ.ํ ๒๐/๓๗๔/๕๘๒.
ทรงแสดงลักษณะความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ว่า เป็นผู้กระทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้
ไปด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั โดยเปรียบกับ ม้าอาชาไนยตัวจริญและ
บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๓ จำ�พวก นอกจากนี้ ใน -บาลี นวก. อํ.
๒๓/๔๐๙/๒๒๖. ก็ได้ตรัสไว้โดยนัยเดียวกันนี้.
ใน -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๕/๕๓๗. ทรงแสดงความสมบูรณ์
ด้วยวรรณะ ว่าเปรียบกับ ความเป็นผู้มีศีล สำ�รวมด้วยปาติโมกขสังวร
สมบู ร ณ์ ด้ ว ยมารยาทและโคจร มี ป กติ เ ห็ น ภั ย ในโทษทั้ ง หลายแม้ มี
ประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. -ผู้รวบรวม)
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ

กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (นัยที่ ๑)

27

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๖๘/๑๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
หาได้ในโลก ๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มี
ปีตแิ ละสุข เกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้
ปรารถนาธรรมนัน้ และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รง
อยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น
ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเทวดาเหล่ า พรหมกายิ ก า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
กั ป หนึ่ ง เป็ น ประมาณอายุ ข องเทวดาเหล่ า พรหมกายิ ก า
ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเท่าตลอดอายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของ
พระผูม้ พี ระภาค (ภควโต สาวโก) ดำ�รงอยูใ่ นชัน้ พรหมกายิกา
นั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้
สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมือ่ คติอบุ ตั ยิ งั มีอยู่ (อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส อสฺสตุ วตา
ปุถุชฺชเนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ).
(2) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึง บรรลุทุติยฌาน อันเป็น
เครือ่ งผ่องใสแห่งจิตในภายใน สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึน้
ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความ
ยิ น ดี ด้ ว ยธรรมนั้ น เขาดำ � รงอยู่ ใ นธรรมนั้ น น้ อ มใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมื่อทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่ า อาภั ส สระ ปุ ถุ ช นดำ � รงอยู่ ใ นชั้ น อาภั ส สระ
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(3) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน อันเป็นฌาน
ที่พระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่
เป็นสุข เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมื่อทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
สุภกิณหะ ภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
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ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(4) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทัง้ หลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนา
ธรรมนัน้ และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรม
นัน้ น้อมใจไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจาก
ธรรมนัน้ เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
เหล่าเวหัปผละ ภิกษุทงั้ หลาย ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุ
ของเทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ นชัน้ เวหัปผละนัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
หาได้ในโลก.
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ

กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (นัยที่ ๒)

28

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
หาได้ในโลก ๓ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา
เสียได้โดยประการทัง้ ปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา
เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจ
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่
เข้าถึงชัน้ อากาสานัญจายตนะ ภิกษุทง้ั หลาย เหล่าเทวดา
ทีเ่ ข้าถึงชัน้ อากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป
ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ นชัน้ อากาสานัญจายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวก
ของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้น
ตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้น
ไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(2) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการทัง้ ปวง
จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “วิญญาณ
ไม่มที ส่ี น้ิ สุด” เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจ
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่
เข้าถึงชัน้ วิญญาณัญจายตนะ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่าเทวดา
ที่เข้าถึงชั้นวิญญาณั ญ จายตนะมี อ ายุ ป ระมาณสี่ ห มื่ น กั ป
ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชัน้ วิญญาณัญจายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้า
ถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของ
พระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยู่ในชั้นวิญญานัญจายตนะนั้นตราบ
เท่าสิน้ อายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(3) อีกประการหนึง่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะ
ผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้ โดยประการทั้งปวง จึง
เข้าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “อะไรๆ ไม่ม”ี
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความ
ยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปใน
ธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้ เมือ่ ทำ�
กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาทีเ่ ข้าถึง
ชัน้ อากิญจัญญายตนะ ภิกษุทง้ั หลาย เหล่าเทวดาทีเ่ ข้าถึง
ชั้นอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหมื่นกัป ปุถุชน
ดำ�รงอยู่ในชั้นอากิญจัญญายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยัง
ประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของ
พระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ นชัน้ อากิญจัญญายตนะนัน้ ตราบ
เท่าสิน้ อายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
หาได้ในโลก.
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เจริญพรหมวิหาร

29

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๗๒/๑๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
หาได้ในโลก ๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) บุ ค คลบางคนในโลกนี้ มี จิ ต ประกอบด้ ว ย
เมตตา แผ่ไปสูท่ ศิ ทีห่ นึง่ ทิศทีส่ อง ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ เขาย่อม
ชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความยินดีด้วย
ธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น
อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำ�กาละ
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา
ภิกษุทั้งหลาย กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่า
พรหมกายิ ก า ปุ ถุ ช นดำ � รงอยู่ ใ นชั้ น พรหมกายิ ก านั้ น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
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เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่
(2) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทัง้ หลายทัว่ หน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมื่อทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นอาภัสสระนั้น
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ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่
(3) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวงแก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรม
นั้น และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้
น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
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เหล่าสุภกิณหะ ภิกษุทงั้ หลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่
(4) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือนอย่างนัน้ ทัง้ เบือ้ งบน เบือ้ งล่าง และ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรม
นั้น และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้
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น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
เหล่าเวหัปผละ ภิกษุทงั้ หลาย ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุ
ของเทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ นชัน้ เวหัปผละนัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่ า งอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
หาได้ในโลก.
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ผลของการได้สมาธิ
แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ ๑)

30

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๗๑/๑๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
หาได้ในโลก ๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร
มีปีติและสุข เกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นปฐมฌานนัน้ บุคคลนัน้
พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง
(อนิจฺจโต) เป็นทุกข์ (ทุกฺขโต) เป็นดังโรค (โรคโต) เป็นดังหัวฝี
(คณฺฑโต) เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก(อฆโต)
เป็นของเบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผูอ้ นื่ (ปรโต) เป็นของ
ต้องแตกสลาย (ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า (สฺุโต) เป็น
อนัตตา (อนตฺตโต) บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความ
เป็ น สหายของเทวดาเหล่ า สุ ท ธาวาส ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
(2) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทตุ ยิ ฌาน … รูป เวทนา
88

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นทุตยิ ฌานนัน้
บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของ
ไม่เที่ยง … บุคคลนั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส ภิกษุทง้ั หลาย ความอุบตั ิ
นี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
(3) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน … รูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นตติยฌานนัน้
บุ ค คลนั้ น พิ จ ารณาเห็ น ธรรมเหล่ า นั้ น โดยความเป็ น
ของไม่เที่ยง … บุคคลนั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความ
เป็ น สหายของเทวดาเหล่ า สุ ท ธาวาส ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
(4) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทัง้ หลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นจตุตถฌานนัน้ บุคคลนัน้ พิจารณา
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เห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก
เป็นของเบียดเบียน เป็นของผูอ้ น่ื เป็นของแตกสลาย เป็นของ
ว่างเปล่า เป็นอนัตตา บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส ภิกษุทงั้ หลาย
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
หาได้ในโลก.
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ผลของการได้สมาธิ
แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ ๒)

31

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘/๒๔๐.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรากล่ า วความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะ
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง เพราะอาศัยทุตยิ ฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง เพราะอาศัย
อากาสานัญจายตนะบ้าง เพราะอาศัยวิญญาณณัญจายตนะบ้าง
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง.1
ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อที่เรากล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง
ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน
อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่
รู ป เวทนา สั ญ ญา สังขาร และวิญญาณอันใด ที่มีอยู่ใน
ปฐมฌานนัน้ บุคคลนัน้ พิจารณาเห็นธรรมเหล่านัน้ โดยความ
เป็นของไม่เทีย่ ง (อนิจจฺ โต) เป็นทุกข์ (ทุกขฺ โต) เป็นดังโรค (โรคโต)
เป็นดังหัวฝี (คณฺฑโต) เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก
1. พระไตรปิฎกฉบับมอญ มีระบุเลยไปถึง “เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง”
แต่พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐมีถงึ เนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านัน้ . -ผูร้ วบรวม
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(อฆโต) เป็นของเบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผู้อื่น (ปรโต)
เป็ น ของต้ อ งแตกสลาย (ปโลกโต) เป็ น ของว่ า งเปล่ า
(สฺุโต) เป็นอนัตตา (อนตฺตโต) เธอดำ�รงจิตด้วยธรรม

เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รง
อยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป (ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สโยชนาน ปริกขฺ ยา) และเพราะอำ�นาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินน้ั ๆ
นั่นเอง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นนายขมั ง ธนู ห รื อ
ลูกมือของเขา ประกอบการฝึกยิงรูปหุ่นที่ทำ�ด้วยหญ้าหรือ
ก้อนดิน สมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผยู้ งิ ได้ไกล ยิงได้เร็ว
ทำ�ลายหมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น
ที่ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน
อันมีวิตกวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่
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เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ่ นปฐมฌานนัน้ โดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร
เป็นความยากลำ�บาก เป็นอาพาธ เป็นของผูอ้ นื่ เป็นของแตก
สลาย เป็นของว่างเปล่า เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิตด้วยธรรม
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รง
อยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และเพราะอำ�นาจแห่ง
ธัมมราคะ ธัมมนันทินนั้ ๆ นัน่ เอง ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีเ่ รา
กล่าวแล้วว่า ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวความสิน้ ไปแห่งอาสวะ
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง ดังนีน้ น้ั เราอาศัยความข้อนีก้ ล่าวแล้ว.
(ในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง ก็มีคำ�อธิบายที่ตรัสไว้
โดยทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมฌานข้างบนนี้ ทัง้ ในส่วนอุปไมย
และส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งฌานเท่านั้น)
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ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีเ่ รากล่าวแล้วว่า ภิกษุทงั้ หลาย  
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง ดังนีน้ นั้ เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทงั้ หลาย
ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการ
ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่
ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมี
การทำ�ในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นอากาสานัญจายตนะ
นัน้ บุคคลนัน้ พิจารณาเห็นธรรมเหล่านัน้ โดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็น
ของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน เป็นของผู้อื่น เป็นของ
ต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่า เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิต
ด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ
นัน่ ระงับ นัน่ ประณีต นัน่ คือธรรมเป็นทีส่ งบระงับแห่งสังขาร
ทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืนซึง่ อุปธิทงั้ ปวง เป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งตัณหา
เป็นความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รง
อยู่ ใ นอากาสานั ญ จายตนะนั้ น ย่ อ มถึ ง ความสิ้ น ไปแห่ ง
อาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
และเพราะอำ�นาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.
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ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือ
ของเขา ประกอบการฝึกยิงรูปหุน่ ทีท่ �ำ ด้วยหญ้าหรือก้อนดิน
สมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผยู้ งิ ได้ไกล ยิงได้เร็ว ทำ�ลาย
หมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ภิกษุ
เพราะก้าวล่วงซึง่ รูปสัญญาเสียได้โดยประการทัง้ ปวง เพราะ
ความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า
อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็น
ธรรมทัง้ หลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ่ น
อากาสานัญจายตนะนัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง โดยความ
เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความยาก
ลำ � บาก เป็ น อาพาธ เป็ น ของผู้ อื่ น เป็ น ของแตกสลาย
เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น
แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบระงับ นั่นประณีต
นัน่ คือธรรมเป็นทีส่ งบระงับแห่งสังขารทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืน
ซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย
เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รงอยูใ่ นอากาสานัญจายตนะนั้ น ย่ อ มถึ ง ความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะทั้ ง หลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และเพราะอำ�นาจแห่ง
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ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่
เรากล่าวแล้วว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะ
เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง ดังนีน้ นั้ เราอาศัยความ
ข้อนี้กล่าวแล้ว.
(ในกรณีแห่งการสิน้ อาสวะ เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้าง
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง ก็มีคำ�อธิบายที่ตรัสไว้โดยทำ�นอง
เดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะข้างบนนี้ ทุกตัวคำ�พูดทั้ง
ในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งสมาธิเท่านั้น ผู้ศึกษา
พึงเทียบเคียงได้เอง ครั้นตรัสข้อความในกรณีแห่งอากิญจัญญายตนะ
จบแล้ว ได้ตรัสข้อความนี้ ต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แล เป็นอัน
กล่าวได้ว่า สัญญาสมาบัติ มีประมาณเท่าใด อัญญาปฏิเวธ
(การบรรลุอรหัตตผล) ก็มีประมาณเท่านั้น.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ส่วนว่า อายตนะอีก ๒ ประการ
กล่าวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้น เรากล่าวว่า
เป็นสิ่งที่ฌายีภิกษุ1 ผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ ฉลาดใน
การออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ
แล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังนี้.
1. ฌายีภกิ ษุ คือภิกษุผเู้ พ่งอยู.่ -ผูร้ วบรวม
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(ในสูตรอืน่ เป็นคำ�กล่าวของพระอานนท์ทอี่ า้ งถึงว่าเป็นคำ�ตรัส
ของพระผู้มีพระภาค โดยกล่าวถึงการทำ�สมาธิตั้งแต่ระดับปฐมฌาน
จนถึงอากิญจัญญายตนะ และการเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยให้พิจารณาว่าธรรมแต่ละอย่างนี้ มีเหตุปัจจัย
ปรุงแต่งขึน้ (อภิสงฺขต) มีเหตุปจั จัยทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ ขึน้ (อภิสญฺเจตยิต)
ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อันเหตุปัจจัยทำ�ให้เกิดความ
รูส้ กึ ขึน้ สิง่ นัน้ ไม่เทีย่ ง มีความดับไปเป็นธรรมดา เมือ่ ดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้
ก็จะเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไป
แห่งอาสวะทัง้ หลาย ก็จะเป็นโอปปาติกะ ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่
กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และ
เพราะอำ�นาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง -บาลี ม. ม.
๑๓/๑๙/๑๙.
จากพระสูตรในบทที่ ๒๗ - ๓๑, ๑๗๔ และพระสูตรอื่นๆ ใน
หนังสือเล่มนี้ พอสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้ฌาน ๑ - ๔ แล้วเห็นขันธ์ทั้ง ๕ ที่อยู่
ในธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … เป็นอนัตตา สามารถเข้าถึง
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอวิหา อตัปปา สุสัสสา สุทัสสี และ
อกนิฏฐา ส่วนผู้ได้สมาธิในระดับอรูปสัญญา (อากาสานัญจายตนะ,
วิญญาณัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ) แล้วเห็นขันธ์ทง้ั ๔ ที่อยู่ใน
ธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … เป็นอนัตตา พระองค์จะชี้ว่า
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป จึงส่งผลให้เข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาเหล่าอกนิฏฐา. -ผู้รวบรวม)
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เหตุได้ความเป็นอนาคามี
หรืออาคามี
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่อง
ให้สตั ว์บางจำ�พวกในโลกนี้ จุตจิ ากกายนัน้ แล้วเป็นอาคามีกลับมาสูค่ วาม
เป็นอย่างนี้ อนึ่ง อะไรเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำ�พวกในโลกนี้ จุติ
จากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.

สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ในปัจจุบนั บุคคลนัน้ ชอบใจ ยินดี และถึงความปลืม้ ใจด้วย
เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะนั้ น ดำ � รงอยู่ ใ นเนวสั ญ ญานาสัญญายตนะนั้น น้อมใจไป อยู่มากด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ไม่เสือ่ มเมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเหล่าเทวดาผูเ้ ข้าถึงชัน้ เนวสัญญานาสัญญายตนภพ
เขาจุติจากชั้นนั้นแล้ว ย่อมเป็นอาคามี กลับมาสู่ความเป็น
อย่างนี้.
สารีบตุ ร อนึง่ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้แล้ว เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ ในปัจจุบนั
บุคคลนัน้ ชอบใจ ยินดี และถึงความปลืม้ ใจ ด้วยเนวสัญญา98
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นาสัญญายตนะนั้น ยับยั้งในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น
น้อมใจไป อยูจ่ นคุน้ ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ไม่เสือ่ ม
เมือ่ กระทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดา
ผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากชั้นนั้น
แล้ว ย่อมเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารี บุ ตร นี้แ ลเป็นเหตุเ ป็น ปัจจัยเครื่องให้สัตว์
บางจำ�พวกในโลกนี้ จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามี กลับมา
สูค่ วามเป็นอย่างนี้ อนึง่ นีเ้ ป็นเหตุเป็นปัจจัยเครือ่ งให้สตั ว์
บางจำ�พวกในโลกนี้ จุตจิ ากกายนัน้ แล้วเป็นอนาคามีไม่กลับ
มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
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ผลของการเจริญพรหมวิหาร
แล้วเห็นความไม่เที่ยง
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-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๗๕/๑๒๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คล ๔ จำ � พวกนี้ มี อ ยู่ ใ นโลก
หาได้ในโลก ๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) บุ ค คลบางคนในโลกนี้ มี จิ ต ประกอบด้ ว ย
เมตตา แผ่ไปสูท่ ศิ ทีห่ นึง่ ทิศทีส่ อง ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ รูป เวทนา
สั ญ ญา สั ง ขาร และวิ ญ ญาณอั น ใด มี อ ยู่ ใ นธรรมนั้ น
บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร
เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟัง
เป็นของต้องทำ�ลายไป เป็นของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตน
บุ ค คลนั้ น เมื่ อ ตายไปย่ อ มเข้ า ถึ ง ความเป็ น สหายของ
เทวดาเหล่ า สุ ท ธาวาส ภิกษุท้ังหลาย ความอุบัตินี้ แ ล
ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
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(2) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยกรุณา … .
(3) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา … .
(4) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือนอย่างนัน้ ทัง้ เบือ้ งบน เบือ้ งล่าง และ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
อันใด มีอยู่ในธรรมนั้น บุ ค คลนั้ น พิ จารณาเห็ น ธรรม
เหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค
เป็น ดังหั วฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ย าก เป็นของ
เบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟัง เป็นของต้องทำ�ลายไป เป็น
ของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตน บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไปย่อม
เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส ภิกษุ
ทั้งหลาย ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
หาได้ในโลก.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลก
มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย.
ภิกษุ ตาแตกสลาย รูปแตกสลาย จักษุวิญญาณ
แตกสลาย จักษุสมั ผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ หูแตกสลาย เสียงแตกสลาย โสตวิญญาณ
แตกสลาย โสตสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ จมูกแตกสลาย กลิน่ แตกสลาย ฆานวิญญาณ
แตกสลาย ฆานสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
102

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภิกษุ ลิ้นแตกสลาย รสแตกสลาย ชิวหาวิญญาณ
แตกสลาย ชิวหาสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ กายแตกสลาย โผฎฐัพพะแตกสลาย กายวิญญาณแตกสลาย กายสัมผัสแตกสลาย แม้สุขเวทนาก็ดี
ทุกขเวทนาก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะกายสัมผัส
เป็นปัจจัยก็แตกสลาย.
ภิกษุ ใจแตกสลาย ธรรมแตกสลาย มโนวิญญาณ
แตกสลาย มโนสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่า โลก
ดังนี.้
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กามคุณ ๕ คือ โลกในอริยวินัย

35

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๔๖/๒๔๒.

ครั้งหนึ่ง พราหมณ์ผู้ชำ�นาญในคัมภีร์โลกายตะ ๒ คน เข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาค และได้ทลู ถามว่า ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญปูรณกัสสปะ
เป็นผูร้ สู้ งิ่ ทัง้ ปวง เห็นสิง่ ทัง้ ปวง ปฏิญาณการรูก้ ารเห็นอันไม่มสี ว่ นเหลือว่า
เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป
ปูรณกัสสปะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีท่สี ุด ด้วยญาณ
อันไม่มที ส่ี ดุ ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ แม้นคิ รณฐนาฏบุตรก็เป็นผูร้ สู้ ง่ิ ทัง้ ปวง
เห็นสิง่ ทัง้ ปวง ปฏิญาณการรูก้ ารเห็นไม่มสี ว่ นเหลือว่า เมือ่ เราเดิน ยืน หลับ
และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป นิครณฐนาฏบุตรนั้น
กล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุด ด้วยญาณอันไม่มีที่สุด
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ คนทัง้ ๒ ต่างก็พดู อวดรูก้ นั มีค�ำ พูดขัดแย้งกัน
ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ.

พราหมณ์ อย่าเลย ข้อทีค่ นทัง้ ๒ นีต้ า่ งพูดอวดรูก้ นั
มีค�ำ พูดขัดแย้งกัน ใครพูดจริง ใครพูดเท็จนัน้ พักไว้กอ่ นเถิด
พราหมณ์ เราจักแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
พราหมณ์ เปรียบเหมือนชาย ๔ คน ยืนอยูใ่ น ๔ ทิศ
ต่างก็มฝี เี ท้าในการเดินและการวิง่ ทีเ่ ยีย่ มพอๆ กัน ความเร็ว
ในการวิง่ ของเขา ประดุจลูกธนูชนิดเบาทีถ่ กู ยิงผ่านเงาต้นตาล
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ตามขวางได้โดยง่าย ของนายขมังธนูท่ถี ือธนูไว้อย่างมั่นคง
ผูท้ ศ่ี กึ ษามาเจนฝีมอื แล้ว ผ่านการประลองฝีมอื แล้ว ในการ
ก้าวของเขา ประดุจก้าวจากมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกถึง
มหาสมุทรด้านทิศตะวันตก1 ครั้งนั้น ชายผู้ยืนอยู่ด้าน
ทิศตะวันออก กล่าวอย่างนี้ว่า เราจะเดินไปให้ถึงที่สุดโลก
เขาเว้นการดืม่ การกิน การลิม้ เว้นการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
และเว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิต
อยู่ ๑๐๐ ปี เดินไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลย
ก็ตายเสียก่อน ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศตะวันตก … ถ้าชาย
ผู้ยืนอยู่ด้านทิศเหนือ … ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศใต้ กล่าว
อย่างนี้ว่า เราจะเดินไปให้ถึงที่สุดโลก โดยเขาเว้นจากการ
ดื่ม การกิน การลิ้ม เว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
เว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่
๑๐๐ ปี เดินไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ถึงที่สุดโลกเลย ก็ตาย
เสียก่อน ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเราไม่กล่าวว่า บุคคล
จะพึงรูพ้ งึ เห็น จะพึงถึงทีส่ ดุ ของโลกด้วยการวิง่ เห็นปานนัน้
และเราไม่กล่าวว่า บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะกระทำ�
ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
1. สำ�นวนแปลมีความแตกต่างจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงบ้าง เพื่อให้
สามารถเข้าในเนือ้ ความได้ดขี น้ึ จึงได้นำ�สำ�นวนของโรหิตสั สสูตร และฉบับแปล
ภาษาอังกฤษของภิกขุโพธิมาปรับใช้บางส่วน -ผูร้ วบรวม
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พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกใน
อริยวินัย กามคุณ ๕ ประการเป็นไฉน คือ รูปที่จะพึงรู้แจ้ง
ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รัก
ยัว่ ยวน ชวนให้ก�ำ หนัด เสียงทีจ่ ะพึงรูแ้ จ้งด้วยหู … กลิน่ ทีจ่ ะ
พึงรู้แจ้งด้วยจมูก … รสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้น … โผฏฐัพพะ
ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
เป็นที่รัก ยั่วยวนชวนให้กำ�หนัด พราหมณ์ กามคุณ ๕
ประการนี้แล เรียกว่าโลกในอริยวินัย.
พราหมณ์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข
เกิ ด แต่ วิ เ วกอยู่ ภิ ก ษุ นี้ เ รี ย กว่ า ได้ ถึ ง ที่ สุ ด แห่ ง โลกแล้ ว
และอยู่ในที่สุดแห่งโลก คนเหล่าอื่นกล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า
แม้ภกิ ษุนกี้ ย็ งั นับเนือ่ งอยูใ่ นโลก ยังสลัดตนไม่พน้ ไปจากโลก
พราหมณ์ เป็นความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้
ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
พราหมณ์ อีกประการหนึง่ ภิกษุ บรรลุทตุ ยิ ฌาน …
บรรลุตติยฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … ภิกษุนเี้ รียกว่า ได้ถงึ
ที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอื่น
กล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก
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ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง
แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะล่วงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง ... บรรลุอากาสานัญจายตนะ ... ภิกษุนี้
เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก
แต่ชนเหล่าอืน่ กล่าวภิกษุนนั้ อย่างนีว้ า่ แม้ภกิ ษุนกี้ ย็ งั นับเนือ่ ง
อยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็น
ความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่
ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ เพราะล่ ว งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะ
… เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุ
อากิญจัญญายตนะ … เพราะล่วงอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทัง้ ปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ … ภิกษุนี้
เรียกว่าได้ถึงที่สุดโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่
ชนเหล่าอืน่ กล่าวภิกษุนนั้ อย่างนีว้ า่ ภิกษุนยี้ งั นับเนือ่ งอยูใ่ น
โลก ยังสลัดตนไม่พน้ ไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง
แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่ในโลก
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ
อาสวะของเธอสิ้ น รอบแล้ ว เพราะเห็ น ด้ ว ยปั ญ ญา   
พราหมณ์ ภิกษุนี้เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่
ในที่สุดแห่งโลก ข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้ว.
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กามคุณ คือ เครือ่ งจองจำ�ในอริยวินยั

36

-บาลี สี. ที. ๙/๓๐๕/๓๗๗.

วาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่น�้ำ อจิรวดี น้�ำ เต็มเปีย่ ม
เสมอฝัง่ กาดืม่ กินได้ ครัง้ นัน้ บุรษุ ผูต้ อ้ งการฝัง่ แสวงหาฝัง่
ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝั่งไป เขามัดแขนไพร่หลังอย่าง
แน่น ด้วยเชือกอย่างเหนียวที่ริมฝั่งนี้ วาเสฏฐะ ท่านจะ
สำ�คัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร บุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจาก
ฝั่งนี้แห่งแม่น้ำ�อจิรวดีได้หรือไม่.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่ได้.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน กามคุณ ๕ เหล่านี้
ในอริยวินัย เรียกว่าขื่อคาบ้าง เรียกว่าเครื่องจองจำ�บ้าง
กามคุณ ๕ เป็นอย่างไร คือ รูปที่พึงรู้ด้วยจักษุ เสียงที่
พึงรู้ด้วยโสตะ กลิ่นที่พึงรู้ด้วยฆานะ รสที่พึงรู้ด้วยชิวหา
โผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกาย น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ
น่ารัก เกี่ยวด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด กามคุณ ๕
เหล่านี้ ในอริยวินัย เรียกว่าขื่อคาบ้าง เรียกว่าเครื่องจองจำ�
บ้าง พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา กำ�หนัด สยบ หมกมุ่น ไม่แล
เห็นโทษ ไม่มปี ญ
ั ญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ เหล่านี้
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อยู่ ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำ�บุคคล
ให้เป็นพราหมณ์เสีย สมาทานธรรมที่มิใช่ทำ�บุคคลให้เป็น
พราหมณ์ประพฤติอยู่ กำ�หนัด สยบ หมกมุ่น ไม่แลเห็น
โทษ ไม่มีปัญญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ พัวพันใน
กามฉันทะอยู่ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
วาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่น�้ำ อจิรวดี น้�ำ เต็มเปีย่ ม
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง
แสวงหาฝั่ง ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝั่งไป เขากลับนอน
คลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่ง วาเสฏฐะ ท่านจะสำ�คัญความ
ข้อนัน้ เป็นอย่างไร บุรษุ นัน้ พึงไปสูฝ่ งั่ โน้นจากฝัง่ นีแ้ ห่งแม่น�้ำ
อจิรวดีได้หรือไม่.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่ได้.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน นิวรณ์ ๕ อย่างเหล่านี้
ในอริยวินยั เรียกว่า เครือ่ งหน่วงเหนีย่ วบ้าง เครือ่ งกางกัน้ บ้าง
เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร
คื อ กามฉั น ทนิ ว รณ์ พยาบาทนิ ว รณ์ ถี น มิ ท ธนิ ว รณ์
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ นิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล
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ในอริยวินัย เรียกว่าเครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้าง เครื่องกางกั้น
บ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง.
วาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผไู้ ด้ไตรวิชชา ถูกนิวรณ์ ๕
เหล่านี้ ปกคลุม หุ้มห่อ รัดรึง ตรึงตราแล้ว ก็พราหมณ์ผู้ได้
ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำ�บุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย
สมาทานธรรมที่มิใช่ทำ�บุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่
ถูกนิวรณ์ ๕ ปกคลุม หุ้มห่อรัดรึง ตรึงตราแล้ว เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหม
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
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37

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๑๑๑/๓๕๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าปเสนทิโกศล
ให้จองจำ�ไว้แล้ว บางพวกถูกจองจำ�ด้วยเชือก บางพวกถูกจองจำ�ด้วยขือ่ คา
บางพวกถูกจองจำ�ด้วยโซ่ตรวน.

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่กล่าวเครื่องจองจำ�ที่ทำ�ด้วย
เหล็ก ทำ�ด้วยไม้ และทำ�ด้วยหญ้า (เชือก) ว่าเป็นเครื่อง
จองจำ�ที่มั่นคง.
ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ย่อมกล่าวความรักใคร่พอใจ
ในตุ้มหู แก้วมณี และความห่วงอาลัยในบุตรและภรรยา
นั่นแหละว่า เป็นเครื่องจองจำ�ที่มั่นคง ฉุดให้สัตว์ลงต่ำ�
ซึ่งเป็นเครื่องจองจำ�ที่ผูกไว้หย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก.
ผู้ มี ปั ญ ญาทั้ ง หลาย ตั ด เครื่ อ งจองจำ � แม้ เ ช่ น นั้ น
ออกบวช เป็นผู้ไม่มีความห่วงอาลัย ละกามสุขเสียแล้ว.
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ความหมายของกามและกามคุณ

38

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๙/๓๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกาม เหตุเกิด
แห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม ความดับแห่งกาม
ปฏิปทาทีใ่ ห้ถงึ ความดับแห่งกาม.
ภิกษุท้ังหลาย ข้อที่เรากล่าวนี้ว่า เธอทั้งหลายพึง
ทราบกาม เหตุเกิดแห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม
ความดับแห่งกาม ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกามนั้น เรา
อาศัยอะไรกล่าว.
ภิกษุทง้ั หลาย กามคุณ ๕ ประการนีค้ อื รูปทีพ่ งึ รูแ้ จ้ง
ด้วยตาุ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก
เป็นทีต่ งั้ อาศัยแห่งความใคร่ เป็นทีต่ ง้ั แห่งความกำ�หนัด เสียง
ทีพ่ งึ รูแ้ จ้งด้วยหู ... กลิน่ ทีพ่ งึ รูแ้ จ้งด้วยจมูก ... รสทีพ่ งึ รูแ้ จ้ง
ด้วยลิน้ ... สัมผัสทางผิวทีพ่ งึ รูแ้ จ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่า
รักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นทีต่ งั้ อาศัยแห่งความใคร่
เป็นทีต่ ง้ั แห่งความกำ�หนัด ภิกษุทง้ั หลาย ก็แต่วา่ สิง่ เหล่านีไ้ ม่
ชือ่ ว่ากาม สิง่ เหล่านีเ้ รียกว่า กามคุณในอริยวินยั .
ความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค)
นัน่ แหละคือกามของคนเรา อารมณ์อนั วิจติ รทัง้ หลายในโลก
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ไม่ชอ่ื ว่ากาม ความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจความตริตรึก นัน่ แหละ
คือกามของคนเรา อารมณ์อนั วิจติ รทัง้ หลายในโลก ย่อมตัง้ อยู่
ตามสภาพของมันเท่านัน้ ผูม้ ปี ญ
ั ญาทัง้ หลายย่อมกำ�จัดความ
พอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไร คือ
ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไร
คือ กามในรูปเป็นอย่างหนึ่ง กามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง
กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง กามในรสเป็นอย่างหนึ่ง กามใน
โผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึง่ นีเ้ รียกว่า ความต่างกันแห่งกาม.
ภิกษุทงั้ หลาย วิบากแห่งกามเป็นอย่างไร คือ การที่
บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใด ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจาก
ความใคร่นนั้ ๆ ให้เกิดขึน้ เป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บญ
ุ
นี้เรียกว่า วิบากแห่งกาม.
ภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งกามเป็นอย่างไร คือ
ความดับแห่งกาม ย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาให้ถึง
ความดับแห่งกาม.
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คุณของกามและโทษของกาม

39
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๗๙/๒๐๙.

เจ้าศากยะทรงพระนามว่า มหานาม ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่า โลภะ โทสะ โมหะ ต่างเป็น
อุปกิเลสแห่งจิต ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใด โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี
โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำ�จิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว
ข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ธรรมชื่ออะไรเล่า ที่ข้าพระองค์
ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี
โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำ�จิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว.

มหานาม ธรรมนั้นนั่นแหละ (ราคะ โทสะ โมหะ) ที่
ท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรม
ก็ดี โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำ�จิตของท่านไว้ได้
เป็นบางครั้งบางคราว.
มหานาม ถ้าธรรมนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาด
ในภายในแล้ว ท่านก็จะไม่อยู่ครองเรือน ไม่บริโภคกาม
แต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายใน
ฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือน จึงยังบริโภคกาม.
มหานาม ถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญา
โดยชอบตามเป็นจริงว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก
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มี ค วามคั บ แค้ น มาก โทษในกามนั้ น ยิ่ ง นั ก ดั ง นี้ ถึ ง แม้
อริยสาวกนัน้ เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม แต่ยงั ไม่บรรลุ
ปีติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เธอก็จะยังเป็น
ผู้เวียนกลับมาในกามได้ แต่เมื่อใด อริยสาวกได้เล็งเห็น
ด้วยปัญญาโดยชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้
ความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนัน้
ยิง่ นัก ดังนี้ และเธอก็เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปีตแิ ละสุข หรือกุศลธรรมอืน่ ทีส่ งบกว่านัน้ เมือ่ นัน้ เธอย่อม
เป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้.
มหานาม แม้เราเมือ่ ยังเป็นโพธิสตั ว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้
ก่อนการตรัสรู้ ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ กามให้ความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้น
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้น
จากอกุศลธรรม แต่ยงั ไม่บรรลุปตี แิ ละสุข หรือกุศลธรรมอืน่
ทีส่ งบกว่านัน้ เราจึงปฏิญาณไม่ได้วา่ เราเป็นผูไ้ ม่เวียนมาใน
กาม แต่เมือ่ ใด เราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ กามให้ความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้น
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้น
จากอกุศลธรรม บรรลุปตี แิ ละสุข และกุศลอืน่ ทีส่ งบกว่านัน้
เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เราเป็นผู้ไม่เวียนมาในกาม.
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มหานาม ก็ อ ะไรเล่ า เป็ น คุ ณ ของกามทั้ ง หลาย
มหานาม กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร
คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มี
ลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำ�หนัด เสียงที่รู้ได้ด้วยหู … กลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูก
… รสที่รู้ได้ด้วยลิ้น … สัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้ง
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นทีต่ งั้ แห่งความกำ�หนัด มหานาม
เหล่านี้แลกามคุณ ๕ ประการ ความสุข ความโสมนัสใด
อาศัยกามคุณ ๕ เหล่านีเ้ กิดขึน้ นีเ้ ป็นคุณของกามทัง้ หลาย.
มหานาม ก็ อ ะไรเล่ า เป็ น โทษของกามทั้ ง หลาย
กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบ
ศิลปะ คือ ด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยการคำ�นวณก็ดี ด้วย
การนับจำ�นวนก็ดี ด้วยการไถก็ดี ด้วยการค้าขายก็ดี ด้วยการ
เลี้ยงโคก็ดี ด้วยการยิงธนูก็ดี ด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดี ด้วย
ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ต้องตรากตรำ�กับความหนาว
ต้องตรากตรำ�กับความร้อน ต้องลำ�บากอยู่ด้วยสัมผัสอัน
เกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน หรือต้อง
ตายเพราะความหิว ความกระหาย มหานาม แม้นี้ก็เป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
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มหานาม ถ้าเมือ่ กุลบุตรนัน้ ขยัน สืบต่อ พยายามอยู่
อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำ�เร็จผล เขาย่อมเศร้าโศก
ลำ�บาก ร่ำ�ไรรำ�พัน ทุบอก คร่ำ�ครวญ ถึงความหลงเลือนว่า
ความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเรา
ไม่มีผลหนอ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย
เป็นกองทุกข์ทเี่ ห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า
มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลายทัง้ นัน้ .
มหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ขยัน สืบต่อ พยายาม
อยู่ อ ย่ า งนั้ น โภคะเหล่ า นั้ น ก็ สำ � เร็ จ ผล เขาก็ ยั ง เสวย
ทุกขโทมนัส เพราะการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัว
บังคับว่าทำ�อย่างไร พระราชาทัง้ หลายไม่พงึ ริบโภคะเหล่านัน้
ไปได้ พวกโจรไม่พงึ ปล้นไปได้ ไฟไม่พงึ ไหม้ น้�ำ ไม่พงึ พัดไป
ทายาทอันไม่เป็นที่รักไม่พึงนำ�ไปได้ เมื่อกุลบุตรนั้นคอย
รักษาคุม้ ครองอยูอ่ ย่างนี้ พระราชาทัง้ หลายริบโภคะเหล่านัน้
ไปก็ดี โจรปล้นเอาไปก็ดี ไฟไหม้กด็ ี น้�ำ พัดไปก็ดี ทายาทอัน
ไม่เป็นที่รักนำ�ไปก็ดี เขาย่อมเศร้าโศก ลำ�บาก ร่ำ�ไรรำ�พัน
ทุบอก คร่�ำ ครวญ ถึงความหลงเลือนว่า สิง่ ใดเคยเป็นของเรา
แม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรา มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.
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มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ ข้อที่พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพวกพระราชา
พวกกษัตริยก์ ว็ วิ าทกันกับพวกกษัตริย์ พวกพราหมณ์กว็ วิ าท
กันกับพวกพราหมณ์ พวกคหบดีก็วิวาทกันกับพวกคหบดี
มารดาก็วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับมารดา บิดาก็
วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับบิดา พี่ชายน้องชายก็
วิวาทกันกับพีช่ ายน้องชาย พีช่ ายน้องชายก็ววิ าทกันกับพีส่ าว
น้องสาว พีส่ าวน้องสาวก็ววิ าทกันกับพีช่ ายน้องชาย สหายก็
วิวาทกันกับสหาย เขาเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะ แก่งแย่ง
วิวาทกัน ทำ�ร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดิน
บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไปบ้าง
ได้รบั ทุกข์ปางตายบ้างอยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ มหานาม แม้นกี้ เ็ ป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ห์ สอดแล่งธนู
วิ่งเข้าสู่สงคราม ปะทะกันทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อลูกศรทั้งหลายถูก
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ยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลาย
ถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงบ้าง
ถูกหอกแทงบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ถึงความตายไปบ้าง
ได้รบั ทุกข์ปางตายบ้างอยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ มหานาม แม้นกี้ เ็ ป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ห์ สอดแล่งธนู
กรูกันเข้าไปสู่เชิงกำ�แพงที่ฉาบด้วยเปือกตมร้อน เมื่อลูกศร
ถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบถูกกวัดแกว่ง
อยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้าง ถูกหอกแทงบ้าง
ถูกราดด้วยโคมัยร้อนๆ บ้าง ถูกสับด้วยคราดบ้าง ถูกตัดศีรษะ
ด้วยดาบบ้าง ถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์ปางตายบ้าง
อยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย
เป็นกองทุกข์ทเี่ ห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า
มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลายทัง้ นัน้ .
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มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้าง ปล้นอย่าง
กวาดล้างบ้าง ปล้นในเรือนหลังเดียวบ้าง ดักปล้นในทาง
เปลี่ยวบ้าง สมสู่ภรรยาคนอื่นบ้าง พระราชาทั้งหลายจับ
คนๆ นัน้ ได้แล้ว ให้ท�ำ การลงโทษแบบต่างๆ คือ เฆีย่ นด้วย
แส้บ้าง เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ทุบด้วยท่อนไม้บ้าง ตัดมือบ้าง
ตัดเท้าบ้าง ตัดทัง้ มือและเท้าบ้าง ตัดหูบา้ ง ตัดจมูกบ้าง ตัด
ทัง้ หูและจมูกบ้าง ลงโทษด้วยวิธหี ม้อเคีย่ วน้�ำ ส้มบ้าง ด้วยวิธี
ขอดสังข์บ้าง ด้วยวิธีปากราหูบ้าง ด้วยวิธีพุ่มเพลิงบ้าง ด้วย
วิธมี อื ไฟบ้าง ด้วยวิธนี งุ่ หนังช้างบ้าง ด้วยวิธนี งุ่ เปลือกไม้บา้ ง
ด้วยวิธยี นื กวางบ้าง ด้วยวิธกี ระชากเนือ้ ด้วยเบ็ดบ้าง ด้วยวิธี
ควักเนื้อทีละกหาปณะบ้าง ด้วยวิธีแปรงแสบบ้าง ด้วยวิธี
กางเวียนบ้าง ด้วยวิธีตั่งฟางบ้าง ราดด้วยน้ำ�มันร้อนๆ บ้าง
ให้สุนัขกัดกินบ้าง เสียบด้วยหลาวทั้งเป็นๆ บ้าง ใช้ดาบ
ตัดศีรษะบ้าง1 คนเหล่านั้นถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์
ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.
1. รายละเอียดวิธกี ารลงโทษนัน้ สามารถดูเพิม่ เติมได้จากกฎหมายตรา ๓ ดวง หมวด
พระไอยการกระบดศึก -ผูร้ วบรวม

123

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว

40

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๗/๖๕๙.

... ก็ข้อนั้น อันเรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการ
วินิจฉัยในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควร
ประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายใน ข้อนั้นเรากล่าวเพราะ
อาศัยเหตุผลอะไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่าง
เหล่านี้ ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ รูป ทีเ่ ห็นด้วยตา เสียง ทีฟ่ งั
ด้วยหู กลิ่น ที่ดมด้วยจมูก รส ที่ลิ้มด้วยลิ้น และโผฏฐัพพะ
ที่สัมผัสด้วยกาย (แต่ละอย่าง) เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารัก
ใคร่ น่าพอใจ เป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยซึ่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดย้อมใจ
ภิกษุทั้งหลาย สุข โสมนัสอันใดอาศัยกามคุณ ๕ เหล่านี้
เกิดขึ้น สุข โสมนัสนั้น เราเรียกว่ากามสุข อันเป็นสุขของ
ปุถุชน เป็นสุขทางเมถุน ไม่ใช่สุขอันประเสริฐ เรากล่าวว่า
สุขนั้น บุคคลไม่ควรเสพ ไม่ควรเจริญ ไม่ควรทำ�ให้มาก
ควรกลัว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เข้ า ถึ ง ซึ่ ง
ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
แล้วแลอยู่ นีเ้ ราเรียกว่า สุขอาศัยเนกขัมมะ เป็นสุขเกิดแต่
124

ความสงัดเงียบ สุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบรำ�งับ สุขเกิดแต่
ความรู้พร้อม เรากล่าวว่า สุขนั้น บุคคลควรเสพให้ทั่วถึง
ควรทำ�ให้เจริญ ควรทำ�ให้มาก ไม่ควรกลัว.
คำ�ใดที่เรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัย
ในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบ
ความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้น คำ�นั้น เรากล่าวแล้ว เพราะ
อาศัยเหตุผลนี้.
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บ่วงแห่งมาร

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

41

- บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๗๔/๘๑.

ภิกษุทั้งหลาย กามทั้งหลาย เป็นของไม่เที่ยง เป็น
ของว่างเปล่า เป็นของเท็จ มีความเลือนหายไปเป็นธรรมดา
ลักษณะของกามนี้ เป็นความล่อลวง เป็นที่พร่ำ�บ่นหาของ
คนพาล กามและกามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ และทั้งที่มี
ในภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นบ่วงแห่งมาร (มารเธยฺย) เป็น
แดนแห่งมาร (มารสฺเสส วิสโย) เป็นเหยื่อแห่งมาร (มารสฺเสส
นิวาโป) เป็นทีเ่ ทีย่ วไปของมาร (มารสฺเสส โคจโร) บาปอกุศล
ทางใจเหล่านี้ คือ อภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง สารัมภะ
(การแข่ ง ดี ) บ้ า ง ย่ อ มเป็ น ไปในบ่ ว งแห่ ง มารนั้ น อนึ่ ง
อกุศลธรรมเหล่านัน้ ย่อมเกิดเพือ่ เป็นอันตรายแก่อริยสาวก
ผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้… .
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การรู้สึกตัวในเรื่องกามคุณ ๕

42
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๐/๓๔๙.

อานนท์ กามคุณนีม้ ี ๕ อย่างแล ๕ อย่างเป็นอย่างไร
คือ รูปที่เห็นด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำ�หนัด เสียงที่ได้ยินด้วยหู … กลิ่นที่ดมด้วยจมูก
… รสที่ลิ้มด้วยลิ้น … สัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้ง
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด อานนท์
เหล่านี้แล กามคุณ ๕ อย่าง ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตน
เนืองๆ ว่า มีอยู่หรือไม่หนอ ที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้น
แก่เราเพราะกามคุณ ๕ นี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะ
อายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อภิกษุพิจารณาอยู่ รู้ชัดอย่างนี้
ว่ า มี อ ยู่ แ ก่ เ ราแล ที่ ค วามฟุ้ ง ซ่ า นแห่ ง ใจเกิ ด ขึ้ น เพราะ
กามคุณ ๕ นี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใด
อายตนะหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า
ฉันทราคะในกามคุณ ๕ เรายังละไม่ได้ ด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่าเป็นผูร้ สู้ กึ ตัวต่อฉันทราคะในกามคุณ ๕ ทีต่ น
ยังละไม่ได้.
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แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้ชัดอย่างนี้ว่า ไม่มีอยู่แก่
เราเลย ทีค่ วามฟุง้ ซ่านแห่งใจเกิดขึน้ เพราะกามคุณ ๕ นี้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อเป็น
เช่นนี้ ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ฉันทราคะในกามคุณ ๕
เราละได้แล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่าเป็นผูร้ สู้ กึ ตัว
ต่อฉันทราคะในกามคุณ ๕ ที่ตนละได้แล้ว.

128

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เหตุเกิดของวิตกที่เป็นอกุศล

43
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๘๑/๓๕๕.

ภิกษุทงั้ หลาย กามวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มเี หตุ วิหงิ สาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่าง
ไม่มีเหตุ.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็กามวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มเี หตุ วิหงิ สาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่าง
ไม่มีเหตุ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยกามธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในกาม (กามธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสฺา)1
เพราะอาศัยความหมายรู้ในกาม จึงเกิดความดำ�ริ
ในกาม (กามสฺ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสงฺกปฺโป)
เพราะอาศัยความดำ�ริในกาม จึงเกิดความพอใจ
ในกาม (กามสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามจฺฉนฺโท)
เพราะอาศัยความพอใจในกาม จึงเกิดความเร่าร้อน
เพราะกาม (กามจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริฬาโห)
เพราะอาศัยความเร่าร้อนในกาม จึงเกิดการแสวงหา
กาม (กามปริฬาห ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริเยสนา).
1. ได้ปรับสำ�นวนแปลให้เป็นแบบปฏิจจฯ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของคำ�พระศาสดา
อันเป็นสุคตวินโย. -ผูร้ วบรวม
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ภิกษุท้งั หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหากาม
ย่อมปฏิบตั ผิ ดิ โดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอาศัยพยาบาทธาตุ จึงเกิดความ
หมายรูใ้ นพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรูใ้ นพยาบาท จึง
เกิดความดำ�ริในพยาบาท เพราะอาศัยความดำ�ริในพยาบาท
จึงเกิดความพอใจในพยาบาท เพราะอาศัยความพอใจใน
พยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะพยาบาท เพราะเพราะ
อาศั ย ความเร่ า ร้ อ นเพราะพยาบาท จึ ง เกิ ด การแสวงหา
พยาบาท ภิกษุท้งั หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหา
พยาบาทย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา
และทางใจ.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอาศัยวิหงิ สาธาตุ จึงเกิดความ
หมายรูใ้ นวิหงิ สา เพราะอาศัยความหมายรูใ้ นวิหงิ สา จึงเกิด
ความดำ�ริในวิหงิ สา เพราะอาศัยความดำ�ริในวิหงิ สา จึงเกิด
ความพอใจในวิหงิ สา เพราะอาศัยความพอใจในวิหงิ สา จึง
เกิดความเร่าร้อนเพราะวิหิงสา เพราะอาศัยความเร่าร้อน
เพราะวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาวิหิงสา ภิก ษุทั้ง หลาย
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหาวิหิงสา ย่อมปฏิบัติผิดโดย
ฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
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ภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่า
หญ้าแห้ง ถ้าหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไซร้ ก็เมื่อ
เป็นเช่นนี้ สัตว์มชี วี ติ ทัง้ หลายบรรดาทีอ่ าศัยหญ้าและไม้อยู่
พึงถึงความพินาศฉิบหาย แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย สมณะ
หรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่รีบละ
ไม่รีบบรรเทา ไม่รีบทำ�ให้สิ้นสุด ไม่รีบทำ�ให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาทีก่ อ่ กวนอันบังเกิดขึน้ แล้ว สมณะหรือพราหมณ์นนั้
ย่อมอยูเ่ ป็นทุกข์ มีความอึดอัด คับแค้น เร่าร้อนในปัจจุบนั
เบื้องหน้าแต่มรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได้.
ภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อัพยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เนกขัมมวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อัพยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
เนกฺขมฺมสฺา)
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เพราะอาศัยความหมายรู้ในเนกขัมมะ จึงเกิดความ
ดำ�ริในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสฺ ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป)
เพราะอาศัยความดำ�ริในเนกขัมมะ จึงเกิดความพอใจ
ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสงฺกปฺป ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมจฺฉนฺโท)
เพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ จึงเกิดความ
เร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมจฺฉนฺท ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมปริฬาโห)

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ จึงเกิด
การแสวงหาเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมปริฬาห ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมปริเยสนา)

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อแสวงหา
เนกขั ม มะ ย่ อ มปฏิ บั ติ ช อบโดยฐานะ ๓ คื อ ทางกาย
ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในอัพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้ใน
อัพยาบาท จึงเกิดความดำ�ริในอัพยาบาท เพราะอาศัยความ
ดำ�ริในอัพยาบาท จึงเกิดความพอใจในอัพยาบาท เพราะ
อาศัยความพอใจในอัพยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะ
อัพยาบาท เพราะเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะอัพยาบาท
จึงเกิดการแสวงหาอัพยาบาท ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไ้ ด้สดับ เมือ่ แสวงหาอัพยาบาท ย่อมปฏิบตั ชิ อบโดยฐานะ
๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
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ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอาศัยอวิหงิ สาธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในอวิหิงสา เพราะอาศัยความหมายรู้ในอวิหิงสา
จึงเกิดความดำ�ริในอวิหงิ สา เพราะอาศัยความดำ�ริในอวิหงิ สา
จึงเกิดความพอใจในอวิหิงสา เพราะอาศัยความพอใจใน
อวิหิงสา จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา เพราะอาศัย
ความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาอวิหิงสา
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับ เมือ่ แสวงหาอวิหงิ สา ย่อม
ปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วใน
ป่าหญ้าแห้ง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเท้า ก็เมื่อ
เป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่
ไม่พงึ ถึงความพินาศฉิบหาย แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย สมณะ
หรื อพราหมณ์ ค นใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ
รีบบรรเทา รีบทำ�ให้หมด รีบทำ�ให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่
ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้ว เขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความ
อึดอัด ไม่มคี วามคับแค้น ไม่มคี วามเร่าร้อนในปัจจุบนั เบือ้ ง
หน้าแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย พึงหวังสุคติได้.
(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการละ หรือวิธีการดับอกุศลวิตกได้ที่
หน้า 465 - 468 ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)
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เหตุเกิดของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕

44

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๐/๔๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง
เพราะกระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะ.
ภิกษุทั้งหลาย พยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง
เพราะกระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาท.
ภิกษุทั้งหลาย ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง
เพราะกระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งถีนมิทธะ.
ภิกษุทง้ั หลาย อุทธัจจกุกกุจจะทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้
และทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเจริญไพบูลย์ยง่ิ เพราะ
กระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งอุทธัจจกุกกุจจะ.
ภิกษุทงั้ หลาย วิจกิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และ
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง เพราะ
กระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เพราะกระทำ�ในใจโดยไม่แยบคาย จึงเป็น
เหตุให้นวิ รณ์ทง้ั ๕ ทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่
ความไพบูลย์ยง่ิ ขึน้ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๒/๔๘๒. -ผูร้ วบรวม)
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อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕

45

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๔/๓๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้
เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด
นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร
ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย ศุภนิมติ มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิการในศุภนิมติ นัน้ นีเ้ ป็นอาหารให้กามฉันทะทีย่ งั ไม่เกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาท
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิฆนิมติ มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิ การในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เ ป็นอาหารให้พยาบาทที่ยัง
ไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนมิทธะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความบิด
ขี้เกียจ ความเมาอาหาร ความที่ใจหดหู่มีอยู่ การกระทำ�
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ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้
ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น ภิกษุทั้งหลาย ความไม่สงบใจมีอยู่ การ
กระทำ�ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้น
นี้เป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ
ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉา
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา
มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านัน้
นีเ้ ป็นอาหารให้วจิ กิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้
เพราะอาศัยอาหารไม่มอี าหารดำ�รงอยูไ่ ม่ได้ แม้ฉนั ใด นิวรณ์ ๕
เหล่านี้ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร
ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
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46
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๖/๖๙๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าว
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงนิวรณ์ ๕ เพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่นิวรณ์ ๕ นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร คือ กามฉันทนิวรณ์
พยาบาทนิ ว รณ์ ถี น มิ ท ธนิ ว รณ์ อุ ท ธั จ จกุ ก กุ จ จนิ ว รณ์
วิจิกิจฉานิวรณ์.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าว
ให้ถกู ต้องกล่าวถึงนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ เพราะกองอกุศลทัง้ สิน้ นี้
ได้แก่นิวรณ์ ๕.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าว
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ เป็นอย่างไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำ�จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย.
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าว
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่สติปัฏฐาน.
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นิวรณ์ ๕ ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง

47

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๗๒/๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้
ครอบงำ � จิ ต แล้ ว ทำ � ปั ญ ญาให้ ถ อยกำ � ลั ง ๕ ประการ
เป็นอย่างไร.
(1) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ
(2) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ พยาบาท
(3) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ
(4) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจจะ
(5) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ วิจิกิจฉา
ภิกษุทงั้ หลาย นิวรณ์เครือ่ งกางกัน้ ๕ ประการนีแ้ ล
ครอบงำ�จิตแล้ว ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น
๕ ประการนี้ อันครอบงำ�จิต ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลังแล้ว
จักรู้จักประโยชน์ของตน ประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย หรือจักทำ�ให้แจ้งซึง่ ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถ
กระทำ�ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่
ไม่มีกำ�ลังถอยกำ�ลัง ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือน
แม่น้ำ�ที่ไหลลงจากภูเขา ไปสู่ที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดสิ่งที่
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จะพัดไปได้ บุรุษพึงเปิดปากเหมืองแห่งแม่น้ำ�นั้นทั้งสอง
ข้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสน้ำ�ในท่ามกลางแห่งแม่น้ำ�นั้น ก็
ซัดส่าย ไหลผิดทาง ไม่พึงไหลไปสู่ที่ไกล ไม่มีกระแสเชี่ยว
ไม่พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือน
กันแลหนอ ไม่ละนิวรณ์ เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ อัน
ครอบงำ�จิตทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลังแล้ว จักรู้ประโยชน์ตน
ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจักทำ�ให้แจ้งซึ่ง
ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทำ�ความเป็นอริยะยิง่ กว่า
ธรรมของมนุษย์ ด้วยปัญญาอันไม่มีกำ�ลังถอยกำ�ลัง ข้อนั้น
ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นละนิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕
ประการนี้ อันครอบงำ�จิต ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลังแล้ว จักรู้
ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจัก
ทำ�ให้แจ้งซึง่ ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทำ�ความเป็น
อริยะ ยิง่ กว่าธรรมของมนุษย์ดว้ ยปัญญาอันมีก�ำ ลัง ข้อนีเ้ ป็น
ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือนแม่นำ้�ที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่
ที่ไกล พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ บุรุษพึงปิดปากเหมืองแห่ง
แม่น้ำ�นั้นทั้งสองข้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสน้ำ�ในท่ามกลาง
แม่ น้ำ � นั้ น ก็ จั ก ไม่ ซั ด ส่ า ย ไม่ ไ หลผิ ด ทาง พึ ง ไหลไปสู่
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ที่ไกลได้ มีกระแสเชี่ยว และพัดในสิ่งที่พอพัดไปได้ฉันใด
ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแลหนอ ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น
๕ ประการนี้ อันครอบงำ�จิตทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลังแล้ว
จักรู้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
หรือจักทำ�ให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทำ�
ความเป็นอริยะยิง่ กว่าธรรมของมนุษย์ ด้วยปัญญาอันมีก�ำ ลัง
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.
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นิวรณ์ ๕ ทีต่ ง้ั แห่งความดับปัญญา

โพชฌงค์ ๗ ทีต่ ง้ั แห่งความเจริญปัญญา

48

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๖/๕๐๑.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นิ ว รณ์ ๕ เหล่ า นี้ กระทำ � ให้ มื ด
กระทำ�ไม่ให้มีจักษุ กระทำ�ไม่ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความ
ดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไป
เพื่อนิพพาน นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร คือ
กามฉันทนิวรณ์ กระทำ�ให้มืด กระทำ�ไม่ให้มีจักษุ
กระทำ�ไม่ให้มญ
ี าณ เป็นทีต่ งั้ แห่งความดับปัญญา เป็นไปใน
ฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพือ่ นิพพาน พยาบาทนิวรณ์ ... ถีนมิทธนิวรณ์ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ...
วิจิกิจฉานิวรณ์ กระทำ�ให้มืด กระทำ�ไม่ให้มีจักษุ กระทำ�
ไม่ให้มญ
ี าณ เป็นทีต่ งั้ แห่งความดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่าย
แห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล กระทำ�ให้มืด
กระทำ�ไม่ให้มีจักษุ กระทำ�ไม่ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความ
ดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไป
เพื่อนิพพาน.
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ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ กระทำ�ให้มจี กั ษุ
กระทำ�ให้มญ
ี าณ เป็นทีต่ งั้ แห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไป
ในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพือ่ นิพพาน โพชฌงค์
๗ เป็นอย่างไร คือ
สติสัมโพชฌงค์ กระทำ�ให้มีจักษุ กระทำ�ให้มีญาณ
เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่ง
ความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
... วิริยสัมโพชฌงค์… ปีติสัมโพชฌงค์... ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์... สมาธิสมั โพชฌงค์... อุเบกขาสัมโพชฌงค์
กระทำ�ให้มีจักษุ กระทำ�ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญ
ปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพื่อ
นิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล กระทำ�ให้
มีจักษุ กระทำ�ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา
ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพือ่ นิพพาน.
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เหตุปจั จัยเพือ่ ความไม่รู้ ความไม่เห็น
และเหตุปจั จัยเพือ่ ความรู้ ความเห็น

49

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗๕/๖๒๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปุรณกัสสปกล่าวอย่างนี้ว่า เหตุไม่มี
ปัจจัยไม่มี เพือ่ ความไม่รู้ เพือ่ ความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น ไม่มี
เหตุ ไม่มปี จั จัย เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มี เพือ่ ความรู้ เพือ่ ความเห็น ความรู้
ความเห็น ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ดังนี้ ในเรื่องนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
อย่างไร.

ราชกุมาร เหตุมี ปัจจัยมี เพื่อความไม่รู้ เพื่อความ
ไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ มีปจั จัย เหตุมี ปัจจัยมี
เพือ่ ความรู้ เพือ่ ความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ มีปจั จัย.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเป็นอย่างไร
เพือ่ ความไม่รู้ เพือ่ ความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ มีปจั จัย
อย่างไร.

ราชกุมาร สมัยใด บุคคลมีใจฟุง้ ซ่านด้วยกามราคะ
อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็น อุบายเป็น
เครือ่ งสลัดออกซึง่ กามราคะทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้วตามความเป็นจริง
แม้ขอ้ นีแ้ ล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพือ่ ความไม่รู้ เพือ่ ความไม่เห็น
ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ มีปจั จัย แม้ดว้ ยประการฉะนี.้
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ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง สมั ย ใด บุ ค คลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาท ... .
ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง สมั ย ใด บุ ค คลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ ... .
ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง สมั ย ใด บุ ค คลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ ... .
ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง สมั ย ใด บุ ค คลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครือ่ งสลัดออกซึง่ วิจกิ จิ ฉาทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้ว
ตามความเป็นจริง แม้ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ
ความไม่รู้ เพือ่ ความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ
มีปัจจัย ด้วยประการฉะนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร.

ราชกุมาร ธรรมเหล่านี้ชื่อนิวรณ์.
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ นิ ว รณ์ เ ป็ น อย่ า งนี้ ข้ า แต่ พ ระสุ ค ต
นิวรณ์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างเดียว
ครอบงำ�แล้ว ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปไยถึง
การถูกนิวรณ์ทั้ง ๕ ครอบงำ�เล่า.

145

พุทธวจน - หมวดธรรม
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเป็นอย่างไร
เพื่อความรู้ เพื่อความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ มีปัจจัยอย่างไร.

ราชกุ ม าร ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ สติ สัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ เธอเจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่ ย่อมรู้ ย่อมเห็น
ตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้น แม้ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุ เป็น
ปัจจัย เพือ่ ความรู้ เพือ่ ความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ
มีปัจจัย ด้วยประการฉะนี้.
ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ ย่ อ มเจริ ญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์... วิรยิ สัมโพชฌงค์... ปีตสิ มั โพชฌงค์...
ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์... สมาธิสมั โพชฌงค์... ภิกษุยอ่ มเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ เธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ ย่อมรู้
ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนัน้ แม้ขอ้ นีแ้ ล ก็เป็นเหตุ
เป็นปัจจัย เพื่อความรู้ เพื่อความเห็น ความรู้ ความเห็น
มีเหตุ มีปัจจัย ด้วยประการนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร.

ราชกุมาร ธรรมเหล่านี้ชื่อโพชฌงค์.
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ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคต
โพชฌงค์ เป็ นอย่ า งนี้ ข้า แต่พระองค์ผู้เ จริญ บุคคลผู้ ป ระกอบด้ วย
โพชฌงค์แม้อย่างเดียว พึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปไย
ถึงการที่ประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้ง ๗ เล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อ
ข้ า พระองค์ ขึ้ น ภู เ ขาคิ ช ฌกู ฏ แม้ ค วามเหน็ ด เหนื่ อ ยกาย ความ
เหน็ดเหนือ่ ยใจของข้าพระองค์ ก็สงบระงับแล้ว และธรรมอันข้าพระองค์
ก็ได้บรรลุแล้ว.
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50

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๐/๔๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลส (สิ่งทำ�ให้หม่นหมอง) ของ
ทอง ๕ อย่างเหล่านี้ เป็นเครื่องทำ�ทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้
ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี
อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เหล็กเป็นอุปกิเลสของทอง ทำ�ทอง
ไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ
และให้ใช้การไม่ได้ดี โลหะ … ดีบุก … ตะกั่ว … เงิน
เป็นอุปกิเลสของทอง ทำ�ทองไม่ให้ออ่ น ไม่ให้ควรแก่การงาน
ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.
ภิกษุทงั้ หลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อย่างนีเ้ หล่านีแ้ ล
เป็นเครื่องทำ�ทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน อุปกิเลสของจิต
๕ อย่ า งเหล่ า นี้ เป็ น เครื่ อ งทำ � จิ ต ไม่ ใ ห้ อ่ อ น ไม่ ใ ห้ ค วร
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นอย่างไร.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กามฉั น ทะ เป็ น อุ ป กิ เ ลสของจิ ต
เป็นเครื่องทำ�จิตไม่ให้่อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตงั้ มัน่ ด้วยดีเพือ่ ความสิน้ อาสวะ
พยาบาท … ถีนมิทธะ … อุทธัจจกุกกุจจะ … วิจิกิจฉา
เป็นอุปกิเลสแห่งจิต เป็นเครื่องทำ�จิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควร
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ.
ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของจิต ๕ อย่างเหล่านี้แล
เป็นเครื่องทำ�จิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผุ ด ผ่ อ ง ให้ เ สี ย ไป และไม่ ใ ห้ ตั้ ง มั่ น ด้ ว ยดี เ พื่ อ ความสิ้ น
อาสวะ.
ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ไม่เป็นธรรมกัน้
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งผล
คือ วิชชาและวิมุตติ โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย สติ สั ม โพชฌงค์ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมกั้ น
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … วิริยสัมโพชฌงค์
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… ปีติสัม โพชฌงค์ … ปัสสัท ธิสัม โพชฌงค์ … สมาธิสัมโพชฌงค์ … อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นธรรมกัน้ ไม่เป็น
ธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ.
ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านีแ้ ล ไม่เป็นธรรมกัน้
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ.
(ในสูตรอื่น ตรัสว่า เมื่อละอุปกิเลสแห่งจิต ๕ อย่างเหล่านี้
ได้ ภิกษุหวังจะแสดงอิทธิวิธี, ได้ทิพพโสต, บรรลุเจโตปริยญาณ,
บรรลุ ปุ พเพนิ ว าสานุ ส สติญาณ, บรรลุจุตูปปาตญาณ หรื อกระทำ �
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ก็สามารถทำ�ได้ -บาลี ปญฺจก. อํ.
๒๒/๑๗/๒๓. -ผู้รวบรวม)
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เหตุให้สาธยายธรรมได้แจ่มแจ้ง

51

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๖๖/๖๐๑.

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มนต์
แม้ที่บุคคลกระทำ�การสาธยายไว้นาน ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้อง
กล่าวถึงมนต์ทมี่ ไิ ด้กระทำ�การสาธยาย ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ อะไรหนอ
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนต์แม้ทมี่ ไิ ด้กระทำ�การสาธยายเป็นเวลานาน ก็ยงั
แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระทำ�การสาธยาย.

พราหมณ์ สมั ย ใดแล บุ ค คลมี ใ จฟุ้ ง ซ่ า นด้ ว ย
กามราคะ อันกามราคะเหนีย่ วรัง้ ไป และไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็น
เครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดแล้วตามความเป็นจริง
สมัยนัน้ เขาไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซงึ่ ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง
แม้ซงึ่ ประโยชน์บคุ คลอืน่ ตามความเป็นจริง แม้ซงึ่ ประโยชน์
ทัง้ สองอย่างตามความเป็นจริง มนต์แม้ทกี่ ระทำ�การสาธยาย
ไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำ�
การสาธยาย.
พราหมณ์ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำ�ซึ่งระคน
ด้วยสีครั่ง สีเหลือง สีเขียว สีแดงอ่อน บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อ
มองดูเงาหน้าของตนในน้ำ�นั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความ
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เป็นจริงได้ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง ในสมัยนัน้ เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซง่ึ
ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซ่ึงประโยชน์บุคคลอื่น
ตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความ
เป็นจริง มนต์แม้ทกี่ ระทำ�การสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำ�การสาธยาย.
พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมี ใ จ
ฟุง้ ซ่านด้วยพยาบาท อันพยาบาทเหนีย่ วรัง้ ไป และย่อมไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ เปรี ย บเหมื อ นภาชนะใส่ น้ำ � ซึ่ ง ร้ อ น
เพราะไฟ เดือดพล่าน มีไอพลุ่งขึ้น บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมอง
ดูเงาหน้าของตนในน้ำ�นั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็น
จริงฉันใด ฉันนัน้ เหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุง้ ซ่านด้วย
พยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็น
อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตาม
ความเป็นจริง … .
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พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ อันถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป ย่อมไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้ำ อันสาหร่าย
และจอกแหนปกคลุมไว้ บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมองดูเงาหน้า
ของตนในน้�ำ นัน้ ไม่พงึ รู้ ไม่พงึ เห็นตามความเป็นจริง ฉันใด
ฉันนัน้ เหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุง้ ซ่านด้วยถีนมิทธะ อัน
ถีนมิทธะเหนีย่ วรัง้ ไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครือ่ ง
สลัดออก ซึง่ ถีนมิทธะทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยว
รั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่ง
อุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำ�อันลมพัด
ต้องแล้ว หวั่นไหวกระเพื่อม เกิดเป็นคลื่น บุรุษผู้มีจักษุ
เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำ�นั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตาม
ความเป็นจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุง้ ซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนีย่ วรัง้ ไป
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และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซึ่ง
ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่น
ตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความ
เป็นจริง มนต์แม้ทกี่ ระทำ�การสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำ�การสาธยาย.
พราหมณ์ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้ำ ทีข่ นุ่ มัวเป็น
เปือกตมอันบุคคลวางไว้ในที่มืด บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมองดู
เงาหน้าของตนในน้�ำ นัน้ ไม่พงึ รู้ ไม่พงึ เห็นตามความเป็นจริง
ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วย
วิจกิ จิ ฉา อันวิจกิ จิ ฉาเหนีย่ วรัง้ ไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความ
เป็นจริง สมัยนัน้ เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซงึ่ ประโยชน์ตนตาม
ความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริง
แม้ซงึ่ ประโยชน์ทงั้ สองอย่างตามความเป็นจริง มนต์ทกี่ ระทำ�
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การสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่
มิได้กระทำ�การสาธยาย.
พราหมณ์ นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มนต์แม้ที่
กระทำ�การสาธยายไว้นาน ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้อง
กล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำ�การสาธยาย.
(ถัดจากนี้ได้ตรัสโดยนัยตรงกันข้ามถึง เมื่อจิตปราศจาก
นิวรณ์ เป็นเหตุให้มนต์แม้ที่มิได้กระทำ�การสาธยายเป็นเวลานาน
ย่อมแจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระทำ�การสาธยาย ผู้ศึกษา
พึงเทียบเคียงได้เอง ในสูตรอื่น ก็ได้ตรัสไว้โดยทำ�นองเดียวกันนี้
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๕๗/๑๙๓. -ผู้รวบรวม)
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52

-บาลี สี. ที. ๙/๙๔/๑๒๔.

มหาราช อย่างไร ภิกษุชอ่ื ว่าเป็นผูส้ นั โดษ มหาราช
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูส้ นั โดษด้วยจีวรเป็นเครือ่ งบริหาร
กาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครือ่ งบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสา
ภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง มหาราช นกมีปีกจะบินไปทาง
ทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษุ
ก็ฉนั นัน้ แล เป็นผูส้ นั โดษด้วยจีวรเป็นเครือ่ งบริหารกาย ด้วย
บิณฑบาตเป็นเครือ่ งบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ
ก็ถอื ไปได้เอง มหาราช ด้วยประการดังกล่าวมานีแ้ ล ภิกษุ
ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ.
ภิ ก ษุ นั้ น ประกอบด้ ว ยศี ล ขั น ธ์ อิ น ทรี ย สั ง วร
สติสมั ปชัญญะ และสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนีแ้ ล้ว ย่อมเสพ
เสนาสนะ อันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ� ป่าช้า
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจาก
บิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ต้ังกายตรง ดำ�รงสติเฉพาะหน้า
เธอละความเพ่งเล็งในโลก (อภิชฌฺ  โลเก ปหาย) มีใจปราศจาก
ความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำ�ระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากความเพ่งเล็งได้
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ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความ
กรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำ�ระจิตให้
บริสทุ ธิจ์ ากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ ละถีนมิทธะแล้ว
เป็นผูป้ ราศจากถีนมิทธะ มีความกำ�หนดหมายอยูท่ แี่ สงสว่าง
มีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมชำ�ระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ
ได้ละอุทธัจจะกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ
ภายในอยู่ ย่อมชำ�ระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้
ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ไม่มีความคลางแคลงใน
กุศลธรรมทัง้ หลายอยู่ ย่อมชำ�ระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากวิจกิ จิ ฉาได้.
มหาราช ภิ ก ษุ พิ จ ารณาเห็ น นิ ว รณ์ ๕ ประการ
เหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือน
เรื อ นจำ � เหมื อ นความเป็ น ทาส เหมื อ นทางไกลกั น ดาร
และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน
เหมือนความไม่มีหนี้ เหมือนความไม่มีโรค เหมือนการพ้น
จากเรือนจำ� เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถาน
อันเกษม ฉันนั้นแล.
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(ยังมีตรัสเหมือนในพระสูตรนี้อีกมาก ที่ใช้ อภิชฺฌ โลเก
แทน กามฉนฺท หรือ กามจฺฉนฺท ซึง่ ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายเล่ม
ได้แก่ เล่มที่ 9 พบทุกพระสูตร, เล่ม 11 ข้อ 26, เล่ม 12 ข้อ
334, เล่ม 12 ข้อ 456, เล่ม 12 ข้อ 469, เล่ม 13 ข้อ 13,
เล่ม 13 ข้อ 123, เล่ม 13 ข้อ 309, เล่ม 13 ข้อ 639,
เล่ม 14 ข้อ 19, เล่ม 14 ข้อ 99, เล่ม 14 ข้อ 17๕, เล่ม 14
ข้อ 396, เล่ม 21 ข้อ 198, เล่ม 22 ข้อ 75, เล่ม 22 ข้อ 7๕,
เล่ม 23 ข้อ 24๔, เล่ม 24 ข้อ 99 เป็นต้น. -ผู้รวบรวม)
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อวิชชา คือ นิวรณ์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

53
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๕/๑๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เราไม่พจิ ารณาเห็นแม้นวิ รณ์อนั หนึง่
อย่างอื่น ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วแล่นไป
ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือนนิวรณ์คืออวิชชานี้เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย หมูส่ ตั ว์ผถู้ กู นิวรณ์ คือ อวิชชาหุม้ ห่อ
แล้วย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน.
ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูก
ธรรมนัน้ หุม้ ห่อแล้ว ท่องเทีย่ วไปสิน้ กาลนาน เหมือนหมูส่ ตั ว์
ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้ว ไม่มีเลย ส่วนพระอริยสาวกเหล่าใด
ละโมหะแล้ว ทำ�ลายกองแห่งความมืดได้แล้ว พระอริยสาวก
เหล่านัน้ ย่อมไม่ทอ่ งเทีย่ วไปอีก เพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุ
(แห่งสงสาร) ย่อมไม่มีแก่พระอริยสาวกเหล่านั้น.
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เมือ่ ตัง้ ใจฟังธรรม นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มี

54

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๔/๔๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ รวม
เข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลงฟังธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕
ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
ในสมัยนั้น นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ เป็นอย่างไร
คือ กามฉันทนิวรณ์ ย่อมไม่มี พยาบาทนิวรณ์… ถีนมิทธนิวรณ์… อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์… วิจกิ จิ ฉานิวรณ์ ย่อมไม่มี
ภิกษุทงั้ หลาย ในสมัยนัน้ นิวรณ์ ๕ เหล่านี้ ย่อมไม่มแี ก่เธอ.
ในสมั ย นั้ น โพชฌงค์ ๗ ย่ อ มถึ ง ความเจริ ญ
บริบูรณ์ เป็นอย่างไร คือ สติสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความ
เจริญบริบูรณ์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์... ปีติสัมโพชฌงค์...
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์... สมาธิสัมโพชฌงค์... อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลาย
ในสมัยนัน้ โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ย่อมถึงความเจริญบริบรู ณ์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด อริ ย สาวกตั้ ง ใจ ใส่ ใ จ
รวมเข้ า ไว้ ด้ว ยใจทั้ ง หมด เงี่ยโสตลงฟังธรรม สมัยนั้น
นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ย่อมถึง
ความเจริญบริบูรณ์.
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การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ในแง่มุมของนิวรณ์

55

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๓๕/๒๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่
อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยั นีพ้ จิ ารณาเห็นธรรมในธรรม
คือ นิวรณ์ ๕ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ ๕
อย่างไรเล่า.
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เมือ่ กามฉันทะมีอยู่ ณ ภายในจิต
ย่ อ มรู้ ชั ด ว่ า กามฉั น ทะมี อ ยู่ ณ ภายในจิ ต ของเรา หรื อ
เมื่อกามฉันทะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะ
ไม่ มี อ ยู่ ณ ภายในจิ ต ของเรา อนึ่ ง กามฉั น ทะที่ ยั ง ไม่
เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
กามฉันทะทีเ่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด ย่อมรูช้ ดั
ประการนั้นด้วย กามฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไป
ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
รูช้ ดั ว่าพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมือ่ พยาบาท
ไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่าพยาบาทไม่มอี ยู่ ณ ภายใน
จิตของเรา อนึง่ พยาบาททีย่ งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด
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ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย พยาบาททีเ่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้
ด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย พยาบาททีล่ ะได้แล้ว
จะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย.
อี ก อย่ า งหนึ่ ง เมื่ อ ถี น มิ ท ธะมี อ ยู่ ณ ภายในจิ ต
ย่อมรู้ชัดว่า ถีนมิทธะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อ
ถีนมิทธะไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่าถีนมิทธะไม่มอี ยู่
ณ ภายในจิตของเรา อนึง่ ถีนมิทธะทีย่ งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วย
ประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย ถีนมิทธะทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
จะละเสียได้ดว้ ยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย ถีนมิทธะ
ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัด
ประการนั้นด้วย
อีกอย่างหนึง่ เมือ่ อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิต
ย่อมรู้ชัดว่า อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเราหรือ
เมือ่ อุทธัจจกุกกุจจะไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่าอุทธัจจกุกกุจจะไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิตของเรา อนึง่ อุทธัจจกุกกุจจะ
ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
ด้วยอุทธัจจกุกกุจจะทีเ่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย อุทธัจจกุกกุจจะทีล่ ะได้แล้ว จะไม่
เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
รู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อวิจิกิจฉา
ไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่าวิจกิ จิ ฉาไม่มอี ยู่ ณ ภายใน
จิตของเรา อนึง่ วิจกิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด
ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้
ด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย วิจกิ จิ ฉาทีล่ ะได้แล้ว
จะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย
ดังพรรณนามาฉะนี้
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
ทัง้ ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้
ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้าง
พิ จ ารณาเห็ น ธรรมคื อ ทั้ ง ความเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ความเสื่ อ มใน
ธรรมบ้าง อีกอย่างหนึง่ สติของเธอทีต่ งั้ มัน่ อยูว่ า่ ธรรมมีอยู่
ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็น
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ
ในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕ อยู่.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

56

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๒/๒๐๐.

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ (นิสฺสารณิยธาตุ)
๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการ
ถึงกามทั้งหลาย จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในกามทั้งหลาย แต่เมื่อเธอ
มนสิการถึงเนกขัมมะ จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส
ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอนั้นชื่อว่า
เป็นจิตดำ�เนินไปแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้น
ดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลาย อาสวะ ทุกข์และ
ความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะกามเป็นปัจจัย เธอ
หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านั้น
เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากล่าวว่า
เป็นการพรากออกแห่งกามทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงพยาบาท จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลือ่ มใส ย่อม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในพยาบาท แต่เมื่อเธอมนสิการ
ถึงความไม่พยาบาท จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส
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ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในความไม่พยาบาท จิตของเธอนั้น
ชื่อว่าเป็นจิตดำ�เนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว
พรากออกดีแล้วจากพยาบาท อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อน
เหล่าใด ย่อมเกิดเพราะพยาบาทเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านัน้ เธอย่อมไม่เสวย
เวทนาทีเ่ กิดเพราะเหตุนนั้ นีเ้ รากล่าวว่า เป็นการพรากออก
แห่งพยาบาท.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงวิหิงสา จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส ย่อม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในวิหิงสา แต่เมื่อเธอมนสิการถึง
อวิหิงสา จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส ย่อมตั้งอยู่
ย่อมน้อมไปในอวิหิงสา จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำ�เนิน
ไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตัง้ อยูด่ แี ล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออก
ดีแล้วจากวิหงิ สา อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อม
เกิดเพราะวิหงิ สาเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์
และความเร่าร้อนเหล่านั้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิด
เพราะเหตุนั้น นี้เรากล่าวว่า เป็นการพรากออกแห่งวิหิงสา.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงรูปทั้งหลาย จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในรูปทั้งหลาย แต่เมื่อเธอ
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มนสิการถึงอรูป จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส ย่อม
ตั้ ง อยู่ ย่ อ มน้ อ มไปในอรู ป จิ ต ของเธอนั้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น จิ ต
ดำ�เนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว
พรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลาย อาสวะ ทุกข์ และความ
เร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะรูปเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านัน้ เธอย่อมไม่เสวย
เวทนาทีเ่ กิดเพราะเหตุนนั้ นีเ้ รากล่าวว่า เป็นการพรากออก
แห่งรูปทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงสักกายะ จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลือ่ มใส ย่อม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในสักกายะ แต่เมื่อเธอมนสิการถึง
ความดับแห่งสักกายะ จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลือ่ มใส
ย่อมตัง้ อยู่ ย่อมน้อมไปในความดับแห่งสักกายะ จิตของเธอ
นั้นชื่อว่าเป็นจิตดำ�เนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว
หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากสักกายะ อาสวะ ทุกข์
และความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะสักกายะเป็นปัจจัย
เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านัน้
เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากล่าวว่า
เป็นการพรากออกแห่งสักกายะ.
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ภิกษุทงั้ หลาย ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินใน
พยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี
ความเพลินในสักกายะก็ดี ย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่เธอ เพราะ
ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความ
เพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินใน
สักกายะก็ดี ไม่บงั เกิดขึน้ ภิกษุนเี้ รากล่าวว่าเป็นผูไ้ ม่มอี าลัย
ตัดตัณหาได้แล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำ�ที่สุดทุกข์ได้แล้ว
เพราะละมานะได้โดยชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ ๕ ประการนี้แล.
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ภพ ๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

57

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๒/๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุทั้งหลาย ภพทัง้ หลาย ๓ อย่าง เหล่านีค้ อื
กามภพ รูปภพ อรูปภพ.2
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภพ.
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ
การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
1. ภพ = สถานที่อันวิญญาณใช้ต้ังอาศัยเพื่อเกิดขึ้น หรือเจริญงอกงามต่อไป.
(ดูเพิม่ เติม ทีต่ ง้ั อาศัยของวิญญาณ 182 ตรัสภพเปรียบกับดิน วิญญาณเปรียบ
กับส่วนของพืชเช่น เมล็ด ทีส่ ามารถเจริญงอกงามต่อไปได้)
2. กามภพ = ทีเ่ กิดอันอาศัย ดิน น้ำ� ไฟ ลม รูปภพ = สถานทีเ่ กิดอันอาศัยสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปในส่วนละเอียด อรูปภพ = สถานทีเ่ กิดอันอาศัยสิง่ ทีไ่ ม่ใช่รปู .
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58
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ พระองค์ ต รั ส ว่ า ‘ภพ–ภพ’ ดั ง นี้
ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนแี้ หละ กรรมจึงเป็นผืนนา (กมฺม
เขตฺต) วิญญาณเป็นพืช (วิฺาณ พีช) ตัณหาเป็นยางของ
พืช (ตณฺหา สิเนโห) วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชา
เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย
ธาตุช้ันทราม การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน
หีนาย ธาตุยา วิฺาณ ปติฏฺิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ).
อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุ2 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
1. กามธาตุ = ธาตุดิน ธาตุนำ�้ ธาตุลมและธาตุไฟ. ดูเพิ่มเติม -ไทย นิทาน. สํ.
๑๖/๑๔๘/๓๕๕-๖. -ผูร้ วบรวม
2. รูปธาตุ = สิ่งที่เป็นรูปในส่วนละเอียด. ดูเพิ่มเติม “มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน
มีอนิ ทรียไ์ ม่บกพร่อง” -ไทย สี. ที. ๙/๓๓/๔๙. -ผูร้ วบรวม
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อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา
วิ ญ ญาณเป็ น พื ช ตั ณ หาเป็ น ยางของพื ช วิ ญ ญาณ
ของสัตว์ท้ังหลาย ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชนั้ กลาง (มชฺฌมิ าย ธาตุยา) การ
บังเกิดขึน้ ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา
วิ ญ ญาณเป็ น พื ช ตั ณ หาเป็ น ยางของพื ช วิ ญ ญาณ
ของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต (ปณีตาย ธาตุยา)
การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.

1. อรู ป ธาตุ = สิ่ ง ที่ ไ ม่ ใช่ รู ป เป็ น นามธรรม เช่ น เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร.
(ผูไ้ ด้สมาธิระดับ อากาสานัญจายตนะขึน้ ไป)
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59
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ พระองค์ ต รั ส ว่ า ‘ภพ–ภพ’ ดั ง นี้
ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
ไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ กรรมจึงเป็นผืนนา (กมฺม เขตฺต) วิญญาณ
เป็นพืช (วิฺ าณ พีช) ตัณหาเป็นยางของพืช (ตณฺหา สิเนโห)
ความเจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์ทง้ั หลาย ทีม่ ี
อวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้ว
ด้วยธาตุชนั้ ทราม การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน
หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺิตา ปตฺถนา ปติฏฺิตา เอว อายตึ ปุนพฺภวา
ภินิพฺพตฺติ โหติิ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรปู ธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
ไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
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อานนท์ ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ ดี
ความปรารถนาก็ ดี ข องสั ต ว์ ทั้ ง หลาย ที่ มี อ วิ ช ชาเป็น
เครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุ
ชั้นกลาง (มชฺฌิมาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป
ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
ไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
หามิได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี
ความปรารถนาก็ดขี องสัตว์ทงั้ หลาย ทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ ง
กัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชนั้ ประณีต
(ปณีตาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.
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เครื่องน�ำไปสู่ภพ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

60
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ตรัสว่า ‘เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ เครือ่ ง
นำ�ไปสูภ่ พ’ ดังนี้ ก็เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ เป็นอย่างไร และความดับไม่เหลือ
ของเครื่องนำ�ไปสู่ภพ เป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี ราคะ (ความกำ�หนัด)
ก็ ดี นั น ทิ (ความเพลิ น ) ก็ ดี ตั ณ หา (ความอยาก) ก็ ดี
อุปายะ (ความเข้าถึง) และอุปาทาน (ความถือมั่น) อันเป็น
เครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่ง
จิตก็ดีใดๆ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย
และในวิญญาณ สิง่ เหล่านี้ เราเรียกว่า ‘เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ’
ความดั บ ไม่ เ หลื อ ของเครื่ อ งนำ � ไปสู่ ภ พ มี ไ ด้
เพราะความดับไม่เหลือของฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
อุปายะ และอุปาทานในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ทั้งหลาย และในวิญญาณเหล่านั้นนั่นเอง.
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ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ ๑)

61

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๐/๑๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใด
อยู่ ย่อมดำ�ริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีใจฝังลงไป
(อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่
แห่ ง วิ ญ ญาณ เมื่อ อารมณ์ มีอ ยู่ ความตั้ง ขึ้น เฉพาะแห่ ง
วิญญาณย่อมมี เมือ่ วิญญาณนัน้ ตัง้ ขึน้ เฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
เครื่องนำ�ไปสู่ภพใหม่ (นติ) ย่อมมี เมื่อเครื่องนำ�ไปสู่ภพ
ใหม่มี การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี เมือ่ การมาการไปมี
การเคลือ่ นและการบังเกิดย่อมมี เมือ่ มีการเคลือ่ นและการ
บังเกิดมี ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไม่ดำ�ริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้น
ย่อมเป็นอารมณ์ เพือ่ การตัง้ อยูแ่ ห่งวิญญาณ เมือ่ อารมณ์ มีอยู่
ความตั้ ง ขึ้ น เฉพาะแห่ ง วิ ญ ญาณย่ อ มมี เมื่ อ วิ ญ ญาณนั้ น
ตัง้ ขึน้ เฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พใหม่ ย่อมมี
เมื่อเครื่องนำ�ไปสู่ภพใหม่มี การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี
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เมื่ อ การมาการไปมี การเคลื่ อ นและการบั ง เกิ ด ย่ อ มมี
เมือ่ การเคลือ่ นและการบังเกิดมี ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้.
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ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ ๒)

62

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๗.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิง่ ใดอยู่
ย่อมดำ�ริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิง่ ใดอยู่ และย่อมมีจติ ปักลงไป (อนุเสติ)
ในสิ่ ง ใดอยู่ สิ่ ง นั้ น ย่ อ มเป็ น อารมณ์ เพื่ อ การตั้ ง อยู่ แ ห่ ง
วิญญาณ เมือ่ อารมณ์มอี ยู่ ความตัง้ ขึน้ เฉพาะแห่งวิญญาณ
ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
การก้าวลงแห่งนามรูป (นามรูปสฺส อวกฺกนฺต)ิ ย่อมมี เพราะมี
นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็น
ปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรา
มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย จึงเกิด
ขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี.้
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไม่ดำ�ริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจฝังลงไป (คือมีอนุสัย) ในสิ่งใด
อยู่ สิ่ง นั้ น ย่ อมเป็ น อารมณ์ เพื่อ การตั้งอยู่แ ห่ง วิญญาณ
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เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี
เมือ่ วิญญาณนัน้ ตัง้ ขึน้ เฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การก้าวลง
แห่งนามรูป ย่อมมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผสั สะ เพราะมีผสั สะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
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ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ ๓)

63

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิง่ ใดอยู่
ย่อมดำ�ริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป
(อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่
แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่ง
วิญญาณ ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญ
งอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป (ปุนพฺภวา
ภินิพฺพตฺติ) ย่อมมี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่
ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น
นี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ถ้าบุคคลย่ อ มไม่ คิ ด (โน เจเตติ)
ถึงสิ่งใด ย่อมไม่ดำ�ริ (โน ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใด แต่เขายังมี
จิตฝังลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์
เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้น
เฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ
เจริญงอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี
เมี่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติชรามรณะ
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โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น
ครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ถา้ ว่าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใดด้วย
ย่อมไม่ดำ�ริถึงสิ่งใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไป (โน
อนุเสติ) ในสิ่งใดด้วยในกาลใด ในกาลนั้น สิ่งนั้น ย่อมไม่
เป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์ไม่มี
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณนั้น
ไม่ตั้งขึ้นเฉพาะ ไม่เจริญงอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่ง
ภพใหม่ ต่ อ ไปย่ อ มไม่ มี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
ต่ อ ไปไม่ มี ชาติ ช รามรณะ โสกะปริ เ ทวะทุ ก ขะโทมนั ส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๑)

64

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๗/๑๐๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืชมี ๕ อย่างเหล่านี้
๕ เป็นอย่างไร คือ
(1) พืชจากเหง้าหรือราก (มูลพีช)
(2) พืชจากต้น (ขนฺธพีช)
(3) พืชจากตาหรือผล (ผลพีช)
(4) พืชจากยอด (อคฺคพีช)
(5) พืชจากเมล็ด (พีชพีช)
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านี้
ที่ไม่ถูกท�ำลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด
ยั ง มี เ ชื้ อ งอกบริ บู ร ณ์ อ ยู ่ และอั น เจ้ า ของเก็ บ ไว้ ด ้ ว ยดี
แต่ดิน น�้ำ ไม่มี.
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่านัน้ จะพึง
เจริญงอกงามไพบูลย์ ได้แลหรือ.
หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านี้
แหละ ทีไ่ ม่ถกู ทำ�ลายยังไม่เน่าเปือ่ ย ยังไม่แห้งเพราะลมและ
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แดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี
ทั้งดิน น้ำ� ก็มีด้วย.
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านั้นจะ
พึงเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้มิใช่หรือ.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณฐิติ ๔ อย่าง (รูป เวทนา
สัญญา สังขาร) พึงเห็นว่า เหมือนกับ ดิน.
ภิกษุทงั้ หลาย นันทิราคะ (ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจแห่ง
ความเพลิน) พึงเห็นว่าเหมือนกับ นํ้า.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
พึงเห็นว่าเหมือนกับ พืชสดทั้ง ๕ นั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอารู ป
ตัง้ อยู่ ก็ตง้ั อยูไ่ ด้ เป็นวิญญาณทีม่ รี ปู เป็นอารมณ์ มีรปู เป็นทีต่ งั้
อาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย์ได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอาเวทนา
ตั้ ง อยู่ ก็ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ เป็ น วิ ญ ญาณที่ มี เ วทนาเป็ น อารมณ์
มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอาสั ญ ญา
ตั้ ง อยู่ ก็ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ เป็ น วิ ญ ญาณที่ มี สั ญ ญาเป็ น อารมณ์
มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอาสั ง ขาร
ตั้ ง อยู่ ก็ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ เป็ น วิ ญ ญาณที่ มี สั ง ขารเป็ น อารมณ์
มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า
เราจักบัญญัติซึ่งการมา การไป
การจุติ (การตาย) การอุบัติ (การเกิด)
ความเจริญ ความงอกงาม
และความไพบูลย์ของวิญญาณ
โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา
เว้นจากสัญญา และเว้นจากสังขาร ดังนี้นั้น
นี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ใน
สัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่ภิกษุละ
ได้แล้ว (ราโค ปหีโน).
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เพราะละราคะได้
อารมณ์สำ�หรับวิญญาณก็ขาดลง
ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี
วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกงาม
หลุดพ้นไป เพราะไม่ถูกปรุงแต่ง
เพราะหลุดพ้นไป ก็ตั้งมั่น
เพราะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง
เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหว
เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน
ย่อมรู้ชัดว่า
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้สำ�เร็จแล้ว
กิจอืน่ ทีจ่ ะต้องทำ�เพือ่ ความเป็นอย่างนี้ มิได้มอี กี ดังนี.้
(ดูเพิ่มเติมเรื่อง “การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์”
ในหน้า 443 ซึ่งได้ตรัสไว้โดยนัยใกล้เคียงกัน. -ผู้รวบรวม)
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ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๒)

65

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๘๑/๖๕.

อานนท์ วิ ญ ญาณฐิ ติ (ที่ ตั้ ง อาศั ย ของวิ ญ ญาณ) ๗
เหล่านี้ และ อายตนะ ๒ มีอยู่.
วิญญาณฐิติ ๗ เหล่าไหนเล่า.
วิญญาณฐิติ ๗ คือ
(1) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) มีกายต่างกัน
มีสญ
ั ญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ทงั้ หลาย เทวดาบางพวก
และวินิบาตบางพวก นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๑.
(2) อานนท์ สัตว์ทง้ั หลาย มีกายต่างกัน มีสญ
ั ญา
อย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพผูน้ บั เนือ่ งในหมูพ่ รหมที่
บังเกิดโดยปฐมภูม1ิ (ปมานิพพฺ ตฺตา) นีค้ อื วิญญาณฐิตทิ ่ี ๒.2
(3) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน
มี สั ญ ญาต่ า งกั น มี อ ยู่ ได้ แ ก่ พวกเทพอาภั ส สระ นี้ คื อ
วิญญาณฐิติที่ ๓.
1. ปฐมภูมิ = ภูมิเบื้องต้น สามารถเข้าถึงได้หลายทาง เช่น ผู้ได้ปฐมฌาน ผู้เจริญ
เมตตา ผูก้ ระทำ�กุศลกรรมบท ๑๐ ผูป้ ระกอบพร้อมด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปัญญา เป็นต้น.
2. ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในสูตรนี้ วิญญาณฐิตทิ ่ี ๒ จะพบมีคำ�ว่า อบายทัง้ ๔
อยูเ่ พียงตำ�แหน่งเดียวทีเ่ ป็นพุทธวจน แต่ไม่ตรงกับสูตรอืน่ ทีก่ ล่าวถึงวิญญาณฐิติ ๗
(-บาลี ปา. ที. ๑๑/๒๖๕,๓๑๑/๓๓๕,๔๓๕.) และไม่ตรงกับไตรปิฎกฉบับภาษามอญ
และภาษายุโรป ดังนัน้ คำ�ว่า อบายทัง้ ๔ จึงไม่ได้นำ�มาใส่ในทีน่ .้ี
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(4) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน
มี สั ญ ญาอย่ า งเดี ย วกั น มี อ ยู่ ได้ แ ก่ พวกเทพสุ ภ กิ ณ หะ
นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๔.
(5) อานนท์ สัตว์ทง้ั หลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซง่ึ
รูปสัญญา1 โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา2 เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา3 จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ มีการทำ�ในใจว่า “อากาศไม่มที ส่ี ดุ ” ดังนี้ มีอยู่
นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๕.
(6) อานนท์ สัตว์ทง้ั หลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซง่ึ
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ มีการทำ�ในใจว่า “วิญญาณไม่มีท่ีสุด” ดังนี้
มีอยู่ นีค้ อื วิญญาณฐิตทิ ่ี ๖.
(7) อานนท์ สั ต ว์ ทั้ ง หลาย เพราะก้ า วล่ ว งเสี ย
ได้ ซึ่ ง วิ ญ ญาณั ญ จายตนะโดยประการทั้ ง ปวง จึ ง เข้ า ถึ ง
อากิญจัญญายตนะ มีการทำ�ในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี” ดังนี้
มีอยู่ นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๗.
1. รูปสัญญา = ความหมายรูใ้ นรูป.
2. ปฏิฆสัญญา = ความหมายรูอ้ นั ไม่นา่ ยินดีในส่วนรูป.
3. นานัตตสัญญา = ความหมายรูอ้ นั มีประการต่างๆ ในส่วนรูป.
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ส่วน อายตนะ ๒ นั้น คือ
อสัญญีสัตตายตนะที่ ๑
เนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒
อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒
(รวมเป็น ๙) นัน
้ วิญญาณฐิตทิ ี่ ๑ อันใดมีอยู่ คือ สัตว์ทงั้ หลาย
มีกายต่างกัน มีสญ
ั ญาต่างกัน ได้แก่ มนุษย์ทงั้ หลาย เทวดา
บางพวก และวินิบาตบางพวก.
อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิตทิ ี่ ๑ นัน้ รูช้ ดั การเกิด
(สมุทัย) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความตั้งอยู่ไม่ได้ (อัตถังคมะ) แห่ง
สิง่ นัน้ รูช้ ดั รสอร่อย (อัสสาทะ) แห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษต่�ำ ทราม
(อาทีนวะ) แห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น
(นิ ส สรณะ) แห่ ง สิ่ ง นั้ น ดั ง นี้ แ ล้ ว ควรหรื อ หนอที่ ผู้ นั้ น
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น.
ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.
(ในกรณีแห่ง วิญญาณฐิติที่ ๒ วิญญาณฐิติที่ ๓ วิญญาณฐิติ
ที่ ๔ วิญญาณฐิติท่ี ๕ วิญญาณฐิติที่ ๖ วิญญาณฐิติที่ ๗ และ อสัญญีสัตตายตนะที่ ๑ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอย่างดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็ได้
มีการอธิบาย ตรัสถาม และทูลตอบ โดยข้อความทำ�นองเดียวกันกับ
ในกรณี แ ห่ ง วิ ญ ญาณฐิ ติ ที่ ๑ นั้ น ทุ ก ประการ ต่ า งกั น แต่ ชื่ อ เท่ า นั้ น
ส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒ นั้น ได้ตรัสแตกต่างไป ดังนี้)
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อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒
(รวมเป็น ๙) นั้น เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ความหมายรู้ว่า
มีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่) อันใด มีอยู่.
อานนท์์ ผู้ใดรู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น
รูช้ ดั การเกิดแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั การดับแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั รสอร่อย
แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอันต่ำ�ทรามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบาย
เป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้น ดังนี้แล้ว ควรหรือหนอ ที่ผู้นั้น
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น.
ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ เมื่อใดแล ภิกษุรู้แจ้งชัดตามเป็นจริง ซึ่ง
การเกิด การดับ รสอร่อย โทษอันตํ่าทราม และอุบายเป็น
เครื่องออกแห่งวิญญาณฐิติ ๗ เหล่านี้ และแห่งอายตนะ ๒
เหล่านี้ด้วยแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่น.
อานนท์ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ผู้เป็นปัญญาวิมุตติ.
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ความมีขึ้นแห่งภพ
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ

66
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย
คูถ แม้นิดเดียว ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย
สิ่งที่เรียกว่า ภพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แม้มีประมาณน้อย ชั่วลัดนิ้วมือเดียว
ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.
(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยน้าํ ลาย ด้วยหนอง
ด้วยโลหิต โดยทำ�นองเดียวกัน -บาลี เอก. อ.ํ ๒๐/๔๖/๒๐๔. -ผูร้ วบรวม)
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คติ ๕

67
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๗/๑๗๐.

สารีบตุ ร คติ1 ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(1) นรก
(2) กำ�เนิดเดรัจฉาน
(3) เปรตวิสัย
(4) มนุษย์
(5) เทวดา
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนรก ทางยังสัตว์ให้ถึง
นรก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ นรก อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ิ
ประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก2 เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ ประการนัน้ ด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งกำ�เนิดเดรัจฉาน ทางยัง
สัตว์ให้ถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง
กำ�เนิดเดรัจฉาน อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
1. คติ = ทางไปของสัตว์. (ทีน่ ำ�ไปสูภ่ พ)
2. อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก = ทีเ่ กิดของสัตว์ตำ�่ กว่ามนุษย์.
191

พุทธวจน - หมวดธรรม

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัย ทางยังสัตว์ให้
ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย อนึ่ง
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ ทางยังสัตว์
ให้ถงึ มนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ มนุษย์โลก
อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการใด เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบตุ ร เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ เทวดาทัง้ หลาย ทางยังสัตว์
ให้ถึงเทวโลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลก อนึ่ง
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพาน ทางยังสัตว์ให้
ถึงนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน อนึ่ง
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย… .
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68
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕,๓๐๕/๑๖๕,๑๘๙.

จุนทะ ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง
ความไม่สะอาดทางวาจา  มี ๔ อย่าง
ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.
จุนทะ ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง เป็น
อย่างไรเล่า. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(1) เป็นผูม้ ปี กติท�ำ สัตว์มชี วี ติ ให้ตกล่วง หยาบช้า
มีฝา่ มือเปือ้ นด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มคี วาม
เอ็นดูในสัตว์มีชีวิต
(2) เป็นผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่มีเจ้าของมิได้ให้
คือวัตถุอปุ กรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นบ้านหรือในป่า
ก็ตาม เป็นผูถ้ อื เอาสิง่ ของทีเ่ ขาไม่ได้ให้ดว้ ยอาการแห่งขโมย
(3) เป็นผูม้ ปี กติประพฤติผดิ ในกาม (คือประพฤติผดิ )
ในหญิง ซึง่ มารดารักษา บิดารักษา พีน่ อ้ งชาย พีน่ อ้ งหญิงหรือ
ญาติรกั ษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยูใ่ นสินไหม
โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) เป็น
ผูป้ ระพฤติผดิ จารีตในรูปแบบเหล่านัน้
จุนทะ อย่างนีแ้ ล เป็นความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
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จุนทะ ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง เป็น
อย่างไรเล่า. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(1) เป็นผูม้ ปี กติกล่าวเท็จ ไปสูส่ ภาก็ดี ไปสูบ่ ริษทั
ก็ดี ไปสูท่ า่ มกลางหมูญ
่ าติกด็ ี ไปสูท่ า่ มกลางศาลาประชาคม
ก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำ�ไปเป็นพยาน ถาม
ว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างนั้น”
ดังนี้ บุรุษนั้น เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้
เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น เมื่อเห็นก็กล่าวไม่เห็น เพราะเหตุ
ตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสไรๆ
ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่
(2) เป็นผู้มีวาจาส่อเสียด คือฟังจากฝ่ายนี้แล้ว
ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำ�ลายฝ่ายนี้ หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว
มาบอกฝ่ายนีเ้ พือ่ ทำ�ลายฝ่ายโน้น เป็นผูท้ �ำ คนทีส่ ามัคคีกนั ให้
แตกกัน หรือทำ�คนทีแ่ ตกกันแล้วให้แตกกันยิง่ ขึน้ พอใจยินดี
เพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก เป็นผูก้ ล่าววาจาทีก่ ระทำ�
ให้แตกกันเป็นพวก
(3) เป็นผู้มีวาจาหยาบ อันเป็นวาจาหยาบคาย
กล้าแข็ง แสบเผ็ดต่อผู้อ่นื กระทบกระเทียบผู้อ่นื แวดล้อม
อยูด่ ว้ ยความโกรธ ไม่เป็นไปเพือ่ สมาธิ เขาเป็นผูก้ ล่าววาจา
มีรูปลักษณะเช่นนั้น
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(4) เป็นผูม้ วี าจาเพ้อเจ้อ คือเป็นผูก้ ล่าวไม่ถกู กาล
ไม่กล่าวตามจริง กล่าวไม่องิ อรรถ ไม่องิ ธรรม ไม่องิ วินยั เป็น
ผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งอาศัย ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่มีจุดจบ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์
จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางวาจา
๔ อย่าง.
จุนทะ ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง เป็น
อย่างไรเล่า. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(1) เป็นผูม้ ากด้วยอภิชฌา (ความโลภเพ่งเล็ง) เป็น
ผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ว่า “สิ่งใด
เป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้
(2) เป็นผูม้ จี ติ พยาบาท มีความดำ�ริในใจเป็นไปใน
ทางประทุษร้าย ว่า “สัตว์ทง้ั หลายเหล่านี้ จงเดือดร้อน จงแตก
ทำ�ลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อย่าได้มีอยู่เลย” ดังนี้เป็นต้น
(3) เป็นผูม้ คี วามเห็นผิด มีทสั สนะวิปริตว่า “ทาน
ทีใ่ ห้แล้ว ไม่มี (ผล) ยัญทีบ่ ชู าแล้ว ไม่มี (ผล) การบูชาทีบ่ ชู า
แล้ว ไม่มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมทีส่ ตั ว์ท�ำ ดีท�ำ ชัว่ ไม่มี โลกนี้
ไม่มี โลกอืน่ ไม่มี มารดา ไม่มี บิดา ไม่มี สัตว์ผเู้ ป็นโอปปาติกะ
ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดำ�เนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ
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ถึงกับกระทำ�ให้แจ้งโลกนีแ้ ละโลกอืน่ ด้วยปัญญาโดยชอบเอง
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็ไม่มี” ดังนี้
จุ น ทะ อย่ า งนี้ แ ล เป็ น ความไม่ ส ะอาดทางใจ
๓ อย่าง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.
จุนทะ อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยอกุศลกรรมบถทั้งสิบประการเหล่านี้เป็นเหตุ นรกย่อมปรากฏ
กำ�เนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อมปรากฏ หรือ
ว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐
ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำ�ตัวไป
เก็บไว้ในนรก.
(สูตรอื่นๆ แทนที่จะนับจำ�นวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยาย
ออกไปเป็น ๒๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำ�อีก สิบ และทรง
ขยายออกไปเป็ น ๓๐ คื อ ทำ � เองสิ บ ชั ก ชวนผู้ อื่ น ให้ ทำ � สิ บ ยิ น ดี
เมื่อเขาทำ�สิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวน
ผู้อื่นให้ทำ�สิบ ยินดีเมื่อเขาทำ�สิบ สรรเสริญผู้กระทำ�สิบ จึงมีกรรมบถ
สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๒๕/๑๙๘.
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ในสูตรอื่น แสดงผลแห่งการกระทำ�แปลกออกไป จากคำ�ว่า
“เหมื อ นถู ก นำ � ไปเก็ บ ไว้ ใ นนรก” นั้ น ทรงแสดงด้ ว ยคำ � ว่ า “เป็ น ผู้
ขุดรากตนเอง กำ�จัดตนเอง” ก็มี “ตายแล้วไปทุคติ” ก็มี “เป็นพาล” ก็ม.ี
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๓๒,๓๓๓/๒๐๒,๒๐๓. -ผู้รวบรวม)
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69

- บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗,๓๐๖/๑๖๕,๑๘๙.

จุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง
ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.
จุนทะ ความสะอาดทางกาย มี ๓ อย่างนั้น เป็น
อย่างไรเล่า.
จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(1) ละการทำ�สัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นขาดจาก
ปาณาติ บ าต วางท่ อ นไม้ วางศั ส ตรา มี ค วามละอายถึ ง
ความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่
(2) ละการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของมิได้ให้ เว้นขาด
จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ไม่ถือเอาทรัพย์และ
อุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี ในป่าก็ดี
ด้วยอาการแห่งขโมย
(3) ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการ
ประพฤติ ผิ ด ในกาม (คือเว้นจากการประพฤติผิด) ในหญิ ง
ซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิงหรือญาติ
รักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม
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โดยที่ สุ ด แม้ ห ญิ ง อั น เขาหมั้ น ไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย)
ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น
จุนทะ อย่างนีแ้ ล เป็นความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
จุนทะ ความสะอาดทางวาจา มี ๔ อย่างนัน้ เป็น
อย่างไรเล่า.
จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(1) ละมุสาวาท เว้นขาดจากมุสาวาท ไปสูส่ ภาก็ดี
ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลาง
ศาลาประชาคมก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำ�ไป
เป็นพยาน ถามว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร ท่านจง
กล่าวไปอย่างนั้น” ดังนี้ บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้
เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เมื่อเห็นก็
กล่าวว่าเห็น เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผอู้ นื่ หรือเพราะ
เหตุเห็นแก่อามิสไรๆ ก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่
(2) ละคำ�ส่อเสียด เว้นขาดจากคำ�ส่อเสียด ได้ฟัง
จากฝ่ายนีแ้ ล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพือ่ แตกจากฝ่ายนีห้ รือ
ได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้ เพื่อแตกจาก
ฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนทีแ่ ตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกัน
อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น
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เป็ น คนชอบในการพร้ อ มเพรี ย ง เป็ น คนยิ น ดี ใ นการ
พร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียง กล่าวแต่
วาจาที่ทำ�ให้พร้อมเพรียงกัน
(3) ละการกล่าวคำ�หยาบเสีย เว้นขาดจากกล่าว
คำ�หยาบ กล่าวแต่วาจาทีไ่ ม่มโี ทษ เสนาะโสตให้เกิดความรัก
เป็นคำ�ฟูใจ เป็นคำ�สุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่
ที่พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่
(4) ละคำ�พูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำ�พูดเพ้อเจ้อ
กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำ�จริง เป็นประโยชน์
เป็นธรรม เป็นวินยั กล่าวแต่วาจามีทตี่ งั้ มีหลักฐานทีอ่ า้ งอิง
มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา
จุนทะ อย่างนีแ้ ล เป็นความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง.
จุนทะ ความสะอาดทางใจ มี ๓ อย่างนั้น เป็น
อย่างไรเล่า.
จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(1) เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา คือเป็นผู้ไม่โลภ
เพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อ่นื ว่า “สิ่งใดเป็นของ
ผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้
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(2) เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท มีความดำ�ริแห่งใจ
อันไม่ประทุษร้ายว่า “สัตว์ท้งั หลายเหล่านี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร
ไม่มคี วามเบียดเบียน ไม่มที กุ ข์ มีสขุ บริหารตนอยูเ่ ถิด” ดังนี้
เป็นต้น
(3) เป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง มีทัสสนะไม่วิปริต
ว่า “ทานที่ให้แล้ว มี (ผล) ยัญที่บูชาแล้ว มี (ผล) การบูชา
ที่บูชาแล้ว มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำ�ดีทำ�ชั่ว มี
โลกนี้ มี โลกอืน่ มี มารดา มี บิดา มี สัตวผูเ้ ป็นโอปปาติกะ มี
สมณพราหมณ์ผ้ดู ำ�เนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับ
กระทำ�ให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็มี” ดังนี้
จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.
จุ น ทะ อนึ่ ง เพราะมี ก ารประกอบด้ ว ยกุ ศ ลกรรมบถทัง้ สิบประการเหล่านีเ้ ป็นเหตุ พวกเทพจึงปรากฏ
พวกมนุษย์จงึ ปรากฏ หรือว่าสุคติใดๆ แม้อน่ื อีก ย่อมมี.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐
ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผูถ้ กู นำ�ตัวไปเก็บ
ไว้ในสวรรค์.
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(สูตรอืน่ ๆ แทนทีจ่ ะนับจำ�นวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยายออก
ไปเป็ น ๒๐ คื อ ทำ � เองสิ บ ชั ก ชวนผู้ อื่ น ให้ ทำ � อี ก สิ บ และ
ทรงขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำ�สิบ ยินดี
เมื่อเขาทำ�สิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวน
ผู้ อื่ น ให้ ทำ � สิ บ ยิ น ดี เ มื่ อ เขาทำ � สิ บ สรรเสริ ญ ผู้ ก ระทำ � สิ บ จึ ง มี
กรรมบถ สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๒๕/๑๙๘.
ในสู ต รอื่ น แสดงผลแห่ ง การกระทำ � แปลกออกไป จาก
คำ � ว่ า “เหมื อ นถู ก นำ � ไปเก็ บ ไว้ ใ นสวรรค์ ” นั้ น ทรงแสดงด้ ว ยคำ � ว่ า
“ผู้ ไ ม่ ขุ ด รากตนเอง ไม่ กำ � จั ด ตนเอง” ก็ มี “ตายแล้ ว ไปสุ ค ติ ” ก็ มี
“เป็นบัณฑิต” ก็มี. -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๓๒, ๓๓๓/๒๐๒, ๒๐๓.
-ผู้รวบรวม)
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เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏ

70

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

ภิกษุทงั้ หลาย เพราะไม่รตู้ ามลำ�ดับ เพราะไม่แทง
ตลอดซึ่งอริยสัจทั้ง ๔ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้
ท่ อ งเที่ ย วไปแล้ว ในสัง สารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจทั้ง ๔ เป็นอย่างไร คือ
ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ (เหตุให้เกิดทุกข์) ทุกขนิโรธ
อริยสัจ (ความดับไม่เหลือของทุกข์) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ (ทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์) ที่เมื่อไม่รู้
ตามลำ�ดับและไม่แทงตลอดแล้ว เราและพวกเธอทั้งหลาย
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้ว ในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ทุกขอริยสัจ อันเราและพวกเธอ
ทั้งหลาย รู้ตามลำ�ดับและแทงตลอดแล้ว เมื่อทุกขสมุทยอริยสัจ อันเราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำ�ดับและแทง
ตลอดแล้ว เมือ่ ทุกขนิโรธอริยสัจ อันเราและพวกเธอทัง้ หลาย
รูต้ ามลำ�ดับและแทงตลอดแล้ว เมือ่ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ อันเราและพวกเธอทัง้ หลาย รูต้ ามลำ�ดับและแทงตลอด
แล้ว ตัณหาในภพก็ถกู ถอนขึน้ ได้ ตัณหาทีจ่ ะนำ�ไปสูภ่ พใหม่
ก็สิ้นไป บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
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(สูตรอื่นได้ตรัสเหตุที่ทำ�ให้ ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ
เพราะไม่รู้อริยธรรม ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ )

ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ตามลำ�ดับ เพราะไม่แทง
ตลอดซึ่งธรรม ๔ ประการ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้
ท่ อ งเที่ ย วไปแล้ ว ในสั ง สารวั ฏ ตลอดกาลยื ด ยาวนาน
ถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
ศีลทีเ่ ป็นอริยะ สมาธิทเ่ี ป็นอริยะ ปัญญาทีเ่ ป็นอริยะ และ
วิมตุ ติทเ่ี ป็นอริยะ ทีเ่ มือ่ ไม่รตู้ ามลำ�ดับและไม่แทงตลอดแล้ว
เราและพวกเธอทัง้ หลาย จึงได้ทอ่ งเทีย่ วไปแล้ว ในสังสารวัฏ
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่อศีลที่เป็นอริยะ สมาธิท่ีเป็น
อริยะ ปัญญาทีเ่ ป็นอริยะ และวิมตุ ติทเ่ี ป็นอริยะ อันเราและ
พวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำ�ดับและแทงตลอดแล้ว ตัณหา
ในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำ�ไปสู่ภพใหม่ก็สิ้นไป
บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
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71
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงสารนี้ กำ � หนดที่ สุ ด เบื้ อ งต้ น
เบือ้ งปลายไม่ได้ เมือ่ เหล่าสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หา
เป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้
เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุท้ังหลาย เปรี ย บเหมื อ นท่ อ นไม้ อัน บุ ค คล
ซัดขึน้ ไปสูอ่ ากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนีฉ้ นั ใด.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ท้งั หลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่อง
กั้น มี ตัณ หาเป็ น เครื่อ งผู ก ท่ อ งเที่ย วไปมาอยู่ ก็ ฉัน นั้น
เหมือนกัน บางคราวแล่นไปจากโลกนีส้ โู่ ลกอืน่ บางคราว
แล่นจากโลกอืน่ สูโ่ ลกนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า.
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ ไ ด้ เมื่ อ เหล่ า สั ต ว์ ผู้ มี อ วิ ช ชาเป็ น เครื่ อ งกั้ น มี ตั ณ หา
เป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่
ปรากฏ สัตว์เหล่านัน้ ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพือ่ จะ
เบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด พอแล้ว
เพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้

206

สังโยชน์ คือ เครื่องผูก
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72

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗/๘.

ภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์ ๗ ประการนี้ ๗ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(1) ความยินดี
(2) ความยินร้าย
(3) ความเห็นผิด
(4) ความสงสัย
(5) มานะ
(6) ความกำ�หนัดในภพ
(7) อวิชชา
ภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์ ๗ ประการนี้แล.
(เกี่ยวกับสังโยชน์ ๑๐ ประการ มีเนื้อหาอยู่ในหน้า 22
ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)
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ที่ตั้งของสังโยชน์ และสังโยชน์

73

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สังโยชน์และสังโยชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็น
อย่างไร และสังโยชน์เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย รู ป เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สั ง โยชน์ ความกำ � หนั ด ด้ ว ยอำ � นาจความพอใจในรู ป
ชื่อว่า สังโยชน์.์
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่า สังโยชน์.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่า สังโยชน์.
ภิกษุทั้งหลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่า สังโยชน์.์
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง
แห่งสังโยชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจใน
วิญญาณ ชื่อว่า สังโยชน์.
ภิกษุทงั้ หลาย ขันธ์เหล่านีเ้ รียกว่า ธรรมเป็นทีต่ งั้
แห่ ง สั ง โยชน์ ความกำ � หนั ด ด้ ว ยอำ � นาจความพอใจ
(ฉนฺทราคะ) นี้เรียกว่า สังโยชน์์.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดง ธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งสังโยชน์ ด้วยอายตนะ
ภายในหก -บาลี สฬา. ส.ํ ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. และอายตนะภายนอกหก
-บาลี สฬา. ส.ํ ๑๘/๑๓๕/๑๘๙. -ผูร้ วบรวม)
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ความติดใจ ก็เป็นสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

74
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ เป็นเหตุ
ให้เกิดกรรม (ที่เป็นอกุศล) ๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต
(2) ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต
(3) ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่
ย่อมเกิดความพอใจ (ฉนฺทชาโต) ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว
ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรา
กล่าวความติดใจ (เจตโส สาราโค) นั้นว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจ
อยู่ ย่อมเกิดความพอใจ ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก
ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความ
ติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอนาคต
เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจ
อยู่ ย่อมเกิดความพอใจ ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก
ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความ
ติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในปัจจุบนั
เป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้แล เป็น
เหตุให้เกิดกรรม (ที่เป็นอกุศล).
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ เป็นเหตุ
ให้เกิดกรรม (ที่เป็นกุศล) ๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ความพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะปรารภธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต
(2) ความพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะปรารภธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต
(3) ความพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะปรารภธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ค วามพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของ
ธรรมอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ฉั น ทราคะในอดี ต ครั้ น รู้ ชั ด แล้ ว
ก็กลับใจเสียจากเรือ่ งนัน้ ครัน้ กลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทงั้ หลาย ความพอใจย่อม
ไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอดีต
เป็นอย่างนี้แล.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ค วามพอใจย่ 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 ก็ ค วามพอใจย่ 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
ของธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต ครั้นรู้ชัดแล้ว
ก็กลับใจเสียจากเรือ่ งนัน้ ครัน้ กลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในปัจจุบัน อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างนี้แล เป็นเหตุให้
เกิดกรรม (ฝ่ายกุศล).
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ผลของการพิจารณาธรรม
อันเป็นที่อาศัยของสังโยชน์
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75
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๓๘/๒๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖
ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งตา รู้ชัดซึ่งรูป รู้ชัด
ซึง่ สังโยชน์ทอี่ าศัยตาและรูปทัง้ ๒ นัน้ เกิดขึน้ อนึง่ สังโยชน์
ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
ด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใด
ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้น
ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ภิกษุย่อม
รู้ชัดซึ่งหู รู้ชัดซึ่งเสียง … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งจมูก รู้ชัดซึ่งกลิ่น
… ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งลิ้น รู้ชัดซึ่งรส … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งกาย
รู้ชัดซึ่งสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกาย … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งใจ
รูช้ ดั ซึง่ ธรรม และรูชู้ ดั ซึง่ สังโยชน์ทอี่ าศัยใจและธรรมทัง้ ๒ นัน้
เกิดขึ้น อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย สังโยชน์ทเี่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้
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ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้
แล้วจะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้
ด้วย ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุชอื่ ว่า ย่อมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายในอยูบ่ า้ ง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก
อยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก
อยูบ่ ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรมอยูบ่ ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสือ่ มในธรรม
อยู่บ้าง อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอ ตั้งมั่นอยู่ว่า ธรรมมีอยู่
ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็น
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ
ในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖.
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ผลของการพิจาณาเห็นโทษ
ในธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสังโยชน์

76
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นอย่างไร
คือ การเห็นอัสสาทะ (ความน่ายินดี) เนืองๆ ในธรรมทัง้ หลาย
อันเป็นทีต่ งั้ แห่งสังโยชน์ และการเห็นอาทีนวะ (โทษ) เนืองๆ
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูเ้ ห็นอัสสาทะเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะไม่ได้
ย่อมละโทสะไม่ได้ ย่อมละโมหะไม่ได้ เรากล่าวว่า บุคคลยังละ
ราคะไม่ได้ ยังละโทสะไม่ได้ ยังละโมหะไม่ได้แล้ว ย่อมไม่
พ้นจาก ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส และ
อุปายาสะ ย่อมไม่พน้ ไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูเ้ ห็นอาทีนวะเนืองๆ ในธรรม
ทัง้ หลาย อันเป็นทีต่ งั้ แห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะได้ ย่อมละ
โทสะได้ ย่อมละโมหะได้ เรากล่าวว่า บุคคล ผูล้ ะราคะ ละโทสะ
ละโมหะได้แล้ว ย่อมพ้นจาก ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัส และอุปายาสะ ย่อมพ้นไปจากทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธรรม ๒ อย่าง.
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77

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๘/๓๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน ๔ อย่างเหล่านี้ ๔ อย่าง
เป็นอย่างไร ได้แก่
(1) อุปาทานคือกาม (กามุปาทาน)
(2) อุปาทานคือทิฏฐิ (ทิฏฐุปาทาน)
(3) อุปาทานคือศีลและพรต (สีลัพพตุปาทาน)
(4) อุปาทานคืออัตตวาทะ (อัตตวาทุปาทาน)
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้อุปาทาน ๔ อย่าง.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทาน ๔ อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ …
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทาน ๔ อย่างเหล่านี้.
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ที่ตั้งของอุปาทาน และอุปาทาน

78

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็น
อย่างไร อุปาทานเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูป เป็นธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในรูป ชือ่ ว่า อุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่า อุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่า อุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่า อุปาทาน.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง
แห่งอุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจใน
วิญญาณ ชื่อว่า อุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์เหล่านี้เรียกว่า ธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งอุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ (ฉนฺทราค)
นี้เรียกว่า อุปาทาน.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดง ธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน ด้วยอายตนะ
ภายในหก -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอายตนะภายนอกหก
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๖/๑๙๐. -ผู้รวบรวม)
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อนุสัย ๓ และเหตุเกิด

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

79
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยตาด้วย รูปทั้งหลาย
ด้วย จึงเกิดจักขุวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม
๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิด
เวทนา อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.
เพราะอาศั ย หู ด้ ว ย เสี ย งทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
โสตวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย…
เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิด
ฆานวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย…
เพราะอาศั ย ลิ้ น ด้ ว ย รสทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
ชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย…
เพราะอาศัยกายด้วย โผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย จึง
เกิดกายวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย…
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เพราะอาศัยใจด้วย ธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วย จึง
เกิดมโนวิญญาณ 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 ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.
บุคคลนัน้ เมือ่ สุขเวทนา ถูกต้องอยู่ ย่อมเพลิดเพลิน
ย่อมพร่ำ�สรรเสริญ เมาหมกอยู่ อนุสัยคือราคะ ย่อมตาม
นอนแก่บุคคลนั้น (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ).
เมื่อทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมเศร้าโศก ย่อม
ระทมใจ ย่อมคร่�ำ ครวญ ย่อมตีอกร่�ำ ไห้ ย่อมถึงความหลงใหล
อยู่ อนุ สั ย คื อ ปฏิ ฆ ะ ย่ อ มตามนอน (เพิ่มความเคยชินให้)
แก่บุคคลนั้น.
เมือ่ เวทนาอันไม่ใช่ทกุ ข์ไม่ใช่สขุ ถูกต้องอยู่ เขาย่อม
ไม่รตู้ ามเป็นจริงซึง่ สมุทยะ (เหตุเกิด) ของเวทนานัน้ ด้วย ซึง่
อัตถังคมะ (ความดับไม่เหลือ) แห่งเวทนานัน้ ด้วย ซึง่ อัสสาทะ
(รสอร่อย) ของเวทนานัน
้ ด้วย ซึง่ อาทีนวะ (โทษ) ของเวทนา
นั้นด้วย ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพ้นไป) ของเวทนานั้น
ด้วย อนุสยั คืออวิชชา ย่อมตามนอน (เพิม่ ความเคยชินให้) แก่
บุคคลนั้น.
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บุคคลนัน้ หนอ ยังละราคานุสยั อันเกิดจากสุขเวทนา
ไม่ได้ (สุขาย เวทนาย ราคานุสยํ อปฺปหาย) ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย
อันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ (ทุกขฺ าย เวทนาย ปฏิฆานุสยํ อปฺปฏิวิโนเทตฺวา) ยังถอนอวิชชานุสัย อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา
ไม่ได้ (อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสยํ อสมูหนิตฺวา) เมื่อยังละ
อวิชชาไม่ได้ และยังทำ�วิชชาให้เกิดขึน้ ไม่ได้แล้ว (อวิชชฺ ํ อปฺปหาย
วิชฺชํ อนุปฺปาเทตฺวา) เขาจักทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ ในทิฏฐธรรมนี้
ได้นั้น (ทิฏฺเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ) ข้อนี้ไม่เป็นฐานะ
ที่จักมีได้ (เนตํ านํ วิชฺชติ).
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ละเวทนา ๓ เพื่อละอนุสัย ๓

80

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๔/๓๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น
อย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ภิกษุ
ทัง้ หลาย เธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนา พึงละ
ปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา พึงละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุที่ภิกษุละราคานุสัยในสุขเวทนา ละ
ปฏิฆานุสยั ในทุกขเวทนา ละอวิชชานุสยั ในอทุกขมสุขเวทนา
ภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่มีราคานุสัย มีความเห็นชอบ
ตัดตัณหาได้เด็ดขาด เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว ได้กระทำ�
ที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ.
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การเห็นเวทนา
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81
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๖/๓๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น
อย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ภิกษุ
ทั้ ง หลาย พึ ง เห็ น สุ ข เวทนาโดยความเป็ น ทุ ก ข์ พึ ง เห็ น
ทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนา
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่
ภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ เห็นทุกขเวทนาโดย
ความเป็นลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง ภิกษุนเี้ รากล่าวว่า มีความเห็นโดยชอบ ตัดตัณหา
ได้เด็ดขาด เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว ได้กระทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์
แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ
ถ้ า ภิ ก ษุ ใ ดเห็ น สุ ข โดยความเป็ น ทุ ก ข์ เห็ น ทุ ก ข์
โดยความเป็นลูกศร เห็นอทุกขมสุขซึ่งมีอยู่นั้นโดยความ
เป็นของไม่เที่ยง ภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นโดยชอบ ย่อมกำ�หนดรู้
เวทนาทัง้ หลายได้ ครัน้ กำ�หนดรูเ้ วทนาแล้ว เป็นผูห้ าอาสวะ
มิได้ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในธรรม จบเวท เมื่อตายไปย่อมไม่
เข้าถึงความนับว่าเป็นอะไร.
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อนุสัย ๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

82

-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 ลอนุสยั ๗ ประการ.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุยอ่ มอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์เพือ่
ละ เพือ่ ตัดอนุสยั ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการเป็นอย่างไร
คือ อนุสัยคือกามราคะ … อนุสัยคืออวิชชา ภิกษุย่อมอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์เพือ่ ละ เพือ่ ตัดอนุสยั ๗ ประการเหล่านีแ้ ล.
ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ ใด ภิกษุละอนุสยั คือกามราคะเสียได้
ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี ไม่ให้
เกิดขึน้ อีกต่อไปเป็นธรรมดา ละอนุสยั คือปฏิฆะเสียได้ ... ละ
อนุสยั คือทิฏฐิเสียได้ ... ละอนุสยั คือวิจกิ จิ ฉาเสียได้ ...ละอนุสยั
คือมานะเสียได้ ... ละอนุสยั คือภวราคะเสียได้ ... ละอนุสยั คือ
อวิชชาเสียได้ตดั รากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน
ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา เมื่อนั้น ภิกษุน้ี
เรากล่าวว่า ตัดตัณหาได้แล้ว เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว กระทำ�
ทีส่ ดุ ทุกข์ได้แล้ว เพราะตรัสรูค้ อื ละมานะเสียได้โดยชอบ.
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ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๕)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

83

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๔.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำ�พวกนี้ ย่อมเป็นผู้ควร
แก่ของคำ�นับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำ�บุญ ควร
แก่การทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๗ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) อุภโตภาควิมุตติ
(2) ปัญญาวิมุตติ
(3) กายสักขี
(4) ทิฏฐิปัตตะ
(5) สัทธาวิมุตติ
(6) ธัมมานุสารี
(7) สัทธานุสารี
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำ�พวกนี้แล เป็นผู้ควร
แก่ของคำ�นับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำ�บุญ ควร
แก่การทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๖)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

84
-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๒๙/๒๓๐.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำ�พวกเหล่านี้มีปรากฏ
อยู่ในโลก ๗ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ อุภโตภาควิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ กายสักขี ทิฏฐิปัตตะ สัทธาวิมุตติ ธัมมานุสารี สัทธานุสารี.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็อภุ โตภาควิมตุ ติบคุ คลเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกต้องด้วยกาย ซึ่ง
วิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้่ และ
อาสวะทั้ ง หลายของผู้ นั้ น สิ้ น ไป เพราะเห็ น (อริ ย สั จ )
ด้วยปัญญา บุคคลนี้เราเรียกว่า อุภโตภาควิมุตติ ภิกษุ
ทัง้ หลาย เราย่อมกล่าวว่า กิจทีค่ วรทำ�ด้วยความไม่ประมาท
ย่อมไม่มแี ก่ภกิ ษุนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะกิจทีค่ วรทำ�
ด้วยความไม่ประมาท ภิกษุนนั้ ทำ�เสร็จแล้ว และภิกษุนนั้ เป็น
ผู้ไม่อาจที่จะประมาทได้อีก.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ปัญญาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไร
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถกู ต้องด้วยกาย
ซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ แต่
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อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ด้วย
ปัญญา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า ปัญญาวิมุตติ
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวว่า กิจที่ควรทำ�ด้วยความไม่
ประมาทย่อมไม่มแี ก่ภกิ ษุแม้นี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะ
กิจทีค่ วรทำ�ด้วยความไม่ประมาท ภิกษุนนั้ ทำ�เสร็จแล้ว และ
ภิกษุนั้นเป็นผูไ้ ม่อาจที่จะประมาทได้อีก.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็กายสักขีบคุ คลเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกต้องด้วยกายซึง่ วิโมกข์
อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ และอาสวะ
บางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ด้วยปัญญา
บุคคลนี้เราเรียกว่า กายสักขี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว
ว่า กิจที่ควรทำ�ด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ข้อ
นั้นเพราะเหตุอะไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเราเห็นผลแห่ง
ความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า ไฉนท่านผู้นี้เมื่อเสพ
เสนาสนะทีส่ มควร คบหากัลยาณมิตร ทำ�อินทรียใ์ ห้เสมออยู่
ก็จะทำ�ให้แจ้งซึง่ ทีส่ ดุ แห่งพรหมจรรย์ อันไม่มอี ะไรยิง่ ไปกว่า
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำ�ด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
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ภิกษุทงั้ หลาย ทิฏฐิปตั ตบุคคลเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วยกาย
ซึ่ ง วิ โ มกข์ อั น สงบ อั น ไม่ มี รู ป เพราะก้ า วล่ ว งรู ป เสี ย ได้
แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)
ด้วยปัญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้ว
เป็ น ธรรมอั น ผู้ นั้ น เห็ น แจ้ ง แล้ ว ประพฤติ ดี แ ล้ ว ด้ ว ย
ปัญญา บุคคลนี้เราเรียกว่า ทิฏฐิปัตตะ ภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวว่า กิจที่ควรทำ�ด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่
ภิกษุนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่
ประมาทของภิกษุแม้เช่นนีว้ า่ ไฉนท่านผูน้ เี้ มือ่ เสพเสนาสนะ
ที่สมควร คบหากัลยาณมิตร ทำ�อินทรีย์ให้เสมออยู่ ก็จะ
ทำ�ให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำ�ด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ สั ท ธาวิ มุ ต ติ บุ ค คลเป็ น อย่ า งไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วย
กายซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้
แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)
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ด้วยปัญญา อนึง่ ความเชือ่ ในตถาคตของผูน้ นั้ ตัง้ มัน่ แล้ว
มีรากหยั่งลงมั่นแล้ว บุคคลนี้เราเรียกว่า สัทธาวิมุตติ
ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวว่า กิจทีค่ วรทำ�ด้วยความไม่ประมาท
ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราเห็นผล
แห่งความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า ไฉนท่านผู้นี้เมื่อ
เสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทำ�อินทรีย์ให้
เสมออยู่ ก็จะทำ�ให้แจ้งซึง่ ทีส่ ดุ แห่งพรหมจรรย์ อันไม่มอี ะไร
ยิ่งไปกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย
ผูอ้ อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ดว้ ยปัญญาอัน
ยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้อง
ทำ�ด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ธั ม มานุ ส ารี บุ ค คลเป็ น อย่ า งไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วย
กายซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้
แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)
ด้วยปัญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้ว
ย่อมทนต่อการเพ่งโดยประมาณ ด้วยปัญญาของผู้นั้น
และธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมมีแก่ผนู้ นั้ บุคคลนีเ้ ราเรียกว่า
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ธัมมานุสารี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า กิจที่ควรทำ�ด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า
ไฉนท่านผูน้ เี้ มือ่ เสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร
ทำ�อินทรียใ์ ห้เสมออยูก่ จ็ ะทำ�ให้แจ้งซึง่ ทีส่ ดุ แห่งพรหมจรรย์
อั น ไม่ มี อ ะไรยิ่ ง ไปกว่ า ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ที่ ต้ อ งการของ
กุลบุตรทัง้ หลาย ผูอ้ อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ
ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึง
กล่าวว่า กิจทีต่ อ้ งทำ�ด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภกิ ษุน.ี้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ สั ท ธานุ ส ารี บุ ค คลเป็ น อย่ า งไร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ไม่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ด้วยกายซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูป
เสียได้ แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น
(อริยสัจ) ด้วยปัญญา อนึ่ง ผู้นั้นมีศรัทธา มีความรักใน
ตถาคตพอประมาณ และธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์
วิิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมมีแก่
ผู้นั้น บุคคลนี้เราเรียกว่า สัทธานุสารี ภิกษุทั้งหลาย เรา
กล่าวว่า กิจที่ควรทำ�ด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้
ข้ อ นั้ น เพราะเหตุ อ ะไร เพราะเราเห็ น ผลแห่ ง ความไม่
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ประมาทของภิกษุแม้เช่นนีว้ า่ ไฉนท่านผูน้ เี้ มือ่ เสพเสนาสนะ
อันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทำ�อินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะ
ทำ�ให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำ�ด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
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บุคคลตกน้ำ� ๗ จำ�พวก
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85
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๕.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเปรี ย บด้ ว ยคนตกน้ำ � ๗
จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๗ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ จมลงคราวเดียวแล้ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง
(2) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลงไปอีก
(3) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
(4) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดูรอบๆ
(5) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่ง
(6) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึงที่ตื้น
(7) บางคนโผล่ขนึ้ มาแล้ว ข้ามถึงฝัง่ เป็นพราหมณ์
อยู่บนบก
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวแล้ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำ�โดย
ส่วนเดียว ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลทีจ่ มลงแล้วคราวเดียวแล้ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลง
ไปอีกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ข้ึนมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปั ญ ญาดี ในกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย แต่ ศ รั ท ธา หิ ริ
โอตตั ป ปะ วิ ริ ย ะ และปั ญ ญาของเขานั้ น ไม่ ตั้ ง อยู่ น าน
ไม่เจริญขึน้ เสือ่ มไปฝ่ายเดียว ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลทีโ่ ผล่
ขึ้นมาแล้ว กลับจมลงเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่
ขึ้นมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนศรัทธา หิริ โอตตัปปะ
วิ ริ ย ะ และปั ญ ญาของเขานั้ น ไม่ เ สื่ อ มลง ไม่ เ จริ ญ ขึ้ น
คงที่อยู่ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดู
รอบๆ เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ข้ึนมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓
สิ้นไป เขาเป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้
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เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่
ขึ้นมาแล้ว เหลียวดูรอบๆ เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่ง
เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โผล่ขนึ้
มาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเป็นสกทาคามี มาสู่
โลกนีอ้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่งเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึง
ที่ตื้นเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ข้ึนมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป เขาเป็นโอปปาติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้
มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
ที่โผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงที่ตื้น เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ข้ามถึงฝั่ง
เป็นพราหมณ์ อยูบ่ นบกเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ โผล่ ขึ้ น มาได้ คื อ เขามี ศ รั ท ธาดี หิ ริ ดีิ
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โอตตัปปะดี วิริยะดี และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
เขากระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง
ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลทีโ่ ผล่ขนึ้ มาแล้ว
ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบกเป็นอย่างนี้แล
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเปรียบด้วยคนตกน้�ำ ๗ จำ�พวก
เหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก.
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86
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๖/๕.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) บุคคลผู้ไปตามกระแส
(2) บุคคลผู้ไปทวนกระแส
(3) บุคคลผู้ทรงตัวอยู่
(4) บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบก
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลผูไ้ ปตามกระแสเป็นอย่างไร
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเสพกามทัง้ หลาย
และย่อมกระทำ�กรรมอันเป็นบาป ภิกษุทั้งหลาย นี้เรา
เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแส.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลผูไ้ ปทวนกระแสเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่เสพกาม และ
ย่อมไม่กระทำ�กรรมอันเป็นบาป แม้มีหน้านองด้วยน้ำ�ตา
ร้องไห้อยู่ เพราะประกอบด้วยทุกข์บา้ ง เพราะประกอบด้วย
โทมนัสบ้าง ก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ได้
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแส.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ บุ ค คลผู้ ท รงตั ว อยู่ เ ป็ น อย่ า งไร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เป็ น โอปปาติ ก ะ
ปริ นิ พ พานในภพนั้ น มี อั น ไม่ ก ลั บ มาจากโลกนั้ น เป็ น
ธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป ภิกษุทงั้ หลาย
นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลผูข้ า้ มถึงฝัง่ เป็นพราหมณ์อยู่
บนบกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
กระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้
เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง
ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าบุคคล
ผู้ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์อยู่บนบก.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านีแ้ ลมีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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ผลของการประกอบตนในสุข

87
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๔๕/๑๑๖.

จุนทะ ก็เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้แล คือการทีพ่ วกปริพาชก
อัญญเดียรถีย์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ก็เมื่อพวกท่าน
ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหล่านี้อยู่
ผลกีป่ ระการ อานิสงส์กปี่ ระการ อันท่านทัง้ หลายพึงหวังได้.
จุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผ์ มู้ วี าทะอย่างนี้
อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ อาวุโส เมือ่ พวกเราประกอบตน
ให้ตดิ เนือ่ งในความสุข ๔ ประการเหล่านีแ้ ลอยู่ ผล ๔ ประการ
อานิสงส์ ๔ ประการอันพวกเราพึง หวังได้ ๔ ประการเป็น
อย่างไร.
อาวุโส ภิกษุในธรรมวินยั นีจ้ ะเป็นโสดาบัน มีอนั ไม่
ต้องตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งมีอนั จะตรัสรูใ้ นภายหน้า
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ข้อนี้เป็นผลประการที่ ๑ เป็น
อานิสงส์ประการที่ ๑.
อาวุโส ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุจะเป็นสกทาคามี มาสู่
โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ เพราะ
สังโยชน์ ๓ สิ้นไปและเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ
เบาบางข้อนี้เป็นผลประการที่ ๒ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒.
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อาวุโส ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุจะเป็นโอปปาติกะ ผูจ้ ะ
ปรินิพพานในภพนั้น เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดา เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ�ทั้ง ๕ สิ้นไป ข้อนี้เป็นผล
ประการที่ ๓ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓.
อาวุโส ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง เองในปั จ จุ บั น เข้ า ถึ ง อยู่ ข้ อ นี้ เ ป็ น ผล
ประการที่ ๔ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔.
อาวุโส เมือ่ พวกเราเป็นผูป้ ระกอบตนให้ตดิ เนือ่ งใน
ความสุข ๔ ประการเหล่านีแ้ ลอยู่ ผล ๔ ประการ อานิสงส์ ๔
ประการเหล่านี้ อันพวกเราพึงหวังได้ ดังนี้.
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สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน

88

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ เป็น
สิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่นเป็นปกติ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไปใน
ธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น
สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (หนทางแห่งความถูกต้อง)
ก้าวลงสูส่ ปั ปุรสิ ภูมิ (ภูมแิ ห่งสัตบุรษุ ) ล่วงพ้นปุถชุ นภูมิ ไม่อาจ
ที่จะกระทำ�กรรม อันบุคคลทำ�แล้ว จะเข้าถึงนรก กำ�เนิด
เดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำ�กาละ ตราบเท่าที่
ยังไม่ทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อการ
เพ่งโดยประมาณอันยิง่ แห่งปัญญาของบุคคลใด ด้วยอาการ
อย่างนี้ บุคคลนีเ้ ราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสูส่ มั มัตตนิยาม
(ระบบแห่งความถูกต้อง) ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ)
ล่วงพ้นปุถชุ นภูมิ ไม่อาจทีจ่ ะกระทำ�กรรม อันบุคคลทำ�แล้ว
จะเข้าถึงนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสยั และไม่อาจจะ
ทำ�กาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่งธรรม
๖ อย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่า
โสดาบั น ผู้ มี อั น ไม่ ต กต่ำ � เป็ น ธรรมดา เป็ น ผู้ เ ที่ ย งแท้
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า.
(สูตรข้างบนนี้ -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙. ทรงแสดง
อารมณ์แห่งอนิจจังเป็นต้น ด้วยธรรม ๖ อย่าง คือ อายตนะภายในหก
ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณ์นนั้ ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรม ก็มี, แสดงด้วยวิญญาณหก ก็มี, ด้วยสัมผัส
หก ก็มี, ด้วยเวทนาหก ก็มี, ด้วยสัญญาหก ก็มี, ด้วยสัญเจตนาหก ก็มี,
ด้วยตัณหาหก ก็มี, ด้วยธาตุหก ก็มี, และด้วยขันธ์ห้า ก็มี ทรงแสดงไว้
ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน. -ผู้รวบรวม)
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ผูเ้ ชือ่ มัน่ ในตถาคต และสำ�เร็จในโลกนี้
หรือละโลกนี้ไปแล้วจึงสำ�เร็จ

89

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๘/๖๓.

ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่ เชือ่ มัน่ ในเรา
บุ ค คลเหล่ า นั้ น ทั้ ง หมดเป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยทิ ฏ ฐิ บุ ค คล
ผูส้ มบูรณ์ดว้ ยทิฏฐิ ๕ จำ�พวกสำ�เร็จในโลกนี้ อีก ๕ จำ�พวก
ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่าไหนทีส่ �ำ เร็จ
ในโลกนี้ คือ
(1) สัตตักขัตตุปรมะ
(2) โกลังโกละ
(3) เอกพีชี
(4) สกทาคามี
(5) อรหันต์ในปัจจุบัน
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่านี้แล สำ�เร็จในโลกนี้.
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่าไหน ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ
คือ
(1) อันตราปรินิพพายี
(2) อุปหัจจปรินิพพายี
(3) อสังขารปรินิพพายี
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(4) สสังขารปรินิพพายี
(5) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่ เชือ่ มัน่ ในเรา
บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ บุคคลผู้
สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิิเหล่านั้น ๕ จำ�พวกสำ�เร็จในโลกนี้ และ
๕ จำ�พวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำ�เร็จ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนิพพาน บุคคลผูถ้ งึ กระแสนิพพาน ๕ จำ�พวกสำ�เร็จ
ในโลกนี้ อีก ๕ จำ�พวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำ�เร็จ บุคคล ๕
จำ�พวกเหล่าไหนที่สำ�เร็จในโลกนี้ คือ
(1) สัตตักขัตตุปรมะ
(2) โกลังโกละ
(3) เอกพีชี
(4) สกทาคามี
(5) อรหันต์ในปัจจุบัน (ทิฏฺเว ธมฺเม อรหา)
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่านี้แล สำ�เร็จในโลกนี้.
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คือ

บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่าไหน ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ

(1) อันตราปรินิพพายี
(2) อุปหัจจปรินิพพายี
(3) อสังขารปรินิพพายี
(4) สสังขารปรินิพพายี
(5) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนิ พ พาน บุ ค คลผู้ ถึ ง กระแสนิ พ พานเหล่ า นั้ น ๕
จำ�พวกสำ�เร็จในโลกนี้ และ ๕ จำ�พวกละโลกนี้ไปแล้วจึง
สำ�เร็จ.
(ใน -บาลี ปฏิสมฺ. ขุ. ๓๑/๒๔๒/๓๖๐-๓๖๑. มีบาลี
เหมือนกันนี้ แต่พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง แปลส่วนท้ายต่าง
ออกไปเป็นว่า เชือ่ มัน่ ในเรา กับเชือ่ มัน่ ในภพสุทธาวาส. -ผูร้ วบรวม)
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ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี
ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี
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90
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๒๐๙/๑๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้มีปรากฏอยู่ใน
โลก ๔ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็น
สังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน (ทิฏฺเว ธมฺเม สสงฺขารปรินิพฺพายี)
บางคนเมือ่ กายแตกทำ�ลายจึงเป็นสสังขารปรินพิ พายี (กายสฺส
เภทา สสงฺขารปรินิพฺพายี) บางคนเป็นอสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบัน (ทิฏฺเว ธมฺเม อสงฺขารปรินิพฺพายี) บางคนเมื่อกายแตก
ทำ�ลายจึงเป็นอสังขารปรินพิ พายี (กายสฺส เภทา อสงฺขารปรินพิ พฺ ายี).
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม
มีความสำ�คัญในอาหารว่าเป็นปฏิกูล
มีความสำ�คัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี
พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง
และมรณสัญญาของเธอตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
เธออาศัยธรรมเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการ
นี้อยู่ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ทั้งอินทรีย์
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๕ ประการนี้ ข องเธอปรากฏว่ า แก่ ก ล้ า คื อ สั ท ธิ น ทรี ย์
วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ เพราะเหตุที่
อินทรีย์ ๕ ประการนีแ้ ก่กล้า เธอย่อมเป็นสสังขารปรินพิ พายี
ในปัจจุบนั เทียว ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเป็นสสังขารปรินพิ พายี
ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลเมือ่ กายแตกจึงเป็นสสังขารปรินพิ พายีเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็น
ในกายว่าไม่งาม … เธออาศัยธรรมเป็นกำ�ลังของพระเสขะ
๕ ประการนีอ้ ยู่ … แต่อนิ ทรีย์ ๕ ประการนีข้ องเธอปรากฏว่า
อ่อน … เพราะเหตุที่อินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อน เธอเมื่อกาย
แตกทำ�ลายจึงเป็นสสังขารปรินพิ พายี ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
เมือ่ กายแตกทำ�ลายจึงเป็นสสังขารปรินพิ พายีเป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
… บรรลุปฐมฌาน … บรรลุทุติยฌาน … บรรลุตติยฌาน
… บรรลุจตุตถฌาน เธออาศัยธรรมเป็นกำ�ลังของพระเสขะ
๕ ประการนีอ้ ยู่ … ทัง้ อินทรีย์ ๕ ประการนีข้ องเธอปรากฏว่า
แก่กล้า … เพราะเหตุทอี่ นิ ทรีย์ ๕ ประการนีแ้ ก่กล้า เธอย่อม
เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกทำ�ลายจึงเป็น
อสังขารปรินิพพายีเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม … บรรลุปฐมฌาน … บรรลุทตุ ยิ ฌาน… บรรลุ
ตติยฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … เธออาศัยธรรมเป็นกำ�ลัง
ของพระเสขะ ๕ ประการนี้อยู่ … แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้
ของเธอปรากฏว่าอ่อน … เพราะเหตุที่อินทรีย์ ๕ ประการนี้
อ่อน เธอเมื่อกายแตกทำ�ลายจึงเป็นอสังขารปรินิพพายี
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อกายแตกทำ�ลายจึงเป็นอสังขาร
ปรินิพพายี อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.
(ควรดูประกอบเพิม่ เติมเรือ่ ง “ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ”
ในหน้า 290 ของหนังสือเล่มนี้. -ผูร้ วบรวม)
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เป็นการยากที่จะพยากรณ์ว่า
ใครงดงามและประณีตกว่า

91
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๔๘/๔๖๐.

สมัยหนึง่ ท่านพระสวิฏฐะ ท่านพระมหาโกฏฐิตะ ท่านพระสารีบตุ ร
ได้สนทนากันถึงเรื่อง บุคคล ๓ จำ�พวกนี้ คือ กายสักขี ทิฏฐิปัตตะ และ
สัทธาวิมุตติ ว่าชอบใจจำ�พวกไหน ซึ่งเป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่า
ท่านพระสวิฏฐะได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้สัทธาวิมุตติ ซึ่งเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะสัทธินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง
ท่านพระมหาโกฏฐิตะได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลกายสักขี ซึง่ เป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะสมาธินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง
ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้ทิฏฐิปัตตะ ซึ่งเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะปัญญินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง
จากนัน้ ท่านพระสารีบตุ รจึงได้พาทัง้ หมด เข้าไปหาพระผูม้ พี ระภาค
แล้วได้กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทราบ

สารีบตุ ร การทีจ่ ะพยากรณ์ในข้อนีโ้ ดยส่วนเดียวว่า
บรรดาบุคคล ๓ จำ�พวกนี้ พวกใดเป็นผูง้ ามกว่าและประณีต
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำ�ได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ คือ พวกสัทธาวิมุตติเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็น
อรหันต์ ส่วนพวกกายสักขีและทิฏฐิปตั ตะ ยังเป็นสกทาคามี
หรืออนาคามีี.
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สารีบตุ ร การทีจ่ ะพยากรณ์ในข้อนีโ้ ดยส่วนเดียวว่า
บรรดาบุคคล ๓ จำ�พวกนี้ พวกใดเป็นผูง้ ามกว่าและประณีต
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำ�ได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่
จะมีได้ คือ พวกกายสักขีเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ความเป็นอรหันต์
ส่วนพวกสัทธาวิมุตติและทิฏฐิปัตตะ ยังเป็นสกทาคามี
หรืออนาคามี.
สารีบตุ ร การทีจ่ ะพยากรณ์ในข้อนีโ้ ดยส่วนเดียวว่า
บรรดาบุคคล ๓ จำ�พวกนี้ พวกใดเป็นผูง้ ามกว่าและประณีต
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำ�ได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ คือ พวกทิฏฐิปัตตะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็น
อรหันต์ ส่วนพวกสัทธาวิมตุ ติและกายสักขี ยังเป็นสกทาคามี
หรืออนาคามี.
สารีบุตร การทีจ่ ะพยากรณ์ในข้อนีโ้ ดยส่วนเดียวว่า
บรรดาบุคคล ๓ จำ�พวกนี้ พวกใดเป็นผูง้ ามกว่าและประณีตกว่า
ไม่ใช่จะทำ�ได้โดยง่ายเลย.
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ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

92
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๑/๑๕๓๐.

มหาราช บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วยความ
เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม …
ในพระสงฆ์ … มีปัญญาร่าเริง เฉียบแหลม และประกอบ
ด้วยวิมุตติ เขาย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วย
ปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ บุคคลนี้พ้นจากนรก
กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … มีปญ
ั ญาร่าเริง เฉียบแหลม แต่ไม่ประกอบ
ด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ� ๕ สิ้นไป
เขาเกิดเป็นอุปปาติกะ จะปรินพิ พานในภพทีเ่ กิดนัน้ มีอนั ไม่
กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนี้ก็พ้นจากนรก กำ�เนิด
เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
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ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาเป็นสกทาคามี มาสูโ่ ลกนี้
อีกคราวเดียวเท่านั้น จะกระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้ก็
พ้นจากนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสยั อบาย ทุคติ วินบิ าต.
มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เขาเป็น
โสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งทีจ่ ะตรัสรู้
ในเบือ้ งหน้า บุคคลนีก้ พ็ น้ จากนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสยั
อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
ไม่ประกอบด้วยวิมตุ ติ แต่วา่ เขามีธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์
วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ธรรมทัง้ หลาย
ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว ย่อมทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาของเขา
(ยิ่ง) กว่าประมาณ บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรก กำ�เนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
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มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
ไม่ประกอบด้วยวิมตุ ติ แต่วา่ เขามีธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์
… ปัญญินทรีย์ และเขามีศรัทธา มีความรักในตถาคต
พอประมาณ บุคคลนีก้ ไ็ ม่ไปสูน่ รก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสยั
อบาย ทุคติ วินิบาต.
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เทวดาใดไม่มีพยาบาท
เทวดานั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้

93

-บาลี ม. ม. ๑๓/๕๒๐/๕๗๕.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ วรรณะ ๔ จำ � พวกนี้ คื อ กษั ต ริ ย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ วรรณะ ๔ จำ�พวกนี้ จะพึง
มีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำ�ให้ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช วรรณะ ๔ จำ�พวกนี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์
แพศย์ ศู ท ร มหาราช ในบรรดาวรรณะ ๔ จำ � พวกนี้
วรรณะ ๒ จำ�พวก คือ กษัตริย์และพราหมณ์ เรากล่าวว่า
เป็นผู้เลิศ คือ เป็นที่กราบไหว้ เป็นที่ลุกรับ เป็นที่กระทำ�
อัญชลี เป็นที่กระทำ�สามีจิกรรม.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ หม่อมฉันมิได้ทลู ถามถึงความแปลกกัน
ในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาค หม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันใน
สัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วรรณะ ๔
จำ�พวกนี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
วรรณะ ๔ จำ�พวกนี้ จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำ�ให้
ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช องค์แห่งภิกษุผมู้ คี วามเพียร ๕ ประการนี้
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
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(1) มหาราช ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา
เชื่ อ พระปั ญ ญาตรั ส รู้ ข องตถาคตว่ า แม้ เ พราะเหตุ นี้ ๆ
พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั เป็นอรหันต์ … เป็นผูเ้ บิกบานแล้ว
เป็นผู้จำ�แนกพระธรรม
(2) ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ มี อ าพาธน้ อ ย มี โ รคเบาบาง
ประกอบด้วยไฟธาตุสำ�หรับย่อยอาหารอันสม่ำ�เสมอ ไม่
เย็นนัก ไม่รอ้ นนัก เป็นปานกลาง ควรแก่การทำ�ความเพียร
(3) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เปิดเผยตนตาม
ความเป็นจริงในพระศาสดา หรือในเพือ่ นพรหมจรรย์ทง้ั หลาย
ผู้เป็นวิญญูชน
(4) เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำ�ลัง มีความบากบั่น
มั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
(5) เป็ น ผู้ มี ปั ญ ญา ประกอบด้ ว ยปั ญ ญาเครื่ อ ง
พิจารณาความเกิดและความดับ เป็นอริยะเป็นเครือ่ งชำ�แรก
กิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
มหาราช เหล่านี้แลองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕
ประการ.
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มหาราช วรรณะ๔ จำ�พวกนี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์
แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำ�พวกนั้น เป็นผู้ประกอบด้วย
องค์แห่งภิกษุผมู้ คี วามเพียร ๕ ประการนี้ ข้อนัน้ ก็จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่วรรณะ ๔ จำ�พวกนั้น
ตลอดกาลนาน.
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ วรรณะ ๔ จำ � พวกนี้ คื อ กษั ต ริ ย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำ�พวกนั้น พึงเป็นผู้ประกอบด้วย
องค์แห่งภิกษุผมู้ คี วามเพียร ๕ ประการนี้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ในข้อนี้
วรรณะ ๔ จำ�พวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำ�ให้
ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช ในข้อนี้ เรากล่าวความต่างกันด้วยความ
เพียรแห่งวรรณะ ๔ จำ�พวกนั้น.
มหาราช เปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่ง เป็นช้างที่ควร
ฝึกก็ตาม เป็นม้าที่ควรฝึกก็ตาม เป็นโคที่ควรฝึกก็ตาม
เขาฝึกดีแล้ว แนะนำ�ดีแล้ว คู่หนึ่งไม่ได้ฝึก ไม่ได้แนะนำ�.
มหาราช ท่านจะทรงสำ�คัญความข้อนัน้ เป็นอย่างไร
สัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตาม เป็นม้าที่ควรฝึกก็ตาม
เป็นโคทีค่ วรฝึกก็ตาม เขาฝึกดีแล้ว แนะนำ�ดีแล้ว สัตว์คหู่ นึง่
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ที่เขาฝึกแล้วเท่านั้น พึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว พึงยังภูมิ
ของสัตว์ที่ฝึกแล้วให้ถึงพร้อมมิใช่หรือ.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

มหาราช ก็สตั ว์คหู่ นึง่ เป็นช้างทีค่ วรฝึกก็ตาม เป็นม้า
ทีค่ วรฝึกก็ตาม เป็นโคควรฝึกก็ตาม เขาไม่ได้ฝกึ ไม่ได้แนะนำ�
สัตว์คู่นั้นที่เขาไม่ได้ฝึกเลย จะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว
จะพึงยังภูมขิ องสัตว์ทฝี่ กึ แล้วให้ถงึ พร้อมเหมือนสัตว์คหู่ นึง่
เป็นช้างทีค่ วรฝึกก็ตาม เป็นม้าทีค่ วรฝึกก็ตาม เป็นโคทีค่ วร
ฝึกก็ตาม ที่เขาฝึกดีแล้ว แนะนำ�ดีแล้ว ดังนั้นบ้างหรือไม่.
ไม่เป็นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.

มหาราช ฉันนั้นเหมือนกันแล ผลใดอันบุคคลผู้มี
ศรัทธา มีอาพาธน้อย ไม่โอ้อวด ไม่มมี ายา ปรารภความเพียร
มีปัญญา พึงถึงผลนั้น บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา มีอาพาธมาก
โอ้อวด มีมายา เกียจคร้าน มีปัญญาทราม จักถึงได้ ดังนี้
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระผูม้ พี ระภาคตรัสสภาพอันเป็นเหตุ
และตรัสสภาพอันเป็นผลพร้อมกับเหตุ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ วรรณะ ๔
จำ�พวกนี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำ�พวกเหล่านัน้
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พึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ และ
มีความเพียรชอบเหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในข้อนี้ วรรณ ๔
จำ�พวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน พึงมีเครื่องกระทำ�ให้ต่างกันบ้างไหม
พระเจ้าข้า.

มหาราช ในข้อนี้ เราย่อมไม่กล่าวความต่างกัน
ระหว่างวิมุตติกับวิมุตติ ของวรรณะ ๔ จำ�พวกนั้น.
มหาราช เปรียบเหมือนบุรุษเก็บเอาไม้สาละแห้ง
มาใส่ไฟ พึงก่อไฟให้โพลงขึน้ ต่อมา บุรษุ อีกคนหนึง่ เก็บเอา
ไม้มะม่วงแห้งมาใส่ไฟ พึงก่อไฟให้โพลงขึ้น และภายหลัง
บุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไม้มะเดื่อแห้งมาใส่ไฟพึงก่อไฟให้
โพลงขึ้น.
มหาราช ท่านจะทรงสำ�คัญความข้อนัน้ เป็นอย่างไร
เปลวกับเปลว สีกับสี หรือแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจาก
ไม้ตา่ งๆ กันนัน้ จะพึงมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือหนอ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ไม่พงึ มีความแตกต่างกันเลย พระเจ้าข้า.

มหาราช ฉันนั้นก็เหมือนกัน เดชอันใดอันความ
เพียรย่ำ�ยีแล้ว เกิดขึ้นด้วยความเพียร ในข้อนี้ เราย่อมไม่
กล่าวความต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตติ.
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… ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ พระเจ้าข้า.

มหาราช ก็เพราะเหตุอะไรท่านจึงถามอย่างนี้ว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ถ้าเทวดามีจริง เทวดาเหล่านัน้ มาสูค่ วาม
เป็นอย่างนี้ หรือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.
มหาราช เทวดาเหล่าใดมีพยาบาท (สพฺยาปชฺฌา)
เทวดาเหล่านั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต)
เทวดาเหล่าใดไม่มีพยาบาท (อพฺยาปชฺฌา) เทวดาเหล่านั้น
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อนาคนฺตาโร อิตฺถตฺตนฺติ)1 … .
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พรหมมีจริงหรือ.

มหาราช ก็เพราะเหตุไรท่านจึงถามอย่างนีว้ า่ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีจริงหรือ
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ถ้าพรหมมีจริง พรหมนัน้ มาสูค่ วามเป็น
อย่างนี้ หรือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.
มหาราช พรหมใดมีพยาบาท (สพฺยาปชฺโฌ) พรหมนัน้
มาสูค่ วามเป็นอย่างนี้ (อาคนฺตา อิตถฺ ตฺต) พรหมใดไม่มพี ยาบาท
(อพฺยาปชฺโฌ) พรหมนั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อนาคนฺตา
อิตฺถตฺตนฺติ) … .
1. ในส่วนนี้ มีสำ�นวนแปลแบบอืน่ อีก เช่น เทวดาเหล่าใดมีทกุ ข์ เทวดาเหล่านัน้ มาสู่
โลกนี้ เทวดาเหล่าใดไม่มที กุ ข์ เทวดาเหล่านัน้ ไม่มาสูโ่ ลกนี้ เป็นต้น. -ผูร้ วบรวม
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94

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ.

ภิกษุ ที่เรียกชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายังต้องศึกษา
ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และ
ศึกษาอธิปัญญาสิกขา.
ภิกษุ ทีเ่ รียกชือ่ ว่าเสขะ ด้วยเหตุวา่ ยังต้องศึกษาแล.
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95
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ สิกขา ๓ เป็นอย่างไร
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ก็ อ ธิ ศีล สิ ก ขาเป็ น อย่ า งไร ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำ�รวมแล้วด้วย
ความสำ�รวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร
มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิศีลสิกขา.
ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน มีวติ กมีวจิ าร มีปตี แิ ละสุขเกิด
แต่วิเวกอยู่. เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตก ไม่มวี จิ าร มีปตี แิ ละสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีตสิ นิ้ ไป
จึงมีอเุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย บรรลุตติยฌาน
ทีพ่ ระอริยะทัง้ หลายสรรเสริญว่า ผูไ้ ด้ฌานนี้ เป็นผูม้ อี เุ บกขา
มีสติอยูเ่ ป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัส
ก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌาน ไม่มที กุ ข์ ไม่มสี ขุ มีอเุ บกขาเป็น
เหตุให้สติบริสทุ ธิอ์ ยู่ ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า อธิจติ ตสิกขา.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริงว่า
นีท้ กุ ข์ นีเ้ หตุให้เกิดทุกข์ นีค้ วามดับทุกข์ นีข้ อ้ ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลสิกขา ๓.
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บรรพชิตกับคฤหัสถ์
ละสังโยชน์ได้ไม่เท่ากัน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

96
-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๐๗/๑๙๙.

อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไ ด้ ฟั ง ว่ า
ภิกษุชื่อนี้ทำ�กาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
ดำ�รงอยูใ่ นอรหัตตผล ก็ทา่ นนัน้ เป็นผูอ้ นั ภิกษุนนั้ ได้เห็นเอง
หรือได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้น
เป็นผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง
ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ วี หิ ารธรรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูพ้ น้
วิเศษแล้วอย่างนีบ้ า้ ง ภิกษุนนั้ เมือ่ ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความ
เป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย ความอยูส่ �ำ ราญย่อมมีได้แก่ภกิ ษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไ ด้ ฟั ง ว่ า
ภิกษุชื่อนี้ทำ�กาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ก็
ท่านนัน้ เป็นผูอ้ นั ภิกษุนนั้ ได้เห็นเองหรือได้ยนิ มาว่าท่านนัน้
เป็นผูม้ ศี ลี อย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่า
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ท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง
ภิกษุนนั้ เมือ่ ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของ
ภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย ความอยูส่ �ำ ราญย่อมมีได้แก่ภกิ ษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไ ด้ ฟั ง ว่ า
ภิกษุชอื่ นีท้ �ำ กาละแล้ว พระผูม้ พี ระภาคทรงพยากรณ์วา่ เป็น
สกทาคามี จักมายังโลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วทำ�ที่สุด
ทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และเพราะราคะ โทสะและ
โมหะเบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือ
ได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็น
ผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง ว่า
ท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้น
วิเศษแล้วอย่างนีบ้ า้ ง ภิกษุนนั้ เมือ่ ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความ
เป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย ความอยูส่ �ำ ราญย่อมมีได้แก่ภกิ ษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
266

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไ ด้ ฟั ง ว่ า
ภิกษุชอื่ นีท้ �ำ กาละแล้ว พระผูม้ พี ระภาคทรงพยากรณ์วา่ เป็น
โสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะ
ตรัสรูเ้ ป็นเบือ้ งหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป ถ้าท่านนัน้ เป็น
ผูอ้ นั ภิกษุนนั้ ได้เห็นเอง หรือได้ยนิ มาว่า ท่านนัน้ เป็นผูม้ ศี ลี
อย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้น
เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้
บ้าง ว่าท่านนัน้ เป็นผูพ้ น้ วิเศษอย่างนีบ้ า้ ง ภิกษุนนั้ เมือ่ ระลึก
ถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อม
จิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย ความอยูส่ �ำ ราญย่อมมีได้แก่ภกิ ษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
(ถัดไปได้ตรัสถึงภิกษุณี โดยมีนัยอย่างเดียวกันกับในกรณีของภิกษุ)

อนุรทุ ธะทัง้ หลาย อุบาสกในธรรมวินยั นีไ้ ด้ฟงั มาว่า
อุบาสกชื่อนี้ทำ�กาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
เป็นโอปปาติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลก
นัน้ เป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป ก็ทา่ นนัน้
เป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมา ว่าท่านนั้นเป็น
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ผูม้ ศี ลี อย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ งว่าท่าน
เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ วี หิ ารธรรมอย่างนี้
บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง อุบาสกนั้น
เมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของอุบาสก
นั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ความอยู่ สำ � ราญย่ อ มมี ไ ด้ แ ก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย อุบาสกในธรรมวินยั นีไ้ ด้ฟงั มาว่า
อุบาสกชื่อนี้ทำ�กาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
เป็นสกทาคามี จักกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว แล้วทำ�
ทีส่ ดุ ทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และเพราะราคะ โทสะ
และโมหะ เบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเอง
หรือได้ยนิ มา ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ศี ลี อย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็น
ผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง ว่า
ท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้น
วิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะและปัญญาของอุบาสกนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อ
ความเป็นอย่างนั้นบ้าง.
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อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ความอยู่ สำ � ราญย่ อ มมี ไ ด้ แ ก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย อุบาสกในธรรมวินยั นีไ้ ด้ฟงั มาว่า
อุบาสกชื่อนี้ทำ�กาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
เป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มี
อันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ก็ท่าน
นั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่า ท่านนั้น
เป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง
ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ วี หิ าร
ธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง
อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึง ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา
ของอุบาสกนัน้ จะน้อมจิตเข้าไปเพือ่ ความเป็นอย่างนัน้ บ้าง.
อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ความอยู่ สำ � ราญย่ อ มมี ไ ด้ แ ก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
(ถัดไปได้ตรัสถึงอุบาสิกา โดยมีนยั อย่างเดียวกันกับในกรณีของอุบาสก)

269

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ละสังโยชน์ได้ ถึงจะทำ�ที่สุดทุกข์ได้

97

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๘/๒๔๓.

ข้าแต่พระโคดม คฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้
เมื่อตายไป ย่อมทำ�ที่สุดทุกข์ได้มีอยู่หรือ.

วัจฉะ คฤหัสถ์ทยี่ งั ละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้แล้ว
เมื่อตายไป จะทำ�ที่สุดทุกข์ได้นั้น ไม่มีเลย.
ข้าแต่พระโคดม ก็คฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้
เมื่อตายไป เข้าถึงโลกสวรรค์ได้ มีอยู่หรือ.

วัจฉะ คฤหัสถ์ที่ละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ยังไม่ได้
เมื่อตายไป ได้ไปสวรรค์นั้น ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย
ไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อยเท่านั้น โดยที่แท้ มี
อยู่มากทีเดียว.
ข้าแต่ทา่ นพระโคดม อาชีวกบางคน เมือ่ ตายไป จะทำ�ทีส่ ดุ ทุกข์ได้
มีอยู่บ้างหรือ.

วัจฉะ อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะทำ�ที่สุดทุกข์
ได้นั้น ไม่มีเลย.
ข้าแต่ทา่ นพระโคดม ก็อาชีวกบางคน เมือ่ ตายไป จะไปสวรรค์ได้
มีอยู่หรือ.
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วัจฉะ นับแต่กัปนี้ย้อนไป ๙๑ กัป เราระลึกไม่ได้
ว่าได้เห็นอาชีวกอื่นที่ไปสวรรค์ นอกจากอาชีวกพวกเดียว
ที่เป็นกรรมวาที กิริยาวาที.
ข้าแต่ทา่ นพระโคดม เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ลัทธิของเดียรถียเ์ ป็นอันสูญ
โดยที่สุด จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์อย่างนั้นหรือ.

อย่างนัน้ วัจฉะ ลัทธิของเดียรถียน์ ้ี เป็นอันสูญโดยทีส่ ดุ
แม้จากคุณเครือ่ งไปสูส่ วรรค์.
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เสวยเวทนา

98

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๗/๓๖๙.

ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ปุถุชนผู้ไ ม่ไ ด้สดับ ย่อ มเสวยสุข
เวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง อริยสาวก
ผู้ได้สดับแล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง
อทุกขมสุขเวทนาบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคล ๒ จำ�พวกนั้น อะไรเป็น
ความพิ เ ศษ เป็ น ความแปลก เป็ น เครื่ อ งทำ � ให้ ต่ า งกั น
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ.
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ อันทุกขเวทนาถูก
ต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก ร่�ำ ไรรำ�พัน ทุบอกคร่�ำ ครวญ ย่อมถึง
ความหลงไหล เขาย่อมเสวยเวทนา ๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย
และเวทนาทางใจ.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พึงยิงบุรษุ
ด้วยลูกศร แล้วยิงซ้ำ�บุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่ ๒ อีก ก็เมื่อ
เป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศร ๒ อย่าง
คือ ทางกายและทางใจ ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก
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ร่�ำ ไรรำ�พัน ทุบอกคร่�ำ ครวญ ย่อมถึงความหลงไหล เขาย่อม
เสวยเวทนา ๒ อย่าง คือเวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ
อนึ่ง เขาย่อมเป็นผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้น
นัน่ เอง ปฏิฆานุสยั ใด อันเกิดเพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสยั นัน้
ย่อมนอนตามแก่เขา ผูม้ คี วามขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานัน้
เขาผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมจะพอใจในกามสุข
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมไม่รู้
อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข
และเมื่อเขาพอใจในกามสุขอยู่ ราคานุสัยใด อันเกิดเพราะ
สุขเวทนา ราคานุสยั นัน้ ย่อมนอนเนือ่ ง (ในบุคคลนัน้ ) เขาย่อม
ไม่รู้ซึ่งเหตุเกิด (สมุทย) ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ
(อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบายเป็นเครือ่ งสลัดออก (นิสสฺ รณ)
แห่งเวทนาเหล่านัน้ ตามความเป็นจริง เมือ่ เขาไม่รเู้ หตุเกิด
ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดออก
แห่งเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริง อวิชชานุสัยใด อัน
เกิดเพราะอทุกขมสุขเวทนา อวิชชานุสัยนั้น ย่อมนอนเนื่อง
(ในบุคคลนั้น) ถ้าเสวยสุขเวทนา เขาย่อมเป็นผู้ติดใจ เสวย
สุขเวทนานัน้ ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาย่อมเป็นผูต้ ดิ ใจ เสวย
ทุกขเวทนานั้น และถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาย่อมเป็น
ผู้ติดใจ เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น.
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ภิกษุทง้ั หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ เราเรียกว่า เป็น
ผู้ประกอบด้วยชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
และอุปายาสะ เรากล่าวว่า เป็นผู้ประกอบด้วยทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ส่วนอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ อันทุกขเวทนา
ถู ก ต้ อ งแล้ ว ย่ อ มไม่ เ ศร้ า โศก ไม่ รำ่� ไรรำ � พั น ไม่ ทุบ อก
คร่�ำ ครวญ ไม่ถงึ ความหลงไหล เขาย่อมเสวยเวทนาทางกาย
อย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พึงยิง
บุรษุ ด้วยลูกศร แล้วยิงซ้�ำ บุรษุ นัน้ ด้วยลูกศรดอกที่ ๒ ผิดไป
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอก
เดียว ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ร่ำ�ไร่รำ�พัน
ไม่ทบุ อกคร่�ำ ครวญ ไม่ถงึ ความหลงไหล เขาย่อมเสวยเวทนา
ทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ อนึ่ง เขาย่อม
ไม่มคี วามขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานัน้ ปฏิฆานุสยั ใด อันเกิด
เพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสยั นัน้ ย่อมไม่นอนตามแก่เขา ผูไ้ ม่มี
ความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานัน้ เขาผูอ้ นั ทุกขเวทนาถูก
ต้องแล้ว ย่อมจะไม่พอใจในกามสุข ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะอริยสาวกผู้ได้สดับนั้น ย่อมรู้ชัดซึ่งอุบายอื่น อันเป็น
เครือ่ งสลัดออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข เมือ่ เขา
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ไม่พอใจในกามสุข ราคานุสัยใด อันเกิดเพราะสุขเวทนา
ราคานุสัยนั้น ย่อมไม่นอนเนื่อง (ในบุคคลนั้น) เขาย่อมรู้ชัด
ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเป็นเครือ่ ง
สลัดออกแห่งเวทนาเหล่านัน้ ตามความเป็นจริง เมือ่ เขารูช้ ดั
ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเป็นเครือ่ ง
สลัดออกแห่งเวทนาเหล่านัน้ ตามความเป็นจริง อวิชชานุสยั ใด
อันเกิดเพราะอทุกขมสุขเวทนา อวิชชานุสยั นัน้ ย่อมไม่นอน
เนือ่ ง (ในบุคคลนัน้ ) ถ้าเสวยสุขเวทนา เขาย่อมเป็นผูไ้ ม่ตดิ ใจ
เสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาย่อมเป็นผู้ไม่
ติดใจ เสวยทุกขเวทนานั้น ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขา
ย่อมเป็นผู้ไม่ติดใจ เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้วนี้ เราเรียกว่า
เป็นผู้ปราศจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
และอุปายาสะ เราย่อมกล่าวว่า เป็นผู้ปราศจากทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ แ ลเป็ น ความพิ เ ศษ เป็ น ความ
แปลกกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้ตา่ งกันระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้
สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ.
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ธรรมที่น่าอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้

99

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๐๗/๑๑๐.

ตรัสเพราะปรารภเหตุมีภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์อยู่หมู่ภิกษุสงฆ์ใน
วันอุโบสถ

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายพึงทำ�อุโบสถเถิด
พึงแสดงปาติโมกข์เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย ตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป เราจักไม่
แสดงปาติโมกข์.
ภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตจะพึงแสดงปาติโมกข์
ในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ นี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส.
ภิกษุทงั้ หลาย ในมหาสมุทรมีธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์อนั
ไม่เคยมีมา ๘ ประการ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ ย่อมอภิรมย์
ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรลาดลุ่ม ลึกลงไป
โดยลำ�ดับ หาได้โกรกชันเหมือนเหวไม่ นี้เป็นธรรมที่น่า
อัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๑ ที่พวก
อสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
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… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ ที่ ม หาสมุ ท รเต็ ม เปี่ ย มอยู่
เสมอไม่ลน้ ฝัง่ นีเ้ ป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์อนั ไม่เคยมีมาของ
มหาสมุทรประการที่ ๒ ทีพ่ วกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู.่
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วย
ซากศพ และในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่ง
ให้ขึ้นบกทันที นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของ
มหาสมุทรประการที่ ๓ ทีพ่ วกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู.่
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่น้ำ�สายใหญ่ๆ บางสาย
คือ แม่น�้ำ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แม่น�้ำ เหล่านัน้ ไหล
ไปถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมเปลี่ยนนามและโคตรเดิมหมด
ถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเอง นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์
อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๔ ที่พวกอสูรเห็น
แล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่น้ำ�ทุกสายในโลกย่อม
ไหลไปรวมยั ง มหาสมุ ท ร และสายฝนจากอากาศตกลง
สู่มหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็ม
เพราะน้ำ�นั้นๆ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของ
มหาสมุทรประการที่ ๕ ทีพ่ วกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู.่
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… ภิกษุทง้ั หลาย ข้อทีม่ หาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม
นี้ เ ป็ น ธรรมที่ น่ า อั ศ จรรย์ อั น ไม่ เ คยมี ม าของมหาสมุ ท ร
ประการที่ ๖ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมาย
หลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะ คือ แก้วมุกดา แก้ว
มณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม
มรกตนีเ้ ป็นธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์อนั ไม่เคยมีมาของมหาสมุทร
ประการที่ ๗ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ ที่ ม หาสมุ ท รเป็ น ที่ พำ � นั ก
อาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้
คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค
คนธรรพ์ แม้ที่มีร่างกายประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐ โยชน์
๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ โยชน์ ๕๐๐โยชน์ ก็มีอยู่ นี้เป็นธรรมที่
น่าอัศจรรย์อนั ไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๘ ทีพ่ วก
อสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมที่น่าอัศจรรย์
อันไม่เคยมีมา ๘ ประการเหล่านี้แล ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ
จึงอภิรมย์อยู่.
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ภิกษุทงั้ หลาย ในธรรมวินยั นี้ ก็มธี รรมทีน่ า่ อัศจรรย์
อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ ย่อม
อภิรมย์อยู่ ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษา
ไปตามลำ�ดับ มีการกระทำ�ไปตามลำ�ดับ มีการปฏิบตั ไิ ปตาม
ลำ�ดับ มิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๑
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีส่ าวกทัง้ หลายของเราไม่ลว่ ง
สิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๒
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้ทุศีล มีบาปกรรม
มีสมาจารไม่สะอาด น่ารังเกียจ ปกปิดกรรมชัว่ ไม่ใช่สมณะ
แต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่
ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ เน่าใน ชุ่มด้วยราคะ เป็น
เพียงดังขยะมูลฝอย สงฆ์ยอ่ มไม่อยูร่ ว่ มกับบุคคลนัน้ ประชุม
กันยกวัตรเธอเสียทันที แม้เขาจะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุ
สงฆ์ก็จริง ถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์ และสงฆ์
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ก็ห่างไกลจากเขา นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา
ของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๓ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีว่ รรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินยั ที่
ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงความ
นับว่าเป็นสมณศากยบุตรทัง้ นัน้ นีเ้ ป็นธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์อนั
ไม่เคยมีมาของธรรมวินยั นีป้ ระการที่ ๔ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายเห็น
แล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะ
ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิได้
ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้น นี้เป็นธรรมที่น่า
อัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๕ ที่ภิกษุ
ทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ ที่ ธ รรมวิ นั ย มี ร สเดี ย ว คื อ
วิมตุ ติรส นีเ้ ป็นธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์อนั ไม่เคยมีมาประการที่ ๖
ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมาย
หลายชนิด รัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔
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สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา
ของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๗ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.
… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ ที่ ธ รรมวิ นั ย นี้ เ ป็ น ที่ พำ � นั ก
อาศัยแห่งสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้
คือ โสดาบัน ท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล
สกทาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
อนาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
อรหันต์ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์ อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๘
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์อัน
ไม่เคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.
(ใน -บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๐๐/๑๐๙. ได้ตรัสกับปหาราทะ
จอมอสูรโดยมีนัยเดียวกันนี้.-ผู้รวบรวม)
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ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น

100

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๒๑๓/๑๗๑.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อกายมีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อม
เกิดขึน้ เพราะกายสัญเจตนาเป็นเหตุ หรือเมือ่ วาจามีอยู่ สุข
ทุกข์ในภายในย่อมเกิดขึน้ เพราะวจีสญ
ั เจตนาเป็นเหตุ หรือ
เมือ่ ใจมีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึน้ เพราะมโนสัญเจตนา
เป็นเหตุ
อีกอย่างหนึ่ง เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย บุคคลย่อม
ปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น
ด้วยตนเองบ้าง หรือบุคคลอืน่ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารของ
บุคคลนัน้ อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์ภายในเกิดขึน้ แก่บคุ คลนัน้
หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัย
ให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือบุคคลไม่รู้สึกตัวย่อม
ปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์ภายในเกิดขึน้ บ้าง
บุคคลย่อมปรุงแต่งวจีสงั ขาร อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์
ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง หรือบุคคลอื่นย่อมปรุงแต่ง
วจีสังขารของบุคคลนั้น อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายใน
เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้าง หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่ง
วจีสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือ
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บุคคลไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร อันเป็นปัจจัยให้
สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง
บุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์
ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง หรือบุคคลอื่นย่อมปรุงแต่ง
มโนสังขารของบุคคลนัน้ อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์ภายในเกิดขึน้
แก่บคุ คลนัน้ บ้าง หรือบุคคลรูส้ กึ ตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร
อัน เป็ น ปั จจั ยให้สุขทุก ข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือบุคคล
ไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขา รอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์
ภายในเกิดขึ้นบ้าง.
ภิกษุทงั้ หลาย อวิชชาติดตามไปแล้วในธรรมเหล่านี้
แต่เพราะอวิชชานั่นแลดับโดยสำ�รอกไม่เหลือ กายอันเป็น
ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น ย่อมไม่มี วาจา
… ใจ … เขต … วัตถุ… อายตนะ … อธิกรณะอันเป็นปัจจัย
ให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นย่อมไม่มี.
ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการนี้ ๔
ประการเป็นอย่างไร คือ ความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตน
เป็นไป ไม่ใช่สญ
ั เจตนาของผูอ้ นื่ เป็นไปก็มี ความได้อตั ภาพที่
สัญเจตนาของผูอ้ นื่ เป็นไป ไม่ใช่สญ
ั เจตนาของตนเป็นไปก็มี
ความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตนด้วย สัญเจตนาของผูอ้ นื่
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ด้วยเป็นไปก็มี ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนก็มิใช่
สัญเจตนาของผู้อื่นก็มิใช่เป็นไปก็มี.
ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการนี้แล.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้
ข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้ว่า บรรดาความได้
อัตภาพ ๔ ประการนั้น ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนเป็นไป มิใช่
สัญเจตนาของผูอ้ นื่ เป็นไปนี้ คือ การจุตจิ ากกายนัน้ ของสัตว์เหล่านัน้ ย่อมมี
เพราะสัญเจตนาของตนเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของผู้อื่น
เป็นไป มิใช่สัญเจตนาของตนเป็นไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้นของสัตว์
เหล่านั้น ย่อมมีเพราะสัญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่
สัญเจตนาของตนด้วยสัญเจตนาของผู้อื่นด้วยเป็นไปนี้ คือ การจุติจาก
กายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมีเพราะสัญเจตนาของตนและสัญเจตนา
ผูอ้ นื่ เป็นเหตุความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตนเป็นไปก็มใิ ช่ สัญเจตนา
ของผู้อื่นเป็นไปก็มิใช่นี้ จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายด้วยอัตภาพนั้นเป็น
อย่างไร พระเจ้าข้า.

สารีบตุ ร พึงเห็นเทวดาทัง้ หลายผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้น.
(ถั ด จากนี้ ได้ ต รั ส ต่ อ ไปตามข้ อ ความที่ ป รากฏในหน้ า
98 ของหนังสือเล่มนี้. ผู้รวบรวม)
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นิพพานธาตุ ๒ อย่าง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

101
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๕๘/๒๒๒.

ภิกษุทงั้ หลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ ๒ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส อุ ป าทิ เ สสนิ พ พานธาตุ เ ป็ น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยูจ่ บ
พรหมจรรย์ ทำ�กิจที่ควรทำ�เสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบ
แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรูโ้ ดยชอบ ภิกษุนนั้ ย่อมเสวยอารมณ์
ทัง้ ทีพ่ งึ ใจและไม่พงึ ใจ ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่ เพราะความที่
อินทรีย์ ๕ เหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลาย อินทรีย์ ๕
เหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียว ภิกษุทั้งหลาย ความ
สิน้ ไปแห่งราคะ ความสิน้ ไปแห่งโทสะ ความสิน้ ไปแห่งโมหะ
ของภิกษุนั้น นี้เราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ อ นุ ป าทิ เ สสนิ พ พานธาตุ เ ป็ น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่
จบพรหมจรรย์ ทำ�กิจทีค่ วรทำ�เสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบ
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แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรูโ้ ดยชอบ เวทนาทัง้ ปวงในอัตภาพ
นีแ้ หละของภิกษุนนั้ เป็นธรรมชาติอนั กิเลสทัง้ หลายมีตณ
ั หา
เป็นต้นให้เพลิดเพลินมิได้แล้ว จัก (ดับ) เย็น.
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ ราเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้แล.
นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ ตถาคตผู้มีจักษุ ผู้อัน
ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว ผู้คงที่ประกาศไว้แล้ว อัน
นิ พ พานธาตุ อ ย่ า งหนึ่ ง มี ใ นปั จ จุ บั น นี้ ชื่ อ ว่ า สอุ ป าทิ เ สส
เพราะสิ้ น ตั ณ หาเครื่ อ งนำ � ไปสู่ ภ พ ส่ ว นนิ พ พานธาตุ
(อีกอย่างหนึง่ ) เป็นทีด
่ บั สนิทแห่งภพทัง้ หลายโดยประการทัง้
ปวงอันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสส ชนเหล่าใดรู้บทอัน
ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้ มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหา
เครื่องนำ�ไปสู่ภพ ชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพาน เป็นที่
สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงที่ ละภพ
ได้ทั้งหมด.
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ผู้หลับน้อย ตื่นมากในราตรี

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

102

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๗๕/๑๓๗.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย คน ๕ จำ � พวกนี้ ย่ อ มหลั บ น้ อ ย
ตื่นมากในราตรี ๕ จำ�พวกเป็นอย่างไร คือ
(1) สตรีผู้คิดมุ่งถึงบุรุษ
(2) บุรุษผู้คิดมุ่งถึงสตรี
(3) โจรผู้คิดมุ่งลักทรัพย์
(4) พระราชาผู้ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณีย์
(5) ภิกษุผู้คิดมุ่งถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน์
ภิกษุทั้งหลาย คน ๕ จำ�พวกนี้แล ย่อมหลับน้อย
ตื่นมากในราตรี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ธรรมมีอุปการะมากต่อผู้เป็นเสขะ

103

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๔.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ผู้ เ ป็ น เสขะยั ง ไม่ บ รรลุ
อรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่
เราไม่พิจารณาเห็นแม้เหตุอันหนึ่งอย่างอื่น กระทำ�เหตุที่มี
ณ ภายในว่ามีอุปการะมาก เหมือนโยนิโสมนสิการนี้เลย
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมนสิการโดยแยบคาย ย่อมละอกุศล
เสียได้ ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมี.
ธรรมอย่างอืน่ อันมีอปุ การะมาก เพือ่ บรรลุประโยชน์
อันสูงสุดแห่งภิกษุผู้เป็นพระเสขะ เหมือนโยนิโสมนสิการ
ไม่มีเลย ภิกษุเริ่มตั้งไว้ซึ่งมนสิการโดยแยบคาย พึงบรรลุ
นิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ

104

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๒๐๒,๒๐๗/๑๖๓,๑๖๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทา ๔ ประการเหล่านี้ ๔ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(1) ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏิบตั ลิ �ำ บาก รูไ้ ด้ชา้ )
(2) ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบตั ลิ �ำ บาก รูไ้ ด้เร็ว)
(3) สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า)
(4) สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว)

แบบปฏิบัติลำ�บาก รู้ได้ช้า
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เป็น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม
มีความสำ�คัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกลู มีความสำ�คัญในโลก
ทัง้ ปวงว่าไม่นา่ ยินดี พิจารณาเห็นในสังขารทัง้ ปวงว่าไม่เทีย่ ง
อนึ่ง มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไป
อาศัยธรรมอันเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา
หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ
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สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
ของเธอปรากฏว่าอ่อน เธอจึงได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความ
สิน้ อาสวะช้า เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนีอ้ อ่ น ภิกษุทงั้ หลาย
นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา.

แบบปฏิบัติลำ�บาก รู้ได้เร็ว
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ทกุ ขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม มีความ
สำ�คัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกลู มีความสำ�คัญในโลกทัง้ ปวง
ว่าไม่น่ายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง อนึ่ง
มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไปอาศัย
ธรรมอันเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา
หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
ของเธอปรากฏว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อ
ความสิน้ อาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนีแ้ ก่กล้า
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า
ภิกษุทงั้ หลาย ก็สขุ าปฏิปทาทันธาภิญญาเป็นอย่างไร
ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ สงั ด จากกาม สงั ด จากอกุ ศ ลธรรม
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตกวิจาร มีปตี แิ ละสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะความจาง
คลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติและสัมปชัญญะ  
บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลายสรรเสริญว่า ผูไ้ ด้ฌานนี้
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้ เพราะละสุข ละทุกข์
และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์
ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เธออาศัย
ธรรมอันเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ
โอตตัปปะ วิรยิ ะ ปัญญา แต่อนิ ทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ของเธอ
ปรากฏว่าอ่อน เธอจึงบรรลุคณ
ุ วิเศษ เพือ่ ความสิน้ อาสวะช้า
เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อน ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว
ภิกษุทงั้ หลาย ก็สขุ าปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไร
ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี้ สงั ด จากกาม สงั ด จากอกุ ศ ลธรรม
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตกวิจาร มีปตี แิ ละสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะความจาง
คลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติและสัมปชัญญะ  
บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลายสรรเสริญว่า ผูไ้ ด้ฌานนี้
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้ เพราะละสุข ละทุกข์
และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์
ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เธออาศัย
ธรรมอันเป็นกำ�ลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ
โอตตัปปะ วิรยิ ะ ปัญญา ทัง้ อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ของเธอ
ปรากฏว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษ เพื่อความ
สิ้ น อาสวะเร็ ว พลั น เพราะอิ น ทรี ย์ ๕ ประการนี้ แ ก่ ก ล้ า
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ปฏิปทา ๔ ประการ.
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ภิกษุทั้งหลาย ในปฏิปทา ๔ ประการนั้น ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑิตกล่าวว่า เลวโดยส่วนทั้งสอง
ทีเดียว คือ กล่าวว่าเลวแม้ดว้ ยการปฏิบตั ลิ �ำ บาก กล่าวว่าเลว
แม้ดว้ ยการรูไ้ ด้ชา้ ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทานีบ้ ณ
ั ฑิตกล่าวว่า
เลวโดยส่วนทั้งสองทีเดียว
ภิกษุทั้งหลาย ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา บัณฑิต
กล่าวว่าเลว เพราะปฏิบัติลำ�บาก.
ภิกษุทั้งหลาย สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑิต
กล่าวว่าเลว เพราะรู้ได้ช้า.
ภิกษุทั้งหลาย สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา บัณฑิต
กล่าวว่าประณีตโดยส่วนทั้งสองทีเดียว คือ กล่าวว่าประณีต
แม้ดว้ ยการปฏิบตั สิ ะดวก กล่าวว่าประณีตแม้ดว้ ยการรูไ้ ด้เร็ว
ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าประณีตโดยส่วน
ทั้งสองทีเดียว.

294

พุทธวจน - หมวดธรรม

ความพรากจากโยคะ ๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

105
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๔/๑๐.

ภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี้
๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ความพรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)
(2) ความพรากจากภวโยคะ (ภวโยควิสโยโค)
(3) ความพรากจากทิฏฐิโยคะ (ทิฏฺิโยควิสโยโค)
(4) ความพรากจากอวิชชาโยคะ (อวิชฺชาโยควิสโยโค)
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ความพรากจากกามโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด (สมุทย) ความ
ตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบาย
เครือ่ งสลัดออก (นิสสฺ รณ) แห่งกามทัง้ หลาย ตามความเป็นจริง
เมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลาย ตามความเป็นจริง
ความกำ�หนัดเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะกาม ความ
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุ่นเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความหยั่งลงในกาม
ความทะยานอยากเพราะกามในกามทัง้ หลาย ย่อมไม่เกิดขึน้
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความพรากจากกามโยคะ ความ
พรากจากกามโยคะเป็นดังนี.้
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ภิกษุทง้ั หลาย ก็ความพรากจากภวโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด
(สมุทย) ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว)
และอุบายเครื่องสลัดออก (นิสฺสรณ) แห่งภพทั้งหลาย ตาม
ความเป็นจริง เมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิด ตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความ
เป็นจริง ความกำ�หนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพ
ความเยือ่ ใยเพราะภพ ความหมกมุน่ เพราะภพ ความกระหาย
เพราะภพ ความเร่าร้อนเพราะภพ ความหยัง่ ลงในภพ และ
ความทะยานอยากเพราะภพในภพทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ราเรียกว่า ความพรากจากภวโยคะ ความ
พรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะเป็นดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด
(สมุทย) ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว)
และอุบายเครือ่ งสลัดออก (นิสฺสรณ) แห่งทิฏฐิทง้ั หลาย ตาม
ความเป็นจริง เมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลาย ตาม
ความเป็นจริง ความกำ�หนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลิน
เพราะทิฏฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะ
ทิฏฐิ ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ
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ความหยั่งลงในทิฏฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฏฐิใน
ทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากกามโยคะ ความ
พรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐิโยคะ เป็นดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพรากจากอวิชชาโยคะเป็น
อย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรูช้ ดั ซึง่ ย่อมรูช้ ดั ซึง่ ความ
เกิด (สมุทย) ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ
(อาทีนว) และอุบายเครือ่ งสลัดออก (นิสสฺ รณ) แห่งผัสสายตนะ
๖ ประการ ตามความเป็นจริง เมือ่ เขารูช้ ดั ซึง่ ความเกิด ความ
ตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งผัสสายตนะ
๖ ประการ ตามความเป็นจริง ความไม่รู้ ความไม่หยั่งรู้ใน
ผัสสายตนะ ๖ ประการ ย่อมไม่เกิดขึน้ นีเ้ ราเรียกว่า ความ
พรากจากอวิชชาโยคะ ความพรากจากกามโยคะ ความ
พรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้
บุ ค คลผู้ พ รากจากอกุ ศ ลธรรมอั น เป็ น บาป อั น
เป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ มีความ
กระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก มีชาติ ชรา และมรณะต่อ
ไปอีก ฉะนั้น เราจึงเรียกว่า ผู้เกษมจากโยคะ.
ภิกษุ ทั้งหลาย เหล่านี้แ ล ความพรากจากโยคะ
๔ ประการ.
297

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เหตุสำ�เร็จความปรารถนา (นัยที่ ๑)

106

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘.

ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงเหตุส�ำ เร็จความปรารถนา
แก่เธอทัง้ หลาย พวกเธอจงฟังเหตุส�ำ เร็จความปรารถนานัน้
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า “โอหนอ เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี เธอมีความ
ปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึง
ความเป็ น สหายแห่ ง พราหมณ์ ม หาศาลเถิ ด ” ดั ง นี้ ก็ มี
เธอมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ เราเมือ่ ตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งคหบดีมหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี
เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้
มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ
ภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อความสำ�เร็จ
ในภาวะนั้นๆ.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ประการอื่ น ยั ง มี อี ก ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า
เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ... เทวดาชั้นดาวดึงส์ ... เทวดา
ชั้นยามา ... เทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นนิมมานรดี ... เทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัสตี มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เธอมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ เราเมือ่ ตายไปแล้ว  
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนั้นๆ เถิด” ดังนี้
เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้
มาก แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ
ภิกษุทงั้ หลาย นีม้ รรค นีป้ ฏิปทา เป็นไปเพือ่ ความสำ�เร็จใน
ความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านั้นๆ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ประการอื่ น ยั ง มี อี ก ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
ว่า สหัสสพรหม ... ทวิสหัสสพรหม ... ติสหัสสพรหม ...
จตุสหัสสพรหม ... ปัญจสหัสสพรหม ... ทสสหัสสพรหม
... สตสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยสุข ... เธอ
มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ เราเมื่อตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมเหล่านั้นๆ เถิด” ดังนี้
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เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไป เพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ
ภิกษุทงั้ หลาย นีม้ รรค นีป้ ฏิปทา เป็นไปเพือ่ ความสำ�เร็จใน
ความเป็นสหายแห่งพรหมเหล่านั้นๆ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ประการอื่ น ยั ง มี อี ก ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
ว่า เทวดาชั้นอาภา ... เทวดาชั้นปริตตาภา ... เทวดาชั้น
อัปปมาณาภา ... เทวดาชั้นอาภัสสรา ... เทวดาชั้นสุภา...
เทวดาชั้นปริตตสุภา... เทวดาชั้นอัปปมาณสุภา ... เทวดา
ชั้นสุภกิณหา ... เทวดาชั้นเวหัปผลา ... มีอายุยืน มีวรรณะ
มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ
เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา
ชัน้ นัน้ ๆ เถิด” ดังนี้ เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิต
นัน้ ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จ
ในภาวะนั้นๆ ภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไป
เพื่อความสำ�เร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนั้นๆ.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ประการอื่ น ยั ง มี อี ก ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
ว่า เทวดาชัน้ อวิหา ... เทวดาชัน้ อตัปปา ... เทวดาชัน้ สุทสั สา
... เทวดาชัน้ สุทสั สี ... เทวดาชัน้ อกนิฏฐา มีอายุยนื มีวรรณะ
มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ  
เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา
ชัน้ นัน้ ๆ เถิด” เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จ
ในภาวะนั้นๆ ภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไป
เพื่อความสำ�เร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนั้นๆ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ประการอื่ น ยั ง มี อี ก ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
ว่า เทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ ... เทวดาผู้เข้าถึง
วิญญาณัญจายตนภพ ... เทวดาผูเ้ ข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ
... เทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีอายุยืน
ดำ�รงอยูน่ าน มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างนี้
ว่า “โอหนอ เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาผูเ้ ข้าถึงภพนัน้ ๆ เถิด” เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐาน
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จิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านัน้
อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไป
เพื่ อ ความสำ � เร็ จ ในภาวะนั้ น ๆ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ ม รรค
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อความสำ�เร็จในความเป็นสหายแห่ง
เทวดาผู้เข้าถึงภพนั้นๆ.
ภิกษุทง้ั หลาย ประการอืน่ ยังมีอกี ภิกษุเป็นผูป้ ระกอบ
ด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า “โอหนอ เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่” เธอจึง
เข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
ความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะทั้ ง หลาย ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง เอง
ในปั จ จุ บั น เข้ า ถึ ง แล้ ว แลอยู่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ นี้
ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
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เหตุสำ�เร็จความปรารถนา (นัยที่ ๒)

107

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นมีศีลอันสมบูรณ์
มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิด จงเป็นผู้สำ�รวมด้วยความ
สำ�รวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิด
จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงเป็นทีร่ กั
เป็นที่ชอบใจ เป็นที่เคารพ และเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อน
พรหมจรรย์ทั้งหลายเถิดดังนี้ ภิกษุนั้น พึงกระทำ�ให้บริบรู ณ์
ในศีล หมัน่ ประกอบธรรมอันเป็นเครือ่ งสงบแห่งใจในภายใน
ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปสั สนา และให้วตั รของ
ผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงาม.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงได้
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเถิด
ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราบริโภคจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของเทวดา
หรือมนุษย์เหล่าใด สักการะเหล่านั้นของเทวดาและมนุษย์
เหล่านั้นพึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่เถิด ดังนี้ … .
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า ญาติ แ ละ
สาโลหิตของเราเหล่าใด ล่วงลับทำ�กาละไปแล้ว มีจติ เลือ่ มใส
ระลึกถึงอยู่ ความระลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและ
สาโลหิตเหล่านัน้ พึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่เถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผูข้ ม่
ความไม่ยินดีและความยินดีได้ อนึ่ง ความไม่ยินดีอย่าพึง
ครอบงำ�เราได้เลย เราพึงครอบงำ�ย่�ำ ยี ความไม่ยนิ ดีอนั เกิดขึน้
แล้วได้อยู่เถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ข่ม
ความกลัวและความขลาดได้ อนึง่ ความกลัวและความขลาด
อย่าพึงครอบงำ�เราได้เลย เราพึงครอบงำ�  ย่ำ�ยี ความกลัว
และความขลาดที่เกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ได้
ฌานทัง้  ๔ อันเกิดขึน้ เพราะจิตยิง่ เป็นธรรมเครือ่ งอยูเ่ ป็นสุข
ในทิฏฐธรรมตามความปรารถนา พึงได้ไม่ยาก ไม่ลำ�บาก
เถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงถูกต้อง
ด้วยกายซึง่ วิโมกข์อนั สงบ อันไม่มรี ปู เพราะก้าวล่วงรูปเสียได้
อยู่เถิด ดังนี้ … .
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า เราพึ ง เป็ น
โสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ ๓  พึงเป็นผู้มีอัน
ไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งมีอนั ตรัสรูเ้ ป็นเบือ้ งหน้าเถิด
ดังนี้ … .
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า เราพึ ง เป็ น
สกทาคามี เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ ๓  (และ) เพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น แล้วจะทำ�ที่สุดทุกข์ได้เถิด ดังนี้ … .
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า เราพึ ง เป็ น
โอปปาติกะ เพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
พึงปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดาเถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงบรรลุ
อิทธิวิธีหลายประการ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงได้ยิน
เสียงทั้ง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงกำ�หนด
รู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ … .
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ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงระลึก
ชาติก่อนได้เป็นอันมาก … .
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า เราพึ ง เห็ น
หมู่สัตว์ที่กำ�ลังจุติ กำ�ลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ล่วงจักษุของมนุษย์ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงทำ�ให้
แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบนั เข้า
ถึงอยูเ่ ถิดดังนี้ ภิกษุนน้ั พึงเป็นผูก้ ระทำ�ให้บริบรู ณ์ในศีล หมัน่
ประกอบธรรมอันเป็นเครือ่ งสงบแห่งใจในภายใน ไม่เหินห่าง
จากฌาน ประกอบด้วยวิปสั สนา และให้วตั รของผูอ้ ยูส่ ญ
ุ ญาคาร
เจริญงอกงาม.
คำ�ใด ทีเ่ รากล่าวแล้วว่า ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลาย
จงเป็ น มี ศี ล อั น สมบู ร ณ์ มี ป าติ โ มกข์ อั น สมบู ร ณ์ อ ยู่ เ ถิ ด
เธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำ�รวมด้วยความสำ�รวมในปาติโมกข์
ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจรอยู่เถิด เธอทั้งหลายจงเป็น
ผูม้ ปี กติเห็นภัยในโทษทัง้ หลายแม้มปี ระมาณน้อย สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด ดังนี้ คำ�นั้น อันเราอาศัย
อำ�นาจประโยชน์นี้ จึงได้กล่าวแล้ว.
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อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร

108

-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.

อานนท์ ก็อินทรีย์ของผัคคุณภิกษุจักไม่ผ่องใสได้
อย่างไร จิตของผัคคุณภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อัน
เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ�  ๕ จิตของผัคคุณภิกษุนั้นก็หลุดพ้น
แล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ�  ๕ เพราะได้ฟัง
ธรรมเทศนานั้น (ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ
สฺโชเนหิ จิตตฺ  วิมตุ ตฺ ) .

อานนท์ อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ใน
การใคร่ครวญเนือ้ ความแห่งธรรมโดยกาลอันควร ๖ ประการนี  ้
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
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(1) อานนท์ จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไม่
หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่� 
ำ ๕ ในเวลา
ใกล้ตาย เธอได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงาม
ในเบื้องต้น อันงามในท่ามกลาง อันงามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์
สิ้ น เชิ ง แก่ เ ธอ จิ ต ของเธอย่ อ มหลุ ด พ้ น จากสั ง โยชน์ อั น
เป็นไปในส่วนเบือ้ งต่� 
ำ ๕ เพราะได้ฟงั ธรรมเทศนานัน้ (ตสฺส
ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุจฺจติ)

อานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑  ในการฟังธรรมโดยกาล
อันควร.
(2) อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้น
จากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ�  ๕ ในเวลาใกล้ตาย
เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้เห็นสาวกของตถาคต สาวก
ของตถาคตย่ อ มแสดงธรรมอั น งามในเบื้ อ งต้ น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ
ทัง้ พยัญชนะ บริสทุ ธิ์ บริบรู ณ์สนิ้ เชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อม
หลุดพ้นจากสังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบือ้ งต่� 
ำ ๕ เพราะได้
ฟังธรรมเทศนานั้น อานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๒  ในการ
ฟังธรรมโดยกาลอันควร.
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(3) อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้น
จากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ�  ๕ ในเวลาใกล้ตาย
เธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลย
แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา
ได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซึ่งธรรมตามที่ได้
ฟังมา ได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์
อั น เป็ น ไปในส่ ว นเบื้อ งต่ำ�  ๕ อานนท์ นี้เป็นอานิส งส์
ข้อที ๓ 
่ ในการใคร่ครวญเนือ้ ความแห่งธรรมโดยกาลอันควร.
(4) อานนท์ จิตของมนุษย์ในธรรมวินยั นี้ ได้หลุดพ้น
จากสังโยชน์อนั เป็นไปในส่วนเบือ้ งต่� 
ำ ๕ แต่จติ ของเธอยังไม่
น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอื่น
ยิง่ กว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอย่อมได้เห็นตถาคต ตถาคต
ย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น … แก่เธอ จิตของเธอ
ย่อมน้อมไปในนิพพาน อันเป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งอุปธิ อันหาธรรม
อืน่ ยิง่ กว่ามิได้ เพราะได้ฟงั ธรรมเทศนานัน้ อานนท์ นีเ้ ป็น
อานิสงส์ขอ้ ที ๔ 
่ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.
(5) อีกประการหนึง่ จิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจาก
สังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ�  ๕ แต่จิตของเธอยังไม่
น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอื่น
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ยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่
ได้เห็นสาวกของตถาคต สาวกของตถาคตย่อมแสดงธรรม
อันงามในเบื้องต้น … แก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปใน
นิพพาน อันเป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอืน่ ยิง่ กว่ามิได้
เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น อานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อ
ที่ ๕ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.
(6) อีกประการหนึง่ จิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจาก
สังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ�  ๕ แต่จิตของเธอยังไม่
น้อมไปในนิพพาน อันเป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอืน่
ยิง่ กว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้
เห็นสาวกของตถาคตเลย แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจ
ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่ง
ด้วยใจซึง่ ธรรมตามทีไ่ ด้ฟงั มา ได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อม
น้อมไปในนิพพาน อันเป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอืน่
ยิง่ กว่ามิได้ อานนท์ นีเ้ ป็นอานิสงส์ขอ้ ๖ ในการใคร่ครวญ
เนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร.
อานนท์ เหล่านีแ้ ล อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยกาล
อันควร ในการใคร่ครวญเนือ้ ความแห่งธรรมโดยกาลอันควร
๖ ประการ.
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ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม

109

-บาลี สุตตฺ . ขุ. ๒๕/๔๗๓/๓๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าจะพึงมีผู้ถามเธอทั้งหลายอย่างนี้
ว่ า จะมี ป ระโยชน์ อ ะไร เพื่ อ การฟั ง กุ ศ ลธรรมอั น เป็ น
อริยะ เป็นเครื่องนำ�ออก อันให้ถึงปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้
เธอทัง้ หลายพึงตอบเขาอย่างนีว้ า่ มีประโยชน์เพือ่ รูธ้ รรมอัน
เป็นธรรม ๒ อย่างตามความเป็นจริง ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า
ท่านทั้งหลายกล่าวอะไรว่าเป็นธรรม ๒ อย่าง เธอทั้งหลาย
พึงตอบเขาอย่างนี้ว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา)
ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้เป็นอย่างที่ ๑  การพิจารณา
เห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา) ว่า นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เป็นอย่างที่ ๒  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบเนืองๆ อย่างนี้
เป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู่ พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ 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
เพราะอุปธิเป็นปัจจัย นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อุปธินั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะอวิ ช ชาเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น 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 อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผล
ในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะวิ ญ ญาณเป็ น ปั จ จั ย
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความจาง
คลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิญญาณนั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น 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 อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะเวทนาเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งเวทนานัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะตั ณ หาเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะอุ ป าทานเป็ น ปั จ จั ย
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความจาง
คลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอุปาทานนัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด
นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ
ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่ม (อารมฺภ)
เป็นปัจจัย นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความริเริ่ม
นัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุ
ผูพ้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบ
อย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทุ ก ข์ ทั้ ง หมดนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพราะอาหารเป็ น ปั จ จั ย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดั บ ไปโดยไม่ เ หลื อ แห่ ง อาหารทั้ ง หมดนั่ น เอง
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
ผูพ้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบ
อย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์อย่างใด
อย่างหนึง่ ทัง้ หมดย่อมเกิดขึน้ เพราะความหวัน่ ไหวเป็นปัจจัย
นี้เป็นอย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความหวั่นไหวทั้งหลาย
นัน่ เอง ทุกข์จงึ ไม่เกิด นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุ
ผูพ้ จิ ารณาเห็นเนืองๆ ซึง่ ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบ
อย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ความดิ้นรน
ย่อมมีแก่ผู้อันตัณหา ทิฏฐิ และมานะอาศัยแล้ว นี้ เ ป็ น
อย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ผู้ที่ตัณหา ทิฏฐิ
และมานะไม่อาศัยแล้ว ย่อมไม่ดิ้นรน นี้เ ป็นอย่า งที่ ๒
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ พิ จ ารณาเห็ น เนื อ งๆ ซึ่ ง ธรรมอั น
เป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า อรูปภพละเอียด
กว่ า รู ป ภพ นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ ๑ การพิ จ ารณาเห็ น เนื อ งๆ
ว่านิโรธละเอียดกว่าอรูปภพ นีเ้ ป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทง้ั หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า นามรูปที่โลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า นามรูปนี้เป็น
ของจริง พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงว่า นามรูปนัน่ เป็นของเท็จ นีเ้ ป็น
อย่างที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า นิพพานทีโ่ ลกพร้อม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า นิพพานนีเ้ ป็นของเท็จ
พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงว่า นิพพานนั้นเป็นของจริง นี้เป็นอย่างที่ ๒
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็น
ธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทงั้ หลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างเนืองๆ โดยชอบ จะพึงมีโดย
ปริยายอย่างอื่นบ้างไหม ให้ตอบเขาว่า พึงมี ถ้าเขาถาม
ต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า อิฏฐารมณ์ (อารมณ์หรือสิ่งที่น่าปรารถนา น่าพอใจ) ที่
โลกพร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ทีห่ มูส่ ตั ว์พร้อมทัง้
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า เป็นสุข พระอริยเจ้า
ทัง้ หลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
ว่า นัน่ เป็นทุกข์ นีเ้ ป็นอย่างที่ ๑  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า
นิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกที่หมู่
สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า
นีเ้ ป็นทุกข์ พระอริยะเจ้าทัง้ หลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นเป็นสุข นี้เป็นอย่างที่ ๒
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบเนืองๆ อย่างนี้ ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจ
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เด็ดเดีย่ วอยู่ พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
(สำ�หรับบทนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว จึงได้นำ�มาใส่ไว้บางส่วน
ผูส้ นใจพึงตามอ่านเนือ้ ความเต็มได้จากทีม่ าของพระสูตร. -ผูร้ วบรวม)
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การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี

110
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ที่การ
ให้ทานเช่นนั้นนั่นแล บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก แต่ไม่มี
อานิสงส์มาก และอะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีก่ ารให้ทานเช่นนัน้ นัน่ แล
บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก.

สารีบตุ ร บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยมีความ
หวังผล ให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดยมุ่งการ
สั่งสม (บุญ) ให้ทานโดยคิดว่า เราตายไปจักได้เสวยผลของ
ทานนี้ เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และ
ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขาให้ทานเช่นนัน้
แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่า
จาตุมหาราชิกา ครั้นสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ
เป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดย
ไม่มงุ่ การสัง่ สม (บุญ) ให้ทานโดยไม่คดิ ว่า “เราตายไปจักได้
เสวยผลของทานนี้” แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่า “การให้ทาน
เป็นการดี” … เขาให้ทานเช่นนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึง
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ความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์ ครั้นสิ้นกรรม
สิน้ ฤทธิ์ สิน้ ยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผูก้ ลับมา คือ
มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวั ง ผล … ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ท านด้ ว ยคิ ด ว่ า “การให้ ท าน
เป็นการดี” แต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย
เคยให้เคยทำ�มา เราก็ไม่ควรทำ�ให้เสียประเพณี … เขาให้
ทานเช่นนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาเหล่ายามา ครั้นสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ
เป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปู่ย่า
ตายาย เคยให้เคยทำ�มา เราก็ไม่ควรทำ�ให้เสียประเพณี แต่
ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้
ไม่หุงหากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ผู้ไม่หุงหา ไม่สมควร … เขาให้ทานเช่นนั้นแล้ว
เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสติ
ครัน้ สิน้ กรรม สิน้ ฤทธิ์ สิน้ ยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็น
ผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
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สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากินได้ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านีห้ งุ หากินไม่ได้ เราหุงหากินได้ จะไม่ให้
ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผหู้ งุ หากินไม่ได้ ไม่สมควร แต่ให้
ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผูจ้ �ำ แนกแจกทาน เหมือนฤาษีแต่
ครัง้ ก่อน คือ อัฏฐกฤาษี วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตร
ฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี
กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชามหายัญ … เขาให้ทานเช่นนัน้ แล้ว
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่า
นิมมานรดี ครั้นสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็น
ใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผูจ้ �ำ แนกแจก
ทาน เหมือนอย่างฤาษีแต่ครัง้ ก่อน คืออัฏฐกฤาษี … ภคุฤาษี
แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างนี้ จิตจะเลื่อมใส
เกิดความปลืม้ ใจและโสมนัส … เขาให้ทานเช่นนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัสดี
ครัน้ สิน้ กรรม สิน้ ฤทธิ์ สิน้ ยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็น
ผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
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สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เมือ่ เราให้ทานอย่างนี้
จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส แต่ให้ทานเป็น
เครือ่ งประดับจิต เป็นบริขารของจิต (จิตตฺ าลงฺการํ จติ ตฺ ปริกขฺ าร)ํ …
เขาให้ทานเช่นนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกา ครัน้ สิน้ กรรม สิน้ ฤทธิ์ สิน้ ยศ
หมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่
ความเป็นอย่างนี้.
สารีบตุ ร นีแ้ ล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ทานเช่นนัน้ ที่
บุคคลบางคนในโลกนีใ้ ห้แล้ว มีผลมาก แต่ไม่มอี านิสงส์มาก
และเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเช่นนัน้ ทีบ่ คุ คลบางคนในโลกนีใ้ ห้แล้ว
มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก.
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ ๑)

111

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๒๙/๑๗๙.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทัง้ หลาย ธรรมอย่างหนึง่
เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลายละธรรมอย่ า งหนึ่ ง
คือ โลภะได้ เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็น
อนาคามี.
ชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลาย รู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอัน
เป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติ แล้วละได้ ครั้นละได้แล้ว
ย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ.
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ ๒)

112

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๒๙/๑๘๐.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทัง้ หลาย ธรรมอย่างหนึง่
เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ
โทสะได้ เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอทั้งหลาย.
ชนผูเ้ ห็นแจ้งทัง้ หลาย รูช้ ดั ด้วยดีซงึ่ โทสะอันเป็นเหตุ
ให้สัตว์ผู้ประทุษร้ายไปสู่ทุคติ แล้วละได้ ครั้นละได้แล้ว
ย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ ๓)

113

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๐/๑๘๑.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทัง้ หลาย ธรรมอย่างหนึง่
เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ
โมหะได้ เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอทั้งหลาย.
ชนผูเ้ ห็นแจ้งทัง้ หลาย รูช้ ดั ด้วยดีซงึ่ โมหะอันเป็นเหตุ
ให้สตั ว์ผหู้ ลงไปสูท่ คุ ติ แล้วละได้ ครัน้ ละได้แล้ว ย่อมไม่มาสู่
โลกนี้อีกในกาลไหนๆ.
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ ๔)

114

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๐/๑๘๒.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทัง้ หลาย ธรรมอย่างหนึง่
เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ
โกธะ (ความโกรธ) ได้ เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอทัง้ หลาย.
ชนผูเ้ ห็นแจ้งทัง้ หลาย รูช้ ดั ด้วยดีซงึ่ โกธะอันเป็นเหตุ
ให้สตั ว์ผโู้ กรธไปสูท่ คุ ติ แล้วละได้ ครัน้ ละได้แล้ว ย่อมไม่มา
สู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ.
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ ๕)

115

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๑/๑๘๓.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทัง้ หลาย ธรรมอย่างหนึง่
เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ
มักขะ (ความลบหลู่คุณ) ได้ เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอ
ทั้งหลาย.
ชนผูเ้ ห็นแจ้งทัง้ หลาย รูช้ ดั ด้วยดีซงึ่ มักขะอันเป็นเหตุ
ให้สตั ว์ผลู้ บหลูไ่ ปสูท่ คุ ติ แล้วละได้ ครัน้ ละได้แล้ว ย่อมไม่มา
สู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ.
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116
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๒๑/๑๙๖.

ภิกษุทงั้ หลาย เราไม่รแู้ ล้วย่อมไม่กล่าวความสิน้ สุด
แห่งกรรมทีส่ ตั ว์ตง้ั ใจกระทำ�สัง่ สมขึน้ ก็วบิ ากนัน้ แลอันสัตว์ผทู้ �ำ
พึงได้เสวยในปัจจุบนั ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพต่อๆ ไป
ภิกษุทงั้ หลาย เราไม่รแู้ ล้วย่อมไม่กล่าวการทำ�ทีส่ ดุ ทุกข์แห่ง
กรรมที่สัตว์ตั้งใจกระทำ�สั่งสมขึ้น.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนัน้ นัน่ แล เป็นผูป้ ราศจาก
อภิชฌา ปราศจากพยาบาท ไม่ลุ่มหลง มีสัมปชัญญะ มีสติ
เฉพาะหน้า มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึง่ อยู่
ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งทิศ
เบือ้ งบน เบือ้ งล่าง เบือ้ งขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทัว่ สัตว์ทกุ เหล่า
ในทีท่ กุ สถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ ใหญ่หลวง
หาประมาณมิได้ ไม่มเี วร ไม่มคี วามเบียดเบียนอยู่ อริยสาวกนัน้
ย่อมรูอ้ ย่างนีว้ า่ ในกาลก่อนแล จิตของเรานีเ้ ป็นจิตคับแคบ
เป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บดั นี้ จิตของเรานี้ เป็นจิตหาประมาณ
มิได้ เป็นจิตอบรมดีแล้ว ก็กรรมทีท่ �ำ แล้วพอประมาณอย่างใด
อย่างหนึ่งนั้น ย่อมไม่เหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้น
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ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้ เป็นอย่างไร
คือ หากในเวลายังเป็นเด็ก เด็กนีพ้ งึ เจริญเมตตาเจโตวิมตุ ติไซร้
พึงทำ�บาปกรรมบ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ก็ทุกข์จะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำ�บาปกรรมหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยว่าทุกข์
จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำ�บาปกรรมได้แต่ที่ไหน.

ภิกษุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุตตินี้ อันสตรีหรือ
บุรุษ พึงเจริญแล ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มิได้มีส่วนอันสตรี
หรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้ ภิกษุทง้ั หลาย สัตว์ผู้มีอันจะ
ต้องตายเป็นสภาพนี้ เป็นผูม้ จี ติ เป็นเหตุ สัตว์นนั้ ย่อมรูอ้ ย่างนี้
ว่า บาปกรรมไรๆ ของเรา อันกรัชกายนี้ทำ�แล้วในกาลก่อน
บาปกรรมนัน้ ทัง้ หมด เป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้
จักไม่ติดตามไป ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ
อันภิกษุผมู้ ปี ญ
ั ญา ผูย้ งั ไม่แทงตลอดวิมตุ ติอนั ยิง่ ในธรรมวินัยนี้อบรมแล้ว ด้วยประการอย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเป็นอนาคามี.
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกมีจิตประกอบด้วยกรุณา
… มุทิตา … อุเบกขา แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศ
ทีส่ าม ทิศทีส่ กี่ เ็ หมือนกัน โดยนัยนี้ ทัง้ ทิศเบือ้ งบน เบือ้ งล่าง
เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน
ด้ ว ยจิ ต อั น ประกอบด้ ว ยอุ เ บกขาอั น ไพบู ล ย์ ใหญ่ ห ลวง
หาประมาณมิได้ ไม่มเี วร ไม่มคี วามเบียดเบียนอยู่ อริยสาวกนัน้
ย่อมรูอ้ ย่างนีว้ า่ ในกาลก่อนแล จิตของเรานีเ้ ป็นจิตเล็กน้อย
เป็ น จิ ต ไม่ ไ ด้ อ บรมแล้ ว แต่ บั ด นี้ จิ ต ของเรานี้ เ ป็ น จิ ต
หาประมาณมิได้ เป็นจิตอบรมดีแล้ว ก็กรรมที่ทำ�แล้ว
พอประมาณอย่างใดอย่างหนึง่ นัน้ ย่อมไม่เหลืออยูไ่ ม่ตงั้ อยู่
ในจิตของเรานั้น ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญ
ความข้ อ นั้ น เป็ น อย่ า งไร คื อ หากว่ า ในเวลายั ง เป็ น เด็ ก
เด็กนี้พึงเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติไซร้ พึงกระทำ�บาปกรรม
บ้างหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ก็ทุกข์จะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำ�บาปกรรมหรือ.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยว่าทุกข์
จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำ�บาปกรรมได้แต่ที่ไหน.
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ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ อันสตรีหรือ
บุรุษพึงเจริญแล ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มิได้มีส่วนอันสตรี
หรือบุรษุ จะพึงพาเอาไปได้ ภิกษุทง้ั หลาย สัตว์ผมู้ อี นั จะต้อง
ตายเป็นสภาพนี้ เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุ สัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้
ว่า บาปกรรมไรๆ ของเราอันกรัชกายนี้ทำ�แล้วในกาลก่อน
บาปกรรมนั้นทั้งหมด อันเราจะพึงเสวยในอัตภาพนี้ จักไม่
ติดตามไปดังนี้ ภิกษุทงั้ หลาย อุเบกขาเจโตวิมตุ ติ อันภิกษุ
ผู้มีปัญญา ผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้
เจริญแล้วด้วยประการอย่างนีแ้ ล ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็น
อนาคามี.
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117
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๓.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ห วั ง อยู่ ซึ่ ง อานิ ส งส์ ๖
ประการ ย่อมสมควรโดยแท้ เพือ่ จะเข้าไปตัง้ ซึง่ อนิจจสัญญา
ในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำ�กัดขอบเขต ๖ ประการนั้น
เป็นอย่างไร คือ
(1) สังขารทัง้ ปวง จักปรากฏโดยความเป็นของตัง้ อยู่
อย่างไม่มั่นคง
(2) ใจของเรา จักไม่ยินดีในโลกทั้งปวง
(3) ใจของเรา จักออกจากโลกทั้งปวง
(4) ใจของเรา จักเป็นใจน้อมไปในนิพพาน
(5) สังโยชน์ทั้งหลายของเรา จักถึงซึ่งการละขาด
(6) เราจักเป็นผูป้ ระกอบด้วยสามัญญคุณอันยอดเยีย่ ม
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ห วั ง อยู่ ซึ่ ง อานิ ส งส์ ๖
ประการเหล่านี้แล ย่อมสมควรโดยแท้ เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้
ซึ่งอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำ�กัดขอบเขต.
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118
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๔.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ห วั ง อยู่ ซึ่ ง อานิ ส งส์ ๖
ประการ ย่อมสมควรโดยแท้ เพือ่ จะเข้าไปตัง้ ไว้ซงึ่ ทุกขสัญญา
ในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำ�กัดขอบเขต ๖ ประการนั้น
เป็นอย่างไร คือ
(1) นิพพิทาสัญญา (สัญญาในความน่าเบือ่ หน่าย) ของเรา
ในสังขารทัง้ ปวง จักปรากฏ เหมือนมีเพชฌฆาต
เงื้อดาบอยู่ต่อหน้าเรา
(2) ใจของเรา จักออกจากโลกทั้งปวง
(3) เราจักเป็นผูเ้ ห็นสันติ (ความสงบระงับ) ในนิพพาน
อยู่เป็นประจำ� 
(4) อนุสัยทั้งหลายของเรา จักถึงซึ่งการถูกถอนขึ้น
จนหมดสิ้น
(5) เราจักเป็นผู้กระทำ�กิจ (ในการทำ�ที่สุดทุกข์) อยู่
เป็นประจำ� 
(6) พระศาสดาจักเป็นผู้ที่เราบำ�เรอแล้ว ด้วยวัตร
อันประกอบด้วยเมตตา
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ห วั ง อยู่ ซึ่ ง อานิ ส งส์ ๖
ประการเหล่านี้แล ย่อมสมควรโดยแท้ เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้
ซึ่งทุกขสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำ�กัดขอบเขต.
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119
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๕.

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุหวังอยูซ่ ง่ึ อานิสงส์ ๖ ประการ
ย่ อ มสมควรโดยแท้ เพื่ อ จะเข้ า ไปตั้ ง ไว้ ซึ่ ง อนั ต ตสั ญ ญา
ในธรรมทั้ งปวงอย่างไม่จำ�กัดขอบเขต ๖ ประการนั้น
เป็นอย่างไร คือ
(1) เราจักเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิในโลกทั้งปวง
(2) ทิฏฐิอันเป็นเหตุให้กระทำ�ความถือตัวว่าเรา
(อหงฺการ) จักดับ
(3) ตัณหาอันเป็นเหตุให้กระทำ�การยึดถือว่าของเรา
(มมงฺการ) จักดับ
(4) เราจั ก เป็ น ผู้ ป ระกอบด้ ว ยอสาธารณญาณ
(ความรู้อันไม่ทั่วไปแก่ปุถุชน)

(5) ธรรมอันเป็นเหตุ จักเป็นสิง่ ทีเ่ ราเห็นแล้วด้วยดี
(6) และธรรมทั้งหลายอันเกิดแต่เหตุ จักเป็นสิ่งที่
เราเห็นด้วยดี
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ ห วั ง อยู่ ซึ่ ง อานิ ส งส์ ๖
ประการเหล่านี้แล ย่อมสมควรโดยแท้ เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้
ซึ่งอนัตตสัญญาในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จำ�กัดขอบเขต.
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ผลของการเจริญอนิจจสัญญา

120

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๙/๒๖๓.

ภิกษุท้ังหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมครอบงำ�กามราคะทั้งปวงได้ ย่อม
ครอบงำ�รูปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำ�ภวราคะทั้งปวงได้
ย่อมครอบงำ�อวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะ
ทั้งปวงได้ ภิกษุทง้ั หลาย ในสรทสมัย (ฤดูใบไม้ร่วง) ชาวนา
เมือ่ ไถนาด้วยไถคันใหญ่ ย่อมไถทำ�ลายความสืบต่อแห่งราก
ทุกชนิด แม้ฉนั ใด อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมครอบงำ�กามราคะทัง้ ปวงได้ ย่อมครอบงำ�
รูปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำ�ภวราคะทั้งปวงได้ ย่อม
ครอบงำ�อวิชชาทัง้ ปวงได้ ย่อมถอนขึน้ ซึง่ อัสมิมานะทัง้ ปวงได้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่าย เกี่ยวหญ้า
มุงกระต่ายแล้ว จับปลาย เขย่า ฟาด สลัดออก แม้ฉันใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ พวงมะม่วงขาดจากขัว้ ในมะม่วง
เหล่านัน้ มะม่วงเหล่าใดเนือ่ งด้วยขัว้ มะม่วงเหล่านัน้ ทัง้ หมด
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ย่อมเป็นของหลุดไปตามขัว้ มะม่วงนัน้ แม้ฉนั ใด อนิจจสัญญา
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว … ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย กลอนใดๆ แห่งเรือนยอด กลอน
ทั้ ง หมดนั้ น ไปสู่ ย อด น้ อ มไปที่ ย อด ประชุ ม ลงที่ ย อด
ยอด ชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่ากลอนเหล่านั้น แม้ฉันใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ไม้มีกลิ่นที่รากใดๆ ไม้กะลำ�พัก1
ชนทัง้ หลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้มกี ลิน่ ทีร่ ากเหล่านัน้ แม้ฉนั ใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ไม้มีก ลิ่น ที่แ ก่น ใดๆ จันทน์แดง
ชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้ที่มีกลิ่นเหล่านั้น แม้ฉันใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย ไม้มกี ลิน่ ทีด่ อกใดๆ มะลิ ชนทัง้ หลาย
กล่าวว่าเลิศกว่าไม้มกี ลิน่ ทีด่ อกเหล่านัน้ แม้ฉนั ใด  อนิจจสัญญา
อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย พระราชาผู้น้อยใดๆ ทั้งหมดนั้น
ย่ อ มเป็ น ผู้ เ สด็ จ ไปตาม (คล้อยตาม) พระเจ้ า จั ก รพรรดิ
พระเจ้าจักรพรรดิ ชนทัง้ หลายย่อมกล่าวว่าเลิศกว่าพระราชา
1. กะลำ�พัก มีชอ่ื เรียกอีกอย่างว่า สลัดได. -ผูร้ วบรวม
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ผูน้ อ้ ยเหล่านัน้ แม้ฉนั ใด  อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
… ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย แสงดาวทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง
แสงดาวทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งแสงพระจันทร์
แสงพระจันทร์ ชนทัง้ หลายกล่าวว่า เลิศกว่าแสงดาวเหล่านัน้
แม้ฉันใด อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย ในสรทสมัย ท้องฟ้าบริสทุ ธิ์ ปราศจาก
เมฆ พระอาทิตย์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้า ย่อมส่องแสงและแผดแสง
ไพโรจน์ กำ�จัดความมืดอันอยู่ในอากาศทั่วไปแม้ฉันใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อม
ครอบงำ�กามราคะทัง้ ปวงได้ ย่อมครอบงำ�รูปราคะทัง้ ปวงได้
ย่อมครอบงำ�ภวราคะทัง้ ปวงได้ ย่อมครอบงำ�อวิชชาทัง้ ปวงได้
ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงครอบงำ�กามราคะ
ทั้งปวง … ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้หมด  อนิจจสัญญา อัน
บุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนีว้ า่ รูปดังนี้
ความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้   เวทนาดังนี้ …
สัญญาดังนี้ … สังขารดังนี้ … วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้น
340

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

แห่งวิญญาณดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณดังนี้ ย่อมครอบงำ�
กามราคะทั้งปวงได้ … ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด.
ภิกษุท้ังหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนีแ้ ล ย่อมครอบงำ�กามราคะทัง้ ปวงได้
ย่อมครอบงำ�รูปราคะทัง้ ปวงได้ ย่อมครอบงำ�ภวราคะทัง้ ปวงได้
ย่อมครอบงำ�อวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะ
ได้หมด.
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความไม่เที่ยง

121

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๑/๓๖๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารใดๆ โดย
ความเป็นของเที่ยง จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร
(อนุโลมิกาย ขนฺตยิ า) ข้อนัน
้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่
ประกอบด้วยขันติทส่ี มควรแล้ว จักก้าวลงสูห่ นทางแห่งความ
ถูกต้อง (สมฺมตฺตนิยาม) ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่
ไม่กา้ วลงสูส่ มั มัตตนิยามแล้ว จักกระทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารทัง้ ปวงโดย
ความเป็นของไม่เที่ยง จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่สี มควร
ข้ อ นั้น ย่ อ มเป็ น ฐานะที่จ ะมี ไ ด้ เธอประกอบด้ ว ยขั น ติ ท่ี
สมควรแล้ว จักก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้อง (สมฺมตฺตนิยาม)  
ข้ อ นั้น ย่ อ มเป็ น ฐานะที่จ ะมี ไ ด้ เมื่อ ก้ า วลงสู่ห นทางแห่ ง
ความถูกต้อง จักกระทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมเป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความเป็นทุกข์

122

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารใดๆ โดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จักก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้อง ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว
จักกระทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารทัง้ ปวงโดย
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร ข้อนั้น
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว
จักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่
จะมีได้ เมือ่ ก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้องแล้ว จักกระทำ�
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นธรรม
โดยความเป็นอนัตตา

123

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๑.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมใดๆ โดย
ความเป็นอัตตา จักเป็นผูป้ ระกอบด้วยขันติทสี่ มควร ข้อนัน้
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จักก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้อง ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว
จักกระทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นธรรมทัง้ ปวงโดย
ความเป็นอนัตตา จักเป็นผูป้ ระกอบด้วยขันติทสี่ มควร ข้อนัน้
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว
จักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่
จะมีได้ เมือ่ ก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้องแล้ว จักกระทำ�
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน
โดยความเป็นสุข

124

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๒.

ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ภิก ษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร ข้อนั้น
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จักก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้อง ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว
จักกระทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ภิก ษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว
จักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่
จะมีได้ เมือ่ ก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้องแล้ว จักกระทำ�
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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125

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละสังโยชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ งึ่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยู่ ซึง่ หู … ซึง่ เสียงทัง้ หลาย
… ซึ่ ง โสตวิ ญ ญาณ … ซึ่ ง โสตสั ม ผั ส … ซึ่ ง สุ ข เวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะโสตสัมผัส
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยู่ ซึง่ จมูก … ซึง่ กลิน่ ทัง้ หลาย
… ซึ่ ง ฆานวิ ญ ญาณ … ซึ่ ง ฆานสั ม ผั ส … ซึ่ ง สุ ข เวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะฆานสัมผัส
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
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ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยู่ ซึง่ ลิน้ … ซึง่ รสทัง้ หลาย
… ซึ่งชิวหาวิญญาณ … ซึ่งชิวหาสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ เห็ น อยู่ ซึ่ ง กาย … ซึ่ ง
โผฏฐัพพะทั้งหลาย … ซึ่งกายวิญญาณ … ซึ่งกายสัมผัส …
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะกายสั ม ผั ส เป็ น ปั จ จั ย โดยความเป็ น ของไม่ เ ที่ ย ง
ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยู่ ซึง่ ใจ … ซึง่ ธรรมทัง้ หลาย
… ซึ่ ง มโนวิ ญ ญาณ … ซึ่ ง มโนสั ม ผั ส … ซึ่ ง สุ ข เวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะมโนสัมผัส
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ อ ย่ า งนี้ เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ แ ล
ย่อมละสังโยชน์ได้.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เมือ่ รูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ ง่ึ ธรรมเหล่านี้ โดยความเป็น
อนัตตา สังโยชน์จึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๕๘.
-ผูร้ วบรวม)
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126

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๙/๖๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละอนุสัยได้.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอนุสัยได้.
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ งึ่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอนุสัยได้.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

ภิกษุ บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
อนุสัยได้.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เมือ่ รูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ ง่ึ ธรรมเหล่านี้ โดยความ
เป็นอนัตตา อนุสยั จะพึงถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๙/๖๒.
-ผูร้ วบรวม)
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127
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๕๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละอาสวะได้.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้.
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ งึ่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

ภิกษุ บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
อาสวะได้.
(ในสูตรอื่นตรัสว่า เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งธรรมเหล่านี้ โดยความ
เป็นอนัตตา อาสวะจึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๖๐.
-ผู้รวบรวม)
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128

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๖.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ บุคคลเมือ่ รูอ้ ย่างไร เห็นอย่างไร จึงจะละ
อวิชชาได้ วิชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ งึ่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ อ ย่ า งนี้ เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ แ ล
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
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อานิสงส์ของธรรม ๑ ประการ (นัยที่ ๑)

129

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๗/๒๓๓.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.  
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
ย่อมเป็นไปเพือ่ ทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง  ย่อมเป็นไปเพือ่ ทำ�
อนาคามิผลให้แจ้ง  ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง.
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อานิสงส์ของธรรม ๑ ประการ (นัยที่ ๒) 130
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปในส่วนวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น
เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้ว
แม่น้ำ�น้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทร ย่อมหยั่งลงใน
ภายในของผู้นั้นฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งซึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่ เป็นไป
เพื่อประโยชน์ใหญ่ เป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่
เป็นไปเพือ่ สติและสัมปชัญญะ เป็นไปเพือ่ ได้ญาณทัสสนะ
เป็นไปเพือ่ อยูเ่ ป็นสุขในปัจจุบนั เป็นไปเพือ่ ทำ�ให้แจ้งซึง่ ผล
คือวิชชาและวิมตุ ติ ธรรมข้อหนึง่ คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว แม้กายก็สงบ แม้จิตก็สงบ แม้วิตกวิจาร
ก็สงบ ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชชาแม้ทั้งสิ้น ก็ถึงความ
เจริญบริบูรณ์ ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อกุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึน้ ได้เลย
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และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละเสียได้ ธรรมข้อหนึ่ง
คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และ
กุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเจริญไพบูลย์ยงิ่
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น
ย่อมละอัสมิมานะเสียได้ อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอน ย่อม
ละสังโยชน์เสียได้  ธรรมข้อหนึง่ คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความแตกฉานแห่ ง
ปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ธรรมข้อหนึ่ง
คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ว ย่อ มมีก ารแทงตลอดธาตุมากหลาย
ย่อมมีการแทงตลอดธาตุตา่ งๆ  ย่อมมีความแตกฉานในธาตุ
มากหลาย ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ได้ปญ
ั ญา (ปญฺญาปฏิลาภ)
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ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญญาวุฑฺฒิ) ย่อม
เป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺญาเวปุลฺล) ย่อม
เป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาใหญ่ (มหาปญฺญตา) ย่อมเป็น
ไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก (ปุถุปญฺญตา) ย่อมเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ (วิปุลปญฺญตา) ย่อมเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง (คมฺภีรปญฺญตา) ย่อมเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง (อสมตฺถปฺตา) ย่อม
เป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาเสมือนแผ่นดิน (ภูรปิ ญฺญตา)
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญา (ปฺาพาหุลฺลา)
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาว่องไว (สีฆปญฺญตา) ย่อม
เป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาเร็ว (ลหุปญฺญตา) ย่อมเป็นไป
เพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาร่าเริง (หาสปญฺญตา) ย่อมเป็นไปเพือ่
ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาแล่น (ชวนปญฺญตา) ย่อมเป็นไปเพือ่ ความ
เป็นผู้มีปัญญาคม (ติกฺขปญฺญตา) ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็น
ผูม้ ปี ญ
ั ญาเจาะแทงกิเลส (นิพเฺ พธิกปญฺญตา) ธรรมข้อหนึง่ คือ
อะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ... ย่อมเป็น
ไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเจาะแทงกิเลส.
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อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ

131

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔., -บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) การคบสัตบุรุษ (สปฺปุริสสํเสว)
(2) การฟังสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน)
(3) การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)
(4) การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ)

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ สกทาคามิผล ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ การคบสัตบุรษุ
การฟังสัทธรรม การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งสกทาคามิผล.
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ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ อนาคามิผล ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ การคบสัตบุรษุ
การฟังสัทธรรม การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งอนาคามิผล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งอรหัตตผล ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ การคบสัตบุรุษ
การฟังสัทธรรม การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งอรหัตตผล.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมทัง้ หลาย ๔ ประการเหล่านี้ เป็นไป
เพื่ อ ได้ เ ฉพาะซึ่ ง ปั ญ ญา (ปญญาปฏิ ล าภ) ๔  ประการ
เป็นอย่างไร คือ การคบสัตบุรษุ การฟังสัทธรรม การกระทำ�
ไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
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ภิกษุทง้ั หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล เป็นไปพร้อม
เพือ่ ได้เฉพาะซึง่ ปัญญา.
[ธรรม ๔ ประการเหล่านีเ้ ป็นหลักธรรมทีส่ �ำ คัญ เพราะได้ตรัสไว้
ในบาลีแห่งอื่นอีกหลายพระสูตร ดังนี้
เป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์ (มนุสฺสภูตพหุการ)
(-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๙.)
เป็นองค์คุณเครื่องให้ถึงกระแสแห่งพระนิพพาน (โสตาปตฺติยงฺค) (-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๔/๑๔๒๙.)
เป็ น เครื่ อ งให้ มี ค วามเจริ ญ แห่ ง ปั ญ ญา (ปญญาวุ ฑฺ ฒิ )
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๗/๑๖๓๙.)
เป็นเครื่องให้มีความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺญาเวปุลฺล)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๗/๑๖๔๐.)
เป็ น เครื่ อ งให้ มี ปั ญ ญาอั น ใหญ่ ห ลวง (มหาปญฺ ญ ตา)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๑.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหนาแน่น (ปุถุปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๒.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันไพบูลย์ (วิปุลปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๓.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันลึกซึ้ง (คมฺภีรปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๔.)
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เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหาประมาณค่ามิได้ (อปฺปมตฺตปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๕.)
เป็ น เครื่ อ งให้ มี ปั ญ ญาเสมื อ นแผ่ น ดิ น (ภู ริ ป ญฺ ญ ตา)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๖.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญามาก (ปฺาพาหุลฺลาย) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๗.)
เป็นเครือ่ งให้เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาฉับพลัน (สีฆปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๘.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาไว (ลหุปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๙.)
เป็ น เครื่ อ งให้ เ ป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาอั น ร่ า เริ ง (หาสปญฺ ญ ตา)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๐.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาแล่น (ชวนปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๑.)
เป็ น เครื่ อ งให้ เ ป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาคมกล้ า (ติ กฺ ข ปญฺ ญ ตา)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๒.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาเครื่องเจาะแทง (นิพฺเพธิกปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๓.)]
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อานิสงส์ของธรรม ๕ ประการ (นัยที่ ๑)

132

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุหรือภิกษุณใี ดก็ตาม เมือ่ เจริญ
ทำ�ให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวังผลได้ ๒  อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี ธรรม ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) เป็นผูม้ สี ติอนั เข้าไปตัง้ ไว้ดว้ ยดี เพือ่ ปัญญาอัน
ให้หยั่งถึงความตั้งขึ้นและดับไปแห่งธรรมทั้งหลาย
(2) ย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกาย
(3) มีความสำ�คัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(4) มีความสำ�คัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง
(5) พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง  
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุหรือภิกษุณใี ดก็ตาม เมือ่ เจริญ
ทำ�ให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล เธอพึงหวังผลได้
๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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อานิสงส์ของธรรม ๕ ประการ (นัยที่ ๒) 133
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๓/๖๗.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุหรือภิกษุณใี ดก็ตาม เมือ่ เจริญ
ทำ�ให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวังผลได้ ๒  อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี ธรรม ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ี
(1) ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร
(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิ
และปธานสังขาร
(3) ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร
(4) ย่อมเจริญอิทธิบาททีป่ ระกอบด้วยวิมงั สาสมาธิ
และปธานสังขาร
(5) ย่อมเจริญวิริยะอย่างยิ่งเป็นที่ ๕  
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุหรือภิกษุณใี ดก็ตาม เมือ่ เจริญ
ทำ�ให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล เธอพึงหวังผล
ได้ ๒  อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
360

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ละธรรม ๕ อย่าง
ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ ๑)

134

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๓/๒๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการ ไม่ควร
เพือ่ บรรลุปฐมฌาน … ทุตยิ ฌาน … ตติยฌาน … จตุตถฌาน
… ไม่ควรเพือ่ ทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล … สกทาคามิผล …
อนาคามิผล … อรหัตตผล ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ความตระหนี่ที่อยู่
(2) ความตระหนี่สกุล
(3) ความตระหนี่ลาภ
(4) ความตระหนี่วรรณะ
(5) ความเป็นคนอกตัญญูกตเวที
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการนี้แล
ไม่ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.
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ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อ
บรรลุปฐมฌาน … ทุติยฌาน … ตติยฌาน … จตุตถฌาน
… ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล … สกทาคามิผล …
อนาคามิผล … อรหัตตผล ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร
คือ ความตระหนี่ที่อยู่
(1) ความตระหนี่ที่อยู่
(2) ความตระหนี่สกุล
(3) ความตระหนี่ลาภ
(4) ความตระหนี่วรรณะ
(5) ความเป็นคนอกตัญญูกตเวที
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการนี้แลควร
เพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.
(ในสูตรอืน่ ได้ตรัสโดยนัยเดียวกันนี้ ต่างกันเฉพาะในข้อที่ ๕
โดยตรัสว่าเป็น ความตระหนีธ่ รรม -บาลี ปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๓๐๒/๒๕๗.
-ผู้รวบรวม)
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ละธรรม ๖ อย่าง ได้อนาคามิผล

135

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุยงั ละธรรม ๖ ประการไม่ได้แล้ว
ย่อมเป็นผูไ้ ม่ควรเพือ่ ทำ�ให้แจ้งซึง่ อนาคามิผล ธรรม ๖
ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา
(2) ความเป็นผู้ไม่มีหิริ
(3) ความเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
(4) ความเป็นผู้เกียจคร้าน
(5) ความเป็นผู้มีสติเลอะเลือน
(6) ความเป็นผู้มีปัญญาทราม
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้ไม่ได้
แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล.

363

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการได้แล้ว ย่อม
เป็นผู้ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ธรรม ๖ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(1) ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา
(2) ความเป็นผู้ไม่มีหิริ
(3) ความเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
(4) ความเป็นผู้เกียจคร้าน
(5) ความเป็นผู้มีสติเลอะเลือน
(6) ความเป็นผู้มีปัญญาทราม
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้ได้แล้ว
ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล.
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ละธรรม ๖ อย่าง ได้อรหัตตผล

136

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๗.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุยงั ละธรรม ๖ ประการไม่ได้แล้ว
ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล ธรรม ๖
ประการเป็นอย่างไร คือ ถีนะ มิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ
ความไม่มีศรัทธา ความประมาท.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้ไม่ได้
แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการได้แล้ว
ย่ อ มเป็ น ผู้ ค วรเพื่ อ ทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง อรหั ต ตผล ธรรม ๖
ประการเป็นอย่างไร คือ ถีนะ มิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ
ความไม่มีศรัทธา ความประมาท.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้ได้แล้ว
ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.
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อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยที่ ๑)

137

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๑/๘๐๕.

ภิกษุทงั้ หลาย สติปฏั ฐาน ๔ เหล่านี้ สติปฏั ฐาน ๔ 
เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่ … .
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู่ … .
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็ น ธรรมในธรรมอยู่ มี ค วามเพี ย ร มี สั ม ปชั ญ ญะมี ส ติ
กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สติปัฏฐาน ๔.
ภิกษุทงั้ หลาย สติปฏั ฐาน ๔ เหล่านี้ อันบุคคลเจริญ
กระทำ�ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
366

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยที่ ๒)

138

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๒๖/๑๕๑.

ภิกษุทงั้ หลาย ก็ผใู้ ดผูห้ นึง่ พึงเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นี้
อย่างนี้ ตลอด ๗ ปี พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ๗ ปี ย กไว้ ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง พึ ง เจริ ญ
สติปฏั ฐาน ๔ นีอ้ ย่างนี้ ตลอด ๖ ปี … ตลอด ๕ ปี … ตลอด
๔ ปี … ตลอด ๓ ปี … ตลอด ๒ ปี … ตลอด ๑ ปี … .
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ๑  ปี ย กไว้ ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง พึ ง เจริ ญ
สติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้ ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผลได้
๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คืออรหัตตผลในปัจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทั้งหลาย ๗ เดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๖ เดือน … ตลอด ๕ เดือน
… ตลอด ๔ เดือน … ตลอด ๓ เดือน … ตลอด ๒ เดือน …
ตลอด ๑ เดือน … ตลอดกึ่งเดือน … .
ภิกษุทั้งหลาย กึ่งเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้ ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผลได้
๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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(ส่วนนีน้ �ำ มาจากท้ายมหาสติปฏั ฐานสูตร ซึง่ มีเนือ้ หาค่อนข้างมาก
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เจริญสติปัฏฐาน ๔
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

139
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๐/๒๗๑.

ภิกษุทงั้ หลาย โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบือ้ งต่�ำ )
๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุ
ทั้งหลาย เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ สติปัฏฐาน ๔ 
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … ย่อม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เหล่านี้ เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า ให้เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่
กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์. -ผูร้ วบรวม)
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เจริญสติปัฏฐาน ๔
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

140
-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 ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ สติปัฏฐาน
๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ
มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … ย่อม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เหล่านี้ เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า ให้เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่
กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์. -ผูร้ วบรวม)
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เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ์

141

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๗๙/๒๖๘.

ภิกษุทงั้ หลาย นิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็ น อย่ า งไร คื อ กามฉั น ทนิ ว รณ์ พยาบาทนิ ว รณ์
ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลนิวรณ์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เพื่อละนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ … .
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ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน

142

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๔/๘๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสติปัฏฐาน การเจริญ
สติปฏั ฐาน และปฏิปทาอันให้ถงึ การเจริญสติปฏั ฐาน แก่เธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส ติ ปั ฏ ฐานเป็ น อย่ า งไร ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กำ�จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่าสติปฏั ฐาน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็การเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างไร  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึน้ ในกาย พิจารณาเห็นธรรมคือความเสือ่ มในกาย
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น
ในเวทนา … พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิต
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… พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรม พิจารณา
เห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรม พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐาน.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ปฏิปทาอันให้ถงึ การเจริญสติปฏั ฐาน
เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายาวะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นีแ้ ลเรียกว่า
ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน.
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อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒ ประการ

143

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖/๑๓๑๑.

ภิกษุทงั้ หลาย อานาปานสติอนั บุคคลเจริญ กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ก็อานาปานสติ
อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงมี
ผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อ
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง (สพฺพกายปฏิสํเวที) หายใจเข้า ว่า เรา
เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขาร
ให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�
กายสังขารให้รำ�งับ หายใจออก
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ (ปีติปฏิสํเวที) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข (สุขปฏิสํเวที) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร (จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที) หายใจเข้า ว่า เรา
เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ �ำ จิตตสังขาร
ให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�
จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต (จิตฺตปฏิสํเวที) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต หายใจออก
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปราโมทย์ยิ่ง (อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�
จิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ตั้งมั่น (สมาทหํ จิตฺตํ) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ตั้งมั่น
หายใจออก
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ ทำ � จิ ต
ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจยํ จิตฺตํ) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ปล่อยอยู่ หายใจออก
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ เ ห็ น ซึ่ ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ�  (อนิจฺจานุปสฺสี) หายใจเข้า ว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ เ ห็ น ซึ่ ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำ�  (วิราคานุปสฺสี) หายใจเข้า ว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ เ ห็ น ซึ่ ง
ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� (นิโรธานุปสฺสี) หายใจเข้า ว่า
เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราเป็ น ผู้ เ ห็ น ซึ่ ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ�  (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี) หายใจเข้า
ว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก
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ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
ทำ�ให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ พึงหวังผลได้ ๒  อย่าง อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความ
ยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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อานิสงส์ของอานาปานสติ ๗ ประการ
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ภิกษุทงั้ หลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ก็อานาปานสติ
อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงมี
ผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก
เมื่ อ หายใจเข้ า ยาว ก็ รู้ ชั ด ว่ า เราหายใจเข้ า ยาว
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว
เมื่ อ หายใจเข้ า สั้ น ก็ รู้ ชั ด ว่ า เราหายใจเข้ า สั้ น
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
(จากนี้ได้ตรัสวิธีการเจริญอานาปานสติ ดังปรากฏในหน้า 374 )

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
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ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผล ๗ ประการ อานิสงส์
๗ ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ
(1) ย่อมสำ�เร็จ (บรรลุอรหันต์) ในปัจจุบนั (ทิฏเฺ ว ธมฺเม
ปฏิกจฺจ อฺ อาราเธติ)

(2) ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมสำ�เร็จ (บรรลุอรหันต์) ในกาล
แห่งมรณะ (มรณกาเล อฺ ธาราเธติ)
(3) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี
(4) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี
(5) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี
(6) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี
(7) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ผล ๗ ประการ อานิสงส์ ๗
ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ ดังนี้.
379

พุทธวจน - หมวดธรรม

(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ การละสั ง โยชน์ ทั้ ง หลาย -บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๖. หรือเป็นไปเพื่อการกำ�จัดเสีย
ซึ่งอนุสัย -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๘. นอกจากนี้ยังได้
ตรัสถึงอานิสงส์อื่นๆ ของอานาปานสติไว้อีกมาก ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาได้จากพุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๖ ฉบับ อานาปานสติ หรือ
จากพระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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เจริญสัมมัปธาน ๔
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โอรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แลโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญ
เพือ่ รูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทงั้ หลาย สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึน้
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้
เพื่อให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น
(2) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึน้
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
(3) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึน้
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้
เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
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(4) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิด
ขึ้น ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้
เพือ่ ความตัง้ อยู่ ความไม่เลือนหาย ความมียงิ่ ๆ ขึน้ ไป ความ
ไพบูลย์ ความเจริญ ความบริบรู ณ์ แห่งกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหล่านี้ อันภิกษุ
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญสัมมัปธาน ๔
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
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ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 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
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญ
เพือ่ รูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทงั้ หลาย สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึน้
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้ง จิตไว้
เพื่อให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น
(2) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึน้
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้ง จิตไว้
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
(3) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึน้
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้ง จิตไว้
เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
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(4) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมยังความพอใจให้เกิด
ขึ้น ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้
เพือ่ ความตัง้ อยู่ ความไม่เลือนหาย ความมียงิ่ ๆ ขึน้ ไป ความ
ไพบูลย์ ความเจริญ ความบริบรู ณ์ แห่งกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหล่านี้ อันภิกษุ
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

อานิสงส์ ๒ ประการ ของอิทธิบาท ๔

147

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๕/๑๒๑๗.

ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่านี้ อิทธิบาท ๔ 
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร
(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ
และปธานสังขาร
(3) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร
(4) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อิทธิบาท ๔.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ อิ ท ธิ บ าท ๔  อั น ภิ ก ษุ เ จริ ญ
กระทำ�ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

อานิสงส์ ๗ ประการ ของอิทธิบาท ๔ 148
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๖/๑๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่านี้ อิทธิบาท ๔ 
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร … วิริยสมาธิและ
ปธานสังขาร … จิตตสมาธิและปธานสังขาร … วิมงั สาสมาธิ
และปธานสังขาร ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อิทธิบาท ๔.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออิทธิบาท ๔ อันภิกษุเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ผล ๗ ประการ อานิสงส์ ๗ ประการ
ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ
(1) ย่อมสำ�เร็จในปัจจุบนั (ทิฏเฺ ว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อฺ
อาราเธติ)

(2) ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมสำ�เร็จ (บรรลุอรหันต์) ในกาล
แห่งมรณะ (มรณกาเล อฺ ธาราเธติ)
(3) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี
(4) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี
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(5) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี
(6) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี
(7) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออิทธิบาท ๔ อันภิกษุเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ผล ๗ ประการ อานิสงส์ ๗ ประการ
เหล่านี้แล ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้.
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เจริญอิทธิบาท ๔
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

149
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๐.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โอรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทงั้ หลาย อิทธิบาท ๔ อันภิกษุพงึ เจริญ เพือ่ รูย้ งิ่
เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทงั้ หลาย อิทธิบาท ๔ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร
(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ
และปธานสังขาร
(3) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร
(4) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ ท ธิ บ าท ๔  เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอื่นตรัสว่า การเจริญอิทธิบาท ๔ เป็นเหตุให้ละ
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ได้ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๑.
-ผู้รวบรวม)
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อานิสงส์ ๒ ประการ ของอินทรีย์ ๕

150

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ เหล่านี้ อินทรีย์ ๕ เป็น
อย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ อินทรีย์ ๕ อันภิกษุเจริญ กระทำ�
ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒  อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
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อานิสงส์ ๗ ประการ ของอินทรีย์ ๕

151

-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 ๕ อันภิกษุเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ผล ๗ ประการ อานิสงส์ ๗ ประการ
ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ
(1) ย่อมสำ�เร็จในปัจจุบัน
(2) ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมสำ�เร็จ ในกาลแห่งมรณะ
(3) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี
(4) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี
(5) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี
(6) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี
(7) ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรีย์ ๕ อันภิกษุเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ผล ๗ ประการ อานิสงส์ ๗ ประการ
เหล่านี้แล ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้.
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เจริญอินทรีย์ ๕
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

152
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โอรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ อันภิกษุพงึ เจริญ เพือ่ รูย้ งิ่
เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญ สัทธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(2) ย่อมเจริญ วิริยินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(3) ย่อมเจริญ สตินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(4) ย่อมเจริญ สมาธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(5) ย่อมเจริญ ปัญญินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ น ทรี ย์ ๕ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ พึ ง
เจริ ญ เพื่ อ รู้ ยิ่ ง เพื่ อ กำ � หนดรู้ เพื่ อ ความสิ้ น ไป เพื่ อ ละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญอินทรีย์ ๕
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

153

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 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
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ อันภิกษุพงึ เจริญ เพือ่ รูย้ งิ่
เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญ สัทธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(2) ย่อมเจริญ วิริยินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(3) ย่อมเจริญ สตินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(4) ย่อมเจริญ สมาธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(5) ย่อมเจริญ ปัญญินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ น ทรี ย์ ๕ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอินทรีย์ ๕ มีอันกำ�จัดราคะ
เป็ น ที่ สุ ด มี อั น กำ � จั ด โทสะเป็ น ที่ สุ ด มี อั น กำ � จั ด โมหะเป็ น ที่ สุ ด
เพือ่ ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๗/๑๐๘๘.
-ผู้รวบรวม)
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เจริญพละ ๕
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๑.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โอรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง
เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญ สัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(2) ย่ อ มเจริ ญ วิ ริ ย พละ อั น อาศั ย วิ เ วก อาศั ย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(3) ย่อมเจริญ สติพละ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(4) ย่อมเจริญ สมาธิพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(5) ย่อมเจริญ ปัญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ
เพือ่ รูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

398

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เจริญพละ ๕
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๒.

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 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
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง
เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญ สัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(2) ย่ อ มเจริ ญ วิ ริ ย พละ อั น อาศั ย วิ เ วก อาศั ย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(3) ย่อมเจริญ สติพละ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(4) ย่อมเจริญ สมาธิพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(5) ย่อมเจริญ ปัญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อิ น ทรี ย์ ๕ เหล่ า นี้ อั น ภิ ก ษุ
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญพละ ๕ มีอันกำ�จัดราคะ
เป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำ�จัดโมหะเป็นที่สุด
เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๕/๑๑๐๖.
-ผู้รวบรวม)

400

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

อานิสงส์ ๗ ประการ ของโพชฌงค์ ๗

156

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๘/๓๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา เป็นผู้
ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ
การได้เห็นภิกษุเหล่านัน้ ก็ดี การได้ฟงั ภิกษุเหล่านัน้ ก็ดี การ
เข้าไปหาภิกษุเหล่านัน้ ก็ดี การเข้าไปนัง่ ใกล้ภกิ ษุเหล่านัน้ ก็ดี
การระลึกถึงภิกษุเหล่านัน้ ก็ดี การบวชตามภิกษุเหล่านัน้ ก็ดี
แต่ละอย่างๆ เรากล่าวว่ามีอปุ การะมาก ข้อนัน้ เพราะเหตุไร
เพราะว่าผูท้ ไ่ี ด้ฟงั ธรรมของภิกษุเห็นปานนัน้ แล้ว ย่อมหลีกออก
อยู่ด้วย ๒ วิธี คือ หลีกออกด้วยกาย และหลีกออกด้วยจิต
เมื่อเธอหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้ว ย่อมระลึกถึง ย่อมตรึก
ถึงธรรมนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุหลีกออกอยูอ่ ย่างนัน้ แล้ว
ย่อมระลึกถึงย่อมตรึกถึงธรรมนั้น สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์
เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุยอ่ มชือ่ ว่าเจริญสติสมั โพชฌงค์
สติสมั โพชฌงค์ของภิกษุยอ่ มถึงความเจริญบริบรู ณ์ เธอมีสติ
อยูอ่ ย่างนัน้ ย่อมเลือกเฟ้น ตรวจตรา ถึงความพินจิ พิจารณา
ธรรมนั้นด้วยปัญญา.
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้น ย่อม
เลือกเฟ้น ตรวจตราถึงความพินจิ พิจารณาธรรมนัน้ ด้วยปัญญา
สมัยนัน้ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุ
ย่อมชื่อว่าเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เมื่อภิกษุเลือกเฟ้น
ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา ความเพียร
อันไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด เมือ่ ภิกษุเลือกเฟ้น ตรวจตรา
พิ นิ จ พิ จ ารณาธรรมนั้ น ด้ ว ยปั ญ ญา ความเพี ย รอั น ไม่
ย่อหย่อน อันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนัน้ วิรยิ สัมโพชฌงค์เป็น
อันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญวิริยสัมโพชฌงค์
วิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ปีติ
ที่ไม่มีอามิสย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปีติที่ไม่มีอามิสย่อมเกิด
แก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์เป็น
อันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์
ปีตสิ มั โพชฌงค์ของภิกษุยอ่ มถึงความเจริญบริบรู ณ์ กายก็ดี
จิตก็ดี  ของภิกษุผู้มีใจกอปรด้วยปีติย่อมสงบระงับ.
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผู้มี
ใจกอปรด้วยปีตยิ อ่ มสงบระงับ สมัยนัน้ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์
เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญ
บริบรู ณ์ จิตของภิกษุผมู้ กี ายสงบแล้ว มีความสุข ย่อมตัง้ มัน่ .
ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด จิตของภิกษุผมู้ กี ายสงบแล้ว
มีความสุข ย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอัน
ภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์
สมาธิ สั ม โพชฌงค์ ข องภิ ก ษุ ย่ อ มถึ ง ความเจริ ญ บริ บู ร ณ์
เธอย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดี.
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่
ตัง้ มัน่ แล้ว อย่างนัน้ ด้วยดี สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็น
อันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุยอ่ มชือ่ ว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ผล ๗ ประการ อานิสงส์
๗ ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ
(1) ย่อมสำ�เร็จในปัจจุบัน
(2) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ย่อมสำ�เร็จในกาลแห่ง
มรณะ
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(3) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน และไม่สำ�เร็จในกาล
แห่งมรณะ ย่อมเป็นอันตราปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
(4) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ไม่สำ�เร็จในกาลแห่ง
มรณะ และไม่ได้เป็นอันตราปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ย่อมเป็นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
(5) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ไม่สำ�เร็จในกาลแห่ง
มรณะ ไม่ได้เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และไม่ได้เป็นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
(6) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ไม่สำ�เร็จในกาลแห่ง
มรณะ ไม่ได้เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสั ง โยชน์ ๕ สิ้ น ไป ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เป็ น อุ ป หั จ จปริ นิ พ พายี
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป และไม่ได้เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ย่อมเป็น
สสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
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(7) ถ้าไม่สำ�เร็จในปัจจุบัน ไม่สำ�เร็จในกาลแห่ง
มรณะ ไม่ได้เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป ไม่ได้เป็นอสังขารปรินพิ พายี
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป และไม่ได้เป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ย่อมเป็น
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ผล ๗ ประการ อานิสงส์
๗ ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้.
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อานิสงส์ ๒ ประการ
ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ
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ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ก็อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์ … ย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
… ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญอุเบกขาสั ม โพชฌงค์ อั น ประกอบด้ ว ยอั ฏ ฐิ ก สั ญ ญา อาศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่   
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คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี ก็เมื่ออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร พึงหวังผลได้ ๒  อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญ
แล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คืออรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์มาก ก็อฏั ฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร 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
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลผู้เจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์มาก.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเกษมจากโยคะใหญ่
ก็อฏั ฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้ว
อย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเกษม
จากโยคะใหญ่.
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ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสังเวชมาก ก็อฏั ฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร
ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
สังเวชมาก.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ อยูเ่ ป็นผาสุกมาก ก็อฏั ฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร
ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
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อาศั ย วิ ร าคะ อาศั ย นิ โ รธ น้ อ มไปในการสละ … เจริ ญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็น
ผาสุกมาก.
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย

ปุฬวกสัญญา …1
วินีลกสัญญา …
วิจฉิททกสัญญา …
อุทธุมาตกสัญญา …
เมตตา อันบุคคลเจริญแล้ว …
กรุณา อันบุคคลเจริญแล้ว …
มุทิตา อันบุคคลเจริญแล้ว …
อุเบกขา อันบุคคลเจริญแล้ว …
อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว …
อสุภสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว …
มรณสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว …

1. พึงขยายข้อความท้าย … โดยเทียบเคียงเนื้อความที่ปรากฏในอัฏฐิกสัญญา.
-ผูร้ วบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเก อนภิรตสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย อนิจเจทุกขสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย ทุกเขอนัตตสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย ปหานสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย วิราคสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ก็นโิ รธสัญญา
อั น บุ ค คลเจริ ญ แล้ ว อย่ า งไร กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งไร
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
411

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้วพึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี เมื่อนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร พึงหวังผลได้ ๒  อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ …ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ ภิกษุทงั้ หลาย
เมื่อนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มาก
แล้วอย่างนี้ พึงหวังผลได้ ๒  อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นิ โ รธสั ญ ญาอั น บุ ค คลเจริ ญ แล้ ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ก็นิโรธ412

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

สั ญ ญาอั น บุ ค คลเจริ ญ แล้ ว อย่ า งไร กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว
อย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลผู้เจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์มาก.
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเกษมจากโยคะใหญ่
ก็นโิ รธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้ว
อย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
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ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
เกษมจากโยคะใหญ่.
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสังเวชมาก ก็นโิ รธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร
ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
สังเวชมาก.
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก ก็
นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้ว
อย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก
อาศั ย วิ ร าคะ อาศั ย นิ โ รธ น้ อ มไปในการสละ … เจริ ญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็น
ผาสุกมาก.
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เจริญโพชฌงค์ ๗
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

158
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โอรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุท้งั หลาย ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อรู้ยิ่ง
เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่ อ มเจริ ญ สติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(2) ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(3) ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(4) ย่ อ มเจริ ญ ปี ติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(5) ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(6) ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(7) ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้
เพือ่ รูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญโพชฌงค์ ๗
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

159
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๙.

ภิกษุทง้ั หลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุท้งั หลาย ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อรู้ยิ่ง
เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่ อ มเจริ ญ สติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(2) ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(3) ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(4) ย่ อ มเจริ ญ ปี ติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(5) ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(6) ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(7) ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้
เพือ่ รูย้ งิ่ เพือ่ กำ�หนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า ให้เจริญโพชฌงค์ ๗ มีอนั กำ�จัดราคะเป็น
ทีส่ ดุ มีอนั กำ�จัดโทสะเป็นทีส่ ดุ มีอนั กำ�จัดโมหะเป็นทีส่ ดุ , หรือเจริญ
โพชฌงค์ ๗ อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็น
ทีส่ ดุ , หรือเจริญโพชฌงค์ ๗ อันน้อมไปสูน่ พิ พาน โน้มไปสูน่ พิ พาน
โอนไปสู่นิพพาน เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สํ.
๑๙/๑๘๕/๖๗๑. -ผู้รวบรวม)
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละนิวรณ์ ๕

160

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๕.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นิ ว รณ์ ๕ อย่ า งนี้    ๕ อย่ า งเป็ น
อย่างไร คือกามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์
อุ ท ธั จ จกุ ก กุ จ จนิ ว รณ์ วิ จิ กิ จ ฉานิ ว รณ์ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
เหล่านี้แล นิวรณ์ ๕ อย่าง.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
นิวรณ์ ๕ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม
เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญสัมมาวาจา
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ …
ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละนิวรณ์
๕ อย่างเหล่านี้.
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละกามคุณ ๕

161

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๓.

ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่างนี้ ๕ อย่างเป็น
อย่างไร คือ รูปที่พึงรู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่าใคร่
น่าพอใจ น่ารัก ยัว่ ยวน ชวนให้ก�ำ หนัด เสียงทีพ่ งึ รูด้ ว้ ยหู …
กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูก … รสที่พึงรู้ด้วยลิ้น … โผฏฐัพพะที่พึง
รู้ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ยั่วยวน
ชวนให้ก�ำ หนัด ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล กามคุณ ๕ อย่าง.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
กามคุณ ๕ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ …
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
กามคุณ ๕ อย่างเหล่านี้.
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละการแสวงหา ๓

162

-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.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
การแสวงหา ๓ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ …
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
การแสวงหา ๓ อย่างเหล่านี้.

422

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละอาสวะ ๓
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็น
อย่างไร คือ อาสวะคือกาม อาสวะคือภพ อาสวะคืออวิชชา
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อาสวะ ๓ อย่าง.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อ
ละอาสวะ ๓ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สั ม มาวาจา … ย่ อ มเจริ ญ สั ม มากั ม มั น ตะ … ย่ อ มเจริ ญ
สัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ
… ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิ โ รธ น้ อ มไปในการสละ ภิ ก ษุ ค วรเจริ ญ อริ ย มรรคอั น
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความ
สิ้นไป เพื่อละอาสวะ ๓ อย่างเหล่านี้.

423

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละภพ ๓
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๗.

ภิกษุทงั้ หลาย ภพ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นอย่างไร
คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล
ภพ ๓ อย่าง.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
ภพ ๓ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญสัมมาวาจา
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ …
ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละภพ ๓ 
อย่างเหล่านี้.

424

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละตัณหา ๓
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๖/๓๒๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ตัณหา ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นอย่างไร
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล ตัณหา ๓ อย่าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
ตัณหา ๓ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญสัมมาวาจา
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ …
ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตัณหา
๓ อย่างเหล่านี้.

425

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละโยคะ ๔
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-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 ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ ยิ่งเพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
โยคะ ๔ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญสัมมาวาจา
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ …
ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละโยคะ
๔ อย่างเหล่านี้.

426
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละอนุสัย ๗
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๑.

ภิกษุทงั้ หลาย อนุสยั ๗ อย่างนี้ ๗ อย่างเป็นอย่างไร
ได้แก่ อนุสยั คือกามราคะ อนุสยั คือปฏิฆะ อนุสยั คือทิฏฐิ
อนุ สั ย คื อ วิ จิ กิ จ ฉา อนุ สั ย คื อ มานะ อนุ สั ย คื อ ภวราคะ
อนุสยั คืออวิชชา ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อนุสยั ๗ อย่าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อนุสยั ๗ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญสัมมาวาจา
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ …
ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอนุสัย
๗ อย่างเหล่านี้.
427
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละอุปาทานขันธ์ ๕

168

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้ ๕ อย่าง
เป็นอย่างไร ได้แก่ อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือ
เวทนา อุปาทานขันธ์คือสัญญา อุปาทานขันธ์คือสังขาร
อุ ป าทานขั น ธ์ คื อ วิ ญ ญาณ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหล่ า นี้ แ ล
อุปาทานขันธ์ ๕ อย่าง.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ …
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างเหล่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

169

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โอรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(2) ย่อมเจริญ สัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(3) ย่อมเจริญ สัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(4) ย่อมเจริญ สัมมากัมมันตะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(5) ย่อมเจริญ สัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(6) ย่อมเจริญ สัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(7) ย่ อมเจริญ สัม มาสติ อัน อาศัยวิเ วก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(8) ย่อมเจริญ สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เหล่านี้ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

170

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๕๑.

ภิกษุทง้ั หลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชา ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๕ ประการ.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมเจริญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(2) ย่ อ มเจริ ญ สั ม มาสั ง กั ป ปะ อั น อาศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(3) ย่อมเจริญ สัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(4) ย่ อ มเจริ ญ สั ม มากั ม มั น ตะ อั น อาศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(5) ย่อมเจริญ สัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(6) ย่อมเจริญ สัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(7) ย่ อมเจริญ สัม มาสติ อัน อาศัยวิเ วก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
(8) ย่อมเจริญ สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพงึ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เหล่านี้ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำ�หนดรู้ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละ 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 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๒/๓๕๔. -ผู้รวบรวม)
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก

171

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๖/๒๘๘.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่อง
ผูก คือหวายแช่อยู่ในน้ำ�ตลอด ๖ เดือน เขายกขึ้นบกใน
ฤดูหนาว เครื่องผูกต้องลมและแดดแล้ว อันฝนตกรดแล้ว
ย่อมจะเสียไป ผุไป โดยไม่ยากเลย ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อ
ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ กระทำ�ให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ สังโยชน์ทั้งหลาย
ย่อมสงบหมดไป โดยไม่ยากเลย.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเมือ่ เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ กระทำ�ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ อย่างไรเล่า สังโยชน์ทั้งหลายจึงจะสงบหมดไป โดย
ไม่ยากเลย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ กระทำ�ให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล สังโยชน์
ทั้งหลายจึงสงบหมดไป โดยไม่ยากเลย.
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การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้
กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ ๑)

172
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๙/๒๔๑.

ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ก็อ าหารคือ คำ�ข้าว จะพึง เห็นได้
อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่า ภรรยาสามี ๒  คน
ถือเอาเสบียงเดินทางเล็กน้อย แล้วออกเดินไปสูท่ างกันดาร
เขาทั้งสองมีบุตรน้อยๆ น่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่ง เมื่อขณะ
ทั้งสองคนกำ�ลังเดินไปในทางกันดารอยู่ เสบียงเดินทางที่
มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไป แต่ทางกันดารนั้นยัง
เหลืออยู่ เขาทัง้ สองยังข้ามพ้นไปไม่ได้ครัง้ นัน้ เขาทัง้ สองคน
คิดตกลงกันอย่างนีว้ า่ เสบียงเดินทางของเราทัง้ สองอันใดแล
มีอยู่เล็กน้อย เสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้ว แต่
ทางกันดารนีย้ งั เหลืออยู่ เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้ อย่ากระนัน้
เลย เราสองคนมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยๆ คนเดียว ผูน้ า่ รัก น่า
พอใจคนนีเ้ สีย ทำ�ให้เป็นเนือ้ เค็มและเนือ้ ย่าง เมือ่ ได้บริโภค
เนือ้ บุตร จะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันดารทีย่ งั เหลืออยูน่ นั้
ถ้าไม่เช่นนัน้ เราทัง้ สามคนต้องพากันพินาศหมดแน่ ครัง้ นัน้
ภรรยาสามีทั้งสองคนนั้น ก็ฆ่าบุตรน้อยๆ คนเดียวผู้น่ารัก
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น่าพอใจนัน้ เสีย ทำ�ให้เป็นเนือ้ เค็ม และเนือ้ ย่าง เมือ่ บริโภค
เนื้อบุตรเสร็จ ก็พากันเดินข้ามทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้น
เขาทัง้ สองคนรับประทานเนือ้ บุตรพลาง ค่อนอกพลางรำ�พัน
ว่า ลูกชายน้อยๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ลูกชายน้อยๆ
คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้น
เป็นอย่างไร คือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อ
ความคะนองหรือเพื่อความมัวเมา หรือเพื่อความตกแต่ง
หรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหม.
หามิได้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น เขาพากันรับประทาน
เนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหม.
ใช่ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย ข้อนีฉ้ นั ใด เรากล่าวว่า บุคคลควรเห็น
กวฬีการาหารว่า (เปรียบด้วยเนื้อบุตร) ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
เมื่ อ อริ ย สาวกกำ � หนดรู้ ก วฬี ก าราหารได้ แ ล้ ว ก็ เ ป็ น อั น
กำ�หนดรูค้ วามยินดีซงึ่ เกิดแต่เบญจกามคุณ เมือ่ อริยสาวก
กำ�หนดรูค้ วามยินดีซงึ่ เกิดแต่เบญจกามคุณได้แล้ว สังโยชน์
อันเป็นเครื่องชักนำ�อริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มี.
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การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้
กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ ๒)

173
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๒/๕๓๔.

ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนในอากาศทีป่ ราศจาก
วลาหก ในเมื่อสรทสมัยยังอยู่ห่างไกล อาทิตย์ส่องแสงเงิน
แสงทองขึ้นไปยังท้องฟ้า ขจัดความมืดมัวที่อยู่ในอากาศ
เสียทั้งหมดแล้ว ส่องแสง แผดแสงและรุ่งโรจน์อยู่ฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อใด ธรรมจักษุอัน
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินเกิดแก่อริยสาวก พร้อมกับ
เกิดขึ้นแห่งทัศนะ อริยสาวกนั้นย่อมละสังโยชน์ ๓ อย่างได้
คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ลำ�ดับต่อมา
อริ ย สาวกออกจากธรรม ๒  ประการ คื อ อภิ ช ฌาและ
พยาบาท อริยสาวกนั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน อันมีวติ กวิจาร มีปตี แิ ละสุขเกิดจากวิเวกอยู  ่
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า อริ ย สาวกนั้ น พึ ง ทำ � กาละในสมั ย นั้ น
เธอย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อริยสาวกผู้ยังประกอบ
ด้วยสังโยชน์ พึงกลับมายังโลกนี้อีก.
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ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์

174

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๗/๑๕๖.

อานนท์ เมือ่ บุคคลจักไม่อาศัยมรรค ไม่อาศัยปฏิปทา
ทีเ่ ป็นไปเพือ่ การละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น
หรือจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ได้นนั้ ไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้
อานนท์ เปรียบเหมือน เมื่อไม่ถากเปลือก ไม่ถากกะพี้ของ
ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจักถากแก่นนั้น ไม่เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมรรค
ไม่อาศัยปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ การละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ แล้ว
จักรู้ จักเห็น หรือจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ได้นนั้ ก็ไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.
อานนท์ ข้อทีว่ า่ บุคคลอาศัยมรรค อาศัยปฏิปทาที่
เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น
และจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ได้นั้น เป็นฐานะที่จะมีได้
อานนท์ เปรียบเหมือน เมือ่ ถากเปลือก ถากกะพีข้ องต้นไม้
ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจึงถากแก่นนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้
ฉันใดก็ฉนั นัน้ เมือ่ บุคคลอาศัยมรรค อาศัยปฏิปทาทีเ่ ป็นไป
เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น หรือจักละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ได้นั้น ก็เป็นฐานะที่จะมีได้.
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อานนท์ เปรียบเหมือนแม่น้ำ�คงคา น้ำ�เต็มเปี่ยม
เสมอขอบฝัง่ กาก้มลงดืม่ ได้ ครัง้ นัน้ บุรษุ ผูม้ กี �ำ ลังน้อย พึง
มาด้วย หวังว่าเราจักว่ายตัดขวางกระแสน้�ำ แห่งแม่น�้ำ คงคานี้
ไปให้ถงึ ฝัง่ โดยสวัสดี ดังนี้ เขาไม่อาจจะว่ายตัดขวางกระแส
น้ำ�แห่งแม่น้ำ�คงคา ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น
เมื่อธรรมอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เพื่อความดับ
สักกายะ แต่จิตของผู้นั้นไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้
ไม่หลุดออกไป พึงเห็นบุคคลเหล่านั้น ว่าเป็นบุรุษผู้มีกำ�ลัง
น้อยนั้น.
อานนท์ เปรียบเหมือนแม่น้ำ�คงคา น้ำ�เต็มเปี่ยม
เสมอขอบฝัง่ กาก้มลงดืม่ ได้ ครัง้ นัน้ บุรษุ มีก�ำ ลัง พึงมาด้วย
หวังว่า เราจักว่ายตัดขวางกระแสน้�ำ แห่งแม่น�้ำ คงคานี้ ไปให้
ถึงโดยสวัสดี ดังนี้ เขาอาจจะว่ายตัดขวางกระแสแห่งแม่น้ำ�
คงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อธรรมอัน
บุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับสักกายะ และจิตของ
ผูน้ นั้ ก็แล่นไป เลือ่ มใส ตัง้ อยูไ่ ด้ หลุดออกไป พึงเห็นบุคคล
เหล่านั้น ว่าเป็นบุรุษมีกำ�ลังนั้น.
อานนท์ มรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี้
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เพราะละอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอุปธิวิเวก เพราะระงับ
ความเกียจคร้านทางกายได้โดยประการทั้งปวง จึงสงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน อันมีวติ ก
มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอย่อมพิจารณา
เห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันมีอยูใ่ นปฐมฌานนัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง (อนิจจฺ โต)
เป็นทุกข์ (ทุกขฺ โต) เป็นดังโรค (โรคโต) เป็นดังหัวฝี (คณฺฑโต)
เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก (อฆโต) เป็นของ
เบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผูอ้ นื่ (ปรโต) เป็นของแตกสลาย
(ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า (สุ
ฺ โต) เป็นอนัตตา (อนตฺตโต)
เธอดำ�รงจิตด้วยธรรมเหล่านัน้ แล้วจึงน้อมจิตไปสูอ่ มตธาตุ
ว่า นัน่ สงบ นัน่ ระงับ นัน่ ประณีต นัน่ คือธรรมเป็นทีส่ งบระงับ
แห่งสังขารทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืนซึง่ อุปธิทงั้ ปวง เป็นทีส่ นิ้ ไป
แห่งตัณหา เป็นความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้
เธอดำ�รงอยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็น
โอปปาติกะ ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป และเพราะ
อำ�นาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง อานนท์
นีม้ รรค นีป้ ฏิปทา เป็นไปเพือ่ การละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.
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อานนท์ อี ก ประการหนึ่ ง เพราะสงบวิ ต กวิ จ าร
เสียได้ จึงบรรลุทตุ ยิ ฌาน … รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณอันใด ที่มีอยู่ในทุติยฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณา
เห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์
นีม้ รรค นีป้ ฏิปทา เป็นไปเพือ่ การละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.
อานนท์ อีกประการหนึง่ เพราะความจางไปแห่งปีติ
จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยกาย
จึงบรรลุตติยฌาน … รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
อันใด ที่มีอยู่ในตติยฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรม
เหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์ นี้มรรค
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.
อานนท์ อีกประการหนึ่ง เพราะละสุขและทุกข์เสีย
ได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลาย
ในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน … รูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณอันใด ที่มีอยู่ในจตุตถฌานนั้น บุคคลนั้น
พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง …
อานนท์ นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.
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อานนท์ อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ เ พราะก้ า วล่ ว ง
รูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึง
อากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า อากาศไม่มที สี่ นิ้ สุด
ดังนี้แล้วแลอยู่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด
ที่มีอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็น
ธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
ดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็น
ของเบียดเบียน เป็นของผู้อื่น เป็นของต้องแตกสลาย เป็น
ของว่างเปล่า เป็นอนัตตา เธอดำ�รงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น
แล้วจึงน้อมจิตไปสูอ่ มตธาตุวา่ นัน่ สงบ นัน่ ระงับ นัน่ ประณีต
นัน่ คือธรรมเป็นทีส่ งบระงับแห่งสังขารทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืน
ซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย
เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำ�รงอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์ ๕ สิ้ น ไป และเพราะอำ � นาจ
แห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง อานนท์ นี้มรรค
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.
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อานนท์ อีกประการหนึง่ ภิกษุกา้ วล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญานัญจายตนะ …
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นอากาสานัญจายตนะนัน้ บุคคลนัน้ พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดย
ความเป็นของไม่เทีย่ ง … อานนท์ นีม้ รรค นีป้ ฏิปทา เป็นไป
เพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.
อานนท์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุก้าวล่วงวิญญานัญจายตนะ บรรลุอากิญจัญญายตนะ … เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นอากิญจัญญายตนะนัน้ บุคคลนัน้
พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง …
อานนท์ นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ถ้ามรรคนี้ ปฏิปทานี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เมื่อเป็นอย่างนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุบางพวกใน
พระศาสนานี้ จึงเป็นเจโตวิมุตติ บางพวกเป็นปัญญาวิมุตติเล่า.

อานนท์ ในเรือ่ งนี้ เรากล่าวความต่างกันแห่งอินทรีย์
ของภิกษุเหล่านั้น.

442

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

การน้อมใจเพือ่ ตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์
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เมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเรา
ก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้ ภิกษุนั้น
พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ก็ภกิ ษุนอ้ มใจไปอย่างนีว้ า่ ถ้าว่าเราไม่พงึ มี
ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของก็จักไม่มี ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำ�ในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรษุ ไม่ฉลาดใน
ธรรมของสัปบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำ�ในธรรมของสัปบุรุษ
ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีรูป ย่อม
เห็นรูปในตน ย่อมเห็นตนในรูป ตามเห็นเวทนาโดยความ
เป็นตน … ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตน … ตามเห็น
สังขารโดยความเป็นตน … ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็น
ตน ย่อมเห็นตนมีวญ
ิ ญาณ ย่อมเห็นวิญญาณในตน ย่อม
เห็นตนในวิญญาณ เขาย่อมไม่ทราบชัดรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า เป็นของ
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ไม่เที่ยง ไม่ทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่า เป็นทุกข์ ไม่ทราบชัดซึง่ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความ
เป็นจริงว่า เป็นอนัตตา ไม่ทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริงว่า
อันปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า แม้รูป
แม้เวทนา แม้สัญญา แม้สังขาร แม้วิญญาณ จักไม่มี.
ภิกษุ ส่วนอริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะ
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รบั การแนะนำ�ดีในธรรมของ
พระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ได้รับ
การแนะนำ�ดีในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมไม่พิจารณาเห็นรูป
โดยความเป็นตน … ไม่พจิ ารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตน
… ไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตน … ไม่พิจารณา
เห็นสังขารโดยความเป็นตน … ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณ
โดยความเป็นตน … เธอย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง  
ย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็น
ทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า เป็นว่าทุกข์ ย่อมทราบชัดซึง่ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความ
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เป็นจริงว่าเป็นอนัตตา ย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริงว่า อัน
ปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงว่า แม้รูป
แม้เวทนา แม้สัญญา แม้สังขาร แม้วิญญาณ จักไม่มี ย่อม
ทราบชัดตามความเป็นจริงเช่นนั้น เพราะเห็นความเป็น
ต่างๆ แห่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
ภิกษุ เมือ่ ภิกษุนอ้ มใจไปอย่างนีว้ า่ ถ้าว่าเราไม่พงึ มี
ของเราก็ไม่พงึ มี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จกั ไม่มดี งั นี้ ภิกษุนนั้
พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล.
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ภิ ก ษุ น้ อ มใจไปอยู่ อ ย่ า งนี้ พึ ง ตั ด
โอรัมภาคิยสังโยชน์เสียได้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ ภิกษุรเู้ ห็นอย่างไร
อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเป็นลำ�ดับ.

ภิ กษุ ปุถุชนผู้มิไ ด้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำ�ในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาด
ในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมถึงความสะดุ้ง ในฐานะอันไม่ควร
สะดุ้ง ภิกษุ ก็ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว ย่อมมีความสะดุ้ง
ดังนีว้ า่ ถ้าเราไม่พงึ มี ของเราก็ไม่พงึ มี ถ้าเราจักไม่มี ของเรา
ก็จักไม่มี ดังนี้ ภิกษุ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็น
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พระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำ�ดี
ในธรรมของพระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของ
สัปบุรุษ ได้รับการแนะนำ�ดีในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมไม่
ถึงความสะดุ้งในฐานะอันไม่ควรสะดุ้ง ภิกษุ อริยสาวกผู้
ได้สดับแล้ว ไม่มีความสะดุ้งดังนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเรา
ก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้.  
ภิกษุ วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป ตั้งอยู่ ก็ต้งั อยู่ได้
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.
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
เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย
มีนนั ทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
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ภิ ก ษุ ผู้ ใ ดจะพึ ง กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า เราจั ก บั ญ ญั ติ
การมา การไป การจุติ การอุปบัติ หรือความเจริญ ความ
งอกงาม ความไพบูลย์แห่งวิญญาณ โดยเว้นจากรูป จาก
เวทนา จากสัญญา จากสังขารดังนี้ ข้อนีไ้ ม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุ ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ
ในสั ง ขารธาตุ ในวิ ญ ญาณธาตุ เป็ น อั น ภิ ก ษุ ล ะได้ แ ล้ ว
(ราโค ปหีโน) เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำ�หรับวิญญาณ
ย่อมขาดลง ที่ต้ังแห่งวิญญาณย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มี
ที่ ตั้ ง นั้ น ก็ ไ ม่ ง อกงาม ไม่ ถู ก ปรุ ง แต่ ง ย่ อ มหลุ ด พ้ น ไป
เพราะหลุดพ้นไป จึงดำ�รงอยู่ เพราะดำ�รงอยู่ จึงยินดีพร้อม
เพราะยินดีพร้อม จึงไม่สะดุง้ เมือ่ ไม่สะดุง้ ย่อมปรินพิ พาน
เฉพาะตนนัน่ เทียว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�  ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็น
อย่างนี้มิได้มี.
ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้แล อาสวะทั้งหลาย
ย่อมสิ้นไป ในกาลเป็นลำ�ดับ.
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สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ
เพื่อละสังโยชน์
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176
-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
(๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่
ไปได้
(๒) เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้
(๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
ตายไปได้
(๔) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น
(๕) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจะเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิง
หรื อว่ าทำ � ให้ เบาบางลงได้ ภิก ษุทั้งหลาย เพราะอาศัย
อำ�นาจประโยชน์นแี้ ล สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความแก่ไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
ภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือ
ว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจ
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ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความเจ็บไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความตายไปได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น
เหตุให้สตั ว์ทงั้ หลายประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต
เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละความมัวเมา
ในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุ
ทัง้ หลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นแี้ ล สตรี บุรษุ คฤหัสถ์
หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตาย
เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ภิกษุ
ทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
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ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่า
ทำ � ให้ เ บาบางลงได้ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะอาศั ย อำ � นาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้น.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม
ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ภิกษุทั้งหลาย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อ
เขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละทุจริตเหล่านั้น
ได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย
เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน
เป็ น ทายาทแห่ ง กรรม มี ก รรมเป็ น กำ � เนิ ด มี ก รรมเป็ น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พ่ึง ทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนัน้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่
ไม่ใช่เราแต่ผเู้ ดียวเท่านัน้ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความแก่ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความแก่ไปได้ เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ
มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มาก
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทงั้ ปวงทีม่ กี ารมา การไป การจุติ
การอุบัติ ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มาก
ซึ่ ง มรรคนั้ น เมื่ อ เสพ อบรม ทำ � ให้ ม ากซึ่ ง มรรคนั้ น อยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทีม่ คี วามตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความตาย
ไปได้ โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทงั้ ปวงทีม่ กี ารมา การไป การจุติ การอุบตั ิ
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ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ มรรคย่อมเกิดขึน้
อริยสาวกนั้น ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้น
เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้ ง สิ้ น โดยที่ แ ท้ สั ต ว์ ทั้ ง ปวงที่ มี ก ารมา การไป การจุ ติ
การอุบตั ิ ล้วนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ สิน้
เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม
เกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้
เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจักเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ
ล้ ว นมี ก รรมเป็ น ของตน เป็ น ทายาทแห่ ง กรรม มี ก รรม
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เป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำ�กรรม
ใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เมื่อ
อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ มรรคย่อมเกิดขึน้
อริยสาวกนั้นย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
สัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมเป็นไปตามธรรมดา พวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้าเราพึง
เกลียดธรรมนัน้ ในพวกสัตว์ผมู้ อี ย่างนัน้ เป็นธรรมดา ข้อนัน้
ไม่สมควรแก่เราผูเ้ ป็นอยูอ่ ย่างนี้ เรานัน้ เป็นอยูอ่ ย่างนี้ ทราบ
ธรรมที่หาอุปธิมิได้ เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม
ครอบงำ�ความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรค ในความเป็น
หนุ่มสาวและในชีวิต ความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็น
เฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้ เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลาย
จักเป็นผูป้ ระพฤติไม่ถอยหลัง ตัง้ หน้าประพฤติพรหมจรรย์.
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ปริหานธรรม อปริหานธรรม
และอภิภายตนะ ๖

177
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๕/๑๔๐.

ภิกษุทง้ั หลาย เราจักแสดงปริหานธรรม อปริหานธรรม
และอภิภายตนะ ๖ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง.
ก็ ป ริ ห านธรรมเป็ น อย่ า งไร คื อ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
อกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย มีความดำ�ริซ่านไป เป็น
ฝ่ายสังโยชน์ ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ
เห็นรูปด้วยตา ถ้าภิกษุให้สิ่งนั้นอาศัยอยู่ ไม่ละ ไม่บรรเทา
ไม่กำ�จัดเสีย ไม่ให้หายไป ข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่า เราย่อม
เสือ่ มจากกุศลธรรมทัง้ หลาย เหตุนพี้ ระผูม้ พี ระภาคจึงกล่าว
ว่าเป็นความเสื่อม.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย อีก ประการหนึ่ง อกุศลธรรมอัน
เป็นบาปทัง้ หลาย มีความดำ�ริซา่ นไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อม
เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะได้ฟังเสียงด้วยหู …
เพราะได้กลิน่ ด้วยจมูก … เพราะได้ลมิ้ รสด้วยลิน้ … เพราะได้
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ถ้าภิกษุให้สิ่งนั้นอาศัยอยู่ ไม่ละ
ไม่บรรเทา ไม่ก�ำ จัดเสีย ไม่ให้หายไป ข้อนัน้ ภิกษุพงึ ทราบว่า
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เราย่อมเสือ่ มจากกุศลธรรมทัง้ หลาย เหตุนพี้ ระผูม้ พี ระภาค
จึงกล่าวว่าเป็นความเสื่อม.
ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ อกุศลธรรมอันเป็น
บาปทัง้ หลาย มีความดำ�ริซา่ นไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อมเกิด
ขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะได้รู้แจ้งธรรมด้วยใจ ถ้า
ภิกษุให้สงิ่ นัน้ อาศัยอยู่ ไม่ละ ไม่บรรเทา ไม่ก�ำ จัดเสีย ไม่ให้
หายไป ข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่า เราย่อมเสื่อมจากกุศลธรรม
ทัง้ หลาย เหตุนพี้ ระผูม้ พี ระภาคจึงกล่าวว่า เป็นความเสือ่ ม.
ภิกษุทั้งหลาย ปริหานธรรมเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานธรรมเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย มีความ
ดำ�ริซ่านไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะเห็นรูปด้วยตา ถ้าภิกษุไม่ให้สิ่งนั้นอาศัยอยู่
ละ บรรเทา กำ�จัดให้หายไป ข้อนัน้ ภิกษุพงึ ทราบว่า เราย่อม
ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึง
กล่าวว่า เป็นความไม่เสื่อม.
ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ อกุศลธรรมอันเป็น
บาปทัง้ หลาย มีความดำ�ริซา่ นไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อมเกิด
ขึน้ แก่ภกิ ษุในธรรมวินยั นี้ เพราะได้ฟงั เสียงด้วยหู … เพราะ
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ได้กลิ่นด้วยจมูก … เพราะได้ลิ้มรสด้วยลิ้น … เพราะได้
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ถ้าภิกษุไม่ให้สิ่งนั้นอาศัยอยู่
ละ บรรเทา กำ�จัดให้หายไป ข้อนัน้ ภิกษุพงึ ทราบว่า เราย่อม
ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึง
กล่าวว่า เป็นความไม่เสื่อม.
ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ อกุศลธรรมอันเป็น
บาปทั้งหลาย มีความดำ�ริซ่านไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อม
เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะได้รู้แจ้งธรรมด้วยใจ
ถ้าภิกษุไม่ให้สงิ่ นัน้ อาศัยอยู่ ละ บรรเทา กำ�จัดให้หายไป ข้อนัน้
ภิกษุพึงทราบว่า เราย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย
เหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงกล่าวว่า เป็นความไม่เสื่อม.
ภิกษุทั้งหลาย อปริหานธรรมเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อภิภายตนะ ๖ เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย
มีความดำ�ริซา่ นไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อมไม่เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุ
ในธรรมวินยั นี้ เพราะเห็นรูปด้วยตา ข้อนัน้ ภิกษุพงึ ทราบว่า
อายตนะนี้เราครอบงำ�แล้ว อายตนะนี้ พระผู้มีพระภาค
กล่าวว่า เป็นอภิภายตนะ.
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ภิ กษุ ทั้ ง หลาย อีก ประการหนึ่ง อกุศ ลธรรมอัน
เป็นบาปทั้งหลายมีความดำ�ริซ่านไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อม
ไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะได้ฟังเสียงด้วยหู
… เพราะได้กลิ่นด้วยจมูก … เพราะได้ลิ้มรสด้วยลิ้น …
เพราะได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่า
อายตนะนี้เราครอบงำ�แล้ว อายตนะนี้ พระผู้มีพระภาค
กล่าวว่า เป็นอภิภายตนะ.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย อีก ประการหนึ่ง อกุศ ลธรรมอัน
เป็นบาปทั้งหลายมีความดำ�ริซ่านไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อม
ไม่เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุในธรรมวินยั นี้ เพราะได้รแู้ จ้งธรรมด้วยใจ
ข้อนัน้ ภิกษุพงึ ทราบว่า อายตนะนีเ้ ราครอบงำ�แล้ว อายตนะนี้
พระผู้มีพระภาคกล่าวว่า เป็นอภิภายตนะ.  
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล เรากล่าวว่า อภิภายตนะ
๖ เป็นอย่างนี้แล.
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-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๗/๒๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่า ความไม่ประมาทใน
ผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุทั้งปวงเทียวควรทำ�.
ภิกษุทั้งหลาย แต่เราไม่กล่าวว่า ความไม่ประมาท
ในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุทั้งปวงเทียวไม่ควรทำ�.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์ สิ้นอาวสะ
แล้ ว มี พ รหมจรรย์ อ ยู่ จ บแล้ ว ทำ � กิ จ ที่ ค วรทำ � เสร็ จ แล้ ว
ปลงภาระลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันบรรลุโดยลำ�ดับแล้ว มี
สังโยชน์ในภพหมดสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ.
ภิกษุทง้ั หลาย เรากล่าวว่า ความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุเหล่านั้นไม่ควรทำ�  ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุว่าความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านั้นไม่ควรแล้ว
เพื่อประมาทได้อีกเพราะความไม่ประมาทนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย แต่ว่าภิกษุเหล่าใด ยังเป็นเสขะยัง
ไม่บรรลุอรหัตตผล ปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ
อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า.
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ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ความไม่ประมาทใน
ผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุเหล่านั้นควรทำ�  ข้อนั้นเพราะเหตุ
อะไร เพราะเหตุว่ารูปทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยตา อันเป็น
ที่รื่นรมย์ใจก็มี อันไม่เป็นที่รื่นรมย์ใจก็มี รูปเหล่านั้นถูก
ต้องแล้วๆ ย่อมไม่กลุ้มรุมจิตของบุคคลผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่
เพราะการไม่ถกู กลุม้ รุมจิต ความเพียรเป็นคุณอันบุคคลนัน้
ปรารภแล้ว ไม่ให้ย่อหย่อน สติเป็นธรรมชาติอันบุคคลนั้น
เข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่ให้หลงลืม กายสงบ ไม่กระสับกระส่าย
จิตตั้งมั่น มีอารมณ์อันเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย เราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้
แลจึงกล่าวว่า ความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุ
เหล่านั้นควรทำ�  ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่า เสียง
ทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยหู … กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้
ด้วยจมูก … รสทัง้ หลายอันจะพึงรูไ้ ด้ดว้ ยลิน้ … โผฏฐัพพะ
ทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยกาย … ธรรมทั้งหลายอันจะพึงรู้
แจ้งด้วยใจ อันเป็นที่รื่นรมย์ใจก็มี อันไม่เป็นที่รื่นรมย์ใจก็
มี ธรรมเหล่านัน้ ถูกต้องแล้วๆ ย่อมไม่กลุม้ รุมจิตของบุคคล
ผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่ เพราะการไม่กลุ้มรุมจิต ความเพียร
เป็นคุณอันบุคคลนั้นปรารภแล้ว ไม่ให้ย่อหย่อน สติเป็น
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ธรรมชาติอันบุคคลนั้นเข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่ให้หลงลืม กาย
สงบ ไม่กระสับกระส่าย จิตตั้งมั่น มีอารมณ์อันเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย เราเห็นผลแห่งความไม่ประมาท
นีแ้ ล จึงกล่าวว่า ความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุ
เหล่านั้นควรทำ�.
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ผลของการมีสังวร และไม่มีสังวร
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ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นเครื่องประพฤติและธรรม
เป็นเครือ่ งอยู่ เป็นอันติดตามภิกษุผปู้ ระพฤติอยูด่ ว้ ยอาการที่
อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและโทมนัส ย่อมไม่
ครอบงำ�ภิกษุนั้นได้
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ผู้เข้าไปสู่ป่าที่มี
หนามมาก ข้างหน้าบุรษุ นัน้ ก็มหี นาม ข้างซ้ายก็มหี นาม ข้างขวา
ก็มีหนาม ข้างล่างก็มีหนาม ข้างบนก็มีหนาม บุรุษนั้น ต้อง
มีสติก้าวเข้าไปข้างหน้า หรือถอยกลับข้างหลัง ด้วยคิดว่า
หนามอย่ายอก อย่าตำ�เราเลย
ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ภาวะเป็นที่รัก ภาวะ
เป็นที่ยินดีใดๆ ในโลก เรากล่าวว่าเป็นหนามในอริยวินัย
ภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้ว พึงทราบอสังวรและสังวร.
ภิกษุทง้ั หลาย อสังวรย่อมมีอย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมน้อมใจไปในรูปอันน่ารัก ย่อมขัดเคือง
ในรูปอันไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้ มีใจมี
ประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ
อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่บังเกิด
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ขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง … ภิกษุรู้แจ้งธรรมด้วย
ใจแล้ว ย่อมน้อมใจไปในธรรมอันน่ารัก ย่อมขัดเคืองใน
ธรรมอั น ไม่ น่ า รั ก เป็ น ผู้ ไ ม่ เ ข้ า ไปตั้ ง กายคตาสติ ไ ว้ แ ล้ ว
มี ใ จมี ป ระมาณน้ อ ยอยู่ และย่ อ มไม่ รู้ ชั ด ซึ่ ง เจโตวิ มุ ต ติ
ปั ญ ญาวิ มุ ต ติ อั น เป็ น ที่ ดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง อกุ ศ ลธรรมอั น
เป็นบาป ที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง ภิกษุ
ทั้งหลาย อสังวรย่อมมีอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย สังวรย่อมมีอย่างไร ภิกษุทง้ั หลาย
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมไม่นอ้ มใจไปใน
รูปอันน่ารัก ย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไป
ตั้ ง กายคตาสติ ไ ว้ มี ใ จหาประมาณมิ ไ ด้ อ ยู่ ย่ อ มรู้ ชั ด ซึ่ ง
เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันเป็นทีด่ บั ไม่เหลือแห่งอกุศลธรรม
อันเป็นบาป ทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้วแก่เธอตามความเป็นจริง … ภิกษุ
รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมอันน่ารัก
ไม่ขดั เคืองในธรรมอันไม่นา่ รัก เป็นผูเ้ ข้าไปตัง้ กายคตาสติไว้
มีใจหาประมาณมิได้อยู่ และย่อมรูช้ ดั ซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป
ที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง ภิกษุทั้งหลาย
สังวรย่อมมีอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่
อย่างนี้ อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ ความดำ�ริอันซ่านไป
เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืม
แห่งสติบางครั้งบางคราว การบังเกิดขึ้นแห่งสติช้า ที่นั้นแล
ภิกษุนั้นย่อมละ ย่อมบรรเทาอกุศลธรรมอันเป็นบาปนั้น
ย่อมกระทำ�ให้พนิ าศ ย่อมให้ถงึ ความไม่มไี ด้เร็วพลัน ภิกษุ
ทั้งหลาย บุ รุ ษ พึ ง ให้ ห ยดน้ำ � สองหรื อ สามหยดตกลงใน
กะะทะเหล็กอันร้อนจัดตลอดวัน หยาดน้ำ�ตกลงช้าทีนั้นแล
น้�ำ นัน้ พึงถึงความสิน้ ไป เหือดแห้งไปเร็วพลัน แม้ฉนั ใด ภิกษุ
ทัง้ หลาย ถ้าเมือ่ ภิกษุนน้ั ประพฤติอย่างนี้ อยูอ่ ย่างนี้ อกุศลธรรม
อันเป็นบาป คือ ความดำ�ริอันซ่านไป เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์
ย่ อ มบั ง เกิ ด ขึ้ น เพราะความหลงลื ม แห่ ง สติ บ างครั้ ง บาง
คราว การบังเกิดขึ้นแห่งสติช้า ที่น้ันแล ภิกษุนั้นย่อมละ
ย่อมบรรเทาอกุศลธรรมอันเป็นบาปนั้น ย่อมกระทำ�ให้
พินาศ ย่อมให้ถงึ ความไม่มไี ด้เร็วพลัน ฉันนัน้ เหมือนกันแล
ภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและ
โทมนัส ย่อมไม่ครอบงำ�ภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใด
ธรรมเป็นเครื่องประพฤติและธรรมเป็นเครื่องอยู่ เป็นอัน
ติดตามภิกษุด้วยอาการอย่างนี้แล.
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ข้อปฏิบัติเพื่อดับ
ความดำ�ริอันเป็นอกุศล
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ช่ า งไม้ ก็ ค วามดำ � ริ อั น เป็ น อกุ ศ ลเป็ น อย่ า งไร
ช่างไม้ ความดำ�ริในกาม ความดำ�ริในพยาบาท ความดำ�ริ
ในการเบียดเบียน เหล่านี้เรากล่าวว่าความดำ�ริเป็นอกุศล
ก็ความดำ�ริเป็นอกุศลนี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด แม้เหตุ
ให้เกิดแห่งความดำ�ริเป็นอกุศลเหล่านั้น เรากล่าวแล้วว่า
มีสัญญาเป็นเหตุให้เกิด สัญญาเป็นอย่างไร แม้สัญญาเล่า
ก็มีมากหลายอย่าง มีประการต่างๆ สัญญาใดเป็นสัญญา
ในกาม เป็นสัญญาในพยาบาท เป็นสัญญาในการเบียดเบียน
ความดำ�ริเป็นอกุศลมีสัญญานี้เป็นเหตุให้เกิด.
ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอนั เป็นอกุศลเหล่านี้ ดับไม่เหลือ
ในที่ไหน แม้ความดับแห่งความดำ�ริอันเป็นอกุศลนั้น เราก็
กล่าวไว้แล้ว ช่างไม้ ในกรณีนี้ ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวจิ าร มีปตี แิ ละสุขเกิด
จากวิเวกอยู่ ความดำ�ริเป็นอกุศลเหล่านี้ ย่อมดับไม่เหลือใน
ปฐมฌานนั้น.
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ช่างไม้ ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ
ความดับแห่งความดำ�ริเป็นอกุศล ช่างไม้ ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ยังฉันทะให้เกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว้
ตัง้ มัน่ เพือ่ ยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปทีย่ งั ไม่เกิดไม่ให้เ้ กิดขึน้
… เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว … เพื่อยัง
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น … เพื่อความตั้งมั่น เพื่อ
ความไม่เลือนหาย เพื่อความงอกงาม เพื่อความไพบูลย์
เพือ่ ความเจริญ เพือ่ ความเต็มเปีย่ มแห่งกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้
แล้ว ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับ
แห่งความดำ�ริเป็นอกุศล.
ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอนั เป็นกุศลเป็นอย่างไร ช่างไม้
ความดำ�ริในเนกขัมมะ ความดำ�ริในความไม่พยาบาท ความดำ�ริ
ในความไม่เบียดเบียน เหล่านีเ้ ราก็กล่าวว่าความดำ�ริเป็นกุศล.
ช่างไม้ ก็ความดำ�ริเป็นกุศลนี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด
แม้เหตุให้เกิดแห่งความดำ�ริเป็นกุศลนัน้ เรากล่าวแล้วว่า มี
สัญญาเป็นเหตุให้เกิด สัญญาเป็นอย่างไร แม้สญ
ั ญาก็มมี าก
หลายอย่าง มีประการต่างๆ สัญญาใดเป็นสัญญาในเนกขัมมะ
เป็นสัญญาในความไม่พยาบาท เป็นสัญญาในอันไม่เบียดเบียน
ความดำ�ริเป็นกุศลมีสัญญานี้เป็นเหตุให้เกิด.
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ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอันเป็นกุศลเหล่านี้ ดับไม่เหลือ
ในที่ไหน แม้ความดับแห่งความดำ�ริที่เป็นกุศลนั้น เราก็
กล่าวไว้แล้ว ช่างไม้ ในกรณีนี้ ภิกษุบรรลุทตุ ยิ ฌาน มีความ
ผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึน้ ไม่มวี ติ ก ไม่มี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่
ความดำ�ริอันเป็นกุศลเหล่านี้ ดับไม่เหลือในทุติยฌานนั้น.
ช่างไม้ ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ
ความดับแห่งความดำ�ริเป็นกุศล ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยัง
ฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้
ตัง้ มัน่ เพือ่ ยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปทีย่ งั ไม่เกิดไม่ให้เกิดขึน้
…เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว … เพื่อยัง
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น … เพื่อความตั้งมั่น เพื่อ
ความไม่เลือนหาย เพื่อความงอกงาม เพื่อความไพบูลย์
เพือ่ ความเจริญ เพือ่ ความเต็มเปีย่ มแห่งกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้
แล้ว ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับ
แห่งความดำ�ริเป็นกุศล.
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ผลของการละอกุศลวิตก
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ฝึกฝนในอธิจิต ควรกระทำ�
ไว้ในใจ ถึงนิมิต ๕ ประการ ตามเวลาอันสมควร นิมิต ๕
ประการ เป็นอย่างไร.
ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยนิมิต
ใดแล้ว มนสิการนิมติ ใดอยู่ วิตกทัง้ หลายอันเป็นบาปอกุศล
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ย่อมเกิดขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น
อันประกอบด้วยกุศล เมือ่ เธอมนสิการนิมติ อืน่ จากนิมติ นัน้
อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบ
ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศล
เหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบระงับอยู่ด้วยดี เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนช่างไม้ หรือลูกมือของ
ช่างไม้ผฉู้ ลาด ใช้ลมิ่ อันเล็ก ตอก โยก ถอน ลิม่ อันใหญ่ออก
แม้ ฉั น ใด ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ภิ ก ษุ ก็ฉัน นั้น เหมื อ นกั น เมื่อ
อาศัยนิมติ ใดแล้ว มนสิการนิมติ ใดอยู่ วิตกทัง้ หลายอันเป็น
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บาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง
ประกอบด้วยโมหะบ้าง ย่อมเกิดขึน้ ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนนั้
ควรมนสิการนิมติ อืน่ จากนิมติ นัน้ อันประกอบด้วยกุศล เมือ่
เธอมนสิการนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็น
บาปอกุศล อันประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง
อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตก
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อมตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบระงับ
อยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย หากว่า เมือ่ ภิกษุนนั้ มนสิการนิมติ อืน่
จากนิมติ นัน้ อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ
ทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านั้นว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศล แม้อย่างนี้ วิตก
เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นโทษ แม้อย่างนี้ วิตกเหล่านีล้ ว้ นแต่มที กุ ข์
เป็นวิบาก แม้อย่างนี้ ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง
โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้ง
อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อม
ตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบระงับอยูด่ ว้ ยดี เป็นธรรมเอกผุดขึน้ ตัง้ มัน่
อยู่ในภายในนั้น.
469

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุม่
ทีช่ อบแต่งตัว รูส้ กึ อึดอัด ระอา เกลียดชังต่อซากงู ซากสุนขั
หรือซากมนุษย์ ซึ่งผูกติดอยู่ท่คี อ (ของตน) แม้ฉันใด ภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน หากเมือ่ เธอมนสิการนิมติ อืน่
จากนิมติ นัน้ อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้น
เรื่อยๆ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านั้นว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้ วิตก
เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้ วิตกเหล่านีล้ ว้ นแต่มที กุ ข์
เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง
โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยู่
ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อม
ตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบระงับอยูด่ ว้ ยดี เป็นธรรมเอกผุดขึน้ ตัง้ มัน่
อยู่ในภายในนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย หากว่า เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษ
ของวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วย
ฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้น
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เมือ่ เธอถึงความไม่นกึ ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็น
บาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อัน
เธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตกอัน
เป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อมตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบระงับอยู่
ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนบุรษุ ผูม้ จี กั ษุ ไม่ตอ้ งการ
จะเห็นรูปทีผ่ า่ นมา เขาพึงหลับตาเสีย หรือเหลียวไปทางอืน่ เสีย
แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน หากเมื่อ
เธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้น
เรื่อยๆ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจ
วิตกเหล่านัน้ เมือ่ เธอถึงความไม่นกึ ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านัน้ อยู่
อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตก
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อมตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบระงับ
อยู่ด้วย เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย หากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึก
ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วย
ฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุ
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ทั้งหลาย ภิกษุน้นั ควรมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของ
วิตกเหล่านัน้ เมือ่ เธอมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตก
เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง
โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยู่
ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อม
ตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบระงับอยูด่ ว้ ยดี เป็นธรรมเอกผุดขึน้ ตัง้ มัน่
อยู่ในภายในนั้น.
ภิกษุท้งั หลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงเดินเร็ว เขามี
ความคิดอย่างนี้ว่า เราจะเดินเร็วทำ�ไมหนอ ถ้ากระไร เรา
ควรค่อยๆ เดิน เขาก็ค่อยๆ เดิน เขามีความคิดอย่างนี้ว่า
เราค่อยๆ เดินไปทำ�ไมหนอ ถ้ากระไร เราควรยืน เขาก็ยืน
เขามีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะยืนทำ�ไมหนอ ถ้ากระไร เรา
ควรนั่ง เขาก็น่ัง เขามีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะนั่งทำ�ไม
หนอ ถ้ากระไร เราควรนอน เขาก็ลงนอน ภิกษุทั้งหลาย
ก็บรุ ษุ คนนัน้ เปลีย่ นจากอิรยิ าบถหยาบๆ เสีย แล้วสำ�เร็จอยู่
ด้วยอิรยิ าบถละเอียดๆ แม้ฉนั ใด ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุกฉ็ นั นัน้
เหมือนกัน หากว่าเมื่อเธอถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่า
นัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะ
บ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุท้งั หลาย ภิกษุน้นั
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ควรมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านัน้ เมือ่ เธอ
มนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านัน้ อยู่ วิตกอัน
เป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง
อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เพราะละวิตก
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อมตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบระงับ
อยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย หากว่าเมือ่ ภิกษุนน้ั มนสิการถึงสัณฐาน
แห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ
ภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ้น ข่ม บีบคั้น
บังคับจิตด้วยจิต เมื่อเธอกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ้น
ข่ม บีบคัน้ บังคับจิตด้วยจิตอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบ
ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศล
เหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบระงับอยู่ด้วยดี เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนเหมือนบุรษุ ผูม้ กี �ำ ลังมาก
จับบุรุษผู้มีกำ�ลังน้อยกว่าไว้ได้แล้ว บีบ กด เค้นที่ศีรษะ คอ
หรือก้านคอไว้ให้แน่น แม้ฉันใด ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุก็ฉัน
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นั้นเหมือนกัน หากเมื่อเธอมนสิการถึงสัณฐานแห่งวิตกสังขาร ของวิตกเหล่านัน้ อยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบ
ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ ภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุนน้ั พึงกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ้น ข่ม
บีบคั้น บังคับจิตด้วยจิต เมื่อเธอกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดาน
ด้วยลิ้น ข่ม บีบคั้น บังคับจิตด้วยจิตอยู่ วิตกอันเป็นบาป
อกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอ
ย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอัน
เป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ได้ จิตย่อมตัง้ อยูด่ ว้ ยดี สงบระงับอยู่
ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น.
(เมื่อสามารถละอกุศลวิตกจากวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นได้แล้ว
ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่า)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ชำ�นาญใน
ทางเดินของวิตก เธอจักจำ�นงวิตกใด ก็จักตรึกวิตกนั้นได้
จักไม่จำ�นงวิตกใด ก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นได้ เธอนั้นตัดตัณหา
ได้แล้ว คลี่คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว
เพราะละมานะได้โดยชอบ.
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182
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๕๔/๒๙๘.

ภิกษุ สมัยที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจ มี ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุุ สมัยใด ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มีใจถูกกามราคะ
กลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำ�อยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด
ซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งกามราคะ ที่เกิดขึ้นแล้ว
ตามความเป็นจริง สมัยนัน้ ภิกษุนน้ั พึงเข้าไปหาภิกษุผเู้ จริญ
ภาวนาทางใจ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ ผมมีใจถูก
กามราคะกลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำ�อยู่ และไม่ทราบชัด
ซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งกามราคะ ที่เกิดขึ้นแล้ว
ตามความเป็นจริง สาธุ ขอท่านผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม
เพื่อละกามราคะแก่ผม ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ ย่อม
แสดงธรรมเพื่อละกามราคะแก่เธอ ภิกษุ นี้เป็นสมัยที่ ๑ 
ที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึง่ สมัยใด ภิกษุมใี จถูกพยาบาทกลุม้ รุม
ถูกพยาบาทครอบงำ�อยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งพยาบาท ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
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เป็นจริง สมัยนั้น ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจ แล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านผูม้ อี ายุ ผมมีใจถูกพยาบาท
กลุ้มรุม ถูกพยาบาทครอบงำ�อยู่ และไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งพยาบาท ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
เป็นจริง สาธุ ขอท่านผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพื่อละ
พยาบาทแก่ผม ภิกษุผเู้ จริญภาวนาทางใจ ย่อมแสดงธรรม
เพื่อละพยาบาทแก่เธอ ภิกษุ นี้เป็นสมัยที่ ๒  ที่ควรเพื่อ
เข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึง่ สมัยใด ภิกษุมใี จถูกถีนมิทธะกลุม้ รุม
ถูกถีนมิทธะครอบงำ�อยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งถีนมิทธะ ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
เป็นจริง สมัยนั้น ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจ แล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านผูม้ อี ายุ ผมมีใจถูกถีนมิทธะ
กลุ้มรุม ถูกถีนมิทธะครอบงำ�อยู่ และไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งถีนมิทธะ ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
เป็นจริง สาธุ ขอท่านผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพื่อละ
ถีนมิทธะแก่ผม ภิกษุผเู้ จริญภาวนาทางใจ ย่อมแสดงธรรม
เพื่อละถีนมิทธะแก่เธอ ภิกษุ นี้เป็นสมัยที่ ๓  ที่ควรเพื่อ
เข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.
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อีกประการหนึง่ สมัยใด ภิกษุมใี จถูกอุทธัจจกุกกุจจะ
กลุม้ รุม อุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ�อยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด
ซึง่ อุบายเป็นเครือ่ งสลัดออกแห่งอุทธัจจกุกกุจจะ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ตามความเป็นจริง สมัยนั้น ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุผู้
เจริญภาวนาทางใจ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ ผมมี
ใจถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุม้ รุม ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ�อยู่
และไม่ทราบชัด ซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุทธัจจกุกกุจจะ ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความเป็นจริง สาธุ ขอท่าน
ผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะแก่ผม
ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ ย่อมแสดงธรรมเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะแก่เธอ ภิกษุ นีเ้ ป็นสมัยที ๔ 
่ ทีค่ วรเพือ่ เข้าไปพบ
ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึง่ สมัยใด ภิกษุมใี จถูกวิจกิ จิ ฉากลุม้ รุม
ถูกวิจิกิจฉาครอบงำ�อยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิจิกิจฉา ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
เป็นจริง สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ ผมมีใจถูกวิจิกิจฉา
กลุ้มรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงำ�อยู่ และไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
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เป็นจริง สาธุ ขอท่านผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพื่อละ
วิจกิ จิ ฉาแก่ผม ภิกษุผเู้ จริญภาวนาทางใจ ย่อมแสดงธรรม
เพื่อละวิจิกิจฉาแก่เธอ ภิกษุ นี้เป็นสมัยที่ ๕ ที่ควรเพื่อ
เข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึง่ สมัยใด ภิกษุ อาศัยนิมติ ใด ทำ�ในใจ
ซึ่งนิมิตใด อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะโดยลำ�ดับอยู่ แต่เธอ
ไม่รู้ ไม่เห็นซึ่งนิมิตนั้น สมัยนั้น ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุ
ผู้เจริญภาวนาทางใจ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ ผม
อาศัยนิมติ ใด ทำ�ในใจซึง่ นิมติ ใด อันเป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งอาสวะ
โดยลำ�ดับอยู่ แต่ผมไม่รู้ ไม่เห็นซึ่งนิมิตนั้น สาธุ ขอท่าน
ผูม้ อี ายุ โปรดแสดงธรรม เพือ่ ความสิน้ อาสวะแก่ผม ภิกษุ
ผู้เจริญภาวนาทางใจ ย่อมแสดงธรรม เพื่อความสิ้นอาสวะ
แก่เธอ ภิกษุ นี้เป็นสมัยที่ ๖ ที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้
เจริญภาวนาทางใจ.
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183
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๒/๓๓๘.

ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผมู้ มี ติ รชัว่ มีสหายชัว่ มีเพือ่ นฝูงชัว่
เสพคบ เข้าไปนั่งใกล้มิตรชั่ว และประพฤติตามมิตรชั่ว
เหล่านัน้ อยู่ จักบำ�เพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรให้บริบรู ณ์
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อภิกษุไม่บำ�เพ็ญธรรม คือ
อภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์แล้ว จักบำ�เพ็ญเสขธรรมให้
บริบรู ณ์ ข้อนีไ้ ม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่ ไม่บ�ำ เพ็ญเสขธรรม
ให้บริบูรณ์แล้ว จักบำ�เพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ ข้อนี้ไม่
เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่บำ�เพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์
แล้ว จักละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ ข้อนี้ไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผมู้ มี ติ รดี มีสหายดี มีเพือ่ นฝูงดี
เสพคบ เข้าไปนัง่ ใกล้มติ รดี และประพฤติตามมิตรเหล่านัน้ อยู่
จักบำ�เพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรให้บริบรู ณ์ ข้อนีย้ อ่ มเป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อภิกษุบำ�เพ็ญธรรม คืออภิสมาจาริกวัตร
ให้บริบูรณ์แล้ว จักบำ�เพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ ข้อนี้ย่อม
เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่ บำ�เพ็ญเสขธรรมให้บริบรู ณ์แล้ว จัก
บำ�เพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้
เมือ่ บำ�เพ็ญศีลให้บริบรู ณ์แล้ว จักละกามราคะ รูปราคะ หรือ
อรูปราคะ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผู้มีกุศลสมบูรณ์
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184

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๕๑/๓๖๖.

ช่างไม้ เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
๑๐ ประการเป็นอย่างไร ว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศล
อย่างยิ่ง เป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไม่มีใครรบได้
ช่างไม้ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วย
(1) สัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสขะ
(2) สัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสขะ
(3) สัมมาวาจาอันเป็นอเสขะ
(4) สัมมากัมมันตะอันเป็นอเสขะ
(5) สัมมาอาชีวะอันเป็นอเสขะ
(6) สัมมาวายามะอันเป็นอเสขะ
(7) สัมมาสติอันเป็นอเสขะ
(8) สัมมาสมาธิอันเป็นอเสขะ
(9) สัมมาญาณะอันเป็นอเสขะ
(10) สัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะ
ช่างไม้ เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
๑๐ ประการเหล่ า นี้ แ ล ว่ า เป็ น ผู้ มี กุ ศ ลสมบู ร ณ์ มี กุ ศ ล
อย่างยิง่ เป็นสมณะถึงภูมปิ ฏิบตั อิ นั อุดม ไม่มใี ครรบได้ ดังนี.้
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ผูม้ สี งั โยชน์ในภายใน และในภายนอก

185

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๐/๒๘๑.

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย
เราจั ก แสดงบุ ค คลที่ มี สั ง โยชน์ ใ นภายใน และบุ ค คลที่ มี สั ง โยชน์ ใ น
ภายนอก ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

ผู้ มี อายุ ทั้งหลาย ก็บุคคลที่มีสังโยชน์ในภายใน
เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำ�รวมแล้ว
ในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติ
เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ภิกษุนั้นย่อมเข้าถึงหมู่เทพ
หมู่ ใ ดหมู่ ห นึ่ ง ครั้ น จุ ติ จ ากอั ต ภาพนั้ น แล้ ว เป็ น อาคามี
กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ นี้เรียกว่า บุคคลผู้มีสังโยชน์ใน
ภายใน เป็นอาคามี กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ผู้มีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอก
เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำ�รวมแล้ว
ในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติ
เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นย่อมบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใด
อย่างหนึ่ง เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใด
หมูห่ นึง่ ครัน้ จุตจิ ากอัตภาพนัน้ แล้ว เป็นอนาคามีไม่กลับมา
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สูค่ วามเป็นอย่างนี้ นีเ้ รียกว่า บุคคลผูม้ สี งั โยชน์ในภายนอก
เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ผู้มีอายุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีล
สำ�รวมแล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษา
อยูใ่ นสิกขาบททัง้ หลาย ภิกษุนนั้ ย่อมปฏิบตั เิ พือ่ ความหน่าย
เพือ่ คลาย เพือ่ ความดับกามทัง้ หลาย ย่อมปฏิบตั เิ พือ่ ความ
หน่าย เพือ่ คลาย เพือ่ ความดับภพทัง้ หลาย ย่อมปฏิบตั เิ พือ่
สิ้นตัณหา เพื่อสิ้นความโลภ ภิกษุนั้นเมื่อแตกกายตายไป
ย่อมเข้าถึงหมูเ่ ทพหมูใ่ ดหมูห่ นึง่ ครัน้ จุตจิ ากอัตภาพนัน้ แล้ว
เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสูค่ วามเป็นอย่างนี้ นีเ้ รียกว่า บุคคล
มีสังโยชน์ในภายนอก เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็น
อย่างนี้.
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า

สารีบตุ ร เทวดาทีม่ จี ติ เสมอกันมากองค์เข้าไปหาเรา
จนถึงทีอ่ ยู่ ไหว้เราแล้วยืนอยู่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ครัน้ แล้ว
บอกว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ท่านพระสารีบตุ รกำ�ลังเทศนา
ถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ใน
ภายนอกแก่ภกิ ษุทงั้ หลายอยูท่ ปี่ ราสาทของนางวิสาขามิคาร
มารดาในบุพพาราม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บริษัทร่าเริง
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ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณา
เสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิด สารีบุตร ก็
เทวดาเหล่านัน้ ยืนอยูใ่ นโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง
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 เป็นจิตอัน
เทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอน สารีบุตร ก็
ข้อนัน้ เธอไม่ควรเห็นเช่นนี้ สารีบตุ ร ก็จติ อย่างนัน้ ซึง่ เป็น
เหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็ก
แหลมจดลง ๑๐ องค์บา้ ง … แต่กไ็ ม่เบียดกันและกัน เทวดา
เหล่านั้นได้อบรมแล้วในศาสนานี้เอง เพราะฉะนั้นแหละ
สารีบตุ ร เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ จักเป็นผูม้ อี นิ ทรียส์ งบ มีใจ
ระงับอยู่ เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละ สารีบุตร กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรมของผูม้ อี นิ ทรียส์ งบ มีใจระงับ เพราะฉะนัน้
แหละ สารีบุตร เธอพึงศึกษาว่า จักนำ�กายและจิตที่สงบ
ระงับแล้วเท่านั้น เข้าไปในพรหมจารีทั้งหลาย สารีบุตร
เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละ สารีบุตร พวกอัญญเดียรถีย์
ปริพาชกทีไ่ ม่ได้ฟงั ธรรมบรรยายนี้ ได้พากันฉิบหายเสียแล้ว.
483

พุทธวจน - หมวดธรรม

ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์
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186

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๖๐/๒๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสิกขาเป็น
อานิสงส์ มีปญ
ั ญายิง่ มีวมิ ตุ ติเป็นสาระ มีสติเป็นใหญ่อยูเ่ ถิด
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ เธอทั้ ง หลายมี สิ ก ขาเป็ น อานิ ส งส์
มีปัญญายิ่ง มีวิมุตติเป็นสาระ มีสติเป็นใหญ่อยู่ พึงหวังผล
ได้ ๒  อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
เรากล่าวมุนีผู้มีสิกขาบริบูรณ์ มีความไม่เสื่อมเป็น
ธรรมดา มีปญ
ั ญายิง่ มีปกติเห็นทีส่ ดุ คือความสิน้ ไปแห่งชาติ
ผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนั้นแล ว่าผู้ละมาร ผู้ถึงฝั่ง
แห่งชรา เพราะเหตุนนั้ ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงเป็น
ผู้ยินดีในฌาน มีจิตตั้งมั่นแล้วในกาลทุกเมื่อ มีความเพียร
มีปกติเห็นทีส่ ดุ คือ ความสิน้ ไปแห่งชาติ ครอบงำ�มารพร้อม
ด้วยเสนาได้แล้ว เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะ.
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ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น

187
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๖๑/๒๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็น
เครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส
และพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย สมควรแก่กาล
ในการประกอบความเพียรนั้นเนืองๆ เถิด ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุมีความเพียรเป็นเครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิต
ตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย
สมควรแก่กาลในการประกอบความเพียรนัน้ เนืองๆ พึงหวัง
ผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
เธอทัง้ หลายตืน่ อยู่ จงฟังคำ�นี้ เธอเหล่าใดผูห้ ลับแล้ว
เธอเหล่ า นั้ น จงตื่ น ความเป็ น ผู้ ตื่ น จากความหลั บ เป็ น
คุณประเสริฐ เพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ ผู้ใดตื่นอยู่
มีสติสมั ปชัญญะ มีจติ ตัง้ มัน่ เบิกบาน และผ่องใส พิจารณา
ธรรมอยูโ่ ดยชอบโดยกาลอันควร ผูน้ นั้ มีสมาธิเป็นธรรมเอก
ผุดขึ้นแล้วพึงกำ�จัดความมืดเสียได้ เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุ
พึงคบธรรมเครื่องเป็นผู้ตื่น ภิกษุผู้มีความเพียร มีปัญญา
เป็นเครือ่ งรักษาตน มีปกติได้ฌาน ตัดกิเลสเครือ่ งประกอบ
สัตว์ ไ ว้ ด้ว ยชาติแ ละชราได้แ ล้ว พึงถูก ต้อ งญาณอันเป็น
เครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แล.
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ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี

188

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๕๙/๒๒๓.

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงเป็นผูม้ คี วามหลีกเร้น
เป็นทีม่ ายินดี ยินดีแล้วในความหลีกเร้น ประกอบจิตของตน
ไว้ในสมถะในภายในเนืองๆ มีฌานไม่เสื่อม ประกอบด้วย
วิปัสสนา พอกพูนสุญญาคารอยู่เถิด.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ เธอทัง้ หลายมีความหลีกเร้นเป็น
ทีม่ ายินดี ยินดีแล้วในความหลีกเร้น ประกอบจิตของตนไว้ใน
สมถะในภายในเนืองๆ มีฌานไม่เสือ่ ม ประกอบด้วยวิปสั สนา
พอกพูนสุญญาคารอยู่ พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
ชนเหล่าใดมีจติ สงบแล้ว มีปญ
ั ญาเป็นเครือ่ งรักษาตน
มีสติ มีฌาน ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลาย ย่อมเห็นแจ้ง
ธรรมโดยชอบ เป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาท มีปกติ
เห็นภัยในความประมาท ชนเหล่านั้นเป็นผู้อาจะไม่เสื่อม
ดำ�รงอยู่ใกล้นิพพานเทียว.
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189
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๔/๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้ว
ด้วยสิง่ สมควรแก่บรรพชา อกุศลธรรมอันเป็นบาปทีเ่ กิดขึน้
แล้วจักไม่รัดรึงจิตตั้งอยู่ จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับ
อบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญา จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รบั
อบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญา จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รบั
อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญา จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รบั
อบรมแล้วด้วยอาทีนวสัญญา จิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้
ความสม่ำ�เสมอและความไม่สม่ำ�เสมอของโลก แล้วได้รับ
อบรมด้ ว ยสั ญ ญานั้น จิตของพวกเราจัก เป็นจิตรู้ความ
เจริญและความเสื่อมของโลก แล้วได้รับอบรมด้วยสัญญา
นั้น จิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ความเกิดและความดับ
ของโลก แล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้น จิตของพวกเรา
จักเป็นจิตได้รบั อบรมแล้วด้วยปหานสัญญา จิตของพวกเรา
จักเป็นจิตได้รบั อบรมแล้วด้วยวิราคสัญญา จิตของพวกเรา
จักเป็นจิตได้รบั อบรมแล้วด้วยนิโรธสัญญา ภิกษุทงั้ หลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล จิตของภิกษุเป็นจิตได้รับ
อบรมแล้วด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชา อกุศลธรรมอันเป็น
บาปทีเ่ กิดขึน้ แล้วย่อมไม่รดั รึงจิตตัง้ อยู่ จิตได้รบั อบรมแล้ว
ด้วยอนิจจสัญญา จิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญา
จิตได้รบั อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญา จิตได้รบั อบรมแล้วด้วย
อาทีนวสัญญา จิตรู้ความสม่ำ�เสมอและความไม่สม่ำ�เสมอ
ของโลก แล้วได้รบั อบรมแล้วด้วยสัญญานัน้ จิตรูค้ วามเจริญ
และความเสือ่ มของโลก แล้วได้รบั อบรมแล้วด้วยสัญญานัน้
จิตรูค้ วามเกิดและความดับของโลก แล้วได้รบั อบรมแล้วด้วย
สัญญานัน้ จิตได้รบั อบรมด้วยปหานสัญญา จิตได้รบั อบรม
ด้วยวิราคสัญญา และจิตได้รบั อบรมด้วยนิโรธสัญญา เมือ่ นัน้
ภิ ก ษุ นั้ น พึ ง หวั ง ผลได้  ๒  อย่ า ง อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง คื อ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
เป็นอนาคามี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

หมายเหตุ นอกจากพระสูตรทีป่ รากฏในหนังสือ
เล่มนี้แล้ว พระศาสดายังได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติเพื่อการ
ละสังโยชน์ และธรรมะที่เกี่ยวกับอริยบุคคลไว้อีกมาก
ด้วยข้อจำ�กัดด้านความหนาของหนังสือ จึงได้รวบรวม
มาไว้ เ พี ย งบางส่ ว น ผู้ ส นใจสามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
ได้จาก หนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม 1-15 และ
จากพระไตรปิฎก.

489

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 ๐๕๒๕-๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุร)ี
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

เว็บไซต์
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน
http://www.ratana5.com : พุทธวจนสมาคม

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

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

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

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

วิทยุ

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

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

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

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

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

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

พุทธวจน-หมวดธรรม

พุทธวจน-ปิฎก

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้
มีปรากฏอยู่ ในโลก ๔ จำ�พวก
เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย ก็บคุ คลจำ�พวกไหน
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได้
(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

(และ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ

สกทาคามี …

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำ�พวกไหน
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้
(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ

อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี …

คลจ�ำพวกไหน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจ�
าพวกไหน
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้
(โอรมฺภาคิยานิ สฺ
สฺโชนานิ
โชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้
สฺโชนานิ
โชนานิ ปหีนานิ)
(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ สฺ

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺ
สฺโชนานิ
โชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ   อั
อันตราปรินิพพายี

…

คลจำา�พวกไหน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจ�
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้
(โอรมฺภาคิยานิ สฺ
สฺโชนานิ
โชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้
สฺโชนานิ
โชนานิ ปหีนานิ)
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺ

(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

คือ   อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะ

…

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�จำา�พวกนี้แล
มีปรากฏอยู่ในโลก.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต) เป็น

ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้...
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เป็นผูท้ า� ให้บริบรู ณ์ในศีล เป็นผูท้ า� ให้บริบรู ณ์ในสมาธิ เป็นผูท้ า� พอประมาณในปัญญา

|

|

… เธอเป็นโอปปาติกะ จักปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป.

…เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็น

แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ

สะเก็ดนั้นย่อมให้เกิดไฟและควันที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้น
ครั้นให้เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป
แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและป่าไม้ ครั้นไหม้ไม้กอและป่าไม้

แล้วลามมาถึงที่สุดหญ้าเขียว ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน�้า หรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์
หมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖., -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๘/๕๒๖., -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๔/๕๒.

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

ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 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

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

